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การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน :
กรณีศึกษาการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
PUBLIC PARTICIPATION ENCOURAGEMENT : A CASE STUDY OF
COMMUNITY PLANNING AT BANGPRA DISTRICT MUNICIPALITY,
CHONBURI PROVINCE*

    
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน ในเขต
เทศบาลตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี 2) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน
ชุมชน ระยะ 3 ปี ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 3)  เสริมสร้างให้ชุมชนมีความสามารถ
ในการจัดทำแผนแม่บทของชุมชน  และโครงการ
พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์
และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ 4)  ประชาชน
ในชุมชน และบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพระ
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จังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้  มีทักษะ และประสบการณ์
ในการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยดำเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research) ของประชาชน 10 ชุมชนใน
การจัดทำแผนชุมชน  และผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
และมีส่วนร่วม   การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สัมภาษณ์ทั่วไป   การจดบันทึกภาคสนาม (Field
note)  การค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
การสืบค้นข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศ และการ
ปฏิบัติการร่วมจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

*
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ผลการวิจัยพบว่า
1.  สภาพปัญหา และความต้องการทั่วไป
ของชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ   ซึ่งเป็น
ชุมชนเมืองและชุมชนกึ่งเมือง สภาพโครงสร้าง
และสังคมค่อนข้างดี  มีปัญหาและความต้องการ
ด้านโครงสร้างชุมชนและด้านสังคมเพิ่มขึ้นจาก
เดิมที่มีอยู่ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  การเพิ่มรายได้และการส่งเสริมสุขภาพ
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถ
ในการจัดทำแผนชุมชน ระยะ 3 ปี อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์   และมีแนวทาง
พัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3.   ประชาชนในชุมชน และบุคลากร
ของเทศบาลตำบลบางพระ   จังหวัดชลบุรี ได้
เรียนรู้   มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
พัฒนาชุมชนร่วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาระดับ
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความพร้อม
ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินงานพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ  
1.   ชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระเป็น
ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่แล้ว สมควร
ที่เทศบาลตำบลบางพระจะส่งเสริมการพัฒนา
และสร้างเครือข่ายองค์กรต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น
และสามารถพัฒนาด้านสังคม เช่น จิตสำนึกใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมโดยการพึ่งตนเอง
มากขึ้น
2.  เทศบาลตำบลบางพระ ควรให้ความ
สำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการ-

พัฒนาตามแผนและโครงการของชุมชนซึ่งเป็น
แผนจากความต้องการของชุมชนเองอย่างแท้จริง
ABSTRACT
The research objectives were:
1. studying the problems and the community needs, 2. encouraging  public participation in making a community plan appropriated
for the community needs 3. Enabling the community to make the master plan and the development project, which could be completely participated by the members, all of which had to
present with guidelines to develop activities
so as to create self-reliability 4. Applying the
Participatory  Action Research to find out how
the members of the 10 communities and municipality personnel could jointly learn, acquired
skills and experience in working together to
make the community plan. The researcher had
collected the data by observing non-participation
and participation, in-dept interview and notetaking, field note, reference from documents,
and information technology systems, and participating in the community planning project
itself.
The outcome of the study :
1. The problems and need of the
communities within Bangpra Municipality are
those of urban or half-urban communities. The
social structure and so  ciety were prettym good.
There were problems and need for more
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and health care.
1. The participated people were able
to make a three year community plan   that
served the community need.  All the ten communities completely participated and set development activities to strengthen the community
for the long lasting self-reliability.
2. The community members and
Bangpra Municipality personnel had jointly
learned, acquired skills and gained working
experience in developing the communities.
There were concrete activities that obviously
developed the locality and the readiness that
the public would exchange the long-lasting
development procedure know-how procedure.
Suggestion
1.  The communities in Bangpra Municipality have already potentialized for the community development. Bangpra Municipality,
therefore, should enhance the development and
establish various networks to strengthen the
communities.  At the same time, the public
consciousness in community development and
self reliability should also be encouraged.
2. Bangpra  Municipality should approve
and encourage the people to develop their communities according to the plan and the community
project which really have been made for their
community needs.

ความสำคัญของปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็น
หลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสำคัญเป็น
ประเด็นหลักในการพัฒนา ประเทศ ซึ่งในสังคมไทย
ก็ยึดถือเป็นประเด็นหลักในการบริหาร จัดการ
และพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษาให้เป็น
สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการรับรู้
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาในสังคม
ของตนย่อมเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเรียนรู้ และ
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการดำเนินชีวิตและ
เป็นที่ยอมรับด้วยกันทุกๆ ฝ่ายในสังคม
ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87  ได้ระบุแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งการ
จัดทำบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐทุกระดับ  ในรูปแบบองค์กรทาง
วิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือ
รูปแบบอื่น  4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้ม
แข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือ
การดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
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สนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชน
ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่  5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,
2550)  จากข้อความในรัฐธรรมนูญ แสดงถึง
ความสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี
ความจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน อย่างต่อเนื่องและ
โปร่งใสในทุกระดับของสังคม
ประเทศไทย เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2504  และใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อมาจนถึง
ปัจจุบันคือฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2554)
ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ได้มีการเน้นการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ปัจจุบันทุกองค์กรและทุกระดับของ
สังคมไทยต่างตระหนักในการส่งเสริมการพัฒนา
คน และพัฒนาสังคมให้อยู่ดี มีสุข มีชีวิตที่ดีและ
อยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ   เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ องค์การปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับประชาชน ได้ให้ความสำคัญ
และมีความพยายามส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วน-

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ   เพื่อการบริหารจัดการ
ของท้องถิ่นมีความสมบูรณ์   เข้มแข็งและยั่งยืน
โดยประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ
และร่วมแก้ปัญหา หากแต่ประชาชนในบางส่วน
และบางท้องที่ ยังขาดทักษะ และความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะทักษะในการคิด วิเคราะห์
และสร้างสรรค์ เนื่องจาก การศึกษา และการพัฒนาของสังคมไทยที่เป็นมาแต่ก่อนนั้น การบริหารจัดการราชการแผ่นดินมิได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควร   แม้แต่ใน
การจัดการศึกษา   การเรียนการสอนทุกระดับก็
ไม่ได้เน้นการคิดวิเคราะห์   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งหมายถึง สังคมไทย
มิได้ปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้แบบคิด วิเคราะห์   
ปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกวัย โดยจะต้องเรียนรู้
ในกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นโดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และตัวประชาชนเอง
และการเรียนรู้สามารถเกิดจากกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละ
คนและแต่ละท้องถิ่น หากองค์กรต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้และมี
ประสบการณ์จริงจากการดำเนินชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคม จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็น
ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมโดยส่วนรวม
การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่ง  ที่นำมาใช้ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนามนุษย์   ชุมชน  และสังคม  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง
การพัฒนาคนให้มีความสุข  เป็นคนที่มีคุณภาพ
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มีคุณธรรม  และมีความดีงามซึ่งการพัฒนากลุ่ม
คนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้โดยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณ สำนึกรักชุมชน  มีความรักชุมชน  เป็น
ชุมชนเรียนรู้   มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง  มีการจัดการชุมชนที่ดี   มีเครือข่ายกิจกรรม   มีภาวะผู้นำในชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และเป็นชุมชน
ที่สงบสุข มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การพัฒนาจะได้ผลเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
คนในชุมชนเป็นสำคัญ ที่จะมีกลไกในการบริหาร
จัดการชุมชนของตนเอง  คือ การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน  การช่วยเหลือตนเองของชุมชน
การใช้ทรัพยากรในชุมชน ความคิดริเริ่มของ
ชุมชน การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน
ความสมดุลกับการพัฒนา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน
เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรหนึ่ง ที่ตะหนักในการพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองอย่างมีคุณภาพ คนในชุมชนมีความสามารถในการศึกษา  คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล  รู้จักการจัดการอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมี
กระบวนการวางแผนงานพัฒนา   ดำเนินงาน
พัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ประกอบกับชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ เป็นชุมชนที่มีประชากรที่มีความพร้อม
ในการเรียนรู้   และขนาดของประชากรแต่ละ
ชุมชนมีจำนวนเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้และมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลบางพระจึงมีความประสงค์จะส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนใน

การมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น โดย
ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาการจัดทำ
แผนชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการ
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทำแผนชุมชน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554) ขึ้น ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ -  เดือนกันยายน 2551
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1 .  เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
2.  เพื่อส่งเสริมประชาชนในชุมชนของ
เทศบาลตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรีให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนระยะ
3 ปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
3.  เพื่อเสริมสร้างชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
ให้มีความ สามารถจัดทำแผนแม่บทของชุมชน
และโครงการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ได้อย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
4.  เพื่อให้ประชาชนในชุมชน และบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้   มีทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาบริบท ของชุมชน เทศบาลตำบลบางพระ  เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่
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เกี่ยวข้องกับชุมชน   โดยครอบคลุมด้านประวัติ
ความเป็นมา  สภาพทางภูมิศาสตร์  สภาพแวดล้อม
วิถีความเป็นอยู่ของประชาชน  การเมือง การปกครอง  ความสัมพันธ์ขององค์กรในชุมชน
ลักษณะเด่น  ลักษณะที่ด้อยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
กิจกรรมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เป็นการศึกษาวิจัย ปฏิบัติการ
ที่เน้น การเสริมสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดและร่วมพัฒนา
กิจกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนา โดยเรียนรู้
จากการศึกษาชุมชนของตนเอง  ศึกษาชุมชนอื่นๆ
การศึกษานอกสถานที่   ตลอดจน กระบวนการ
มีส่วนร่วม จากกิจกรรมจัดทำแผนชุมชน ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554)  และกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
ชุมชน  เป็นการวิจัยที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชน โดยการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์
ปฏิบัติกิจกรรมโดยตรงในชุมชน  การศึกษาดูงานจากชุมชนเข้มแข็งต่าง ๆ การฝึกคิดสร้างสรรค์   การแสดงความคิดเห็น การเสวนากลุ่ม
การจัดเวทีชาวบ้านในชุมชน  การปรึกษาหารือ
การค้นหาข้อมูลความจำเป็นในการเรียนรู้ของ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนเรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุมชน หมายถึง   กลุ่มคนที่อาจอยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกัน หรือไม่อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีความสนใจ  มีผลประโยชน์ มีปัญหาและ
มีการจัดการร่วมกัน ใช้กฎระเบียบของสังคม
ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่-

ชุมชนและสังคม ซึ่งในการวิจัยนี้หมายถึงชุมชน
ที่อยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ชุมชน
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง  ชุมชนที่ประชาชนมีความสามารถในการจัดการปัญหาของ
ชุมชน และการตอบสนองความต้องการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ ตลอดจนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในด้านต่าง ๆ คือ  ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง  ด้านศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ อย่างยั่งยืน
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถ
เรียนรู้ และแสดงออกในการคิด  ริเริ่ม  พิจารณา
ตัดสินใจและมีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กลุ่มหรือองค์กร หรือชุมชน
ปรารถนา ซึ่งไม่ใช่การกำหนดกรอบความคิด
จากบุคคลภายนอก
การพัฒนาชุมชน  หมายถึง  การปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นภายในชุมชน
โดยประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม   ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหา  เรียนรู้   คิด  ตัดสินใจ
วางแผน ลงมือดำเนินการแก้ปัญหา  สนองความต้องการ  ด้วยกำลังความรู้  ความคิด  ความสามารถ
และทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นหลักใหญ่
และอาจพึ่งวิทยาการและทรัพยากรจากภายนอก
ชุมชนบ้าง การพัฒนาชุมชนจึงเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน
การวางแผนชุมชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดตัดสินใจว่า จะทำอะไร  เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร
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รวมถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน
ในอนาคต ตลอดจนการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
การเรียนรู้ของชุมชน  หมายถึง  กระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ประชาชนในชุมชน
ได้ร่วมลงมือปฏิบัติ ในการคิด  การริเริ่ม   การศึกษาวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การพัฒนาร่วมกัน
ทำให้เกิดประสบการณ์และ เรียนรู้ร่วมกัน
องค์กรชุมชน หมายถึง การรวมตัวกัน
ของประชาชนในชุมชน อาจเป็นหมู่บ้าน หรือ
ตำบลตั้งแต่ 2 - 3 คนขึ้นไปเพื่อดำเนินกิจกรรม
ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือชุมชน อาจ
ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ หรือไม่
เป็นทางการจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วย
ราชการและไม่เป็นหน่วยราชการ ซึ่งองค์กร
เหล่านั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เช่น กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
ครัวเรือน  หมายถึง  บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนที่อาศัยเป็นประจำอยู่บ้านหรือสถานที่
แห่งเดียวกัน มีกิจกรรมร่วมกัน  ใช้สิ่งอุปโภคบริโภคร่วมกัน อาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติก็ได้
ฐานะของครัวเรือน หมายถึง   ลำดับ
ความเป็นอยู่ในสังคม   โดยพิจารณาจากเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1.  ฐานะดี  หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และมีเงินออม มีฐานะมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
2.  ฐานะปานกลาง  หมายถึง  ครัวเรือน
ที่มีรายได้ใกล้เคียงกับรายจ่าย  อาจมีเงินออมบ้าง
มีหนี้สินบ้าง สมดุลกัน
3.  ฐานะไม่ดี  หมายถึง  ครัวเรือนที่มี
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย  มีหนี้สินที่สามารถชำระได้

และยังช่วยเหลือตนเองได้
  4. ฐานะยากจน  หมายถึง  ครัวเรือนที่
ไม่มีรายได้ หรือ มีรายได้เล็กน้อย ไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้   ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
ภายนอกครัวเรือน
ในการตัดสินระดับฐานะครัวเรือนใน
งานวิจัยนี้ ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกชุมชนและ
สามารถพิจารณาครอบครัวของตนเองได้ และ
ได้รับการยืนยันข้อมูลจากหลายฝ่ายแล้ว
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผสมผสาน
กับการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. คณะนักวิจัยไปที่ชุมชนต่าง ๆ ใน
เทศบาลตำบลบางพระ เพื่อทำความรู้จักกับผู้นำ
ชุมชน และประชาชน (ส่วนใหญ่คณะผู้วิจัยรู้จัก
บ้างแล้ว) เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ  และเก็บข้อมูล
เชิงลึก
2. การสัมภาษณ์ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ
ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน
3. สืบ  เสาะหา  และฝึกสมาชิกในชุมชน
เป็นนักวิจัยชุมชน สืบค้นข้อมูลในชุมชนได้
4. จัดเวทีชาวบ้าน อย่างน้อย ชุมชนละ
2  ครั้ง และสนทนากลุ่ม การจัดทำโครงการปฏิบัติการทำแผนชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5. การวิเคราะห์ และ สรุปข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องโดยประชาชนในชุมชน  ผู้นำ
ชุมชน  และผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ทำการศึกษาวิจัย เป็นประชากรที่ให้
ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในแต่
ละชุมชนรวมถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและมีส่วนส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน กลุ่มประชากรแบ่งเป็น
ประเภทได้ดังต่อไปนี้
1. ประชาชนในแต่ละชุมชนหลากหลาย
อาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแต่ละชุมชนไม่
ต่ำกว่า 30  คน
2. คณะกรรมการชุมชน แต่ละชุมชน
ทุกคน ชุมชนละไม่ต่ำกว่า 12  คน
3. ประธานชุมชน ทุกชุมชน  10  คน
4. ที่ปรึกษาชุมชน ทุกชุมชน ไม่ต่ำกว่า
ชุมชนละ  3  คน
5. นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
ฝ่ายต่างๆ  ผู้อำนวยการกองวิชาการ และบุคลากร
เทศบาลตำบลบางพระไม่ต่ำกว่า  15  คน
วิธีการที่ศึกษาวิจัย
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้โดยเป็นกรณีศึกษาการจัดทำแผนชุมชน
ของชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
รวม 10 ชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการศึกษา
ในรูปแบบต่อไปนี้
1.  ข้อมูลบริบทชุมชน ผู้วิจัยทำการศึกษา
พร้อมด้วยสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครนักวิจัยชุมชน หมู่บ้านละ 2-3 คน ดำเนินการศึกษา การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์

การสังเกต ข้อมูลชุมชนจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
   
   1.1  ประวัติชุมชนและความเป็นมา
แหล่งข้อมูลจากผู้สูงอายุ    สมาชิกในหมู่บ้าน
ในชุมชนและในท้องถิ่นเอกสารต่างๆ และเอกสาร
ทางราชการ    
   1.2  ข้อมูลทางกายภาพ  ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์   อาณาเขตที่ตั้ง การตั้งถิ่นฐาน สถานที่สำคัญ  การคมนาคมติดต่อ ตอลดจนการจัดทำ
แผนที่ จากแหล่งข้อมูลจาก  ผู้นำชุมชน สมาชิก
ในหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ   และเอกสารทางราชการ
1.3  ข้อมูลประชากร จากแหล่งข้อมูล
เทศบาลตำบลบางพระ   ผู้นำท้องถิ่น และการสำรวจเพิ่ ม เติ ม โดยสมาชิ ก ในหมู่ บ้ า นทั้ ง เด็ ก
และผู้ใหญ่
1.4  ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  อาชีพ รายได้
การถือครองที่ดิน  เงินทุน  การลงทุน วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  จากแหล่งข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการ
ชุมชน และผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพระซึ่ง
เป็นคนในท้องถิ่น
1.5  การเมือง การปกครองในท้องถิ่น
จากแหล่งข้อมูล บุคลากรเทศบาลตำบลบางพระ
ผู้นำหมู่บ้าน เอกสารทางราชการ
1.6  ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญา ความเชื่อ และการสืบทอด   แหล่งข้อมูล กิจกรรมในชุมชน สถานที่ที่เป็นแหล่งกิจกรรมทางวัฒนธรรม แหล่งภูมิปัญญา ผู้นำท้องถิ่น ผู้สูงอายุ
2.  การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาด้วยการ
สังเกต  การสัมภาษณ์  การฝึกหัดกิจกรรมต่างๆ
การจัดเวทีเสวนา  การพูดคุยปรึกษาหารือ  การ-

หน้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
  2.1  การปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการ
จัดทำแผนชุมชนระยะ 3 ปี ของแต่ละชุมชน โดย
มีขั้นตอน การเรียนรู้จากประสบการณ์  ร่วมคิด
ร่วมวางแผนดำเนินการ  ร่วมดำเนินการจัดทำ
แผนชุมชน  และร่วมประเมินแผนของชุมชน
2.2  ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
เพื่อการพัฒนาชุมชน จากกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้เกิดเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน เช่น การกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การประชุม
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่างๆ
การเปิดเวทีชุมชน ตลอดจนการทำกิจกรรมฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
2.3   การสรุปข้อมูลชุมชน สรุปแผนที่
ชุมชนจัดทำขึ้น จากคณะกรรมการชุมชน และ
การประชุมชน และการประชุมใหญ่รวมทั้ง 10
ชุมชนร่วมกัน เพื่อนำเสนอผลสรุปการดำเนินงาน
ของชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดำเนินการทำแผนชุมชน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1.  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และมี
ส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง
อย่างใกล้ชิด ในกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆ จน
กระทั่งเข้าใจและสามารถอธิบายสรุปได้
2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์
ทั่วไป  ประกอบด้วยการซักถาม พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งด้านบริบทชุมชน และเรื่องราวต่างๆ

ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็น ซึ่ง
ต้องใช้เทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุยด้วยความระมัดระวัง และเป็นกันเอง
3. การจดบันทึกภาคสนาม (Field note)
คณะผู้วิจัย จดรวบรวมข้อมูล และบันทึกเทป
ถอดเทป จากการสังเกต  การสัมภาษณ์ เพื่อมิให้
ลืมข้อมูล  และทำการสรุปข้อมูลที่ได้ทุกวันที่ได้
สังเกตและสัมภาษณ์ภาคสนาม และเพื่อได้ทบทวนให้ทราบได้ว่าได้ข้อมูลเพียงพอหรือไม่
4. การค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศ
(IT) เช่นข้อมูลด้านบริบทของชุมชน เช่น ประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
ภูมิปัญญาและการสืบทอด เป็นต้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ได้จากการศึกษาทางเอกสารต่างๆ ที่ประกอบด้วยเอกสาร
ทางราชการ ตำรา บทความวิจัยและบทความ
ทางวิชาการที่มีทั้งข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวม
บริบทชุมชน และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตอบคำถามวิจัยด้านการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชน จึงรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. คณะผู้วิจัยเข้าไปในพื้นที่   ทั้ง 10
หมู่บ้าน เพื่อทำความรู้จักกับผู้นำและสมาชิกใน
หมู่บ้าน ผู้สูงวัย ผู้รู้ในหมู่บ้าน สร้างมิตรภาพ
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นกันเอง จนเป็นที่รู้จัก
คุ้นเคย และคณะผู้วิจัยได้แจ้งความประสงค์ใน
การเข้าพื้นที่ ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
และพร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ต่างๆ
2.  คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเป็นระยะ และ
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ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่เริ่มทำงานวิจัยในเดือน
มกราคม - เดือนกันยายน 2551   โดยที่สมาชิก
ชุมชน และผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนได้เชิญชวน
อย่างมิตรที่สนิทสนมกันและคณะผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ตามที่ต้องการ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยและสมาชิก
ชุมชนร่วมกิจกรรมกันอย่างกลมกลืน
3.  คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แก่ชุมชน โดยการส่งเสริมให้ทำกิจกรรม ด้านการจัดทำแผนชุมชน  โดยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือให้ชุมชนกระทำเองได้ เช่น การช่วยพิมพ์
เอกสาร การเป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการจัดทำแผน
การประสานงานศึกษาดูงาน ที่ชุมชนอื่นๆ ที่จะ
ทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางการพัฒนาชุมชน  กิจกรรมเหล่านี้ คณะผู้วิจัย
ได้บันทึกข้อมูลได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการดังนี้
1.  คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาความและอาศัยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลเพื่อ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  พร้อมกับใช้การปรับ
แนวคิด เพื่อความเหมาะสมในการศึกษาวิจัย
2. จำแนกข้อมูล  จัดลำดับความสำคัญ
เหตุการณ์  ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยจัดข้อมูลเป็น
2 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้
   2.1  ข้อมูลบริบทชุมชนและประวัติ
ความเป็นมาของชุมชน
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดทำแผน
ชุมชน
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
หลักการเรียนรู้ของชุมชน เป็นหลักในการวิเคราะห์
ชุมชน
4.  นำผลการวิเคราะห์ชุมชนมาเชื่อมโยง
กับ องค์ประกอบต่างๆ ของชุมชน อันจะทำให้
เกิดการเสริมสร้างการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
แล้วนำข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อีก
ครั้งเพื่อได้ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
กิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน
กระบวนการแผนชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระเกิดการ
เรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ดังต่อไปนี้
1.  การคัดเลือกผู้แทนชุมชน   การจัดทำ
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ
ในการฟัง การพูด การถาม   การเขียน การจับประเด็น การจัดทำเอกสาร และใช้เวลาในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกผู้แทน
ชุมชนจึงต้องเลือกผู้ที่มีความสนใจ สมัครใจ และ
เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้   ในขณะที่ชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลบางพระเป็นชุมชนเมือง
คนในชุมชนมีความหลากหลายทางความคิด
การศึกษา และมีการงานอาชีพอยู่ภายนอกชุมชน
การคัดเลือกผู้แทนเป็นนักวิจัยชุมชนจึงมีข้อจำกัด
เรื่องการหาผู้มีความรู้และทักษะการทำเอกสารที่
เสียสละเวลามาร่วมทำแผนชุมชนได้ยาก การคัด-
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เลือกคณะนักวิจัยจึงต้องมีองค์ประกอบหลากหลายทำงานร่วมกันเป็นทีมมีการแบ่งหน้าที่และ
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำ  หากชุมชน
ใดมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและ
การจัดทำเอกสารคณะนักวิจัยหลักต้องสนับสนุน
การทำงานของนักวิจัยชุมชน
2.  เวทีเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม  จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2551 ณ
ชุมชนพร้อมใจ เพื่อให้นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้
ความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมก่อนการลงมือปฏิบัติ
จริงโดยคณะนักวิจัยหลักเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเป็นระยะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานจริงต่อไปได้
3.  เวทีเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นและวางแผน
เก็บข้อมูลชุมชน  นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้การศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ และเอกสารที่ชุมชน
จัดทำขึ้นเอง  ดังนั้นชุมชนที่มีแผนพัฒนาชุมชน
อยู่แล้วจึงสามารถเรียนรู้ชุมชนได้เร็ว  และเอกสาร
แผนชุมชนที่นักวิจัยชุมชนจัดทำขึ้นครั้งนี้  จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานใหม่สำหรับการทำแผนชุมชนใน
โอกาสต่อไป   ข้อมูลเบื้องตนของชุมชนเป็นจุด
เริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการวางแผนจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นเข็มทิศนำทางในการสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม   
4.  การจัดเก็บข้อมูลชุมชน  การสร้างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่นักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชนต้องร่วมกันสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลบางพระเป็นชุมชนเมืองมี
ข้อจำกัดมากกว่าชุมชนชนบทเพราะชุมชนเมือง

มีความหลากหลาย กิจกรรมส่วนตัวของคนใน
ชุมชนเคลื่อนไหวเร็ว แตกต่างจากชุมชนชนบท
ที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัวน้อยและมีความเคลื่อนไหวช้ากว่า
นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้ในการสำรวจข้อมูลดังนี้
4.1 การสำรวจข้อมูลครัวเรือน   ข้อมูล
ครัวเรือนเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนชุมชน
หลายหน่วยงานพยายามทำข้อมูลครัวเรือนโดยเฉพาะการทำบัญชีครัวเรือน แต่มีชุมชนที่สมาชิก
ทำบัญชีครัวเรือนสำเร็จน้อยมาก  ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยชุมชนกับนักวิจัยหลัก   ทำให้มีการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
ครัวเรือนที่เหมาะสม คือ สั้น เข้าใจง่าย  ตรงประเด็น
คนตอบเต็มใจ เช่น ข้อมูลรายได้ครัวเรือนที่นักวิจัยชุมชนเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ตอบเป็น
ตัวเลข จึงออกแบบเป็นฐานะของครัวเรือน 4 ระดับ
ได้แก่ ฐานะดี หมายถึง ครัวเรือนที่รายได้มากกว่า
รายจ่ายและมีเงินออมมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ฐานะปานกลาง หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้
ใกล้เคียงกับรายจ่ายอาจมีเงินออมบ้างมีหนี้สิน
บ้างสมดุลกัน  ฐานะไม่ดี หมายถึงครัวเรือนที่มี
รายได้น้อยกว่ารายจ่ายมีหนี้สินที่สามารถชำระได้
และยังช่วยเหลือตนเองได้   ฐานะยากจน หมายถึงครัวเรือนที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้เล็กน้อย
ไม่สารถช่วยตนเองได้ต้องได้รับความช่วยเหลือ
ซึ่งข้อมูลนี้เพียงพอที่จะนำไปวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
4.2 การสำรวจข้อมูลชุมชน   ข้อมูลระดับชุมชน   เป็นข้อมูลภาพรวมของชุมชน
ได้แก่ ประวัติชุมชน  ข้อมูลทางกายภาพ สังคม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนที่
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สร้างขึ้นได้กำหนดประเด็นย่อยไว้จำนวนมาก
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ชุมชนของตนเอง
ให้ได้มากที่สุด  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลบางพระเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานาน มีเศรษฐกิจโดยรวมดี  นักวิจัยชุมชนได้แลกเปลี่ยนและรู้สึกสนุกกับการเก็บข้อมูลประวัติ
ชุมชน เช่น ชุมชนท้ายบ้าน ได้เรียนรู้ความเก่าแก่
ของชุมชน ความเป็นบ้านเป็นเมือง และประเพณี
แห่พญายม ชุมชนวัดหลวงบางพระ ได้เรียนรู้
ประวัติ 3 บูรพาจารย์คือหลวงพ่อฉิ่ง  หลวงพ่อกัง
และหลวงพ่อบู๊   และสนใจสืบค้นข้อมูลเชิงลึก
ต่อไป ชุมชนตลาดบน ได้เรียนรู้การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน  ชุมชนทิวสนพัฒนา
ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็น
ชุมชนที่อยู่อาศัยภายในระยะเวลาไม่นานมานี้
เป็นต้น
5.  การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  นักวิจัย
ชุมชนได้เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน เช่น ชุมชนมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมดชุมชนควรวางแผนพัฒนาที่
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ   ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง บ่งชี้ว่าชุมชนมีปัญหา
เศรษฐกิจไม่รุนแรง  การทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจึงสำเร็จยาก จึงต้องสำรวจข้อมูลความต้องการ
ในเชิงลึกเพื่อจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก  และอาจร่วมดำเนินการกับ
ชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนที่
เหมาะสม
6. เวทีเสนอข้อมูลชุมชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชนของนักวิจัยชุมชน
และเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อปรับปรุงแผนการจัดเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์
ต่อไป
7. การร่างแผนชุมชน   เป็นการเรียนรู้
จากข้อมูลชุมชนซึ่งทำให้นักวิจัยชุมชนมองเห็น
ภาพชุมชนแบบองค์รวม ประกอบกับการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาของครัวเรือน  ปัญหาของ
ชุมชน และความต้องการพัฒนาชุมชนในระยะ
3 ปี มากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทาง
การพัฒนาจัดทำเป็นร่างแผนชุมชน
8.  เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ  วันที่ 19 มิถุนายน 2551 ประธานชุมชนและนักวิจัยชุมชนละ
4 คนเดินทางไปเรียนรู้การพัฒนาชุมชนบ้านจำรุง
หมู่ที่ 7  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  และศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทเขาขุนอินทร์   ตำบลป่ายุบใน
อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง ผู้แทนชุมชนได้
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร  การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และพืชสมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค และใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งนักวิจัยชุมชนสนใจเรียนรู้
สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานมีการนำ
ความรู้มาใช้ทำแปลงสมุนไพรที่ชุมชนบางพระน่าอยู่
9.  เวทีจัดทำแผนชุมชน   เป็นการนำ
ความรู้จากการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบไปปรับปรุง
และนำร่างแผนชุมชนที่นักวิจัยชุมชนจัดทำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้แผนชุมชนให้กว้างขวางขึ้น มีการตรวจสอบข้อมูล
ชุมชนและเติมแผนชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน เช่น ชุมชนทิวสนพัฒนาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กรณีเกิดเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง
จากการมีที่ดินรกร้างเมื่อเกิดไฟไหม้หญ้าจึงลุกลามไปไหม้ที่อยู่อาศัย จึงกำหนดแผนงานเพื่อ
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แก้ปัญหาดังกล่าวเป็นต้น จัดทำเอกสารแผนชุมชน
การทำเอกสารแผนชุมชนเป็นบทเรียนสุดท้ายที่มี
เอกสารเป็นแนวทางในการทำงานพัฒนาชุมชน
และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนในโอกาส
ต่อไป
10.   เวทีนำเสนอแผนชุมชน   เป็นเวที
เรียนรู้การนำแผนชุมชนไปถ่ายทอดขยายผล เพื่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป ดังที่กล่าวกันว่า
ผู้นำต้องมีความสามารถเสนอภาพอนาคตของ
ชุมชนให้สมาชิกในชุมชนรับรู้และเห็นด้วยเพื่อ
ความร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
สรุปผลการวิจัย
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
เทศบาลตำบลบางพระ
สภาพชุมชน
ลักษณะทางสังคม เมื่อพิจารณา หัวหน้าครัวเรือน 10 ชุมชน โดยรวมเมื่อจำแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา พบว่า  ด้านเพศ  เพศชาย
มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายคิดเป็นร้อยละ 58
และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 42  ด้านอายุ  มีอายุ
60 ปีและต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 66 และ  มีอายุ
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 ด้านระดับการศึกษา  มีการศึกษาระดับประถม-มัธยมต้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่ามัธยมต้น-ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 24 และในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 15  
เมื่อพิจารณาราษฎรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
พบว่า จำนวนราษฎรผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านโดย
รวมทุกชุมชนมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 52   และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 48

อายุระหว่าง 18-60 ปี มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 67 รองลงมาเป็นประชากร ช่วงอายุ 418 ปี    คิดเป็นร้อยละ 17 และวัยสูงกว่า 60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 12 และระหว่างแรกเกิด - 4 ปี
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4
ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ลักษณะบ้านเรือน
การถือครองที่ดิน ฐานะครัวเรือน พบว่า  ลักษณะ
บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ
74 รองลงมาเป็นห้องแถว คิดเป็นร้อยละ 15
อาคารพาณิชย์ร้อยละ 7 และน้อยที่สุดคือลักษณะอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4
ลักษณะการถือครองที่ดินโดยรวม 10
ชุมชน ยกเว้นชุมชนชาวเขื่อน มีการถือครองที่ดิน
ของตนเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมา
คือการเช่าอยู่ร้อยละ 11 การเช่าซื้อและอื่นๆ ร้อยละ 3 สำหรับการให้อยู่มีน้อยที่สุดคือร้อยละ 2
ฐานะของครัวเรือนพิจารณาโดยรวมมี
ฐานะปานกลางเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 70
อันดับ 2  ฐานะดีคิดเป็นร้อยละ 16 อันดับ 3
ฐานะไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 13 และฐานะยากจน
คิดเป็นร้อยละ 1
สภาพปัญหาภายในชุมชน
การพิจารณาปัญหาในชุมชน โดยรวม
พบว่ามีปัญหาน้อย  ซึ่งพิจารณาลำดับได้ดังต่อไปนี้
ปัญหาระดับครัวเรือน   พบว่า ปัญหาระดับครัวเรือนโดยรวมเป็นปัญหาด้านการครองชีพมากที่สุด จำนวน 8 ชุมชน รองลงมาเป็นปัญหาด้าน
สุขภาพ และปัญหาความมั่นคงของที่อยู่อาศัย
จำนวน 5 ชุมชน และที่มีปัญหาน้อยมีอยู่ 3 ปัญหา
คือ ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน ปัญหายาเสพติด และไม่มีทะเบียนบ้าน
ปัญหาระดับชุมชน พบว่าสภาพปัญหา
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ระดับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ามีปัญหาสุนัขจรจัด และปัญหาด้านขยะมูลฝอย เป็นอันดับแรก
รองลงมาเป็นปัญหาด้านความไม่สะอาด ไม่เป็น
ระเบียบ รองลงมาคือปัญหาด้านการจราจร และ
ปัญหายุงชุม และปัญหาที่น้อยที่สุดคือเสียงรบกวนจากร้านค้า และมลภาวะ
สภาพปัญหาระดับชุมชนด้านสังคม มี
ปัญหาวัยรุ่นแข่งรถ มั่วสุม ติดเกม เป็นอันดับแรก ๆ รองลงมาคือปัญหายาเสพติด และอันดับ 3
คือปัญหาความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน ปัญหา
ที่น้อยที่สุด คือปัญหาความยากจน และปัญหา
การขาดจิตสำนึก
ปัญหาระดับชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด เป็นอันดับ
1 รองลงมาอันดับ 2 คือปัญหาด้านแสงสว่างบน
ถนนไม่เพียงพอ และการสาธารณสุขไม่เพียงพอ
อันดับ 3 คือปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
ปัญหาไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย และปัญหา
พื้นผิว/ป้ายจราจรชำรุด และที่มีปัญหาน้อยที่สุด
คือ ไม่มีทะเบียนบ้าน อุปกรณ์กีฬาไม่พอ และ
ไม่มีแสงสว่างบนสะพานลอย
สภาพความต้องการภายในชุมชน  พบว่า
สิ่งที่ชุมชนต้องการอันดับแรก  คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาอันดับ 2 คือ ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ อันดับ 3 คือ ส่งเสริมด้านการศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  สร้างสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ  และพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน
อย่างไรก็ตาม  สภาพและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการสรุปได้จากความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ
ซึ่งมิได้เป็นปัญหาที่เคร่งเครียด แต่เป็นปัญหา

ที่ยังมีอยู่ทั่วไป
บทเรียนจากการทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ
ชุมชนทั้งหมดรวม 10 ชุมชน ได้จัดทำ
แผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชนได้สำเร็จและนำเสนอแผนต่อเทศบาลตำบลบางพระเพื่อดำเนินการระยะ 3 ปี (25522554)โดยมีประเด็นประสบการณ์การเรียนรู้
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน
1.1  การคัดเลือกนักวิจัยชุมชน  ชุมชน
ในเขตเทศบาลบางพระบางชุมชนมีข้อจำกัดใน
การหาคนในชุมชนมาทำงานให้กับส่วนรวมของ
ชุมชน ดังนั้นการตั้งคณะกรรมชุมชนแต่ละชุมชน
จึงมีกรรมการชุมชน 3-5 คนที่สามารถทำงานให้
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  โดยที่กำลังหลักในการทำงานชุมชนคือข้าราชการบำนาญ  ทำให้ชุมชน
คัดเลือกนักวิจัยชุมชนที่สามารถทำงานแผนชุมชน
อย่างต่อเนื่องได้ยาก
1.2 นักวิจัยชุมชนควรมีคุณสมบัติ
ประกอบด้วย  ความต้องการเรียนรู้   ความอยากรู้อยากเห็น ซักถามเป็น สรุปประเด็นได้  ทำเอกสารได้ และมีเวลาให้กับการทำแผนชุมชน  ดังนั้น
คณะนักวิจัยแต่ละชุมชนควรมีองค์ประกอบของ
นักวิจัยชุมชน ซึ่งอาจมีในคนเดียวหรือหลายคน
มารวมกันก็ได้ หากคณะนักวิจัยชุมชนใดขาด
คุณสมบัติดังกล่าว คณะนักวิจัยหลักต้องเข้าไป
สนับสนุนการทำแผนชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน
ของชุมชนนั้นก็ลดน้อยลงด้วย
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    1.3 ในช่วงการทำแผนชุมชนคณะกรรมการชุมชนมีกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระมาก และรู้สึกกังวลกับการแข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  จึงมีเวลาให้กับการทำแผนชุมชนไม่มากเท่าที่ควร
2. จุดเด่นในการ พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ
     2.1   ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ   มีกิจกรรมการพัฒนาระดับท้องถิ่นที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน  ตัวอย่างเช่น สมาคมฌาปณกิ จ สงเคราะห์ ข องบางพระมี ค วามเข้ ม แข็ ง มี
สมาชิกมากกว่า 1,500 คน   ชมรมหนังสติ๊ก  และ
ชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่อง เป็นต้น  ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการยกระดับการพัฒนาจากระดับ
ชุมชนเป็นเครือข่ายการพัฒนา
    2.2  ในเขตเทศบาลตำบลบางพระมี
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ เป็น
กองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง
ของชุมชนอื่น ๆ  และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
ให้กว้างขึ้นยกระดับเป็นธนาคารชุมชนที่มั่นคง
ต่อไป
    2.3  กระบวนการพัฒนาของชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลบางพระมีกระบวนการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน มิได้เกิดจากการจัดตั้งของบุคคลหรือองค์กรภายนอกจึงมีต้นทุน
ในการพัฒนาสูง  เป็นบทเรียนในการพัฒนาชุมชน
ได้เป็นอย่างดี
3. ข้อพิจาณาในการพัฒนา
3.1  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระเป็นชุมชนเก่าแก่ มีเอกลักษณ์ของชุมชน
แต่ความเจริญทางเศรษฐกิจและความเจริญทาง
วัตถุอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้

ชุมชนเปลี่ยนเป็นเมือง มีสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน  ปัจจุบัน  มีคนในชุมชนมีความต้องการ
ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชนบางพระ  ในขณะที่
ผลการสำรวจข้อมูลชุมชนพบว่ามีปัญหาทาง
เศรษฐกิจไม่มากนักและเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10   กิจกรรมการพัฒนาจึงสมควร
เน้นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้
3.1.1 การฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน
โดยใช้วัดบางพระวรวิหารซึ่งมีประวัติความเป็นมาและหลวงพ่อฉิ่ง หลวงพ่อกัง และหลวงพ่อบู๊เป็นศูนย์กลาง  
      3.1.2  การจัดสวัสดิการชุมชน โดย
ใช้ฐานกิจกรรม ฌาปณกิจสงเคราะห์ และชมรม
ผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือขยายกิจกรรมสวัสดิการ
ชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย
      3.1.3 กิจกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย  การรณรงค์บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
      3.1.4  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ  ได้แก่การปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณรอบ
อ่างเก็บน้ำบางพระและชายทะเลบางพระ
      3.1.5 ชุมชนชาวเขื่อนพัฒนาเป็น
ชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ จึงสมควรมีแผนพัฒนา
ที่ต่างจากชุมชนอื่นๆ ดังนั้นเทศบาลตำบลบางพระ คณะกรรมการชุมชนชาวเขื่อนพัฒนา และ
สำนักชลประธานที่ 9 ต้องร่วมกันวางแผนชุมชน
จึงจะเกิดผลทางปฏิบัติให้ชุมชนเข้มแข็ง
ข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินการวิจัยนี้ ทำให้มีข้อเสนอแนะต่อเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นักวิจัยชุมชน กรรมการชุมชน  ประชาชน-
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ในชุมชน และผู้สนใจ ดังนี้คือ
1.  เทศบาลควรให้ความสำคัญต่อแผน
ของชุมชน  สนับสนุนโครงการจากแผนชุมชน
ให้มากขึ้นนอกเหนือจากแผนที่เทศบาลต้องการ
เนื่องจากแผนชุมชนเป็นแผนที่คนในชุมชนเป็น
เจ้าของจริงๆ ได้มาจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน
และร่วมเขียนแผนจริงๆ
2.   ควรสนับสนุนชุมชนให้มีสถานที่
ทำกิจกรรมในชุมชนของตนเอง หากไม่สามารถ
จัดได้ทุกชุมชนก็ควรจัดให้ได้ใช้ร่วมกัน เพราะ
การมีที่ทำกิจกรรมในชุมชน สมาชิกในชุมชน
จะรู้สึกเป็นกันเองและรู้สึกเป็นเจ้าของ มากกว่า
การไปใช้สำนักงานเทศบาลฯ  เช่น ที่ชุมชนพร้อมใจ สมาชิกรู้สึกเป็นกันเองและสามารถ
เข้ า ไปในสถานที่ เ พื่ อ ทำกิ จ กรรมเล็ ก น้ อ ยได้
ตลอดเวลา เช่นการเล่นกีฬา   การพบปะพูดคุย
และการสื่อข่าว เป็นต้น
3.  ไม่ควรสร้างกิจกรรมมากเกินความสามารถ และมีการแข่งขันกันมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรมแต่ละเรื่อง พยายามจัดการเพื่อ
รับรางวัลหรือได้ชัยชนะ การทำกิจกรรมเช่นนี้มาก
อาจทำให้สูญเสียการมีส่วนร่วม และขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาโดยแท้จริง
4.  ควรมีการส่งเสริมงานพัฒนาอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากขึ้น จะทำให้เกิดพลังความคิด
และพลังความสามัคคี เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจ
ในการทำงานพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

5.  ชุมชนในเขตเทศบาลบางพระ ส่วนใหญ่มีสภาพและปัญหาต่างๆ ที่ไม่รุนแรง  เนื่องจากชุมชนต่างๆ มีต้นทุนชุมชนสูง และเทศบาลตำบลบางพระมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของ
ชุมชนจุดเน้นในการพัฒนาต่อไปจึงควรเป็นการยกระดับศักยภาพ องค์กรต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น
ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมกีฬา  ชมรมอาชีพต่างๆ
เป็นต้น
6.   ด้านเศรษฐกิจ   ชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระส่วนใหญ่ครัวเรือนมีฐานะปานกลาง
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   มีรายได้เพียงพอ
ฉะนั้นแทนที่จะพัฒนาอาชีพให้มีรายได้สูง อย่างเดียว ควรมีโครงการด้านการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายมากกว่า  เช่น ประหยัดพลังงาน  ประหยัดรายจ่ายฟุ่มเฟือย โดยการรณรงค์และส่งเสริม
จากเทศบาลด้วย
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป
1.  ควรจัดทำวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านการสร้างจิตสำนึกการพึ่งตนเอง ของชุมชน  เพราะจากการทำงานวิจัยนี้ ในเชิงคุณภาพ  พบว่าประชาชนยังมีความคิดว่าเทศบาลมีหน้าที่แก้ปัญหา
ต่างๆ ให้กับชุมชนเป็นหลัก
2.  ทำการศึกษา วิจัยแนวทางการสร้าง
นิสัยการประหยัดเพื่อประชาชนในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัย ในเรื่องพื้นฐานของชีวิต เช่น การประหยัดพลังงาน  
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