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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการเตรียมชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิดการ

ขับเคลื่อนกัมปงตักวา โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อยกับผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยากรอบรม แกนนำชุมชน
ที่เข้ารับการอบรมจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การประสานแกนนำ
ชุมชน พบว่ามีการประสานงานในรูปการประสานที่เป็นทางการผ่านหน่วยงานภาครัฐร่วมกับการประสานผ่านทาง
ชมรมอีหมามประจำตำบล แต่ขาดการให้รายละเอียดที่ชัดเจนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม 2) การศึกษาโครงสร้าง
และข้อมูลชุมชน พบว่า ชุมชนไม่ได้มีการศึกษาโครงสร้างและข้อมูลชุมชนก่อนการดำเนินกิจกรรม แต่แกนนำชุมชน
สามารถให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับชุมชนต้นแบบได้ 3) การกำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาชุมชน พบว่า ชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม แต่เห็นความสำคัญในประเดน็ของ
การส่งเสริมศาสนกิจโดยเห็นว่าเป็นภารกิจสำคัญของมัสยิดที่จะต้องดำเนินการ 4) การพัฒนาแกนนำดำเนินการของ
ชุมชน พบว่า แกนนำท่ีได้รับการอบรมยังขาดทักษะที่จำเป็นเพื่อการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน 5) 
การสร้างภาคีความร่วมมือ พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกก่อนที่จะเข้าร่วมดำเนิน
กิจกรรม และหน่วยงานภาคีมีส่วนในการหนุนเสริมการทำงานของชุมชน และ 6) การรณรงค์สร้างความตระหนัก
ให้กับสมาชิกในชุมชน  พบว่า มีการดำเนินการสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชนเฉพาะประเด็นการปฏบิัติ
ตามศาสนกิจและส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกชุมชนรับทราบเกี่ยวกับแนวคิดกัมปงตักวา 
คำสำคัญ : การเตรียมชุมชน, การพัฒนาชุมชน, กัมปงตักวา, จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

Abstract 
This qualitative study was conducted through interviews of and focus group discussions 

among the project managers, trainers, and participating community leaders from the 4 
southernmost provinces. The findings indicated the following. (1) The community leaders were 
officially coordinated through the public sector who assigned district Imam clubs without providing 
activity information. (2) Before conducting the activity, the communities had not studied their 
structures and data. However, they could provide such information through comparisons with a 

 
1 อาจารย์ คณะศิลปศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
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model community. (3) Most communities lacked community development aims and plans. They, 
nevertheless, placed importance on support of Islamic practices which were considered an 
important mission of the masjid. (4) The participating community leaders who joined the training 
needed more skills necessary for driving community activities. (5) Most communities had 
cooperation with other organizations and authorities before they joined the activity. Those 
organization partners contributed to support of community working. (6) Most communities built 
members’ awareness simply of religious practices. They, in addition, did not inform their members 
about the Kampong Takwa concept. 
Keywords: community preparation, community development, Kampong Takwa, southernmost 
provinces 
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1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดสุดโต่งเชิงชาตินิยมและศาสนา การเสริมสร้างให้เกิดชุมชนศรัทธาหรือกำปงตักวาจะเป็น
กลไกหนึ่งที่จะป้องกันการมีแนวคิดสุดโต่งในพ้ืนท่ีได้ด้วยหลักการที่มุ่งเน้นการให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูจริยธรรมตาม
หลักคำสอนของอิสลามอันบริสุทธิ์และเป็นจริง สร้างให้เกิดความเข้มแข็งกับวิถีอิสลามซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นพลังของ
สังคมและชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Chinnawat  Mandech, 2017) และเพื่อการสร้างความ
เข้มแข็งในตัวบุคคลผ่านกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจำวันร่วมกันของสมาชิกในชุมชนซึ่งจะส่งผลใหเ้กิด
ชุมชนที่เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งเป็นไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
จึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา)  
เพื่อสันติสุขที่แท้จริงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการลักษณะเชิงบูรณาการหลายหน่วยงานเข้ามา
ทำงานร่วมกันโดยนำมิติทางศาสนาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนมีเป้าหมายเพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐภายใต้บริบทและฐานการทำงานบนพื้นฐานความเข้มแข็ง จากภายในของชุมชน ที่มีคุณธรรมเป็นหลักยึดมั่น 
สามารถปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นชุมชนสันติสุข ตามวิถีทางศาสนา และเป็นแนวคิดการ
ทำงานท่ีทุกฝ่ายให้การยอมรับ และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนผ่านผู้นำ 4 เสาหลัก ที่จะมาบูรณาการ
ทำงานร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินการที่กำหนดไว้ว่า “สร้างคนดีมีคุณธรรม 
มีความอยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ซึ่งในปัจจุบันเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชุมชน
ศรัทธาเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 - 2565 (The Subcommission on Education and Strategy 
Making of Faith Community, n.d.) 

การสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในอันเกิดจากการมีคุณธรรม ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด 
และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกองกำลังภาคประชาชนในการป้องกันตนเองและสังคม โดยกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ได้นำหลักการนี้มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชมุชน 
โดยจัดตั้ง “กำปงตักวา” ชุมชนสันติสุขตามวิถีทางของศาสนาในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้นำ
ศาสนาและประชาชนในพื้นท่ี โดยมุ่งหวังถึงการสร้างให้เกิดความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้และความมั่นคง
ของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป (Internal Security Operations Command department 4 forepart 2018) 

การขับเคลื่อนกัมปงตักวาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการและการขยายการทำงานมาโดยตลอด (The Subcommission on Education 
and Strategy Making of Faith Community, n.d.)  ท ั ้ ง น ี ้ จ า กก า รศ ึ กษ าขอ ง  Nathapong Chitniratna, 
Waeromlee Waebula and Noparin Subirat (2014, 32) ได้นำเสนอไว้ว่า แม้การดำเนินการชุมชนศรัทธาจะ
ประสบความสำเร็จทั้งในแง่การขับเคลื่อนระดับชุมชนและเครือข่าย สร้างให้เกิดทางเลือกใหม่ในการพัฒนาและหนุน
เสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่การดำเนินการก็จำเป็นต้องได้รับการศึกษาและออกแบบการพัฒนาอย่างมีพลวัตทั้ง
ในระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และในระดับนโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ ด้วยเหตุนี้โครงการวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) เพื่อสันติสุขที่แท้จริงในพื้นที่
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ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปสู่การจัดทำข้อเสนอเพื่อสร้างการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป 

การดำเนินการขับเคลื่อนกัมปงตักวาเป็นการใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา โดยการใช้ชุมชนเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาคือตัวแปรสำคัญในปัจจุบันที่จะไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบาก ขาดโอกาสในชุมชน ทำให้กลไกของชุมชน
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mansuri and Rao 2003) ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการดังกล่าวจำเป็นต้อง
อาศัยจุดเริ่มต้นของการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือการเตรียมชุมชนก่อนการดำเนินการที่จะช่วยให้ชุมชนมี
ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและมีความยั่งยืนขึ้น โดยมีขั้นตอนสำคัญในการเตรียมชุมชน ประกอบด้วย การ
ประสานแกนนำชุมชน การศึกษาโครงสร้างและข้อมูลชุมชน เป้าหมายและแผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาแกนนำ
ดำเนินการของชุมชน การสร้างภาคีความร่วมมือ การรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชน  
( Jongkraijakr, Maitree,  2012; Kunwadee Rojpaisarnkit and Warakorn Kreingkaisakda,  2017; Korakot 
Phaetlakfah, Pharit Suphasetthasiri and Sathit Thimwattanabuntherng.  2016; Jaruwat Songmuang 
and other, 2017; Cockerill, Myers and Allman, 2000) ความสำเร็จในการเตรียมพื้นที่จะนำไปสู่การดำเนินการ
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่ ง 
ของการวิจัยการประเมินและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการชุมชนศรัทธา  
(กัมปงตักวา) เพื่อสันติสุขท่ีแท้จริงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาการเตรียมชุมชนเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิดการขับเคลื่อนกัมปงตักวา  

ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม

ย่อย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสมาชิกชุมชน 4 กลุ่มจากชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายนในภาค 4 ส่วนหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปี 2561 - 2562 ได้แก่ 1) ผู้นำศาสนา ได้แก่ อีหมาม  
คอเต็บ บีลาล และคณะกรรมการมัสยดิ จำนวน 8 คน 2) แกนนำชุมชน ได้แก่ บุคคลสำคัญที่สมาชิกในชุมชนให้การ
ยอมรับนับถือ จำนวน 10 คน 3) ผู้นำหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรบริหารองค์กรส่วนตำบล 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7 คน และ 4) สมาชิกชุมชน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball) เริ่มจากคำแนะนำของผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมของโครงการ การวิเคราะห์
ผลดำเนินการโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบสามเส้า คือ การตรวจสอบด้านข้อมูล โดยพิจารณาจากแหล่งเวลา 
สถานที่และแหล่งบุคคลที่ให้ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลด้านผู้ วิจัยและผู้ช่วยวิจัย การตรวจสอบในด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล 
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4. ผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพการเตรียมชุมชนเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดกัมปงตักวาแบ่งผล

การศึกษาเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การประสานแกนนำชุมชน 2) การศึกษาโครงสร้างและข้อมูลชุมชน 3) เป้าหมาย
และแผนพัฒนาชุมชน 4) การพัฒนาแกนนำดำเนินการของชุมชน 5) การสร้างภาคีความร่วมมือ และ 6) การรณรงค์
สร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชน ซึ่งสามารถนำเสนอรายละเอียดได้ ดังนี้ 

4.1 การประสานแกนนำชุมชน จากการศึกษาพบว่า ในปี 2561 กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าได้ดำเนินการ
พัฒนาแกนนำชุมชนเพื ่อเข้าร่วมการขับเคลื ่อนกัมปงตักวาไปแล้ว 1,502 มัสยิด ( Evaluation Center, The 
Internal Security Operations Command Region 4, 2018) ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินการคือ ให้ทุกชุมชนใน
พื้นที่ท้ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ในการประสานแกน
นำเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพนั้น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ทำงานร่วมกับชมรมมุสลิมภารดรภาพในการ
กำหนดชุมชนเพือ่เข้าร่วมการขับเคลื่อนตามแนวคิดกัมปงตักวา โดยจะมีการขยายชุมชนที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี 
ดังนั้นในแต่ละปีจะมีแกนนำชุมชนที่จะต้องเข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ดังท่ีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานได้ให้สัมภาษณ์
ไว้ว่า 
 

“โครงการกัมปงตักวามีเป้าหมายให้ทุกชุมชนใน 3 จังหวัดกับ 4 อำเภอของสงขลาเข้าร่วม
กิจกรรม โดยในการดำเนินการจะทยอยจัดอบรมให้กับแกนนำแต่ละชุมชนจนกระทั่งครบ
ทุกชุมชน และในการจัดชุมชนเข้าร่วมนั้นจะมีชุมชนมุสลิมภารดรภาพทำหน้าที่คัดเลือก
และประสานกับชุมชนในการเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาแกนนำ ตลอดจนดูแล ติดตาม
การดำเนินการของชุมชนตามกิจกรรมกัมปงตักวาตลอดโครงการ” 

 

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ตอบรับการเข้าร่วมการอบรมแกนนำดังกล่าวและจะส่งตัวแทนของ
มัสยิดเข้าร่วม 3-5 คน โดยส่วนใหญ่อีหมามจะคัดเลือกตัวแทนของชุมชนที่เห็นว่ามีศักยภาพที่จะนำความรู้มา
ดำเนินการในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำดังกล่าว ทั้งนี้ในการประสานแกนนำชุมชนเพื่อการนำ
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมีผลการศึกษาที่เป็นประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการประสานงานแกนนำชุมชน 
และ 2 การชี้แจงเป้าหมายการพัฒนาแก่แกนนำชุมชน 

1) รูปแบบการประสานงานแกนนำชุมชน จากการศึกษาพบว่า ในการดำเนินการ
ประสานแกนนำเพื่อเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิดกัมปงตักวา มี 2 รูปแบบหลัก คือ การใช้
กลไกภาครัฐและเครือข่ายผู้นำศาสนาเป็นตัวประสานงาน จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่รับทราบการเข้าร่วมผ่าน
ทางกลไกภาครัฐคือ จากการประสานงานของทางอำเภอในฐานะผู้รับผิดชอบสภาสันติสุข ดังที่ตัวแทนชุมชนท่าน
หนึ่งจากจังหวัดยะลาให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“ทางปลัดอำเภอแจ้งข้อมูลมาที่อีหมามให้ส่งรายชื่อแกนนำชุมชนเข้าร่วมการอบรม อี
หมามก็เลือกผมและอีก 2 คนเข้าร่วม และส่วนใหญ่ที ่คุย ๆ กับตัวแทนมัสยิดอื ่นก็
เหมือนกัน คือทางอำเภอเป็นคนประสานงานไป” 
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จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมถึงความต้องการในการเข้าร่วมพบว่า ผู้เข้ารั บการ
อบรมกลุ่มหนึ่งให้คำตอบกับนักวิจัยว่า “เขาสั่งให้มาก็มาครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาก” ซึ่งสะท้อนภาพของการสั่งการ
เพื่อให้ตัวแทนชุมชนเข้าร่วม ทำให้ความต้องการในการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความสำเร็จน้อยลงไปด้วยเช่นกัน  

สำหรับตัวแทนจากบางมัสยิดได้รับการประสานงานผ่านทางชมรมอีหมามประจำ
ตำบล โดยเป็นการแจ้งกำหนดการและขอให้แต่ละมัสยิดจัดส่งรายชื่อเพื่อการเข้าร่วมการอบรม ซึ่งพบว่าช่องทางนี้
เป็นช่องทางที่ทำให้มัสยิดได้รับการสื่อสารข้อมูลการอบรมที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะอีหมามสามารถสอบถาม
รายละเอียดของกิจกรรมได้มากกว่าและสามารถนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะกรรมการมัสยิดในการ
คัดเลือกแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม ดังท่ีตัวแทนมัสยิดท่านหนึ่งจากนราธิวาสให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“อีหมามแจ้งในที่ประชุมกรรมการมัสยิดว่าทางชมรมอีหมามต้องการตัวแทนของมัสยิด

เข้าร่วมการอบรมกัมปงตักวา อีหมามก็แจ้งรายละเอียดของโครงการ ที่ประชุมจึงมีมติ

เลือกผมเข้าร่วมเพราะผมทำหน้าท่ีดูแลกองทุนของมัสยิดอยู่แล้ว” 
 

ทั้งนี้จากการสอบถามตัวแทนของชมรมมุสลิมภารดรภาพพบว่า ทางชมรมเป็นผู้
ประสานงานจัดส่งข้อมูลชุมชนที่จะต้องเข้ารับการอบรมไปยังสภาสันติสุขและชมรมอีหมามในระดับอำเภอและ
ตำบล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละชุมชนได้รับข้อมูลในช่องทางที่หลากหลายและให้มีข้อมูลที่เพียงพอก่อนการเข้า
ร่วมการอบรม 

2) การชี้แจงเป้าหมายการพัฒนาแก่แกนนำชุมชน การศึกษาพบว่า เป้าหมายของ
การขับเคลื่อนกัมปงตักวาคือการยกระดับศักยภาพของมัสยิดในการเสริมสร้างความยำเกรง ศรัทธาให้กับสมาชิกใน
ชุมชน ก่อให้เกิดการประกอบศาสนกิจร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งจะเป็นการสานพลังการทำความดีและป้องกัน
การทำสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้น และนำไปสู่การสร้างสันตสิุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์แกนนำชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพบว่า ส่วนใหญ่รับทราบเพียงแค่ชื่อของกิจกรรม คือ รับทราบเพียงว่าเป็นการอบรม
โครงการกัมปงตักวา แต่ไม่ทราบวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของโครงการ ดังท่ีแกนนำชุมชนท่านหนึ่งจากจังหวัด
ยะลาให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“ได้รับแจ้งจากอีหมามว่าให้เข้าร่วมการอบรมกัมปงตักวาพร้อมกับกรรมการมัสยิดอีก 1 ท่าน 

แต่ไม่ทราบรายละเอียดอื่น แต่ก็เคยได้ยินเรื่องกัมปงตักวามาบ้าง เลยตอบตกลงเข้าร่วม” 
 

ในขณะที่แกนนำชุมชนกลุ่มหนึ่งได้รับการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมที่ไม่
ชัดเจน โดยส่วนหนึ่งมีความเข้าใจต่อการอบรมว่าเป็นการเข้าอบรมเพื่อดูงานการจัดการกองทุนมัสยิด ดังที่แกนนำ
ชุมชนจากจังหวัดนราธิวาสท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“เขาบอกว่าให้มาอบรมและดูงานเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ให้มาดูงานการบริหารกองทุน

ของมัสยิดบ้านเหนือ ผมเลยตกลงมาอบรม เพิ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นโครงการกัมปงตักวา” 
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จากการศึกษาพบว่า แกนนำท่ีเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการเข้าร่วมอบรม 
ไม่ทราบเป้าหมายของโครงการ ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรไม่ได้มีความมุ่งหวังความสำเร็จในการกลับไปสู่การออกแบบ
การจัดการภายในชุมชน โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าไม่มีกิจกรรมต่อเนื่องภายหลังจากการอบรมหรือมีความเข้าใจเฉพาะ
วัตถุประสงค์ย่อยของการอบรม ในขณะที่รูปแบบการประสานงานผ่านกลไกรัฐทำให้หลายชุมชนมีความรู้สึกเป็นการ
สั่งการที่ต้องเข้าร่วม จึงมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย 

4.2 การศึกษาโครงสร้างและข้อมูลชุมชน จากการศึกษาพบว่า เนื่องจากการประสานชุมชนในการเข้าร่วม
กิจกรรมกัมปงตักวาขาดการให้รายละเอียดทั้งในประเด็นเป้าหมายโครงการและรูปแบบของกิจกรรม และเน้นการ
ประสานงานท่ีเป็นรูปแบบทางการ และการสื่อสารชุมชนก่อนการดำเนินการประสิทธิภาพและความชัดเจน ทำให้ยัง
ไม่เกิดแกนนำในการดำเนินการที่ชัดเจน การส่งแกนนำเข้าร่วมส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนิน
กิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การศึกษาโครงสรา้งและข้อมูลชุมชนก่อนการเข้ารว่มกิจกรรมยังไมเ่กิดขึ้น ทั้งนี้
จากการสัมภาษณ์แกนนำชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาแกนนำพบว่า คณะกรรมการมัสยิดไม่ได้มีการวิเคราะห์
สภาพชุมชนก่อนการเข้าร่วมกิจกรม แต่ส่วนใหญ่สามารถให้ความเห็นเชิงเปรียบเทียบสภาพชุมชนกับสภาพของ
มัสยิดบ้านเหนือซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาได้ ดังท่ีแกนนำชุมชนท่านหนึ่งจากจังหวัดปัตตานีให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“ตอนเข้าร่วมอบรมไม่ได้ทราบอะไรล่วงหน้า เขาเชิญให้เข้าร่วมก็เข้าร่วมครับ แต่แกนนำ
ชุมชนก็มีข้อมูลชุมชนของตนเองอยู่แล้ว และก็เคยได้ยินผลงานของมัสยิดบ้านเหนือมา
บ้าง ก็เคยคุยกับกรรมการมัสยิดท่านอื่นว่าควรไปดวู่าบ้านเหนือมีอะไรที่โดดเด่นบ้าง อะไร
ที่เรายังไม่ได้ทำและควรทำบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นกองทุนเพราะเป็นประเด็นที่
มัสยิดบ้านเหนือถูกพูดถึงมากที่สุด” 

 

ในขณะที่ในบ้างชุมชนศึกษาและออกแบบการดำเนินการของชุมชนก่อนการเข้าร่วมโครงการกัมปงตักวา 
ดังนั้นจึงเห็นว่าการมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกัมปงตักวาจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและขยายผลการ
ดำเนินงานของชุมชน ซึ่งทุนชุมชนดังกล่าวทำให้ชุมชนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมกัมปงตักวาภายหลัง
การพัฒนาแกนนำ ดังท่ีแกนนำชุมชนในจังหวัดปัตตานีท่านหน่ึงให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“ภารกิจตามแนวคิดกัมปงตักวาเป็นภารกิจปกติของมัสยิดอยู่แล้ว เราทำมาตลอดก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมอีก ตอนที่ได้รับเชิญเข้าร่วม เราก็เอาประเด็นกัมปงตักวามานั่งพูดคุยกันใน
กรรมการมัสยิดและเปรียบเทียบกับมัสยิดบ้านเหนือที่เรารู้จัก เดิมทีเราก็มั่นใจว่าหลาย
เรื่องที่มัสยิดของเราเข้มแข็งกว่าที่มัสยิดบ้านเหนือทำ แต่การได้เข้าอบรมทำให้เราได้เห็น
รายละเอียดเพิ่มมากข้ึน และนำมาปรับปรุงการทำงานท่ีทำอยู่” 

 

4.3 การกำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาชุมชน จากการศึกษาพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการกำหนด
เป้าหมายและแผนพัฒนาชุมชนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะมีการพูดคุยภายในคณะกรรมการมัสยิดเพื่อการพัฒนา
ชุมชนเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นภายในชุมชน  ดังที่แกนนำชุมชนท่านหนึ่งจาก
จังหวัดยะลาให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
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“ไม่ทราบเป้าหมายของกัมปงตักวา แต่เรื่องการสร้างความตักวาในชุมชนเป็นหน้าที่ของ
มัสยิดอยู่แล้ว ทำเราก็ทำอย่างต่อเนื่อง มีการสอนทั้งผู้ใหญ่ ทั้งเด็ก จัดทำกองทุนวากาฟ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเรื่องนี้มานานแล้ว ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาในชุมชนก็มี
การพูดคุยแก้ไขกันไปตลอด” 

 

ทั้งนี้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแนวทางการขับเคลื่อนกัมปงตักวาครอบคลุมเป้าหมายทั้งในเรื่องศาสนกิจ 
การจัดการชุมชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน ซึ่งจากการศึกษาเป้าหมายของการดำเนินการ
ของชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเฉพาะประเด็นของการส่งเสริมด้านทางศาสนกิจเป็นหลัก โดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะทางด้านงบประมาณการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ดังท่ีอีหมามจากจังหวัดนราธิวาส
ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“เรื่องที่เขาให้ไปดูงานที่มัสยิดบ้านเหนือ ผมให้กรรมการมัสยิดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตาดีกา
ไปเข้าอบรม เพราะคิดว่าแนวคิดการจัดการกองทุนจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนตาดี
กาของมัสยิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหลังจากนำแนวคิดกลับมาใช้ก็สามารถทำให้การ
บริหารจัดการตาดีกามีความมั่นคงมากขึ้น และรายได้ส่วนหนึ่งก็ใช้ในการปรับปรุงมัสยิด” 

 

ในขณะที่แกนนำชุมชนบางท่านเห็นว่า การจัดการด้านสังคมและอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนจะถือเป็น
หน้าที่หนึ่งของมัสยิด แต่การดำเนินการก็ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญและเริ่มต้นที่การส่งเสริมทางด้านศาสนกิจ
ก่อน ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กรรมการมัสยิดได้ ดังนั้นมัสยิดควรจำกัดกรอบการดำเนินการในประเด็นดังกล่าว ดังท่ีอีหมามจากจังหวัดปัตตานีให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“การพัฒนาด้านอาชีพเป็นเรื่องยาก มีความซับซ้อน ดังนั้นประเด็นท่ีอาจารย์ถามว่ามีการ
วางแผนในเรื่องนี้ไหม คณะกรรมการมัสยิดก็เคยคุยกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นนี้
จะให้มัสยิดทำหน้าที่นี้อาจจะถูกมองเป็นประเด็นอื่นได้ เพราะเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ 
ในขณะที ่ กำนัน อบต. ผู ้ใหญ่บ้าน เขาทำประเด็นนี ้กันอยู่ แล้วเรื ่องกองทุนต่าง ๆ 
คณะกรรมการมัสยิดเลยไม่เอาประเด็นนี้มาอยู่ในแผนของมัสยิด แต่ผมและกรรมการ
หลายคนก็ไปร่วมเป็นกรรมการของกองทุนต่าง ๆ ที่มีในหมู่บ้าน” 

 

4.4 การพัฒนาแกนนำดำเนินการของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ในการเตรียมชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวคิดกัมปงตักวายังขาดการสร้างทีมทำงานในชุมชน ทั้งนี้ทางโครงการได้ทำการพัฒนาตัวแทนของ
คณะกรรมการมัสยิด ซึ่งเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติในชุมชนจริงนั้นจำเป็นต้องมีชุดทำงานเฉพาะหรอืการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของคณะกรรมการมัสยิดทั้งคณะ ในขณะที่แกนนำที่ได้รับการอบรมมาแล้วไม่สามารถนำเสนอแนวทางการ
ดำเนินการให้กับคณะกรรมการท่านอื่นได้ จึงส่งผลให้การนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นได้ยาก ดังที่อีหมา
มจากจังหวัดนราธิวาสให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
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“หลังจากอบรม ตัวแทนที่ไปอบรมมาก็เล่าถึงความสำเร็จของมัสยิดบ้านเหนือและอยาก
ให้มัสยิดทำด้วย แต่กรรมการหลายคน โดยเฉพาะที่ไม่ได้ไปดูงานมาก็ไม่เห็นภาพและไม่
มั่นใจว่าจะทำได้จริง ก็เลยไม่มีการทำอะไรหลังจากนั้น” 

 

ในขณะที่ในบางชุมชนได้นำเอาผลการอบรมมาสู่การพัฒนาทีมทำงานภายในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนนิงานโดยมีแกนนำท่ีได้รับการอบรมพยายามนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนให้กับกรรมการมสัยิด แต่การนำไปสู่
การดำเนินการจริงในชุมชนยังมีข้อจำกัดจากความเข้าใจของคณะกรรมการในมัสยดิ เพราะการเข้าใจเพียง 3 - 4 คน
ยังไม่สามารถนำไปสู่การสร้างเอกภาพทางความคิดและการดำเนินการได้ การขับเคลื่อนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา
คณะกรรมการมัสยิดทุกคน ซึ ่งจากการศึกษาพบว่า ในบางมัสยิดได้เร ิ ่มต้นจากการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการมัสยิดสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวคิดกัมปงตักวา และจัดให้มีการไปศึกษาดูงาน
กับมัสยิดต้นแบบอีกครั้ง ดังท่ีแกนนำชุมชนท่านหนึ่งในจังหวัดปัตตานีให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“หลังจากตัวแทนชุมชนไปอบรมกัมปงตักวา เราก็เห็นพ้องกันว่าเป็นเรื ่องที ่จะต้อง
เดินหน้าต่อ ก็เลยต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และเริ ่มต้นทำงานด้วยการทำให้
กรรมการทุกคนเข้าใจเหมือนกันโดยมีการเชิญผู้รู ้ นักวิชาการมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ
กรรมการมัสยิดและพาไปดูงานกันอีกครั้งท่ีมัสยดิบ้านเหนือ แล้วถึงจะกลับมาวางแผนงาน
กันอีกครั้ง” 

 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การพัฒนาแกนนำชุมชนใช้การนำเสนอเนื้อหาซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากทักษะ
การนำเสนอของวิทยากรเป็นหลัก และเนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์ของแกนนำชุมชนในการนำหลัก
คิดของกัมปงตักวาไปใช้ในชุมชน การได้สัมผัสชุมชนต้นแบบสร้างความประทับใจให้กับแกนนำชุมชน แต่แกนนำ
ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดยังขาดความเข้าใจและทักษะในการออกแบบเครื่องมือสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ชุมชน จึงส่งผลให้ชุมชนที่มีความต้องการการนำไปสู่การปฏิบัติจริงจำเป็นต้องมีการจัดการพัฒนาแกนนำดำเนินการ
ของชุมชนเองอีกครั้ง ในขณะที่บางชุมชนไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการใด ๆ 

4.5 การสร้างภาคีความร่วมมือ จากการศึกษาพบว่า ในการดำเนินการกิจกรรมตามแนวคิดกัมปงตักวา 
ผู้รับผิดชอบโครงการมุ่งจะให้เกิดการบูรณาการของการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการหนุนเสริมการดำเนิน
กิจกรรมของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยเมื่อแกนนำชุมชนผ่านการอบรมแล้วหน่วยงานภาครัฐจะ
เข้าไปหนุนเสริมการทำงานและเป็นที่ปรึกษา แต่ทั้งนี้พบว่าชุมชนที่มีการดำเนินการตามแนวคิดกัมปงตักวาภายหลัง
การได้รับการพัฒนาศักยภาพของแกนนำส่วนใหญ่มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานอื่นก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อได้เข้าร่วมการดำเนินการตามแนวคิดกัมปงตักวาทำให้มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมศาสนกิจมากข้ึน เนื่องจากประสบการณ์ของแกนนำชุมชนในการ
ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของแกนนำชุมชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งแกนนำชุมชนที่มี
การทำงานกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือต่าง ๆ จะมีความมั่นใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดกัมปง
ตักวาด้วย ดังท่ีแกนนำชุมชนท่านหนึ่งจากจังหวัดปัตตานีให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
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“ก่อนหน้านี้ในชุมชนก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สสส. และร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีอยู่หลายโครงการ เมื่อได้รับแนวคิดกัมปงตักวามาก็เหมือนกับทำงาน
เดิมที่ตอบโจทย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเด็น” 

 

ในขณะที่ในบางชุมชนเกิดเครือข่ายการทำงานอันเนื่องจากการดำเนินการตามแนวคิดกัมปงตักวา โดยเกิด
จากการรแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างชุมชนในสภาสันตสิุขตำบลและชมรมอีหมาม ดังท่ีอีหมามจากจังหวัดนราธิวาสให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“การประชุมของชมรมอีหมามทำให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกัมปง
ตักวา และหลายครั้งที่ผมมีโอกาสเสนอแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปของแต่ละชุมชนใน
การประชุมสภาสันติสุข” 

 

นอกจากนี้พบว่าในบางชุมชนยังไม่เกิดเครือข่ายการทำงาน โดยแกนนำชุมชนมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการ
หนุนเสริมจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งส่งผลให้แนวคิดที่ได้รบัการอบรมมาไม่สามารถนำไปสู่การ
ดำเนินการใด ๆ เนื่องจากชุมชนขาดความมั่นใจในการดำเนินงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการ
เริ่มกิจกรรม 

4.6 การรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชน จากการศึกษาพบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า การสร้างความร่วมมือภายในชุมชนเป็นสิ่งที่มัสยิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน
ประเด็นของการเสริมสร้างความยำเกรงและการปฏิบัตศิาสนกิจเพราะเป็นหน้าท่ีหลกัของมัสยิด ทั้งนี้มัสยิดได้ดำเนิน
ผ่านกิจกรรมปกติของมัสยิด เช่น การพูดคุยหลังละหมาด การประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงของมัสยิดในบางโอกาส 
การสอดแทรกผ่านการสอนประจำสัปดาห์ หรือการพูดในคุตบะห์วันศุกร์โดยคอเต็บ ดังท่ีอีหมามท่านหนึ่งในจังหวัด
ปัตตานีให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“เรื่องการสร้างความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมัสยิด
นั้นมีการทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งพูดคุยกัน การประกาศ การอ่านคุตบะห์วันศุกร์ และ
การสอนที่มีเป็นประจำ เพราะเรื่องการตักเตือนกันในความดีและการสามคัคีในการทำงาน
เพื่อสังคมเป็นสิ่งจำเป็น เป็นสิ่งที่ศาสนาใช้ให้ทำอยู่แล้ว และอีหมามและกรรมการมัสยิด
ทุกคนต้องรับผิดชอบ” 

 

ทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่แกนนำชุมชนไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ชื่อกิจกรรมกัมปงตักวาให้กับสมาชิกในชุมชน 
เพียงแต่ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น ดังนั้นเมื่อสอบถามสมาชิกชุมชนจะพบว่า ส่วนใหญ่ยังขาด
การรับรู้แนวคิดกัมปงตักวา แต่เข้าใจและรับรู้กิจกรรมที่มัสยิดจัดขึ้น ดังท่ีสมาชิกชุมชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“กิจกรรมที่มัสยิดตลอดปีก็เป็นสิ่งท่ีเคยทำกันมาต่อเนื่องหลายปี มีบ้างท่ีเป็นกิจกรรมใหม่

ที่เพ่ิมขึ้นมาแต่ก็ไม่ทราบว่ามาจากโครงการกัมปงตักวาหรือเปล่า” 
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5. การอภิปรายผลการวิจัย 
5.1 การประสานแกนนำ การค้นหาและสร้างความร่วมมือเพื่อการดำเนินการคือหัวใจของความสำเร็จในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนชุมชนตมแนวคิดกัมปงตัก
วาให้ความสำคัญกับการดำเนินการประสานงานในรูปแบบการสั่งการ ซึ่งการใช้รูปแบบนี้เพื่อการดำเนินการอาจจะ
เกิดผลในระยะสั้นและไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชน ตลอดจนแกนนำสำคัญของชุมชนกลุ่มหนึ่งหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมจึงเลือกส่งตัวแทนที่อาจจะไม่มีผลต่อการ
ดำเนินกิจกรรมได้จริงเข้าร่วมการอบรม ซึ่งสภาพดังกล่าวทำให้แกนนำที่ผ่านการอบรมไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้
จริง ด้วยเหตุนี้การค้นหาแกนนำชุมชนจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานในระยะยาว ซึ่ง
แกนนำดังกล่าวนอกจากจะสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงแล้วยังสามารถสร้างความร่วมมือของสมาชิกใน
ชุมชนได้ ดังที่ Nithita  Siripongtugsin (2018) ได้นำเสนอไว้ว่า ตัวบุคคล เช่น ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชนคือ
หัวใจสำคัญในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ 
การอำนายความสะดวกในการดำเนินการ และสร้างให้เกิดความร่วมมือของผู้อาวุโส ผู้ที่สมาชิกในชุมชมเพื่อให้การ
แก้ไขและการพัฒนาเกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ Gomes (2006 : 59) ได้นำเสนอไว้ว่า การประสานงานในรูปแบบสั่งการ
ด้วยกลไกภาครัฐจะสามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือได้เมื่อแกนนำชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมและผล
ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการประสานแกนนำจะต้องมุ่งเน้นการสร้างให้แกนนำเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญที่จะเข้าร่วม
การดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ Srasom, Chenaksara, Wangthanomsak, & Inrak (2018) ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า การสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของ
การศึกษาปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
ขณะเดียวกันการสร้างความร่วมมือในการทำงานจำเป็นต้องอาศัยการจัดการสัมพันธภาพระหว่างองค์กร โดย  
Yamsrikaew (2015) ได้นำเสนอไว้ว่า การจัดการสัมพันธภาพจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน
ร่วมกัน โดยสัมพันธภาพที่ดีจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการดำเนินงานและลดปัญหาอุปสรรค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 โครงสร้างชุมชนเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยเหตุนี้ใน
การสร้างการขับเคลื่อนภายในชุมชนจำเป็นต้องทำการศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างของชุมชนอย่างชัดเจน และ
นำมาใช้ในการวางกำหนดเป้าหมาย และแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนชุมชน ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดกัมปงตักวาเป็นการดำเนินการที่มีเป้าหมายครอบคลุมในทุกชุมชน
และใช้กระบวนการการพัฒนาแกนนำในรูปแบบเดียวกัน ขาดการจัดการเพื่อให้ชุมชนศึกษาและออกแบบแผนการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างชุมชน ส่งผลให้หลายชมุชนเกิดความไม่มั่นใจที่จะนำแนวคิดและกระบวนการที่
ได้รับการอบรมมาใช้เนื่องจากอาจจะไปสู่การสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ 
Cockerill, Myers and Allman (2000: 354) ที่ระบุว่า บางกลไกที่นำมาใช้เพื่อการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน
อาจจะเป็นกลไกที่สร้างให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนจะต้องสร้าง
ความเข้าใจโครงสร้างของชุมชน และนำมาใช้ในการกำหนดบทบาทของกลไกต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อออกแบบแผน
ดำเนินการทีช่ัดเจน การสร้างความเข้าใจโครงสร้างชุมชนจะทำให้เกิดช่องทางการสื่อสาร พูดคุยในชุมชนซึ่งจะชว่ย
ลดโอกาสของการเกิดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษา



 

 

OR
AL

  9
4 

ของ Nithita Siripongtugsin (2018) ที่ได้นำเสนอไว้ว่า รัฐควรนำเอาความสามารถของชุมชนมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งของตนเองในวิธีการเชิงสมานฉันท์และคงไว้ซึ่งค่านิยมของท้องถิ่น 

5.3 จากการศึกษาในกระบวนการพัฒนาแกนนำดำเนินงานของชุมชนสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบการ
อบรมมุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์ของแกนนำดำเนินงานเป็นหลัก แต่ยังขาดการพัฒนาทักษะและความเข้าใจต่อ
เครื่องมือในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการทำงานภาคชุมชนซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญที่จะทำให้เกิดการ
ดำเนินการได้จริงในชุมชน การออกแบบหลักสูตรการพัฒนาแกนนำดำเนินงานของชุมชนจำเป็นต้องครอบคลุม
กระบวนการของการขับเคลื่อนแนวคิดกัมปงตักวาในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ Jaruwat Songmuang 
and other (2560: 84) ที่ระบุไว้ว่า แกนนำจะต้องมีความเข้าใจการนำแนวคิดไปใช้ ตลอดจนไปถึงเป้าหมายและ
กระบวนการในข้ันตอนต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการพัฒนาจะต้องส่งเสริมให้แกนนำศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสร้างให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังภายในและภายนอกชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความรู้ที่ได้รับ 

5.4 ในการดำเนินการของชุมชนจำเป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายการทำงานที่จะต้องมาหนุนเสริมในชุมชน ซึ่งมี
หลายลักษณะทั้งรูปแบบของกลุ่มผู้ดำเนินการร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคม โดย
บทบาทสำคัญคือการเป็นผู้สนับสนุนทางด้านองค์ความรู้และด้านอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ในการพัฒนาเตรียมชุมชนไม่พบ
บทบาทของภาคีเครือข่ายการทำงาน ซึ่งทำให้แกนนำชุมชนขาดความมั่นใจในการนำไปสู่ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ดัง
นั้นหน่วนงานที่รัฐผิดชอบควรมีช่วงเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำชุมชนกับภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ทำงานหนุนเสริมกันในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ Teeraporn Thongpanya (2018: 197) ที่ระบุไว้ว่า 
หน่วยงานรัฐต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องมีความรู้ใน
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน และ Theerapong Wongna and Awae Masae (2018) 
ได้เสนอไว้ว่า องค์กรภายนอกจะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนการทำงานของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้และเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการปรับยุทธวิธีในการ
ดำเนินการให้เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์อย่างมีพลวัต 

5.5 การสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องมีการจัดการก่อนการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมัสยิด เพราะหากสมาชิกมีความเห็นที่สอดคล้องกันต่อความจำเป็นในการนำแนวคิดกัมปงตักวามาใช้ใน
ชุมชนก็จะทำให้เกิดความร่วมมือและความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังท่ี Teeraporn Thongpanya (2018) 
ได้นำเสนอไว้ว่า การเริ่มดำเนินการของชุมชนจะต้องสร้างให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากสิ่งที่คิดและทำร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น ความต้องการของตนเอง 
เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เช่นเดียวกับข้อเสนอของ Jaruwat 
Songmuang and other (2560: 85-86) ที่ระบุไว้ว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนจะต้องเกิด
จากความรู้สึกร่วมของสมาชิกในชุมชน และกระบวนการดำเนินการจะต้องมุ่งแสวงหาความร่วมมือของสมาชิก ปรับ
ทัศนคติของสมาชิกชุมชนในการพึ่งพาตนเองและค้นหาองค์ความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างการยอมรับของ
สมาชิกชุมชน  
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6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
6.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรกำหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ความพร้อมของชุมชนเพื่อพิจารณาชุมชนท่ีจะเข้าร่วม

โครงการ และให้มีหน่วยงานประเมินความพร้อมของแต่ละชุมชนตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการของชุมชนเพื่อให้
มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและกระตุ้นความต้องการของ
ชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.3 ควรมีหน่วยงานสนับสนุนชุมชนเพื่อให้เกิดแผนพัฒนาชุมชนก่อนการพัฒนาแกนนำชุมชน 
6.4 ควรใช้ประเด็นความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการ

พัฒนาชุมชน 
6.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนควรอาศัยพลังการขับเคลื่อนจากภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ

ประสิทธิภาพในการทำงาน 
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