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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาให้เข้มแข็ง
ด้วยทุนชุมชน ใช้กระบวนการถอดบทเรียนโดยมีส่วนร่วม โดยผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ านวน 22 คน ใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน สตรี และ
เยาวชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนจากคุ้มบ้าน จ านวน 10 คน
จากบ้านวังโอ๊ะ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ร่วมกับศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาให้เข้มแข็ง  ด้วยทุนชุมชน 
คือ ผู้น าชุมชนเป็นผู้น าเข้มแข็งได้รับการยอมรับมีความเสียสละเกิดเป็นความศรัทธาในการพัฒนาหมู่บ้าน, 
การมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมต้องเป็นความต้องการของชุมชนเองและสมัครใจในการท ากิจกรรมนั้น ๆ
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก, การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้านเรารักสงขลา และการมีพลังสตรี และเยาวชนมาเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
ชุมชน   
ค าส าคัญ:  หมู่บ้านเรารักสงขลา  ความเข้มแข็งของชุมชน  ทุนชุมชน 
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Abstract 
 The purpose of the research is to study the critical success factor of the 
development program “We love Songkhla village” that should be strengthened by the 
community capital. This study was based on the social process of people participation. 
The participants of 22 consisted of 12 community leaders, women and youth, the other 
10 members joined the In-Depth Interview. Reviews of literature related and research 
and content analysis conducted. 
  The analysis of the empirical data was managed in accordance with the 
concerned concepts and accurate observation in both focus group and In-Depth 
Interview including the interpretation of the results. The results show that the critical 
success factors in developing. We love Songkhla village is the strength of a community 
leadership, the participation of the community members and the application of 
Sufficient Economy Concept. This study was a meta-end research after the success of 
the village that they could get awards of high performance.  
Keywords: We Love Songkhla Village, Strong of Community, Capital Community 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สมดุลส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม 
ท าให้เกิดเป็นปัญหาสังคม จังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จนเกิดเป็นปัญหา
มากมาย  ความสามารถในการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาก็น้อยลงส่งผลให้ชุมชนไม่เข้มแข็ง จนท าให้เกิด
เป็นปัญหาเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากหากไม่รีบแก้ไขก็จะท าให้การแก้ไขยากขึ้นในอนาคตมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดในการแก้ปัญหา
ของชุมชนซึ่งเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนด “โครงการเรารัก
สงขลา” เพ่ือแก้ปัญหาของคนในชุมชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน คือ เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา มาใช้ในการด าเนินการโครงการเรารักสงขลา โดยจังหวัด
สงขลาก าหนดให้ทุกอ าเภอด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา” โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 
โดยในแต่ละปีอ าเภอจะต้องมีหมู่บ้านเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ20 เปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านทั้งหมดในอ าเภอ 
เมื่อครบก าหนด 5 ปี จะมีหมู่บ้าน เข้าร่วม 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสิ้น 1,023 หมู่บ้าน โดยการพัฒนา
หมู่บ้านเรารักสงขลา จังหวัดสงขลามีจุดเด่นที่เข้มแข็งคือ การมีสี่เสาหลักเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา 
ประกอบด้วย ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งมีการรวมพลังจากภาคราชการ ภาคีการ
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พัฒนาทุกภาคส่วน รวมถึงพลังวิชาการจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาทุกมหาวิทยาลัยไดม้าเข้าร่วมเพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน จึงเกิด “โครงการเรารักสงขลา” เพ่ือการบริหารจัดการชุมชนได้โดยได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการเรารักสงขลา มีเป้าหมายเพ่ือท าให้ประชาชนในจังหวัด
สงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,2555) 
 บ้านวังโอ๊ะ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลาเมื่อปี พ.ศ.2556  โดยบ้านวังโอ๊ะใน
อดีตที่ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเสียสละ จนละเลยความรับผิดชอบในการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งบริบทชุมชน
เป็นหมู่บ้านมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์และอยู่ในพ้ืนที่เหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อมีปัญหาก็มีการประชุม
หมู่บ้านปรึกษาหารือจนน ามาสู่การน าโครงการเรารักสงขลาเข้ามาขับเคลื่อนในชุมชนจนก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชน ซึ่งชุมชนต่างก็เห็นเหมือนกันว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันพัฒนา
หมู่บ้าน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านเรารักสงขลา  ในบ้านวังโอ๊ะ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาให้เข้มแข็งด้วยทุนชุมชน 
กรณีศึกษา บ้านวังโอ๊ะ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดทฤษฎีกรอบความคิด 
   1. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติของ
ตนเองทุกระดับในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน รัฐ ทั้งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศ 
โดยยึดหลักทางสายกลาง ความพอเพียง ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็น
หลักของชีวิต เพ่ือใช้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม  
  2. ยุทธศาสตร์พระราชทาน  จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค าว่า  เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานราชการน้อมน ามาปรับใช้ในการ
ท างาน โดยเฉพาะการพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมจ าเป็นต้อง
ใช้ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน 
  3. ทุนชุมชน มีความส าคัญต่อการพัฒนาการของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพราะการ
พัฒนาทุนชุมชนเริ่มต้นด้วยการศึกษา ค้นหาปัญหาในชุมชนและให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
ประเมินผลปัญหาและความจ าเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการไปพร้อม ๆ กัน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qulitative Research) กับแนวคิดกระบวนการถอด
บทเรียนในงานพัฒนาชุมชน โดยศึกษาชุมชนบ้านวังโอ๊ะ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
จ านวน 22 คน โดยใช้การสนนากลุ่ม จ านวน 12 คน ซึ่งคัดเลือกจาก ผู้น าท้องที่จ านวน 3 คน (มาจาก
ผู้ใหญ่บ้านวังโอ๊ะ 1 คน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังโอ๊ะ 2 คน), ผู้น าท้องถิ่น (หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแหน และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน) จ านวน 2 คน, ผู้น าศาสนา (หมายถึง 
โต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิดวังโอ๊ะ) จ านวน 1 คน  ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน ผู้น าสตรี จ านวน 2 คน, 
ผู้น าเยาวชน จ านวน 2 คน ภาคีเครือข่าย (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะแหน) จ านวน  
1 คน และ การสัมภาษณ์จ านวน 10 คน โดยคัดเลือกจาก ผู้น ากลุ่มอาชีพ  จ านวน 3 คน (มาจากกลุ่ม
เลี้ยงปลาในกระชัง 1 คน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 คน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 คน) 
และ ตัวแทนครัวเรือนเขตบ้านละ 1 คน (บ้านวังโอ๊ะมีจ านวน 7 เขตบ้าน) จ านวน 7 คน 
 
ผลการวิจัย  
  การพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาบ้านวังโอ๊ะ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็น
ชุมชนมุสลิม100เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ ชุมชนมีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนแห่งนี้ได้รักษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งซึ่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลาได้ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต อีกทั้งราคายางพาราตกต่ าซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่หมู่บ้านได้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา 
จึงส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้ต้องลุกขึ้นมาท าให้ตัวเองเข้มแข็ง จนสามารถพ่ึงตนเองได้ในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัย
ความส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา คือ 

 1) ผู้น าชุมชน (หมายถึง ผู้ใหญ่บ้านวังโอ๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังโอ๊ะ ผู้น าของสตรี ผู้น าของเยาวชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน โต๊ะอิหม่าม และผู้ที่มีอิทธิพลสามารถชักจูงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้) ซึ่งเป็น
ผู้น าที่มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับมีความเสียสละเกิดเป็นความศรัทธาในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนและผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการท างานเพ่ือส่วนรวม อาทิเช่น 
รางวัลผู้ใหญ่แหนบทองค า ปีพ.ศ.2557 รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ปีพ.ศ. 2556 รางวัล
โต๊ะอีหม่ามดีเด่นระดับจังหวัด ปีพ.ศ.2557 รางวัลสตรีดีเด่นระดับจังหวัดปีพ.ศ.2557 รางวัลครอบครัว
ร่มเย็นและผู้น าชุมชนทุกคนของบ้านวังโอ๊ะผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้น าจากกรมการพัฒนา
ชุมชน ปีพ.ศ.2556 ชุมชนบ้านวังโอ๊ะเป็นชุมชนมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งศาสนาอิสลามปลูกฝังในการให้
เชื่อถือผู้น า ประกอบกับ ผู้น าชุมชนบ้านวังโอ๊ะ ทั้งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม ผู้น ากลุ่ม
ต่าง ๆ ฯลฯ ล้วนได้รับการยอมรับและมีความเสียสละพร้อมที่จะท างานเพ่ือชุมชนอย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถ ความศรัทธาล้วนเกิดจากความดีและการแสดงออกต่าง ๆ ที่สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และสามารถสะท้อนจากค าพูดของการยอมรับผู้น า ดังนี้ 
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   “…ผู้ใหญ่บ้าน เขาท างานไม่ได้หยุดเลย เดินทางประชุมก็บ่อย เขาเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยได้ยิน
เขาบ่นนะ ศาสนาอิสลามเราก็สอนให้เชื่อถือผู้น าด้วย ความเป็นผู้น าของเขาที่เป็นแบบอย่างให้เราเห็นเรา
ยิ่งศรัทธาเห็นเขาเหนื่อยทุ่มเทเพ่ือหมู่บ้านแล้วพวกเราเลยอยากจะช่วยในการพัฒนา ให้หมู่บ้านเราพัฒนา
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เราเห็นความตั้งใจ ของเขาจนต้องหันกลับมามองตัวเราว่าเราท าอะไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนเราบ้างเราจึงช่วยกันท างานเพื่อชุมชนอย่างเต็มที่รวมทั้งใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ…”  

     (นางอ าเสาะ ดอเส็น สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2557) 
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมต้องเป็นความต้องการของชุมชนเองด้วยความสมัครใจใน

กิจกรรมนั้น ๆ โดยยึดการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งชุมชนได้รับรางวัลจากโครงการเรารักสงขลาด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนดีเด่น ปีพ.ศ.2556 การรวมกลุ่มของชุมชนบ้านวังโอ๊ะจะเป็นการรวมตัวโดยความสมัคร
ใจตามความต้องการของชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะไม่เข้ามาใช้อ านาจบังคับใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ แต่จะให้การสนับสนุนด้านความรู้ วิธีการให้ค าแนะน าปรึกษา โดยจะใช้หลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคนในชุมชน  โดยสามารถจัดตั้งกลุ่มเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มข้าวสาร ฯลฯ  โดยสามารถสะท้อนการมีส่วนร่วมของกิจกรรมของชุมชนจากค าสัมภาษณ์
ดังนี้ 

      “…ชุมชนเราอยากมีกลุ่มออมทรัพย์มานานแล้ว เห็นต าบลข้าง ๆ เขามีกลุ่มออมทรัพย์ แล้วก็
อยากท าบ้าง อยากฝึกให้คนรู้จักออม เผื่อคนไหนเขาอยากประกอบอาชีพเสริม เขาจะได้มีเงินไปลงทุนเขา
จะให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เราอยากจะให้มีกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านเรา อยากท ามานานแล้ว แต่ไม่มีใครมา 
แนะแนวทาง จัดตั้งกลุ่มให้ …”  

      (นางสาวอารีย์ รัตนะ สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2557) 
3.) การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา  คนใน

ชุมชนได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาโดย เริ่มจาก
ปลูกผักสวนครัวรอบ ๆ บ้าน แล้วแบ่งปันกันมีการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือได้ทราบว่าในแต่ละวันเราได้ใช้
จ่ายอะไรไปบ้าง จ าเป็นแค่ไหน สามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เพ่ือให้ทุกคนไม่เป็นหนี้  การรวมกลุ่มกัน
เลี้ยงไก่ ปลูกผัก หรือกลุ่มพัฒนาอาชีพต่าง ๆ มากมาย ล้วนเป็นกิจกรรมที่เสริมรายได้ให้คนในชุมชนและ
ให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากที่สุด โดยสามารถสะท้อนจากค าสัมภาษณ์ดังนี้ 

      “…เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือนเลยท าแล้ว ท้อแท้ใจ มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ รู้สึกไม่มีก าลังใจ เห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายแล้วท าให้คิดมาก แต่พอได้เรียนรู้ผลดีของ
การท า ก็เลยลองตั้งใจท าใหม่อีกครั้ง ตอนนี้รู้แล้วนะว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่สูงมากจากอะไร ท าให้
สามารถวางแผนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ รู้อย่างนี้นะจะท า ตั้งนานแล้ว…”  

 (นางอามีเด๊าะ กนางอ สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2557) 
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4.) การมีพลังสตรีและเยาวชนเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนบ้านวังโอ๊ะ 
มีสตรีและเยาวชนที่เข้มแข็งมีการรวมกลุ่มกันโดยเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านที่เยาวชนมีความรัก ความสามัคคี
และอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยทุกคนช่วยกัน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เวลามี
งานหรือกิจกรรม กลุ่มสตรีจะออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ รวมทั้งเยาวชนที่นี้จะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ดูแลหมู่บ้านและท ากิจกรรมร่วมกัน โดยสามารถสะท้อนจากค าพูดดังนี้  

 “…บ้านเราโดยปกติช่วงเย็น ๆ ทุกวันเด็ก ๆ วัยรุ่นบ้านเราเขาจะมารวมตัวกันที่ศูนย์เรียนรู้ที่
คลองนี้แหละ ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มานั่งคุยกับทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะให้เยาวชนพวกนี้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เลยมีความคิดกันว่า ให้เด็กเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังดีกว่า ซึ่งเมื่อคุยกับเด็ก ๆ วัยรุ่น เขาก็ยินดี
และช่วยกันท ากระชัง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตอนเช้า กับตอนเย็น จะสลับกันมาให้อาหาร ตอนหัวค่ าเราก็เริ่ม
หากิจกรรมมาให้เขาท าเพ่ือให้เด็กห่างจากยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ดิเกฮูลูที่เริ่มหายจาก
ชุมชนบ้านเราก็จะเริ่มหัดกับเด็ก แต่ละวันจะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผลัดเวรกันมาดูแลเด็กในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ กลุ่มสตรี เขาปลูกผักกัน เด็ก ๆ พวกนี้เขาก็ไปช่วยกันรดน้ า เมื่อมีผลผลิตเขาก็แบ่งปันกันกิน  ท า
ให้เกิดเป็นความสามัคคีเขา ช่วยกันดูแล  กันด ีเวลามีอะไรเขาก็พร้อมใจกันท าเพ่ือชุมชนของเรา 

(นายปาการอซี หมะเยาะ สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2557) 
“…เมื่อก่อน ผมไม่รู้ไปไหนก็จะนัดเพ่ือน ๆ ออกมานั่งคุยกัน แต่พอผู้ใหญ่เขามีกิจกรรมให้พวกเรา

ท าในแต่ละวัน รู้สึกสนุกและดูมีคุณค่าเห็นความส าคัญของส่วนรวมรักชุมชนบ้านเรามากข้ึนเลย …”  
 (นายซูฟาวี หยงมะเกะ สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2557) 

 “…ชุมชนบ้านเราเมื่อก่อนต่างคนต่าง ๆ อยู่ ไม่มีการออกมารวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่าง ๆ หรอก 
พอมีโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา พัฒนากรเขาก็ถามว่าชุมชนเรามีผลิตผลทางการเกษตรเยอะ  ๆ
อะไรบ้าง เราก็ตอบว่า กล้วยหิน บ้านเรามีเยอะ เขาก็ให้แนวคิดว่าเราเอามาท าไรได้บ้างล่ะ เพ่ือให้แม่บ้าน
เรามีรายได้เพ่ิมขึ้น เราก็เลยคิดรวมกลุ่มกันท าการแปรรูปกล้วยหินรสต่าง ๆ ท าให้เกิดเป็นรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเกิดความสามัคคีกันในชุมชนเราด้วย …”  

 (นางเจ๊ะปารีด๊ะ โดยหมะ สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2557) 
จากค าบอกเล่าสรุปได้ว่าชุมชนแห่งนี้สตรีและเยาวชนพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสนใจ

ในการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งบรรลุเป้าหมายโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา  โดยการ
ท างานร่วมกันเน้นความสามัคคี การดูแลเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บ้านวังโอ๊ะได้ด าเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เยาวชนรู้จักคิดและแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสตรี
ในชุมชนมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือน รวมทั้งการพบปะพูดคุย
ถามสารทุกข์สุขดิบ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน ท าให้เกิดเป็นการใช้ทุนชุมชนให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ปัจจัยความส าเร็จที่ชุมชนบ้านวังโอ๊ะได้รับจากการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา ท าให้ชุมชนเกิด

การรวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในการที่จะ
ปกป้องดูแลพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดการพัฒนา พร้อมกับเรียนรู้รวมกันในการที่จะเป็นชุมชนที่
สามารถพ่ึงตนเองให้ได้ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเรารักสงขลา โดยคนในชุมชนได้ตื่นตัวในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ มีการมาร่วมพูดคุย ร่วมประชุม ปรึกษาหารือกันเป็นประจ าจนเป็นนิสัย และการพัฒนาทุนชุมชน 
ทั้ง 5 ประเภทในหมู่บ้าน ซึ่งทุนเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและแก้ไขปัญหาของชุมชนและท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนให้ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  
ซึ่งการพัฒนาทุนแต่ละประเภท โดยเฉพาะทุนที่ไม่ใช่ทุนการเงิน จะต้องใช้ความร่วมมือ ความเสียสละจาก
ทุก ๆ ฝ่ายเพ่ือผลประโยชน์ของหมู่บ้าน แล้วจึงจะสามารถใช้ทุนชุมชนมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีคุณค่า รวมทั้งการรู้จักดึงศักยภาพของทุนมนุษย์มาใช้ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใน
แต่ละชุมชนจะมีความเข้มแข็งของทุน แตกต่างกัน ชุมชนบ้านวังโอ๊ะ มีทุนมนุษย์ที่เป็นผู้น าชุมชนเป็นแกน
น าในการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่และสามารถเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
และสามารถพัฒนาได้หมู่บ้านไปสู่ความเข้มแข็ง จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
หมูบ่้านเรารักสงขลาโดยใช้ทุนชุมชน ประกอบด้วย  

ผู้น าชุมชน (หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าของสตรี ผู้น าของเยาวชน ปราชญ์
ชาวบ้าน โต๊ะอิหม่าม และผู้ที่มีอิทธิพลสามารถชักจูงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้) เป็นผู้น า
เข้มแข็งได้รับการยอมรับมีความเสียสละเกิดเป็นความศรัทธา เป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการพัฒนา
พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนของ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี(2534) คือ หลักการใช้
ประโยชน์จากผู้น า ซึ่งปัจจัยส าคัญในการที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ คือ ผู้น าซึ่งมีส่วนส าคัญ
ในการที่จะพัฒนาชุมชนให้ได้รับความส าเร็จ และยังสามารถช่วยชักจูงประชาชนเข้ามาร่วมงานอีกด้วย 
   การมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมต้องเป็นความต้องการของชุมชนด้วยความสมัครใจในการร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ โดยยึดการมีส่วนร่วมของสมาชิก การท ากิจกรรมที่จัดตั้งโดยชุมชนเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความอย่างยั่งยืนเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้ท างานร่วมกัน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับกลุ่มของวินิจ  เกตุข าและคมเพชร  ฉัตรศุภ
กุล(2552)การมีบุคคลสองคนขึ้นไปรวมกันมุ่งจะติดต่อเกี่ยวข้องท าพฤติกรรมอย่างใดนั้น ๆ อย่างหนึ่ง
ร่วมกันร่วมกัน เป็นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน โคเฮนและอันฮอฟ
(Cohen and Uphoff,1977อ้างในบัญชร แก้วส่อง: 2531: 45) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจว่าจะท าอะไรควบคู่ไปกับการน ากิจกรรมนั้น ๆ ไปปฏิบัติและมีส่วนร่วมในเรื่องของผลประโยชน์ 
และการประเมินผลกิจกรรมโดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติและเป็นตัวก าหนดให้มีการ
ประเมินผล ยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2526: 20) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
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ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาคิดตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน และอ าภา  จันทรากาศ และคณะ(2545:14 อ้างถึง ไพรัตน์ เดชะรินทร์: 
2525: 6) ได้สรุปหลักการและแนวทางการพัฒนาประชาชนให้มีส่วนร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ต้องยึด
หลักความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นจุดเริ่มการด าเนินกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม 
สร้างพลังกลุ่มที่จะรับผิดชอบร่วมกัน ปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว โดยค านึงถึงขีดความสามารถที่จะพ่ึงตนเองสามารถท าต่อไปได้ กิจกรรมที่ด าเนินการต่าง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัย
ผู้น าเป็นผู้บุกเบิกและชักน าชาวบ้าน ซึ่ง การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้หรือเสีย
ประโยชน์เข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมค้นหา/ก าหนดปัญหาความ
ต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และ ร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งมี
ผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา 

การมีพลังสตรีและเยาวชนเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน  น ามาสู่การ
รวมกลุ่มกันจนเกิดเป็นพลังในการพัฒนาท าให้สตรีและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญ การพัฒนาที่จะน าไปสู่
ความเข้มแข็ง ถึงแม้จะเป็นชุมชนมุสลิม100เปอร์เซ็นต์แต่ความเป็นสตรี และเยาวชนสามารถเป็นผู้น าการ
พัฒนาที่มีส่วนส าคัญมากในชุมชนแห่งนี้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน วรสิริอมร และคณะ
(2533:บทคัดย่อ) ซึ่งได้อธิบายว่า บทบาทผู้หญิง ในการช่วยเหลือตนเองในการถ่ายทอดประสบการณ์การ
จัดตั้งองค์กรเพ่ือช่วยเหลือตนเองของหญิงล้วนไปสู่หมู่บ้านอ่ืน ผู้หญิงที่มีบทบาทด้านการเมืองการ
ปกครองมากขึ้นและผู้หญิง มีบทบาทในทางสังคมมากขึ้น โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนของ 
สนธยา  พลศรี (2547) ได้กล่าวว่า ให้สตรีและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด เพราะ
สตรีมีบทบาทในการขยายตัวของงาน ส่วนเยาวชนสามารถรับช่วงงานและขยายงานได้เป็นอย่างดีและ
สอดคล้องกับบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนของ ศิริรัตน์  ธานีรฌมานนท์ (2538) ได้กล่าวว่าสตรีมี
บทบาทต่อการพัฒนาชุมชนมากขึ้น เช่น บทบาทในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้หญิงได้เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน  เช่น การจัดตั้งกลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน ได้ด าเนินไปอย่างกว้างขวาง และสามารถน าไปสู่ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเรารัก
สงขลา 
  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา  ชุมชนบ้าน
วังโอ๊ะ ได้ด าเนินกิจกรรมโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชุมชนของตนเอง 
สามารถพ่ึงตนเองได้  ด าเนินกิจกรรมวิถีพอเพียง ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ การรวมกลุ่มต่าง ๆ มีการจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพ่ือให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  และมีการ
ด าเนินงานอย่างรอบคอบ โดยเกิดเป็นความสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
(2553)เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติของตนเองทุกระดับในสังคมตั้งแต่ระดับ
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ครอบครัว ชุมชน รัฐ ทั้งในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักสายกลางในการด าเนิน
ชีวิต 
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่อย่าง
พ่ึงพาตนเองได้ดังค าที่ว่า “เราต้องพ่ึงตนเองก่อน ก่อนที่จะให้ใครมาช่วยเรา”  ซึ่งได้ด าเนินโครงการโดย
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการใช้
ทุนชุมชนที่มีอยู่ของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึง การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผลให้
คนในชุมชนได้น าความรู้ ประสบการณ์ และทุนชุมชน ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความต้องการ ในรวมกลุ่มกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยชุมชนเอง  ปัจจัยความส าเร็จการ
พัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา การเริ่มต้น ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในผู้น าชุมชน มีความร่วมมือกันทุกฝ่าย 
มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยความร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ จริงใจในการท างาน จากทุกภาค
ส่วน อีกท้ังได้น าจุดเด่นที่เข้มแข็งของชุมชน มาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา คือ พลังพัฒนาจากสตรีและ
เยาวชน ที่เข้มแข็งเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการใช้ทุนชุมชนชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงเกิดการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาหลายกลุ่ม และได้รับรางวัลส าหรับชุมชน
และภาคีเครือข่ายเช่น รางวัลหมู่บ้านเรารักสงขลาด้านการมีส่วนร่วมดีเด่น รางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองค า 
รางวัลโต๊ะอีหม่ามดีเด่น รางวัลพัฒนากรดีเด่น รางวัลสตรีดีเด่น รางวัลครอบครัวร่มเย็น การจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี กลุ่มข้าวสาร กลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งแรกของต าบลจะแหนด้วยพลังศรัทธา
ของชุมชนโดยช่วยกันออกเงิน ช่วยกันออกแรงสร้าง จนส าเร็จเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังโอ๊ะ เป็นสิ่งที่
ท าแล้วเกิดประโยชน์ในการพัฒนามากมายทั้งกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างความสามัคคีของ
ชุมชน การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โครงการเรารักสงขลาเป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ 
กิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องด าเนินการโดยใช้แรงศรัทธาและพลังชุมชนทุกภาคส่วนในการมี ใจที่เสียสละที่จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเรารักสงขลาและสามารถบริหารจัดการชุมชนด้วยชุมชนเอง โดยการ
พ่ึงพาตนเอง จนได้รับความส าเร็จ ส่งผลท าให้คนในชุมชนมีความสุขเพ่ิมขึ้นโดยการวัดความสุขมวลรวม
ของชุมชน(GVH) มากขึ้น (โดยการประเมินความสุขมวลรวมของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย) 
ก่อนท าโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลาสามารถวัดความสุขมวลรวมของคนในชุมชนบ้านวังโอ๊ะ  ได้ 52 
คะแนน หลังจากท าโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา ความสุขมวลรวมเป็น 87 คะแนน แม้ว่าบ้านวังโอ๊ะจะ
เป็นชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา โดยปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเรารัก
สงขลาบ้านวังโอ๊ะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนได้อย่างรวดเร็วเพราะบ้านวังโอ๊ะ มีการบริหารจัดการทุน
ชุมชนที่มีคุณภาพ มีการน าจุดเด่นของชุมชนด้านผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมาพัฒนาประกอบกับความร่วมมือที่
เป็นแบบอย่างในความเอื้ออาทรและเก้ือกูลต่อกันของคนในชุมชน การที่ชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และ
ร่วมรับผลประโยชน์  การน าทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
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หมู่บ้าน โดยเฉพาะการน าทุนมนุษย์มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดเป็นความสามัคคีปรองดองจากที่เคยต่างคนต่างอยู่ก็เริ่มหันกลับมาคุย
กัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การเสียสละ การท างานร่วมกัน  แต่เมื่อชุมชนเล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาหมู่บ้านจึงร่วมกันพัฒนารวมพลังความตั้งใจ ความสามัคคี ความเสียสละ จนน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 จากการศึกษาสามารถอภิปลายการวิจัยได้ว่า บ้านวังโอ๊ะ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา มีปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จที่วัดได้จากผลงานและรางวัล โดยกลยุทธ์สู่ความส าเร็จที่ส าคัญ
คือการให้ความส าคัญกับการน าทุนชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ ทุนมนุษย์ พร้อมกับการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จนสามารถน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. การพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลา ต้องมีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตเดิมดั้งเดิมของชุมชน พัฒนาบนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางโดยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นมาเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินพัฒนาหมู่บ้าน 
ผลักดันให้หมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม และใช้ทุนชุมชนมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

2. การพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาให้เข้มแข็งด้วยทุนชุมชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ การด าเนิน
โครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา เป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นซึ่งสมาชิกในชุมชนร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มที่ แต่หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องควรมีงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือเป็นก าลังใจให้ชุมชน 
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