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รายงานฉบบันี ้ เปน็รายงานความกา้วหนา้ของโครงการ The Leadership 

Academy Programme for Muslim Women in the Southern Provinces of 

Thailand ในส่วนของ Component 3 : Organization Development.ในช่วง

ระยะเวลา 1 ปี เนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร

และการพัฒนาองค์กร 2) ความเป็นองค์กรและแนวทางการพัฒนาเครือข่าย

สตรีมุสลิม และ 3) ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรของเครือข่ายสตรีมุสลิม

ภาคใต้ และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

ผลงานและความก้าวหน้าในการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายจนพัฒนา 

เปน็องคก์รสตรมีสุลมิ เกดิจากความตัง้ใจ มุง่มัน่และทำงานหนกัของผูน้ำสตรี

มุสลิมที่ร่วมโครงการ ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุคนทัง้ UNDP และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ความดีงามทั้งหลายที่เกิดขึ้น

ขอมอบแดผู่น้ำสตรมีสุลมิทั้งหลายในโครงการ  
 
ด้วยความเคารพ และศรัทธา 

 
 
      ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ 
         ธันวาคม 2556 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
Executive Summary 

  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิมในกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจ

ทางการเมืองในระดับต่างๆ มีแผนงานในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

จำนวน 3 แผนประกอบด้วย แผนงานที่ 1 : สร้างความตระหนัก 

เรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความเท่าเทียมกันระหว่าง

หญิงชายในทัศนะของอิสลามในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุนทุกระดับ 

แผนงานที่  2 : พัฒนาทักษะ ความรู้ที่ จำ เป็นสำหรับสตรีมุสลิม 

ในการทำหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำตามบทบาทตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ และแผนงาน 

ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้เพื่อเป็นกลไกหลัก 

ในการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในระดับภูมิภาคและระดับชาต ิ

ในแผนงานที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิมใน 14 

จังหวัดภาคใต้ให้เป็นนิติบุคคล มีขีดความสามารถในการเป็นองค์กร

สนับสนุนบทบาทของสตรี ประสานพลังร่วมกับเครือข่ายสตรีอื่นๆ 

ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้นำชายมุสลิม เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรี

มุสลิมในการพัฒนาสังคมในระดับต่างๆ การพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิม 

ประยุกต์ ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ มีขั้นตอนดังนี้ 1) การประเมินความ

เป็นองค์การ 2) ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมการพัฒนาองค์การ 3) ทำแผน

พัฒนาองค์การ 4) นำแผนสู่การปฏิบัติ 5) ประเมินผล/สรุปบทเรียน ผลการ

ดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
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1. การเกดิเครอืขา่ยระดบัจงัหวดั โครงการนี ้ ไดก้อ่ใหเ้กดิเครอืขา่ย

ของสตรีมุสลิมในระดับจังหวัด จากเดิมสตรีมุสลิมทำงานในฐานะแกนนำ

การพัฒนาชุมชน มาเป็นเครือข่ายที่ทำงานในฐานะผู้นำสตรีมุสลิมในแต่ละ

จังหวัด เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแกนนำการพัฒนาใน

ชุมชนด้านต่างๆ ตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ และได้ดำเนินการ 

จดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ 

ยะลาและสงขลา นอกจากนั้นยังมีโครงการที่เกิดจากการระดมความคิดของ

สมาชิกเครือข่าย และนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ นางปวีณา หงสกุล รวมทั้งแหล่งทุนและ

หน่วยงานต่างๆ ซึ่งโครงการของบางจังหวัด ได้รับการตอบรับจากแหล่งทุน

หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน  

2.การสถาปนาองคก์รเครอืขา่ยสตรมีสุลมิภาคใต ้ผลการดำเนนิการ

ของโครงการนี้ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้สถาปนาเครือข่ายองค์กร 

สตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ จากเครือข่ายระดับจังหวัดให้รวมตัวกันเป็น

เครอืขา่ยระดบัภาคทีเ่รยีกวา่ สมาคมสตรมีสุลมิภาคใต ้ยิง่กวา่นัน้ ไดข้บัเคลือ่น

อย่างต่อเนื่อง ยกระดับจากเครือข่ายสตรีอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ 

ซึ่งเดิมเป็นเพียงเครือข่ายที่ต้องการทำงานร่วมกันสู่การเป็นองค์กรที่มีสถานะ

เปน็นติบิคุคล ทีเ่รยีกวา่ “สมาคมสตรภีาคใต”้ ซึง่ถอืไดว้า่ เปน็ความสำเรจ็

ของการสร้างองค์กร จากการเป็นเครือข่ายที่มีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ 

ไม่เป็นทางการและไม่มีระบบการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน ได้พัฒนา

ตนเองจนมีคุณสมบัติของการเป็นองค์กรที่เป็นทางการ  

3. จัดทำโครงการเพื่อหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของ

สมาคมชื่อว่า“โครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้เพื่อ
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง”  มี

วัตถุประสงค์สำคัญ ประกอบด้วย 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมสตรี

มุสลิมภาคใต้ ในการเป็นกลไกหลักในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพของ

สตรีมุสลิมในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และการอยู่ร่วมกัน

โดยสนัต ิ 2) เพือ่พฒันาศกัยภาพสตรมีสุลมิในการเปน็ผูน้ำและการมสีว่นรว่ม

ทางการเมืองในระดับต่างๆ 3) เพื่อสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของ

สตรีมุสลิมและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อขอ 

รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุพฒันาสตร ีจำนวน 12,806,200 บาท 

แต่จนกระทั่งถึงปจัจุบัน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด  

4. ความพยายามในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมโดยการ

พึง่ตนเอง คณะกรรมการสมาคมไดห้ารอืกนั เพือ่หาแนวทางในการทีจ่ะไดม้า

ซึง่งบประมาณสนบัสนนุ ไดข้อ้สรปุวา่ จะหาทนุดำเนนิการตามวตัถปุระสงค์

ของสมาคม โดยระดมทุนสนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ 

โดยมกีจิกรรมประกอบดว้ย การออกรา้นจำหนา่ยสนิคา้โอทอปและอาหารของ 

14 จังหวัดภาคใต้ การเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น โดยจะจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงละคร องค์การบริหาร 

สว่นจงัหวดั จงัหวดันครศรธีรรมราช งบประมาณในการจดังาน ใชง้บประมาณ

จากการบริจาค เครือข่ายสตรีมุสลิม 14 จังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท 

รวม 140,000 บาท เปน็ทนุดำเนนิการ รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย แลว้สมทบเปน็ 

กองทุนในการดำเนินงานของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้  
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บทที่1
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและการพัฒนาองค์กร

 
 

ความเป็นมาของโครงการ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิมในกระบวนการพัฒนาและ 

การตัดสินใจทางการเมืองในระดับต่างๆ มีแผนงานในการที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว จำนวน 3 แผนประกอบด้วย แผนงานที่ 1 : สร้าง

ความตระหนกัเรือ่งคณุคา่ของความเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณแ์ละความเทา่เทยีมกนั

ระหว่างหญิงชายในทัศนะของอิสลามในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุน 

ทุกระดับ แผนงานที่ 2 : พัฒนาทักษะ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสตรีมุสลิม

ในการทำหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำตามบทบาทตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ และแผนงาน 

ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้เพื่อเป็นกลไกหลัก 

ในการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงานในแผนงานที่ 3 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้ให้เป็น

นิติบุคคล มีขีดความสามารถในการเป็นองค์กรสนับสนุนบทบาทของสตรี 

ประสานพลังร่วมกับเครือข่ายสตรีอื่นๆ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้นำชาย

มุสลิม เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิมในการพัฒนาสังคม 

ในระดับต่างๆ 
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องค์กรและแนวคิดในการพัฒนาองค์กร  
 

1.ความหมาย
 

ความหมายของคำว่า องค์การ หรือ องค์กร (organization) มีการให้

คำนิยามไว้หลากหลาย อาทิ  
 

องค์กร หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์

หรอืเปา้หมายอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งรว่มกนั และดำเนนิกจิกรรมบางอยา่ง

ร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้งองค์การ

ที่แสวงหาผลกำไร คือองค์การที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ และ 

องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร คือองค์การที่ ดำ เนินกิจกรรมเพื่ อ

สาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น สมาคม สถาบัน มูลนิธิ เป็นต้น 

(http://th.wikipedia.org/)  
 

องค์การ คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินการในกิจกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการรวมตัวจะต้องมีการ

จัดระเบียบการติดต่อ การแบ่งงานกันทำและต้องมีการประสานประโยชน์

ของแต่ละบุคคลด้วย องค์การมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  

(http://www.gotoknow.org/posts/207241) 
 

1)  วัตถุประสงค์ (objective) หรือจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งองค์การ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลผลิตขององค์การ 

2) โครงสร้าง (structure) องค์การจะต้องมีโครงสร้าง โดยมีการจัด

แบ่งหน่วยงานภายในตามหลักความชำนาญเฉพาะ มีการกำหนดอำนาจ

หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างภายในองค์กร 
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3) กระบวนการปฏิบัติงาน (process) หมายถึงแบบอย่างวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นแบบแผนคงที่แน่นอน เพื่อให้ทุกคนในองค์การต้องยึดถือเป็นหลัก 

ในการปฏิบัติงาน 

4) บุคคล (person) องค์การต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็น

สมาชิก โดยกำหนดหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้โครงสร้างที่

จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  

 

2.การพัฒนาองค์กร(OrganizationDevelopment)
 

การพัฒนาองค์กร หรือที่นิยมเรียกกันว่า OD เป็นเครื่องมือที่ถูกนำ

มาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและ

แก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

องค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน 

ได้เคยให้ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรไว้หลายแนวความคิดด้วยกัน 

ตัวอย่างเช่น 
 

การพัฒนาองค์กร คือ ความพยายามอย่างมีแผน ที่มุ่งให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ เป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงระบบขององค์การ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ควรมุ่ง

เน้นที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเป็นหลัก ไม่ใช่การมุ่งเน้นที่

การเปลี่ยนแปลงของบุคคล แต่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกิดขึ้น เป็น

ผลพลอยได้ของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ 
 

การพัฒนาองค์กร คือ กระบวนการปรับปรุงองค์การให้กลับสู่

สภาวะใหม่ที่เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม โดยมุ่งที่ความกล้าในการยอมรับการ
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เปลีย่นแปลง เนน้ใหอ้งคก์ารมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ทีจ่ะนำเอาความใหม่

และแปลกทั้งทางด้านเทคนิค วิทยาการ และทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า 

มาสู่องค์การ 
 

การพัฒนาองค์กร คือ กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

องค์การ โดยใช้การวิจัยเชิงแก้ปัญหา ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการแก้

ปญัหาอย่างมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

1) การวิเคราะห์ปญัหาเบื้องต้นขององค์กร 
 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กร 
 

3) สำรวจปญัหาขององค์กรจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด 
 

4) วางแผนปฏิบัติการ 
 

5) ลงมือปฏิบัติการ 
 

6) ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และการป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แก่

องค์กร 
 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์กร หมายถึง 

ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้ง

ระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและ

สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปญัหาเป็นแม่แบบ 
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3.วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กร
 

การพัฒนาองค์กรนั้นควรมุ่งเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้มี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มย่อยและกระบวนการหรือ

วธิกีารดำเนนิงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องกลุม่ยอ่ยนัน้ หากมคีวามขดัแยง้ 

กันระหว่างกลุ่ม หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเอง จะเป็นหนทางสู่

ความล้มเหลวขององค์กรโดยส่วนรวมได้ ดังนั้นการพัฒนาองค์กร จึงควร 

มุง่ความสนใจไปทีก่ารวางเปา้หมาย และการวางแผนในการสรา้งวตัถปุระสงค์

ขององค์กรอย่างมีระบบ ทั้ งนี้หมายรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการสร้างวัตถุประสงค์ของ 

การพฒันา วตัถปุระสงคอ์ยา่งกวา้งๆ ของการพฒันาองคก์รโดยทัว่ๆ ไปแลว้ 

จะคล้ายคลงึกัน สรุปได้ดังนี้ 
 

1) เพื่อสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 

2) เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและอยู่รอด 

เมื่อต้องประสบกับปญัหาและการเปลี่ยนแปลง 
 

3) เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีแผนและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม ในวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน 
 

4) เพื่อมุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัฒนธรรมที่ล้าสมัย ไร้สาระ 

ขัดต่อความเจริญขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงานที่บรรลุตาม

เป้าหมายมากกว่าวิธีการ 

5 



หนังสือการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม

5) ส่งเสริมการกระจายการตัดสินใจออกไปจากส่วนกลางให้มาก

ที่สุด มุ่งให้การตัดสินใจเกิดขึ้นในจุดที่มีข้อมูลพร้อมที่จะทำการตัดสินใจ 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ 
 

6) มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การทุกคนตระหนักในภาระความ

รับผิดชอบต่อตำแหน่งและหน้าที่ 
 

7) มุ่งดำเนินการสร้างสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่

เดินสวนทางกับวัตถุประสงค์ขององค์กร คือมุ่งประสานเป้าหมายของบุคคล

กับเป้าหมายขององค์กรเข้าด้วยกัน 

 

4.องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์กร
 

ในการออกแบบการพัฒนาองค์กรต้องคำนึงถึง สิ่งต่อไปนี้  
 

1) ใช้มุมมองและความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ พิจารณาทั้งระดับ

ปัจเจกและระดับองค์กร เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์กร ที่

สะท้อนจาก วิธีคิด ค่านิยม จนกลายเป็นวัฒนธรรมและพฤติกรรมของ

องค์กร ต่อจากนั้น จึงบูรณาการกับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น 

การจัดการ การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยี การสื่อสาร ระบบสารสนเทศ 

เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาองค์กร จึงมีฐานจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

องค์กร โดยผสมผสานบูรณาการกับความรู้ของศาสตร์ด้านการจัดการอื่นๆ 

ตามความเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว 
 

2) ตอ้งใหค้วามสำคญักบัการพฒันาสมาชกิขององคก์ร โดยหลกัการ

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน มีความสามารถและต้องการจะมีสภาพชีวิตที่ด ี 
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ดังนั้นผู้บริหารจะต้องจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และบรรยากาศที่สร้าง 

ความพอใจในการทำงาน และพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3) เพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กร การพัฒนาองค์กร 

จะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข

ปญัหาในระดับต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กร 

เพือ่ใหก้ารทำงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึน้ สาเหตทุีอ่งคก์รตา่งๆ 

ต้องทำการพัฒนา (http://www.lib.ubu.ac.th/qa-km/) 

 

5.การพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม
 

จากความหมายขององค์กรและแนวคิดในการพัฒนาองค์กรที่นำเสนอ

มากอ่นหนา้นี ้ นำมาประยกุต ์ สูอ่งคป์ระกอบของการประเมนิความเปน็องคก์ร

ของเครือข่ายสตรีมุสลิม แต่เนื่องจากเครือข่ายสตรีมุสลิมเพิ่งเริ่มการจัดตั้ง

และเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้นำจิตอาสา องค์กรจึงเป็นองค์กร

ในรูปแบบขององค์กรอาสาสมัคร มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนงาน

พัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนเครือข่ายในระยะเริ่มต้น จำเป็นต้องอาศัยความ

มุ่งมั่นของแกนนำในการหาสมาชิกจัดตั้งเป็นคณะทำงาน มีการประชุม

ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอะไร ดังนั้น จึงกำหนดองค์ประกอบที่จะประเมิน

ความเปน็องคก์รของเครอืขา่ยสตรมีสุลมิ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของเครอืขา่ย

สตรมีสุลมิของแตล่ะจงัหวดั โดยจะทำการประเมนิจากองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(แสดงภาพที่ 1)  

7 



หนังสือการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม

1) การมีเป้าหมายร่วมกันของเครือข่าย 
 

2) มีแกนนำ/ผู้ประสานงาน 
 

3) การมีคณะกรรมการ/คณะทำงานของเครือข่าย 
 

4) การประชุมปรึกษาหารือ 
 

5) การมีกิจกรรมการพัฒนาของเครือข่ายเพื่อให้คณะทำงานได้

ทำงานรว่มกนั 
 

6) มีหน่วยงานสนับสนุน 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบความเป็นองค์กรของเครือข่ายสตรีมุสลิม
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แนวทางการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิม14จังหวัดภาคใต้
 

การออกแบบแนวทางการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิม ให้ความสำคัญ

กับกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการสร้างและ

พัฒนาความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย แบ่งเป็นวงจรการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย 

 

1) การประเมินความเป็นองค์กรของเครือข่าย 
 

2) ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมการพัฒนาองค์กร 
 

3) ทำแผนพัฒนาองค์กร 
 

4) นำแผนสู่การปฏิบัติ 
 

5) ประเมินผล/สรุปบทเรียน  
 

6) วางแผนในขั้นต่อไป  

 

ในส่วนของผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรของเครือข่ายสตรีมุสลิม 

ทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัดนำเสนอในบทต่อไป 

 

สรุป  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิมในกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจ

ทางการเมืองในระดับต่างๆ มีแผนงานในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

จำนวน 3 แผนประกอบด้วย แผนงานที่ 1 : สร้างความตระหนักเรื่อง
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คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความเท่าเทียมกันระหว่างหญิง

ชาย ในทัศนะของอิสลาม ในกลุ่มผู้ เกี่ยวข้องและสนับสนุนทุกระดับ 

แผนงานที ่2 : พฒันาทกัษะ ความรูท้ีจ่ำเปน็สำหรบัสตรมีสุลมิในการทำหนา้ทีเ่ปน็ 

ผู้นำตามบทบาทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ แผนงานที่ 3 : สร้าง

ความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม

ศักยภาพและบทบาทของสตรีในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

ในแผนงานที ่ 3 ประยกุตใ์ชแ้นวคดิในการพฒันาองคก์ร ประกอบดว้ย 

การประเมินความเป็นองค์กร ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมการพัฒนาองค์กร 

ทำแผนพฒันาองคก์ร นำแผนสูก่ารปฏบิตั ิสรปุบทเรยีน วางแผนในขัน้ตอ่ไป  
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บทที่2
ความเป็นองค์กรและแนวทางการพัฒนา

เครือข่ายสตรีมุสลิม
 
 

ในบทนี้นำเสนอผลการประเมินความเป็นองค์กรของเครือข่ายสตรี

มุสลิมระดับจังหวัด และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสตรีมุสลิม สู่การเป็น

องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากภาคีการพัฒนาต่างๆ ซึ่งใช้แนวคิดการ

พัฒนาองค์การ (Organization Development) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการประเมิน

ความเป็นองค์กรของเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้ทั้งในระดับจังหวัดและ

ระดับภาค แนวทางขั้นตอนการพัฒนาความเป็นองค์กรเครือข่าย กิจกรรม

การพัฒนาเครือข่าย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

 

ความเป็นองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม  
 

1.ความเป็นองค์กรของเครือข่ายระดับจังหวัด
 

การวิเคราะห์ความเป็นองค์กรของเครือข่ายสตรีมุสลิมจาก 14 

จังหวัด ในภาพรวมพบว่า ผู้นำสตรีมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการระดับบุคคล 

มีจุดแข็งหลายประการ ที่เป็นต้นทุนซึ่งมีค่าต่อการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพในสังคม นอกเหนือจากความมีศรัทธา

ในการสร้างความดีและการประกอบกิจกรรมทุกอย่างโดยคำนึงถึงหลัก

จรยิธรรมทางศาสนาแลว้ ในปจัจบุนัมสีตรมีสุลมิในภาคใตจ้ำนวนมากทีไ่ดร้บั

การศึกษาสูงขึ้น มีบทบาทที่สำคัญในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
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และการเมือง มีภาวะผู้นำและพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม สตรีมุสลิม 

ได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความอดทน ทำงานหนัก เสียสละ 

และมีจิตอาสา นอกจากนี้องค์กรสมาชิกในแต่ละจังหวัดยังมีบทบาทในการ

ทำงานพัฒนาในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 

การส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจร การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การบริหาร

จัดการกองทุนชุมชน การส่งเสริมความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างถูกต้อง 

การสร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในพื้นที่ และการส่งเสริม

ธรรมาภิบาล เป็นต้น ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สตรีมีบทบาท 

ในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในชุมชน 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความเป็น “องค์กรสตรีมุสลิมในระดับ

จังหวัด” ในภาพรวมมีศักยภาพแตกต่างกัน มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น เช่น 

นครศรีธรรมราช สตูล ยะลา สงขลา กระบี่ เป็นต้น ผลการประเมินใน 

ทุกจังหวัดจะมีคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นองค์กรครบทุกองค์ประกอบ 

กล่าวคือ มีเป้าหมายร่วม มีคณะทำงาน มีกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำ แกนนำส่วนใหญ ่

ที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย มีพื้นฐานมาจากการเป็นแกนนำองค์กร 

อื่นๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้น เช่น เป็นกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการสตรีพัฒนาชุมชน ประธานกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มโอทอป ทำงานด้านการศึกษา ตัวแทนกลุ่ม

เยาวชน เป็นต้น  ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่1 ผลการประเมินความเป็นองค์กรของเครือข่ายแต่ละจังหวัด 

13 

 เป้าหมาย
ร่วม

จังหวัด แกนนำ/
ผู้ประสานงาน

คณะทำงาน กิจกรรม
การพัฒนา

การประชุม
เครือข่าย

หน่วยงาน
สนับสนุน

1. ชุมพร นางมยุรี แสงศรี มีคณะกรรมการ 

จำนวน 9 คน 

ดูแลผู้ด้อยโอกาส

ในชมุชน ชว่ยเหลอื

เด็กกำพร้า 

ไม่ได้ประชุมอย่าง

เป็นทางการ แต่มี

การหารือกันเป็น

ประจำ 

2. สรุาษฎรธ์านี นางจันจิรา  

ชายหมัด 

มีคณะกรรมการ 
7 คน 

ส่งเสริมอาชีพ การ
ทำตะกร้า กระเป๋า 
ดอกไม้ประดิษฐ์  
ตรวจสุขภาพ 
ผู้สูงอาย ุ

ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือกัน 

3. นครศรี 
ธรรมราช 

นางซาเราะห์  
ยิ่งกุลเชา 

มีคณะกรรมการ
สมาคม จำนวน 
9 คน 

ส่ง เสริมกิจกรรม
การพัฒนาในพื้นที่ 

ประชุม 2-3 เดือน/
ครั้ ง จัดประชุม
เมื่อมีงานเร่งด่วน 

4. พัทลุง นางไรหนาบ  
นุ้ยผอม 

มีคณะกรรมการ 
จำนวน 26 คน 
และที่ปรึกษา 3 
คน 

อบรมให้ ค วามรู้ 
กับเยาวชน จัดหา
ทุนการศึกษาให้กับ
เด็กด้อยโอกาส 

ยังไม่มีการประชุม
ที่ชัดเจน 

5. สงขลา นางกมลวรรณ 
หนิมุสา 

มีคณะกรรมการ 
10 คน 

กลุ่มออมทรัพย์  
อบรมอาชีพ  
อบรมเยาวชน  
ส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพ
ชุมชน 

ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือกัน 

6. สตูล น า ง รั ต ติ ย า 
มนูญดาหวี  

มีคณะกรรมการ 
9 คน  

การจัดการศึกษา
และสวัสดิการให้
กับผู้ด้อยโอกาส 

ประชุม 2-3 เดือน/
ครั้ง 

7. ระนอง นางจิตติมา  
จิโสะ 

มีคณะกรรมการ 
8 คน 

อบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน 

ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือกัน 
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12. ปตัตานี นางเตะหาวอ  
สาและ 

มีคณะกรรมการ 
7 คน 

จัดสวัสดิการให้กับ
ผู้ ด้ อ ยโ อกาสใน
ชุมชน 

ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือกัน 

13. ยะลา นางนิเด๊าะ  
อิแตแล 

มีคณะกรรมการ 
8 คน 

ส่งเสริมอาชีพ 
อบรมผู้นำ 
จัดสวัสดิการให้กับ
คนในชุมชน  

ประชุม 2-3 เดือน/
ครั้ง 

14. นราธิวาส นางมิรันตี  
แมเราะ  

มีคณะกรรมการ 
7 คน 

จัดสวัสดิการให้กับ
ผู้ ด้ อ ยโ อกาสใน
ชุมชน 

ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือกัน 

เป้าหมาย
ร่วม

จังหวัด แกนนำ/
ผู้ประสานงาน

คณะทำงาน กิจกรรม
การพัฒนา

การประชุม
เครือข่าย

หน่วยงาน
สนับสนุน

8. พังงา  นางสุกัญญา  
วาหะรักษ์  

มีคณะกรรมการ 
8 คน 

จั ดค่ า ย เ ย า วชน 
ทำความสะอาด
มัสยิดและกุโบว์  

ไม่ได้ประชุมอย่าง
เป็นทางการ แต่มี
การหารือกันเป็น
ประจำ 

9. ภูเก็ต นางสุกัญญา 
ท่อทิพย์  

มีคณะกรรมการ
ดำเนนิการ 8 คน 

อบรมผู้นำ 
อบรมเยาวชน 

ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ มี
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือกัน 

10. กระบี่ นางลำดวน  
ทิพย์รักษา 

มีคณะกรรมการ 
8 คน 

อ บ ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพ ส่งเสริมการ
ทำบัญชีครัวเรือน 
อบรมประชาธิปไตย 
รณรงค์การจัดการ
ขยะในชุมชน 

ประชุม 2-3 เดือน/
ครั้ง จัดประชุมเมื่อ
มีงานเร่งด่วน 

11. ตรัง นางสาวพนารตัน ์
เกษศิริ 

มีคณะทำงาน 7 
คน 

ยั ง ไ ม่ มี กิ จ ก ร รม
ของเครือข่ายที่เป็น
รูปธรรม 

ยังไม่มีการประชุม
ที่ชัดเจน 
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ข้อมูลจากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า เครือข่ายของแต่ละจังหวัด

มีองค์ประกอบของความเป็นองค์กรครบ อย่างไรก็ตามในเชิงคุณภาพและ 

เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัดพบว่าแต่ละจังหวัดมีความเข้มแข็งแตกต่างกัน 

มีเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเดียวเท่านั้น ที่จดทะเบียนเครือข่าย

เป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสมาคม ส่วนจังหวัดอื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลแตอ่ยา่งใด บางจงัหวดัอยูใ่นระหวา่งการดำเนนิการ 

อย่างไรก็ตามในทุกเครือข่ายจังหวัดมีทุนที่สำคัญยิ่ง คือ การมีเป้าหมาย

ร่วมกันที่ชัดเจน และการมีแกนนำที่เข้มแข็ง  
 

1)มเีปา้หมายรว่มกนั (Collective Goal) ในการทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ย

องคก์รสตรมีสุลมิใหเ้ขม้แขง็และมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนมากขึน้ 
  

2)มีแกนนำที่เข้มแข็ง (Diverse of Change Agents) และ 

มีประสบการณ์ในการทำงาน ในฐานะผู้นำองค์กร มีบทบาทสำคัญในการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด มีเพียงจังหวัด

ตรังเท่านั้น ที่ดูเหมือนว่ายังไม่มีแกนนำที่ชัดเจนว่าใครจะเป็นแกนนำ

ในระดับจังหวัด  
 

3)คณะกรรมการ/คณะทำงาน (Committee & Working Group) 

ทกุจงัหวดัมคีณะกรรมการ/คณะทำงาน ของเครอืขา่ยสตรมีสุลมิระดบัจงัหวดั 

ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย มีเพียงจังหวัดตรัง

คณะทำงานยังเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ  
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4) การประชุมของเครือข่าย ส่วนใหญ่มีการประชุมกัน 2-3 

เดอืน/ครัง้  นอกจากนั้นจะมีการประชุมเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องปรึกษาหารือกัน 
  

5)กิจกรรมการพัฒนาของเครือข่าย (Community Development 

Project) กจิกรรมการพฒันาของแตล่ะจงัหวดัสว่นใหญ ่เปน็กจิกรรมทีแ่กนนำ/

คณะทำงานได้ดำเนินการมาก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้ง เครือข่ายสตรีมุสลิม

ตามโครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมเยาวชนในเรื่องของการดำเนินชีวิต

ตามวิถีอิสลาม อบรมผู้นำ ส่งเสริมอาชีพ จัดสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส

ในชมุชน เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามโครงการพฒันาสตรตีามวถิอีสิลามใน 14 จงัหวดั

ภาคใตไ้ดส้นบัสนนุใหเ้ครอืขา่ยฯ ของแตล่ะจงัหวดัจดัทำโครงการการพฒันา

ในนามของเครือข่ายสตรีมุสลิม ซึ่งได้เสนอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน

กิจกรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา คาดว่าโครงการของบางจังหวัด 

จะได้รับการสนับสนุน 
 

6) หน่วยงานสนับสนุน (Networks) เครือข่ายส่วนใหญ่ทำงาน

ร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) เกษตรจังหวัด 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น เทศบาล อบต. อบจ. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มัสยิด 

ในท้องที่ เป็นต้น  
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1จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 

 

จากองคป์ระกอบของความเปน็องคก์รทัง้ทีเ่ปน็ทนุเดมิ และถกูพฒันาขึน้

จากโครงการฯ นี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีและมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ

ซึ่งโครงการจะต้องทำการพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้ให้ก้าวหน้าต่อไป เช่น 

การมคีณะทำงานทีเ่ขม้แขง็ การมกีจิกรรมการพฒันาทีด่ำเนนิการโดยเครอืขา่ย

อย่างเป็นรูปธรรม การสื่อสารหรือการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง 

เป็นต้น  

 

2.ความเป็นองค์กรเครือข่ายระดับภาค
 

เครอืขา่ยองคก์รสตรมีสุลมิ 14 จงัหวดัภาคใต ้อาจกลา่วไดว้า่ ถอืกำเนดิขึน้

อย่างเป็นทางการ เป็นผลจากการขับเคลื่อนอย่างจริงจังจากโครงการนี้ 

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การยกระดับเครือข่ายสตรีอิสลาม 14 จังหวัด

ภาคใต้ ซึ่งเดิมเป็นเพียงเครือข่ายที่ต้องการทำงานร่วมกันสู่การเป็นองค์กรที่มี

สถานะเป็นนิติบุคคล ที่เรียกว่า “สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้”1 ซึ่งถือได้ว่า 

เปน็ความสำเรจ็ของการสรา้งองคก์รลกัษณะเครอืขา่ยทีม่กีารรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ 

ไม่เป็นทางการ และไม่มีระบบการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน ได้พัฒนาตนเอง 

จนมีคุณสมบัติของการเป็นองค์กรที่เป็นทางการ โดยเริ่มต้นจากทุนเดิมคือ

การมแีกนนำทีเ่ขม้แขง็ มคีวามมุง่มัน่ และมปีระสบการณก์ารพฒันา นำมาสานตอ่ 

โดยกิจกรรมในโครงการฯ มีกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ เป็นระบบ 

มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสถาปนาองค์กร จากเครือข่ายที่เป็น

องค์กรที่ไม่เป็นทางการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชื่อว่า “สมาคมสตรีมุสลิม

ภาคใต”้ มคีณะกรรมการ วสิยัทศัน ์แตท่ีผ่า่นมาสมาคมยงัไมม่บีทบาทและแผนการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรตนเองและสมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม  
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อย่างไรก็ตามหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ทั้ง พม. และ 

UNDP ได้พยายามผลักดันอย่างเต็มกำลัง ในการที่จะทำให้สมาคมฯ และ

เครือข่ายระดับจังหวัด สามารถทำงานได้ โดย UNDP ได้จัดทำแผนเสนอ

ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายละเอียดใน

เอกสารโครงการ “Capacity Building for Association of Muslim Women 

in Southern Region for Greater Economic Social and Political 

Participation” และสนับสนุนให้เครือข่ายระดับจังหวัดมีโครงการจัดทำ

โครงการพัฒนาของตนเอง  
 

จะเห็นได้ว่า สมาคมฯ มีองค์ประกอบของความเป็นองค์กรทางการ 

ประกอบดว้ย  
 

1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเอง 
 

2. มีเป้าหมายร่วม คือ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสมาคม 

(วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในภาคผนวก) 
 

3. มคีณะทำงานทีช่ดัเจน ตามรายชือ่คณะกรรมการสมาคมในภาคผนวก 
  

4. มชีอ่งทางสือ่สารการประชมุปรกึษาหารอืกนัเปน็ครัง้คราว แตจ่ะมี

การประชมุกต็อ่เมือ่โครงการจดัขึน้เทา่นัน้ นอกจากนัน้ ยงัมปีญัหาการสือ่สาร 

ระหว่างโครงการฯ กับสมาคม การสื่อสารระหว่างสมาคมกับเครือข่าย 

ระดับจังหวัด 

 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ  
 

การสร้างองค์กรนั้นทำได้ไม่ยาก แต่ความท้าทายก็คือ ทำอย่างไร

องค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) มีขีดความสามารถ
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ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของเครือข่ายที่มีชีวิต

ของการเรียนรู้และเติบโต สามารถดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จขององค์กรเครือข่าย มิใช่จะได้มาเพียง

ชัว่ขา้มคนื แตต่อ้งอาศยัระยะเวลาในการสรา้งความเขา้ใจ ความศรทัธา และ 

ความไว้เนื้อเชื่อใจ ปรับแนวคิดของคณะทำงานให้สอดคล้องกัน สร้างทีม

แห่งการเรียนรู้ (Team Learning) ผ่านการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

 องค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายที่มีชีวิต อย่างน้อยจะต้องประกอบ 

ด้วยสมาชิกที่มีเป้าหมายร่วมกันมีกิจกรรมของเครือข่ายและช่องทางการ

สื่อสาร ดังแสดงในภาพที่ 2   

19 



หนังสือการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม

สิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายก็คือ การสนับสนุนให้เครือข่าย

เรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ

เครือข่าย (Learning Intervention Program) ซึ่งต้องออกแบบกิจกรรมการ

พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก ดังนั้น

เครือข่ายเมื่อเกิดแล้วยังคงดำรงอยู่ เป็นเครอืขา่ยทีม่ชีวีติ มกีารเจรญิ

เตบิโตจะตอ้งมกีจิกรรมของเครอืขา่ยและเครอืขา่ยตอ้งเปน็ตวัแสดงหลกั

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย เพราะการเรียนรู้ที่ดีสำหรับ 

ผูน้ำชมุชนคอืการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Action Learning) รวมทัง้ตอ้งมชีอ่งทาง 

การสื่อสารที่หลากหลาย มีเวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงาน 

ที่ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายปรับตัว จัดโครงสร้างและระบบการ

บริหารจัดการองค์กร กระบวนการดังกล่าว จะทำให้เกิดการเลือกสรรผู้นำ 

ที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง ซึ่งแกนนำเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการ 

ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว  
 

การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานที่ 3 มีเป้าหมาย 

คือ  
 

“สถาปนาองคก์รผูห้ญงิเกง่หวัใจแกรง่ ใหเ้ขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื” ดงัแสดง

ในภาพที ่3  
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 ขั้นตอนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ออกแบบจากแนวคิดของการ

พฒันาองคก์รบนฐานคดิของการสรา้งทมีเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Team Learning 

in Action) มขีัน้ตอน ดงันี ้ 
 

ภาพที่ 3 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายสตรีมุสลิมใน14จังหวัดภาคใต้
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1. เริ่มต้นด้วยการทบทวนบทบาท ของเครือข่ายจังหวัดที่ผ่านมา  
 

2. สร้างเครือข่ายให้มีตัวตน มีคณะทำงานและระบบการทำงาน  
 

3. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
 

4. จัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการทำงาน 

ของเครือข่าย 
 

5. นำแผนสู่การปฏิบัติ  
 

6. สรุปบทเรียน และ ออกแบบการทำงานในช่วงต่อไป  
 

รูปแบบของเครือข่าย  
 

เนื่องจากขับเคลื่อนเครือข่ายสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง รูปแบบของการจัดเครือข่ายจึงแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด 

ที่ใกล้เคียงกัน โดยจัดแบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย  
 

1)  โซนภาคใตต้อนบน ประกอบดว้ยจงัหวดัชมุพร ระนอง สรุาษฎรธ์าน ี 
 

2) โซนภาคใต้ตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัทลุง ตรัง สงขลา 
 

3) โซนอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา  
 

4) โซนภาคใตต้อนลา่ง ประกอบดว้ยจงัหวดัสตลู ยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส 
  

โดยให้มีผู้ประสานงานของแต่ละโซน เพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือ

สนับสนุนกัน และเพื่อให้จัดประชุมและติดตามงานได้สะดวก โดยมีสมาคม
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สตรีมุสลิมภาคใต้เป็นกลไกหลักในการประสานเครือข่าย ผู้ประสานงานของ

แต่ละโซน มีดังนี้  
 

  ผู้ประสานงานภาคใต้ตอนบน      นางมยุรี แสงศรี 
 

  ผู้ประสานงานภาคใต้ตอนกลาง      นางชาบิอา ยุทธกาศ 
 

  ผูป้ระสานงานภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั     นางอรอุมา เศษแอ 
 

  ผูป้ระสานงานภาคใตต้อนลา่ง      นางเต๊ะฮาวอ สาและ 

 

ภาพที่4  เครือข่ายระดับภาคและเครือข่ายกลุ่มจังหวัด 
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สรุป  

ผลการประเมินความเป็นองค์กรของเครือข่ายสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

ในแต่ละจังหวัดมีสภาพความเป็นองค์กรเบื้องต้น ที่หากได้รับการพัฒนา 

ทีต่อ่เนือ่ง กจ็ะมศีกัยภาพและเขม้แขง็มากขึน้ ในสว่นของเครอืขา่ยสตรมีสุลมิ

ในระดับภาค มีการพัฒนาความเป็นองค์กรอย่างรวดเร็ว มีแผนการทำงาน

แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ เพื่อจะทำหน้าที่ 

ในการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายของแต่ละจังหวัด  
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บทที่3
ผลการดำเนนิการพฒันาองคก์รของ

เครอืขา่ยสตรมีสุลมิภาคใต้
 

ในบทนี้นำเสนอ ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม

ระดับจังหวัด และระดับภาค รวมทั้ง 14 จังหวัด ในช่วงปี 2556 และ

แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระยะต่อไป  

 

1.ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิมในภาคใต้
 

1.1การเกิดเครือข่ายระดับจังหวัด
 

จากเดิมที่แกนนำสตรีมุสลิมของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นแกนนำองค์กร 

อื่นๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้น เช่น เป็นกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการสตรีพัฒนาชุมชน ประธานกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มโอทอป ทำงานด้านการศึกษา ตัวแทนกลุ่ม

เยาวชน ซึ่งทำงานเป็นแกนนำการพัฒนาให้กับภาคีการพัฒนาต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ผลการดำเนินการตามโครงการนี้ 

ได้ก่อให้เกิด  
 

1)เครือข่ายของสตรีมุสลิมในระดับจังหวัด
  

โครงการฯ ได้ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายของสตรีมุสลิมจากเดิมที่ทำงานใน

ฐานะแกนนำการพัฒนาชุมชน มาเป็นเครือข่ายที่ทำงานในฐานะผู้นำสตรี

มสุลมิในแตล่ะจงัหวดั เพือ่ทีจ่ะขบัเคลือ่นการพฒันาทอ้งถิน่ และเปน็แกนนำ
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การพัฒนาในชุมชนด้านต่างๆ ตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ

ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว 4 จังหวัด คือ จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา และสงขลา  
 

2)โครงการพัฒนาของเครือข่ายสตรีมุสลิมแต่ละจังหวัด
 

โครงการฯ ได้อบรมหลักสูตรการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณและสนับสนุนให้เครือข่ายสตรีมุสลิมทั้ง 14 จังหวัด จัดทำ

โครงการพัฒนาชุมชนตามวิถีอิสลาม เครือข่ายสตรีมุสลิมทั้ง 14 จังหวัด 

และนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ นางปวีณา หงสกุล รวมทั้งแหล่งทุนและหน่วยงานต่างๆทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน 

เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ที่โรงแรม บีพีสมิหรา โครงการของแต่ละ

จังหวัด แสดงในตารางที่ 2  

ที ่ จังหวัด ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

โครงการมุสลิมะฮ์กับ

การพัฒนาวิถีชีวิต 

ชุมพร 100,000 1 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ศั กยภาพสตรี มุ สลิ ม

จั งหวัดกระบี่ ตามวิถี

อิสลาม 

กระบี่ 317,250 2 

ตารางที่2 โครงการของเครือข่ายสตรีมุสลิมทั้ง 14 จังหวัด 

26 



หนังสือการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม
 

 
ที่ จังหวัด ชื่อโครงการ งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุ

โครงการปนัสุขสู่สังคม พัทลุง 275,700 5 

โค ร งกา รความสุ ขที่

ชุมชนด้วยมือเรา 

ปตัตานี 1,440,000 6 

โครงการลูกกตัญญู พังงา 131,000 7 

โครงการสานรกั ลอ้มรัว้ 

ครอบครัวคุณธรรม 

ภูเก็ต 531,235 8 

โครงการต้นกล้ามุสลิม

ไทย 

ระนอง 120,000 9 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพและฝึกอาชีพ

สตรีผู้ด้อยโอกาสจังหวัด

สตูล 

สตูล 184,500 10 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ศั กยภาพสตรี มุ สลิ ม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 299,000 3 เ ส น อ ข อ รั บ ก า ร

ส นั บ ส นุ น จ า ก

ก อ ง ทุ น พั ฒ น า

บทบาทสตรี 

โครงการสนับสนุนสตรี

มุสลิมเพื่อพัฒนาการ

เป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยและหลัก

ธรรมของศาสนา 

นราธิวาส 1,295,050 4 อยู่ ในขั้ นตอนการ

พิจารณาของ UN. 

WOMAN 
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โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

คุณภาพสตรีไทยมุสลิม

เพื่ อปรับแนวคิดการ

บริโภคนิยม 

สงขลา 68,400 11 อยู่ ในกระบวนการ

พิจารณาของ อบจ. 

 

ที่ จังหวัด ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

โครงการเครือข่ายสร้าง

สุ ข ชุ ม ช น ต้ น แ บ บ 

สุราษฎร์ธานี  

สุราษฎร์ธานี 210,000 12 

โครงการครอบครัว 

เข้มแข็งตามวิถีอิสลาม 

ตรัง 304,200 13 อบจ. รับพิจารณา 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพสตรีมุสลิมเพื่อ

ยุ ติ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น

ครอบครัวและพิทักษ์

สิทธิสตรี 

ยะลา 266,200 14 อบจ. สนับสนุน 

200,000 บาท 

5,542,535รวม

ซึ่งโครงการของบางจังหวัด ได้รับการตอบรับจากแหล่งทุนหรืออยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน ตัวอย่างเช่น  

โครงการ “ยุติความรุนแรงของสตรีและเยาวชนในครอบครัว” 

ของเครือข่ายสตรีมุสลิมจังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 200,000 บาท  
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โครงการ “สนับสนุนสตรีมุสลิมเพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองดีตาม

วิถีประชาธิปไตยและหลักธรรมของศาสนา” ของจังหวัดนราธิวาส อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของ UN WOMAN  

โครงการ “ครอบครัวเข้มแข็งตามวิถีอิสลาม” ของจังหวัดตรัง

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  

โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม” ของสมาคมสตรีมุสลิม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอขอต่อกองทุนพัฒนาสตรีของจังหวัด

นครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

โครงการ “พัฒนาคุณภาพสตรีไทยมุสลิมเพื่อปรับแนวคิดการ

บรโิภคนยิม” ของจงัหวดัสงขลา ไดเ้สนอไปทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ซึ่งทุกโครงการ ได้นำเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางปวีณา หงสกุล เพื่อหาแนวทาง

สนับสนุนแล้วทั้ง 14 โครงการ  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิมในระดับจังหวัด ภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

ในชว่งระยะเวลา 3 ป ี(มกราคม 2555 - ธนัวาคม 2557) มคีวามกา้วหนา้ใน 

ระดับที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ  
 

1) ได้ทำให้มุสลิมมะฮ์ของแต่ละจังหวัด รวมตัวกันเป็นองค์กร 

ในรูปแบบเครือข่าย 3 จังหวัด จดทะเบียนเป็นสมาคมเรียบร้อยแล้ว 3 

จังหวัดได้ยื่นจดทะเบียน และที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวม

เอกสารเพื่อดำเนินการจดทะเบียน 
 

2) เครือข่ายสตรีมุสลิมทั้ง 14 จังหวัด มีโครงการพัฒนาที่เกิดจาก

การระดมความคิดร่วมกัน บางจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว 
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บางจังหวัดโครงการอยู่ในกระบวนการพิจารณาของแหล่งทุน ส่วนจังหวัด 

ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ก็จะต้องขวนขวายหาแหล่งทุนสนับสนุนต่อไป  

 

1.2การสถาปนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้
 

ผลการดำเนนิการของโครงการนี ้ในชว่งเวลา 3 ปทีีผ่า่นมา ไดส้ถาปนา 

เครือข่ายองค์กรสตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ จากเครือข่ายระดับจังหวัด 

ให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับภาคที่เรียกว่า สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้  
 

ยิ่งกว่านั้น ได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับจากเครือข่ายสตรี

อสิลาม 14 จงัหวดัภาคใต ้ ซึง่เดมิเปน็เพยีงเครอืขา่ยทีต่อ้งการทำงานรว่มกนั

สู่การเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่เรียกว่า “สมาคมสตรีมุสลิม 

ภาคใต้”1 ซึ่งถือได้ว่า เป็นความสำเร็จของการสร้างองค์กรลักษณะเครือข่าย

ที่มีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ไม่เป็นทางการ และไม่มีระบบการทำงาน

ร่วมกันอย่างชัดเจน ได้พัฒนาตนเองจนมีคุณสมบัติของการเป็นองค์กร

ทีเ่ปน็ทางการ โดยเริม่ตน้จากทนุเดมิคอืการมแีกนนำทีเ่ขม้แขง็ มคีวามมุง่มัน่ 

และมีประสบการณ์การพัฒนา นำมาสานต่อโดยกิจกรรมในโครงการฯ 

มีกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายที่เป็นระบบ มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง 

จนสามารถสถาปนาองค์กร จากเครือข่ายที่เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชื่อว่า “สมาคมสตรีอิสลามภาคใต้” โดย 

มีวิสัยทัศน์ว่า 
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1)วิสัยทัศน์  
 

“เป็นองค์กรสตรีมุสลิมที่ประสานมือและหัวใจ เพื่อเป็นกลไกลในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิถีอิสลาม บนฐานทรัพยากรของ

ท้องถิ่น และธรรมาภิบาลทางการเมือง” 
 

2)ตราสมาคม
  

ตราสมาคมฯ เป็นรูปสตรีมุสลิมอยู่กลางสัญลักษณ์รูปดาว 

ในวงกลมที่มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำว่า สมาคมสตรีมุสลิม

ภาคใต้  

ภาพที่5 ตราของสมาคม 
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3)วัตถุประสงค์ของสมาคม
 

สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ 8 ข้อ ประกอบด้วย  
 

1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมสตรีภาคใต้ในการเป็นกลไก

หลักในการพัฒนาบทบาทสตรีมุสลิมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และการสร้างสันติภาพในสังคม 
 

2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

ในการบรหิารจดัการองคก์รและการสรา้งผูน้ำการพฒันาระดบัชมุชนในภาคใต้ 
 

3) เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีมุสลิมในระดับชุมชนในการเป็นผู้นำการ

พัฒนา 
 

4) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของสตรี

มสุลมิตามวถิอีสิลาม ในการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการสรา้งสนัตภิาพในสงัคมไทย

บนพื้นฐานของการยอมรับความแตกต่างระหว่างศาสนาและการลด 

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

5) เพื่อตัวแบบ (MODEL) ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีตามวิถี

อิสลาม 

6) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

7) เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล 

และองค์กรการสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 

8) เพื่อส่งเสริมระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่

ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
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4)โครงสร้างการบริหารสมาคม

สมาคมฯ มีคณะกรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนของเครือข่ายทั้ง 14 

จังหวัด จำนวน 27 คน และมีคณะที่ปรึกษา และกองเลขานุการ ดังแสดง

ในภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 โครงสร้างของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้

คณะกรรมการสมาคม 

กองเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการวิชาการ 

ผู้ประสานงานโซน 1 

ภาคใต้ตอนบน 

ผู้ประสานงานโซน 2 

ภาคใต้ตอนกลาง 
ผู้ประสานงานโซน 3 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ผู้ประสานงานโซน 4 

ภาคใต้ตอนล่าง 

 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 

เครือข่าย 
จังหวัด 
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รายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษา มีดังนี้  
 

คณะที่ปรึกษา
 

1) ผศ.ดร.สุชาติ  เศรษฐมาลินี 
 

2) นางวไลทัศน์ วรกุล 
 

3)  ผศ.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ 
 

4) นางวัลลภา  นีละไพจิตร  
 

5) ดร.อิสมาแอล  พิทักษ์ขุมพล 
 

6) นางฮูวัยดีย๊ะ  พิศสุวรรณ 
 

7) ดร.ยูโซ๊ะ  ตาเละ 
 

8) นายพยูร  มาลา 
 

9) ผู้แทน UNDP 
 

10) ผู้แทนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

  

คณะกรรมการสมาคม
 

1) นางซาเราะห์  ยิ่งกุลเชา  นายกสมาคม 
 

2) นางเตะหาวอ  สาและ   อุปนายกคนที่ 1 
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3) นางมยุรี  แสงศรี   อุปนายกคนที่ 2 
 

4) นางไหวรีย๊ะ เจริญเระ    ฝ่ายศาสนา 
 

5) นางรัตติยา  มนูญดาหวี  ฝ่ายวิชาการ 
 

6) นางสะหรอ ศรียศ   กรรมการ 
 

7) นางจิตติมา  จิโสะ   ทะเบียน 
 

8) นางสุกัญญา วาหะรักษ์  ปฏิคม 
 

9) นางนิเด๊าะ  อิแตแล   เหรัญญิก 
 

10) นางลำจวน ทิพย์รักษา   กรรมการ 
 

11) นางจันจิรา ชายหมัด       กรรมการ 
 

12) นางสาวมารีย๊ะ หมันง๊ะ  กรรมการ 
 

13) นางปราณี บุญศาท       กรรมการ 
 

14) นางหมีหน้า อุสาหะ       กรรมการ 
 

15) นางหนับเสาะ หมัดอาดัม      กรรมการ 
 

16) นางอาอีเสาะ ลอจิ       กรรมการ 
 

17) นางมุรนี  นิยมรัฐไกร       กรรมการ 
 

18) นางอรอุมา  เศษแอ       กรรมการ 
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19) นางสาวมะลิ เกบุตร      กรรมการ 
 

20) นางสาวอมิตรา ธนบัตร     กรรมการ  
 

21) นางวันทนา  ขันทอง      กรรมการ 
 

22) นางสาวสายใหม  สุขเมตตา     กรรมการ 
 

23) นางสาวกาญจนา อุมาสะ     กรรมการ 
 

24) นางวราภรณ์ อุ้มชู      กรรมการ 
 

25) นางใบด๊ะ สาลีหมัด       กรรมการ 
 

26) นางสาวชาบิอา ยุทธกาศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

27) นางมิรันตี แมเราะ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5)แผนงาน/โครงการของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้
 

จากวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกหลักในการ

สนับสนุน เครือข่ายสตรีมุสลิมระดับจังหวัด แต่เนื่องจากในโครงการนี้ ไม่มี

งบประมาณสนับสนุนแผนงานของสมาคม หน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อน

โครงการทั้งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์ (พม.) และสำนักงานโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ได้พยายามผลักดัน

อย่างเต็มกำลัง ในการที่จะทำให้สมาคมฯ และเครือข่ายระดับจังหวัด 

36 



หนังสือการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม
 

สามารถทำงานได้ โดยจัดทำโครงการที่ชื่อว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพ

สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและการเมือง” เสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี
 

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญ ประกอบด้วย 1) เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ในการเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

บทบาทและศักยภาพของสตรีมุสลิมในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม และการอยู่ร่วมกันโดยสันติ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในการ

เป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ 3) เพื่อสร้างความ

สามารถทางเศรษฐกิจของสตรีมุสลิมและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา

สตรี จำนวน 12,806,200 บาท โครงการดังกล่าวมี 4 แผนงาน 10 

โครงการย่อย  
 

แต่จนกระทั่ งถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสมาคมไดห้ารอืกนั เพือ่หาแนวทางในการทีจ่ะไดม้าซึง่งบประมาณ 

สนับสนุน ได้ข้อสรุปว่า จะหาทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

โดยระดมทุนสนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ โดยมี

กิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปและอาหารของ 14 

จังหวัดภาคใต้ การเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

21–22 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครศรีธรรมราช งบประมาณในการจัดงาน ใช้งบประมาณจากการบริจาค 

เครอืขา่ยสตรมีสุลมิ 14 จงัหวดั จงัหวดัละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท 

เป็นทุนดำเนินการ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วสมทบเป็นกองทุนในการ

ดำเนินงานของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้  
 

จะเห็นได้ว่า สมาคมฯ มีองค์ประกอบของความเป็นองค์กรที่เป็น

ทางการประกอบด้วย  
 

1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเอง 
 

2) มีเป้าหมายร่วม คือ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสมาคม  
 

3) มีโครงสร้างการบริหารคณะทำงานที่ชัดเจน  
 

4) มีแผนงานโครงการในการที่จะดำเนินการต่อไป  
 

5) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตนอง โดยพยายาม

อย่างเต็มกำลงับนฐานของการพึง่ตนเองและการหนนุเสรมิสนบัสนนุจากภาคี

การพฒันาตา่งๆ 

  

สรุป 

จากผลลัพธ์ของ องค์ประกอบที่ 3 คือ  

“เครือข่ายสตรีมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้มีความเข้มแข็งและ

ได้รับการยอมรับจากสังคม ว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการ 

ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิม ในกระบวนการ

พัฒนา การบริหาร และการปกครองในระดับต่างๆ”  
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ซึ่งออกแบบการดำเนินการไว้ 3 ปี ผลการดำเนินงานของโครงการ

พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมตามวิถีอิสลาม ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีความ

ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  ตัวอย่างเช่น  
 

1) เครือข่ายของแต่ละจังหวัดมีการรวมตัวกันแน่นแฟ้นมากขึ้น 

มีโครงการพัฒนาของเครือข่าย และโครงการของบางจังหวัดได้รับการ

สนับสนุนแล้ว บางจังหวัดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของแหล่งทุน 
 

2) เครือข่ายสตรีอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ ยกระดับเป็นองค์กรที่

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  
 

3) มีคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ และแผนการพัฒนาสมาคมฯ 

บนฐานการพึ่งตนเอง  

 

 อยา่งไรกต็าม สมาคมฯ เพิง่จดัตัง้ได ้3 ป ีและตอ้งดำเนนิการภายใต้ 

ข้อจำกัดด้านทรัพยากร ซึ่งยังต้องมีพี่เลี้ยงช่วยประคับประคองให้คำแนะนำ 

ดังนั้นจำเป็นที่สมาคมฯและภาคีทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการ

สร้างองค์กรสตรีมุสลิมภาคใต้จะต้องร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนให้

เครือข่ายและสมาคมฯขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมฯและเครือข่าย

ได้ต่อไป
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