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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบาย

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั ในอาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี ศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการดาํเนินโครงการ ศึกษาถึงระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ การมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินโครงการ และศึกษาผลความก้าวหน้าในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี เพื่อเสนอแนะแนวทางการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้ในศึกษา ทาํการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับตาํบล อาํเภอ             

ศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 7 คนและเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามตวัแทนสตรี ในอาํเภอ

ศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 387 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํเสนอสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

การแจงแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการ  

 พบว่า กระบวนการกาํหนดนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการกาํหนดนโยบาย

จากปัญหาการขาดโอกาส ขาดอาชีพ และความไม่เท่าเทียมของบทบาทสตรีท่ีมีในประเทศ เพื่อ

สร้างแหล่งเงินทุนให้สตรีได้นําไปรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ มีรายได้ มีศกัยภาพท่ีดีข้ึนสามารถ

พึ่งตนเองไดจ้นเกิดเป็นชุมชนและประเทศท่ีเขม้แขง็ การนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไป

ปฏิบติัคือ นาํนโยบายระดบัประเทศกาํหนดเป็นแผนงานสู่จงัหวดั และจงัหวดักระจายอาํนาจการ

บริหารไปสู่ประชาชน โดยผ่านการรับสมคัรสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ให้สมาชิกเลือก

กนัเองให้มีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบลจงัหวดั เพื่อให้คณะกรรมการ

บริหารติดต่อประสานงานระหว่างประชาชน และหน่วยงานในพื้นท่ีโดยมีขอ้กาํหนดว่าสมาชิก
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กองทุนพฒันาบทบาทสตรีตอ้งเป็นสตรีอาย ุ15 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในพื้นท่ีนั้นไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

รวมตวักนั 5 คนข้ึนไปเขียนโครงการข้ึนเพื่อขอรับเงินสนบัสนุน และบริหารจดัการโครงการ  โดย

จะตอ้งมีการรายงานผลการดาํเนินโครงการเป็นระยะ ปัญหาและอุปสรรคสําคญัท่ีพบคือ การรับ

สมคัรสมาชิกยงัพบว่ามีรายช่ือตกหล่นอยู่มาก  รวมถึงขาดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ความรู้ความ

เขา้ใจ ดา้นกองทุนฯใหก้บัประชาชน จึงเกิดความสับสน เกิดความไม่พอใจ และประชาชนขาดการ

มีส่วนร่วม ส่วนดา้นการรับรู้ขอ้มูล สตรีตอ้งการให้มีช่องทางและการประชุมช้ีแจงขอ้มูลข่าวสาร

ให้มากข้ึน และมีระดับความเขา้ใจสูงสุดว่ากองทุนพฒันาเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือในการ

ประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมสูงสุดคือ การสมคัรสมาชิก และคดัเลือกคณะกรรมการเขา้มาบริหารงาน  

ผลความกา้วหนา้ในการดาํเนินนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีขณะน้ีมีคณะกรรมการในระดบั

ต่างๆแลว้ และอยู่ระหว่างการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ แต่ยงัไม่มีการดาํเนินการขอรับการสนับสนุน

เงินใดๆ เป็นเพียงขั้นเตรียมการ มีการรวมตวักนัประชุมเขียนโครงการรอไว ้ 

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดแ้ก่การให้ประชาชน

และหน่วยงานในพ้ืนท่ีหารือร่วมกนักาํหนดแผนการดาํเนินงานท่ีเช่ือมโยงบูรณาการการทาํงาน 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลการดาํเนินโครงการเพ่ือให้ประชาชนเกิด

ความรู้สึกเป็นเจา้ของ รวมถึงการมีส่วนร่วมกนักาํหนดขอ้ตกลงต่างๆ เพื่อให้การบริหารจดัการ

โครงการมีประสิทธิภาพ และใหค้วามสาํคญัในการคดัเลือกคณะกรรมการมากาํกบัดูแลใหมี้การใช้

งบประมาณอยา่งคุม้ค่า ท่ีสาํคญัคือการเร่งรัดจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือ เพื่อใชใ้น

การรับสมคัรสมาชิก ใชก้าํหนดนโยบาย เพื่อการวางแผน ใชสื้บคน้ขอ้มูลและโครงการของสมาชิก

ให้เช่ือมโยงถึงกนัทัว่ประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ ติดต่อและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของสมาชิกและติดตามสมาชิกท่ีกูย้ืมเงินและมีการยา้ยถ่ินฐานไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   

ควรมีการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัการใหแ้ก่สมาชิกและบุคลากร เสริมสร้างศกัยภาพ

ของคณะกรรมการระดบัตาํบลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจให้คาํปรึกษาแก่สมาชิกใน

หมู่บา้นไดอ้ย่างเต็มท่ีและทนัเหตุการณ์  สร้างช่องทางส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย  

เพื่อใหข้อ้มูลในระดบันโยบายไปสู่พื้นท่ีดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง เเม่นยาํ ทัว่ถึง และรวดเร็วทนัต่อ

สถานการณ์ มีความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งตรงกนั มีการประสานงานความร่วมมือกบัเครือข่ายอ่ืนๆท่ีมี

อยู่แลว้ในชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แข็ง และมีส่วนช่วยในการเขา้ถึงประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อสร้าง

ความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งควรมี

ระบบการติดตามการดาํเนินงานเป็นระยะ อยา่งจริงจงั มีการสอบถามปัญหาของประชาชนท่ีไดรั้บ

การสนบัสนุนโครงการไปแลว้ เพื่อวางแผนในการพฒันาโครงการ และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือใน

การแกปั้ญหาใหก้บัโครงการท่ีประสบกบัปัญหา เพื่อไม่ใหเ้กิดหน้ีเสีย และเกิดความลม้เหลวได ้ 
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ABSTRACT 
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Degree  Master of Public and Private Management  

Year   2012  

_____________________________________________________________________ 

  

 This research aims to study the process of policy formulation and policy 

implementation of Thai Women Empowerment Funds. In addition, there also will be 

the study of informulation awareness, cognition, and participation in the project which 

belongs to problems of the Thai Women Empowerment Funds in Si prachan District, 

Suphanburi province. The sample in this study comprise of 7 committee members of 

Thai Women Empowerment Funds in the district level and 387 randomly selected 

Thai women (members and non-members of the Fund) in Si prachan District, 

Suphanburi province. 

 Using the questionnaires and in-depth interviews about problems, obstacles, 

and suggestions of the Fund as tools for data collection, the statistical information is 

derived with percentiles, average means, standard deviations, frequency, and content 

analysis. 

 The analysis reveals the process of policy planning of the Fund set by the 

assumption of lacks of opportunity, jobs, and unequalled-genders empowerment for 

women in Thailand in order to be able to secure a decent source of capital investment, 

incomes, and self-reliance living to become the potent communities and nation. 

 The policy process is set at the national level to provincial level and triggers 

down its authority to the people. Signing up for membership, people will have the 

rights to elect their representatives in committee in Thai Women Empowerment
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Funds in districts and provinces. These representatives will select the management 

team to coordinate among people and local officials. 

 A group of at least 5 Thai women at age of 15 or above living in the area for at 

least 6 months is eligible to submit the project plans in order to apply for funding. The 

periodical reports of the approved project are required. 

 However, there are problems such as huge absents in membership applications 

and inadequate of public relations on information about the Fund. These result to the 

frustration, disappointment, and neglect of participation among people. 

 Regarding the information awareness, women need a larger array and reliable 

channels of information in order to comprehend the ultimate purpose of the Fund (a 

source of capital investment to make a living) with maximum participation 

(membership applications and election of committees). 

 As of now, committees at all levels are in elected. The selection of experts is 

in process. No funds applications are approved yet. Only groups creation, project plan 

writings and preparations are in placed. 

 The suggestions to the Fund include the coordination of people and local 

authorities to set up the plan to work closely and collaboratively. There should be the 

establishing a sense of ownership of the Fund through maximum participation from 

people such as setting up rules, policy planning, and budget management. 

 The most essential suggestion is to rapidly create the reliable databases of 

memberships, policies and planning, and submitted projects. The databases should be 

accessible nationwide for the benefit of information distribution, evaluation of 

approved projects, and relocation of members. 

 Moreover, there should be some training programs offered to members and 

personnel working for the Fund so they could correctly, usefully, and timely rely the 

policy information to local members. 

 Coordination with existing local networks is essential for strengthening the 

information distribution in the areas. 

 Last but not least, committees should be regularly keeping tracks and 

evaluation on approved projects. Thus, any successful projects are to be promoted 

while some prevention and solutions are needed for failure-possible projects to reduce 

the non performing loans. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีสตรีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เกินคร่ึงของสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ
และสตรีเป็นเพศท่ีแบกรับภาระและเผชิญกบัปัญหาต่างๆในสังคมทั้งระดบัครอบครัว ชุมชนและ
สังคมประเทศ บนพื้นฐานแนวคิดท่ีสตรีเป็นผูรั้บรู้และเขา้ใจความเจ็บปวด ความทุกขย์ากต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไดดี้ รวมทั้งสตรีเป็นพลงัขา้งมากของสังคม ถา้โลกน้ีขาดเพศหญิงมวลมนุษยช์าติ
จะไม่สามารถดาํรงเผา่พนัธ์ุหรือมีชีวิตต่อไปไดเ้ลย ผูห้ญิงเป็นเพศมารดา เป็นทั้งแม่ผูใ้หก้าํเนิดและ
เล้ียงดูอบรมบ่มนิสัยลูก เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิง่ของครอบครัว เป็นกาํลงัการผลิตและกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคมทุกประเทศ แต่ทว่าตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนัสภาพและสถานภาพของสตรีจะ
ตํ่าตอ้ยดอ้ยค่า ไม่เสมอภาคเท่าเทียมชายและท่ีสาํคญัสตรีถูกกดข่ี ขดูรีด เหยยีดหยาม และกีดกนัทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง สภาพดงักล่าวถือเป็นการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของสตรีในทุก
สังคม จึงมีการลุกข้ึนเรียกร้องสิทธิสตรี รัฐและสังคมประเทศต่างๆค่อยยอมรับฐานะและบทบาท
ของสตรี สิทธิสตรี ในระดบัสากล มีการออกอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก
รูปแบบ ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บรองอนุสัญญาดงักล่าวไว ้สิทธิสตรีไดรั้บการ
คุม้ครองอย่างนอ้ยก็ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบติัและเสมอภาคเท่าเทียมกนัในดา้นการทาํงาน ค่าจา้ง การ
ประกนัสังคม การตดัสินใจมีบุตร สิทธิในการพฒันา ทั้งการศึกษาและสันทนาการ การมีส่วนร่วม
ทั้งการเลือกตั้ง การรับตาํแหน่ง การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในทุกๆระดบั  
 นอกจากน้ียงัมีมาตรการพิเศษท่ีเอ้ือใหคุ้ม้ครองสิทธิสตรี เช่น การใหบ้ริการสาํหรับสตรีท่ีมี
ครรภ ์ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดรั้บรองคุม้ครองสิทธิสตรีไวห้ลายมาตรา 
มาตราท่ีสําคญัอย่างมาก อาทิ มาตรา 30 ท่ีมีใจความว่าบุรุษและสตรีมีความเท่าเทียมกนัตาม

กฎหมายจะเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อสตรีไม่ไดแ้ละท่ีสาํคญัคือการมีมาตรการท่ีกาํหนดข้ึน

เป็นพิเศษเพื่อสตรีก็ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติั เน่ืองจากสตรีถูกเอาเปรียบอย่างมากและอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีอีกหลายมาตราท่ีส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีไม่ว่าจะเป็นดา้นแรงงาน
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รวมถึงการยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสตรีก็ตอ้งมีตวัแทนท่ีประกอบดว้ยสตรีอยูด่ว้ย การละเมิดสิทธิ
สตรียงัดาํรงอยู่อย่างกวา้งขวางแมจ้ะน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกับสมยัท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเป็นเพราะ
โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีผูช้ายยงัเป็นใหญ่ ค่านิยมในสังคมไทยท่ี
ครอบงาํสงัคมใหผู้ห้ญิงอยูภ่ายใตอ้าํนาจเป็นมาอยา่งต่อเน่ือง สงัคมยงัมีทรรศนะวา่ผูช้ายเป็นชา้งเทา้
หน้าผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั ผูช้ายมีภรรยาไดห้ลายคน ผูห้ญิงตอ้งทาํงานบา้น เล้ียงลูก มีบทบาท
สาํคญัในครัวหรือถา้ผูห้ญิงทาํงานนอกบา้นก็ยงัตอ้งกลบัมาทาํงานในบา้นดว้ย รวมถึงทศันคติท่ีคิด
ว่าการท่ีผูห้ญิงออกมาเรียกร้องสิทธิมากๆทาํให้ครอบครัวเกิดความแตกแยก สังคมป่ันป่วน สภาพ
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดปัญหาสะสมพอกพนูข้ึนเร่ือยๆ  ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเขา้ไป
มีบทบาทในตาํแหน่งสาํคญัของภาคราชการและเอกชน ผูห้ญิงก็ยงัไดต้าํแหน่งโดยมีสัดส่วนนอ้ย
มากเม่ือเทียบกบัผูช้าย รวมถึงปัญหาการคา้มนุษยซ่ึ์งส่วนมากเป็นเด็กและสตรี (ฐิติมา ศิรินุพงศ,์ 
2555) 

สถานภาพของสตรีไทยในอดีตมกัไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม สตรีมกัถูกมองเป็นส่ิงท่ีดอ้ย
คุณค่า ไม่มีสิทธิ บทบาท ฐานะใดในทางสังคมไม่ไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมผูช้าย บางคร้ังสตรี
ในอดีตไม่ไดรั้บการปฏิบติัเยี่ยงมนุษย ์ทั้งท่ีสถานภาพความเป็นมนุษยน์ั้นมีอยูใ่นตวัของมนุษยทุ์ก
คน โดยไม่คาํนึงถึงส่ิงอ่ืนและยงัเป็นสาระสาํคญัตามธรรมชาติความเป็นมนุษย ์ตลอดจนการเลือก
ปฏิบติัต่อผูเ้ป็นสตรีนั้นแต่เดิมอาจเป็นเพราะสภาพสังคมสมยัโบราณท่ีมีการถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา

โดยท่ีผูช้ายจะมีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นการแสดงออกว่าผูช้ายมี

บทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานมากกว่าเพราะในสมยัก่อนผูช้ายมกัมีอาชีพหนา้ท่ีการงานดีกว่าผูห้ญิง

มาก และไดรั้บโอกาสในการศึกษามากกว่าผูห้ญิงทาํใหส่ิ้งเหล่าเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหบ้ทบาทของ
สตรีลดลง  

บทบาทและสถานภาพของสตรีในประวติัศาสตร์สังคมไทยในอดีตเป็นแบบผวัเดียวหลาย

เมีย หมายความว่าชายมีสถานะเหนือหญิงในทุกดา้นในสมยัสุโขทยัและตาํหนิชายท่ีมีชูก้บัภรรยา
คนอ่ืน แต่ไม่ห้ามชายมีภรรยาหลายคน ต่อมาในสมยัอยุธยากฎหมายลกัษณะผวัเมีย พ.ศ. 1904 ยงั
ไดแ้บ่งภรรยาออกเป็น 3 ประเภท และชายจะมีภรรยาก่ีคนก็ได ้จนกระทัง่ พ.ศ. 2478 จึงมีกฎหมาย
ใหช้ายมีภรรยาไดเ้พียงคนเดียว สาํหรับบทบาทดา้นการเมืองสตรีสมยัอยธุยามีบทบาททางการเมือง
อยู่ไม่มากก็น้อย ซ่ึงพงศาวดารอยุธยาเน้นว่าการเขา้สู่อาํนาจของหญิงนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียและ
ความยุ่งยาก ดงัเช่นกรณีทา้วศรีสุดาจนัทร์ หญิงยงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือแห่งอาํนาจ คือการแต่งงาน
เพื่อวตัถุประสงค์ทางการเมือง เป็นตวัประกันและเป็นบาํเหน็จในราชการสงคราม หญิงเร่ิมมี
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยหญิงไดเ้ป็นกาํนันตลาดหรือนาย
อากรตลาดในรัชกาลท่ี 2 มีผลงานสร้างสรรคบ์ทกวีและบางคนไดเ้รียนหนังสือ พระราชบญัญติั
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เร่ืองผวัขายเมีย บิดามารดาขายบุตร พ.ศ. 2410 ห้ามไม่ให้สามีขายภรรยาหากภรรยาไม่ยินยอม 
หลงัจากนั้นกมี็การเรียกร้องสิทธิสตรีข้ึน มีหนงัสือพิมพส์ตรีเกิดข้ึนหลายฉบบั สถานภาพของหญิง
ในสงัคมดีข้ึนเป็นลาํดบัโดยเฉพาะหลงัการปฏิวติัสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญถาวรฉบบัแรกไดใ้ห้
สิทธิแก่ชายและหญิงในการเลือกตั้ง หญิงไดรั้บเลือกเป็นผูป้กครองส่วนทอ้งถ่ินคร้ังแรกใน พ.ศ. 
2478 และใน พ.ศ. 2525 มีการแกไ้ขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้หญิงเป็นกาํนันและผูใ้หญ่บา้นได้
สตรีมีบทบาทในทางเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก โดยอตัราการมีงานทาํของสตรีอยู่ท่ีร้อยละ 44.1 ใน 
พ.ศ. 2547 ทาํงานในภาคเกษตรกรรมสูงสุด (ร้อยละ 40.4) ตามมาดว้ยภาคบริการและอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 40.2 และ 19.5 ตามลาํดบั) สถิติสตรีเป็นนายจา้ง ลูกจา้ง และประกอบธุรกิจส่วนตวัโดยไม่
มีลูกจ้างเพิ่มข้ึนและช่วยเศรษฐกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างลดลง สตรีมีการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาสูงกว่าชาย สตรียงัมีสถิติทาํงานในแวดวงราชการสูงกว่าชายโดยอยูท่ี่ร้อยละ 60.1 
(ปทุม ฤทธ์ิบวั, 2555) 

ปัจจุบนันั้นสตรีเองก็ไดรั้บการศึกษาขั้นสูง มีความสามารถและมีบทบาทสาํคญัอย่างมาก
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทาํให้สิทธิสตรีไดรั้บการพฒันา ยอมรับและคุม้ครองในดา้น
ต่างๆมากมายหลายดา้นตามมา ในช่วงหลงัเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมคร้ังใหญ่ในช่วง     14 
ตุลาคม 2516 การเปล่ียนแปลงนั้นไดส่้งผลอนัยิ่งใหญ่แก่สังคมไทยมีกระบวนการของการเรียนรู้
ทางสังคมเกิดข้ึนใหม่ๆในหลายเร่ืองและหลายระดบั เกิดความเคล่ือนไหวทางสังคมอยา่งไม่เคยมี
มาก่อน แนวคิด ทฤษฏีต่างๆของต่างประเทศไดห้ลัง่ไหลเขา้มาสู่สังคมไทยไม่เวน้แมแ้ต่เร่ืองต่อสู้
เพื่อสิทธิสตรี แมว้า่ในเมืองไทยกลุ่มท่ีต่อสูด้า้นสิทธิสตรีไม่ไดมี้บทบาทใหเ้ห็นชดัเจนในสงัคมไทย 
แต่แนวคิดน้ีก็ไดแ้พร่ออกไปให้ผูค้นไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและบทบาทของสตรีในสังคมมาก

ข้ึน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อนัเป็นบทกฎหมายหลกัสูงสุดของ
ประเทศ ไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิสตรีไวก้ล่าวคือความเสมอภาคกนัในกฎหมายและการห้าม
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมในมาตรา 30 (ความเสมอภาค)  

“บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระทาํมิได ้ มาตรการท่ีรัฐกาํหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือ

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนยอ่มไม่ถือ

เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”  
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ดงันั้นในปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้ห้ความสาํคญักบัสถานภาพของสตรีมากยิ่งข้ึน ผูห้ญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกบัผูช้ายซ่ึงไดก้าํหนดเอาเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากข้ึนชัดเจนมากกว่าแต่ก่อนและ

ไดรั้บการยอมรับในบทบาทต่างๆเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต การใหค้วามสาํคญักบัสตรีในฐานะพลงั
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัและพลงัในการพฒันาสงัคมจึงเป็นแนวคิดของการจดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีซ่ึงอาศยัจุดแขง็ของความเป็นสตรีและวฒันธรรมของครอบครัวไทยให้เขา้มามีบทบาทสาํคญั

ในการช่วยเหลือดูแลสังคมและประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึง
หลายคนรู้จกัและคุน้เคยกบัคาํว่ากองทุนหมู่บา้นมานานนับสิบปีแลว้และอาจเขา้ใจว่า ไม่มีความ
แตกต่างอะไรกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีแถลงเป็น
นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 ในหมวดการส่งเสริมประชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนสินเช่ือรายยอ่ย โดยจดัตั้งกองทุนพฒันาศกัยภาพสตรีจงัหวดัละ 100 ลา้นบาท สาํหรับ
กองทุนหมู่บา้นนั้นเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและชุมชนเมืองสาํหรับการสร้างอาชีพ

เสริมและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ของประเทศ สร้างภูมิคุม้กนั
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เป็นกองทุนเพื่อการกูย้ืมเฉพาะรายบุคคล พฒันาสู่
การเป็นสถาบนัการเงินชุมชนในทอ้งถ่ินและธนาคารประชาชน  

สาํหรับกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเนน้การเสริมสร้างความเขม้แขง็และการแกปั้ญหาใหส้ตรี

ในเร่ืองต่างๆทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์รไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการกูย้ืมเพียงอย่างเดียวแต่
เป็นการเปิดโอกาสใหส้ตรีไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย เพื่อการพฒันาอาชีพ 
สร้างรายได ้จนนาํไปสู่การสร้างสวสัดิภาพและสวสัดิการให้แก่สตรี ส่งเสริมศกัยภาพสตรี พฒันา
บทบาทสตรีให้เป็นผูน้ํา เพื่อการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิสตรี ทั้งน้ีรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะทาํงาน
ร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับทอ้งถ่ินจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ี ทุก
ชุมชนไดร่้วมคิด ร่วมทาํ ร่วมพฒันา โดยสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตอ้งรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 5 
คนข้ึนไป จึงจะยืน่เสนอโครงการขอใชเ้งินกองทุนได ้การขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนนั้นใหย้ืน่
ต่อคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวดัยื่นคาํขอต่อ
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัหรือคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ตาํบลและผูย้ื่นคาํขอตอ้งเป็นสมาชิกและองคก์รสตรีท่ีข้ึนทะเบียนแลว้โดยมีคุณสมบติัครบถว้น 
กล่าวคือเป็นสตรีสญัชาติไทย อาย ุ 15 ปีข้ึนไป มีภูมิลาํเนาหรือสาํนกังานตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีท่ีจะยืน่คาํ
ขอไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และโครงการท่ีขอยืน่จะตอ้งเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี 
มีเป้าหมายในการใชเ้งินอยา่งชดัเจน มีผลต่อการพฒันาอาชีพ สร้างงานหรือรายไดเ้ป็นสาํคญั (ศิ
ริวรรณ ดาํปรีดา, 2555) 
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กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นนโยบายท่ีสาํคญัของรัฐบาล โดยกาํหนดเป็นวาระเร่งด่วนท่ี
จะดาํเนินการในปี พ.ศ. 2555 สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอด

ดอกเบ้ีย ในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้เพื่อการพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ และ
สวสัดิการใหแ้ก่สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพฒันาบทบาทสตรี การ
สร้างภาวะผูน้าํและการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ ทั้งน้ีรัฐบาลมุ่งเนน้ท่ีจะทาํงานร่วมกบัองคก์รสตรี
ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ีทุกชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมพฒันา เพื่อสตรีทุกคนโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองคก์รสตรีต่างๆในการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อใหส้ตรีไทยไดใ้ช้
ประโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรคพ์ฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงการกาํหนดนโยบายและการนาํ

นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั แนวคิด รูปแบบ ปัญหา อุปสรรค และความกา้วหนา้
ของการดาํเนินโครงการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขการ
ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายต่อไป 
 

1.2  คาํถามของการวจิยั 
 

 1.2.1 กระบวนการกาํหนดนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นอยา่งไร 
 1.2.2 การนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นอยา่งไร 
 1.2.3 การบริหารจดัการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 
 1.2.4 สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในอาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการ
รับรู้ข่าวสาร มีความรู้ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
อยา่งไร 
 1.2.5 ความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั  
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการกาํหนดนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  
 1.3.2 เพื่อศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 1.3.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
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 1.3.4 เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีในอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 1.3.5 เพื่อศึกษาผลความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1 ทาํใหท้ราบถึงกระบวนการกาํหนดนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  
 1.4.2 ทาํใหท้ราบถึงกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

1.4.3 ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 1.4.4 ทาํให้ทราบระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 1.4.5 ทาํใหท้ราบผลความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

  

1.5  ขอบเขตของการวจิยั 
 
 1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
 1.5.1.1 ขอบเขตของการวิจยัเชิงปริมาณ  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มสตรีและสตรีอาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

 1.5.1.2 ขอบเขตของการวิจยัเชิงคุณภาพ  
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลใน 

อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 1.5.2.1 ศึกษากระบวนการกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  
 1.5.2.2  ศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  
 1.5.2.3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 1.5.2.4 ศึกษาระดบัการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ของสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในอาํเภอ         
ศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  
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 1.5.2.5 ศึกษาผลความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไป
ปฏิบติั  
 1.5.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 ช่วงท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ช่วงท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง  
 ช่วงท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลงานวิจยั นาํเสนอผลงาน และทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  
 1.5.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การเลือกพื้นท่ีศึกษาในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี  เน่ืองจากเป็นจงัหวดัมีความอุดมสมบูรณ์
และมีศักยภาพในด้านการคมนาคม โดยมีทาํเลท่ีเหมาะสมอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ประชาชนมีอาชีพท่ีหลากหลาย และ เป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรหญิงมากกว่าชาย จากสถิติของสาํนกั
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมีนาคม 2552 สาํรวจประชากร
ในจงัหวดัสุพรรณบุรีพบว่ามีประชากรทั้งส้ิน 843,454 คน เป็นชาย 409,351 คน และหญิง 434,103 
คน แต่ยงัพบปัญหาของสตรีในจงัหวดัอยูม่าก ซ่ึงส่งผลเป็นปัญหาโดยรวมของประชากรในจงัหวดั 
จากการสํารวจข้อมูลการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถ่ิน ปี 2552 (อปท. 1) ใน
ปีงบประมาณ 2552  โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 108 แห่งในจงัหวดัสุพรรณบุรี สาํรวจ
ปัญหาของประชาชนในจงัหวดั พบว่าสภาพปัญหาของสตรีโดยรวมของจงัหวดัสุพรรณบุรี คือการ
ปิดกั้นความต้องการในการพฒันาศกัยภาพและโอกาสสําหรับกลุ่มเป้าหมายสตรี พบว่า มีทั้ ง
ประเด็นท่ีเป็นปัญหามานานและปัญหาต่อเน่ืองท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข รวมทั้งปัญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงของสังคม ไดแ้ก่ ปัญหาอุปสรรคจากเจตคติและอคติเก่ียวกบับทบาทสตรีทาํ
ใหโ้อกาสในการทาํงาน และการศึกษาของสตรีในจงัหวดัไม่เท่าเทียมเพศชาย พบปัญหาสตรีถูกทาํ
ร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาดา้นอาชีพและความยากจนของสตรี การมีหน้ีสิน การถูกเลิก
จา้ง การอพยพไปทาํงานนอกถ่ินท่ีอยู่ ปัญหาสตรีขาดทกัษะในการทาํงานและการเป็นผูน้าํ ไม่มี
แรงจูงใจในการทาํงานร่วมกนั เพราะตอ้งหาเล้ียงครอบครัว หรือแมก้ระทัง่ไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดู
บุตรจนเกิดเป็นปัญหาในกลุ่มเด็กเยาวชนเพิ่มข้ึน จากปัญหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ีจะเขา้ไปแกปั้ญหาต่างๆเหล่าน้ี เพื่อสร้างความเขม้แขง็และเยยีวยา
ปัญหาสตรีขา้งตน้ ดงันั้น จงัหวดัสุพรรณบุรีจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.6  ขั้นตอนการวจิยั 
 
 1.6.1 ทาํการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ รายงาน และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาการกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และการนํานโยบายกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีไปปฏิบติั การศึกษาอุปสรรคปัญหาในการดาํเนินโครงการ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ความรู้ความเขา้ใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ รวมถึงความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 1.6.2 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการใชแ้บบสอบถามกบัสตรีกลุ่มตวัอย่าง 
และการสัมภาษณ์ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับตาํบลท่ีมาจากตวัแทนของ

หมู่บา้น/ชุมชน ของอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 1.6.3 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลทั้งหมด มาจาํแนกและจดัเก็บใหเ้ป็นหมวดหมู่ จากนั้น
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
 1.6.4 ทาํการสรุปและอภิปรายผล  
 1.6.5 เสนอแนะแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํผลท่ีไดไ้ปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 
 

1.7  คาํจาํกดัความทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
 1.7.1 นโยบาย หมายถึงแนวทางในการกาํหนดทิศทาง เป้าหมาย และเป็นเคร่ืองช้ีนาํการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต เพื่อบอกให้ทราบ มีหลักและแนวทางการ
ดาํเนินงานท่ีประกนัความสาํเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท่ีชดัเจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารในการตดัสินใจหรือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหรือวิถีทาง

ในการดาํเนินการเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยนโยบายจะเป็นกรอบกวา้งๆ หรืออาจมี
ความชัดเจนเพื่อการปฏิบัติท่ีถูกต้องท่ีประกอบด้วยแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อเป็น
แนวทางไปสู่การปฏิบติัดว้ย 
 1.7.2 กองทุนพฒันาบทบาทสตรี หมายถึงกองทุนท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยกาํหนด
เป็นวาระเร่งด่วน ท่ีดาํเนินการในปี 2555 สาํหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่าหรือ
ปลอดดอกเบ้ีย ในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายไดเ้พื่อการพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ 
และสวสัดิการใหแ้ก่สตรี รวมถึงการพฒันา ศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีการพฒันาบทบาทสตรี 
การสร้างภาวะผูน้าํ และการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ 
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 1.7.3 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกองทุนพฒันาบทบาทสตรี หมายถึงการท่ีประชาชนไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี จากส่ือรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ วิทย ุ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ วารสาร นิตยสาร วิทยชุุมชน และเสียงตามสาย เป็นตน้ 
 1.7.4 ความรู้ความเขา้ใจกองทุนพฒันาบทบาทสตรี หมายถึงความสามารถของประชาชน
ในการจดจาํหรือระลึกถึง รวมทั้งการแปลความ ตีความ สรุปความ และขยายความจากขอ้มูล หรือ
ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี สามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บับุคคลอ่ืนทราบ
ตามท่ีไดรั้บรู้หรือเรียนรู้มา และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตได ้
 1.7.5 การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  หมายถึง
กระบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนมีการกระทาํออกมาในลกัษณะของการทาํงานร่วมกนั ในการท่ีจะ
แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม และการดาํเนินการร่วมกนั ในการเพิ่มอาํนาจ
การต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน หรือเป็น
กระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกนัในการระบุปัญหาท่ีตนประสบอยูแ่ละร่วมมือกนั

ดาํเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและ

ความเป็นเจา้ของให้เกิดกบัประชาชน ทาํให้การดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดาํเนิน
ไปสู่จุดหมายปลายทางได ้และมีผลใหป้ระชาชนสามารถช่วยตนเองไดใ้นระยะยาว โดยไม่ตอ้งคอย
พึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 
 1.7.6 ความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหมายถึง
ผลการดาํเนินโครงการ โดยมุ่งหวงัใหส้ตรีในประเทศไทย ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร มีความรู้ความเขา้ใจ 
และมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยให้การดาํเนินโครงการ
เป็นไปดว้ยความเหมาะสม ถูกตอ้ง รวมถึงการกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีดาํเนินการบริหารงานของ
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อให้การดาํเนินโครงการและการบริหารงานของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี 
 1.7.7 การประเมินผล ในงานวิจัยน้ี หมายถึงเฉพาะ กิจกรรมการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัความตอ้งการของสตรี และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึนและเป็นท่ีพึงพอใจ 



 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ 
 
 การศึกษากระบวนการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไป

ปฏิบติั: กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและทาํความเขา้ใจ
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล และอภิปราย
ผลต่อไป ในบทน้ีจึงนาํเสนอแนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีสาํคญั โดยแบ่งประเด็นท่ีนาํเสนอ
ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบันโยบาย การกาํหนดนโยบาย และการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
 2.2 นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีดาํเนินการบริหารงานของ
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี และการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติัในระดบั

จงัหวดั 
 2.3 แนวคิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ แนวคิดการมีส่วนร่วม   
 2.4 สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดการวิจยัและกรอบตวับ่งช้ีตวัแปรในการวิจยั 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบันโยบาย การกาํหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 
 2.1.1 ความหมายและความสาํคญัของนโยบาย 
 ความหมายของคาํวา่นโยบาย (Policy) มีหลากหลายทศันะดงัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายว่านโยบายคือหลกัและวิธีปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนว
ดาํเนินการผูบ้ริหารใช้ในการตดัสินใจเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปโดยถูกตอ้งและบรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
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Greenwood (1965); Haimann and Scott (1974); Anderson (1994); Dye (1981) กล่าวว่า 
นโยบายคือหลกัและวิธีการปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวทางดาํเนินการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจเพื่อให้

การปฏิบติังานเป็นไปโดยถูกตอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
Hans (1944) ไดใ้หค้วามหมายนโยบายวา่ เป็นกลยทุธ์ท่ีเลือกสรรแลว้นาํไปสู่การแกปั้ญหา 

ดงันั้นนโยบายเปรียบเสมือนแนวทางการแกปั้ญหา การกาํหนดนโยบายจึงเป็นความพยายามของ
องค์กรเพื่อนาํไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาและตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลในองค์กร 
สอดคลอ้งกบันิยามท่ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ไดก้ล่าวถึงดงัน้ีว่า นโยบายหมายถึงขอ้ความท่ีบอก
ให้ทราบถึงทิศทางของการเปล่ียนแปลงองคก์ารหรือของสังคม ทิศทางดงักล่าวอาจจะอธิบายถึง
เร่ืองอะไร เพื่ออะไร อย่างไร และเพียงใด ของความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ขณะเดียวกนัได้
จาํแนกความหมายของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่มของความหมาย โดยกลุ่มแรก หมายถึงขอ้ความท่ี
บอกใหท้ราบถึงกิจกรรมหรือการกระทาํ (Activity or Action) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งซ่ึง
ในท่ีสุดจะแปรรูปออกมาเป็นแผนงานโครงการท่ีกาํหนดข้ึน ขอ้ความเชิงนโยบายในความหมายน้ี
จะบอกถึงเป้าหมายปลายทางของกิจกรรม แนวทางปฏิบติั และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการ
กระทาํท่ีกาํหนดนั้น กลุ่มความหมายท่ีสอง หมายถึงขอ้ความท่ีบอกใหท้ราบถึงแนวทางหรือวิธีการ 
(Strategy or Means) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีนาํและกาํหนดแนวทาง
ปฏิบติัจากปัจจุบนัสู่อนาคต กลุ่มความหมายท่ีสาม หมายถึงขอ้ความท่ีบอกให้ทราบถึงคุณค่าและ
การตดัสินใจ (Value and Decision) ท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้ซ่ึงนโยบายประเภทน้ีจะบ่งบอกทางเลือกท่ีมี
หลายทางวา่ทางเลือกใดดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด  

ประชุม รอดประเสริฐ (2545); ศิริอร ขนัธหตัถ ์(2539); ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) 
ไดแ้สดงทศันะท่ีสอดคลอ้งกนัว่านโยบายเป็นกรอบสาํหรับการตดัสินใจท่ีเหมาะสมของผูบ้ริหาร

เพื่อเป็นแนวทางในอนัท่ีจะปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถประสาน

ความพยายามในการทาํหนา้ท่ีของสมาชิกภายในองคก์ารวา่ไดท้าํตามนโยบายหรือไม่  
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ไดก้ล่าวถึงนโยบายเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Policies) ว่าเป็น

ขอ้ความท่ีใชเ้ป็นแนวความคิดหรือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ความแสดงถึงกฎพ้ืนฐาน 
(Ground Rule) เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

จากความหมายของคาํวา่นโยบายดงักล่าวอาจมองนโยบายใน 4 ทศันะดงัน้ีคือ  
 1) ในทศันะเพื่อการกาํหนดเป้าหมายของส่ิงท่ีตอ้งการจะทาํ  
 2) ในทศันะการกาํหนดแนวทางใหม่ๆ หรืออาจรวมถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการ กล

ยุทธ์และยุทธวิธี เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางปฏิบติัในอนัท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุผลงานตามนโยบาย
นั้นๆ  
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 3) ในทัศนะการกําหนดปัจจัยและส่ิงสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติการ
สามารถลงมือปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไวแ้ละเกิดผลดีต่อองคก์าร  

 4) ในทัศนะของแผนงานโครงการ นั่นคือ การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้
บรรลุผลโดยแปลงจากนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม  

สาํหรับการวิจยัน้ี ไดใ้หค้วามหมายของนโยบายว่านโยบายเปรียบเสมือนเคร่ืองมือสาํหรับ
ผูบ้ริหารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดทิศทาง เป้าหมาย และเป็นเคร่ืองช้ีนาํการกาํหนดแนว
ทางการปฏิบติัจากปัจจุบนัสู่อนาคต เพื่อบอกใหท้ราบ มีหลกัและแนวทางการดาํเนินงานท่ีประกนั
ความสาํเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท่ีชดัเจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ใหผู้บ้ริหารในการตดัสินใจหรือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหรือวิถีทางในการดาํเนินการเพื่อ

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยนโยบายจะเป็นกรอบกวา้งๆ หรืออาจมีความชดัเจนเพื่อการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งท่ีประกอบดว้ยแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบติัดว้ย  

ทวีป ศิริรัศมี (2544) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของนโยบายต่อการบริหารท่ีสอดคลอ้งกนัว่า 
นโยบายเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูบ้ริหาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดทิศทางและ
เป้าหมาย เพื่อการพฒันาองคก์าร และนาํมาเป็นกรอบช้ีนาํการปฏิบติั (Course of Action) นโยบาย
อาจเป็นแนวทางดาํเนินงานทั้งในระดับกวา้งและในระดับองค์การ ซ่ึงมีความสําคญัต่อการใช้
ดุลพินิจของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ ให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวตัถุประสงค์ นโยบายและการบริหารมีความสําคญัพนัธ์กันเพราะนโยบายเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีทิศทางการบริหารงาน เป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารพิจารณาใชเ้พื่อการตดัสินใจสั่งการดงันั้น
นโยบายมีความสาํคญัต่อการบริหารในลกัษณะดงัน้ี คือ  
 1) นโยบายช่วยให้ผูบ้ริหารทราบว่าใครจะทาํอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร (Laswell 
and Kaplan, 1970) และใชปั้จจยัอะไรบา้ง นโยบายช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานต่างๆอยา่งมีความ
มัน่ใจ เพราะนโยบายเป็นทั้งแผนงานเคร่ืองช้ีทิศทางและหลกัประกนัท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัชั้นตอ้ง
ยดึถือ  
 2) นโยบายช่วยให้บุคลากรทุกระดบัชั้นในองคก์ารเขา้ใจภารกิจของหน่วยงานท่ี
ตนสังกดัรวมทั้งวิธีการท่ีจะปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลสาํเร็จโดยไม่ซํ้ าภาระหนา้ท่ีของหน่วยงาน

อ่ืนๆ ในองคก์รเดียวกนั  
 3) นโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบติังาน การบริหารงานโดยมีเป้าหมาย
ทาํให้ประหยดัเงิน เวลา บุคลากร รวมถึงความสามารถ หรือศกัยภาพ (Potential) ของบุคลากร

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ารหรือหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล  
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 4) นโยบายท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปโดย
ถูกตอ้งอยา่งมีเหตุผลและมีความยติุธรรมอนันาํมาซ่ึงความเช่ือถือ ความจงรักภกัดี และความมีนํ้ าใจ
ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 5) นโยบายช่วยให้เกิดการพฒันาการทางการบริหารเพราะนโยบายจะพฒันา
ผูบ้ริหารใหรู้้จกัคิดทาํนโยบายข้ึน (Think For) แทนการคิดปฏิบติัตาม (Think By)  
 นอกจากน้ี ประชุม รอดประเสริฐ (2545); วิโรจน์ สารรัตนะ (2543); กาญจนา พงษใ์หม่ 
(2541); Massie and Douglas (อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2543) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ
นโยบายกบัการบริหารในทศันะท่ีตรงกนัหลายประการดงัน้ีคือ  
 1) นโยบายเป็นส่ิงท่ีกาํหนดล่วงหน้า ช่วยลดการใช้ความคิดท่ีจะพิจารณาถึง

ปัจจยัต่างๆ มากมายใหล้ดนอ้ยลงและช่วยประหยดัเวลา  
 2) ช่วยให้การประสานงาน การตดัสินใจของผูบ้ริหารในฝ่ายต่างๆ ขององคก์าร
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 3) ช่วยให้เกิดความมั่นใจในองค์การ และลดความสับสนของสมาชิกเพราะ
สมาชิกเขา้ใจเป้าหมายและทิศทางการปฏิบติังาน  
 4) ช่วยกระตุน้ให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมีพลงั ลดความไม่แน่ใจ
วา่การตดัสินใจสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือไม่  
 5) เป็นกรอบการตดัสินใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ช่วยให้การมอบหมายอาํนาจทาํ
ไดดี้ข้ึน  
 6) ช่วยให้เกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เท่ียงธรรม ความถูกตอ้ง และมีความ
ชัดเจนมากข้ึนเน่ืองจากมีการตัดสินใจท่ีสอดคลอ้งกัน การบริหารงานสถานศึกษาจะประสบ
ผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะท่ีดีของนโยบาย  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) กล่าวถึงในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี คือ  
 1) นโยบายท่ีดีตอ้งมีเป้าหมายท่ีส่งผลประโยชน์แก่องคก์ารหรือประชาชนโดย
ส่วนรวมมากท่ีสุด  
 2) นโยบายท่ีดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกดา้นและมีความสอดคลอ้ง สนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั ไม่ขดัแยง้กนั  
 3) นโยบายท่ีดีควรไดม้าจากกลัน่กรองถึงความสาํคญัหรือความตอ้งการ  
 4) นโยบายท่ีดีควรประกอบดว้ยเป้าหมาย แนวทางและกลวิธีท่ีดี ดาํเนินการได้
รวดเร็วและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  
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 5) นโยบายท่ีดีตอ้งมีเน้ือหาเป็นหลกัในการดาํเนินงานและมีหลกัประกนัในการ
ประเมินความสาํเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 6) นโยบายท่ีดีจะเป็นขอ้ความท่ีชดัเจน ถ่ายทอดไปสู่ผูป้ฏิบติัไดโ้ดยง่ายและมี
ความเขา้ใจตรงกนั  
 ลกัษณะของนโยบายท่ีดีตามทศันะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประชุม รอดประเสริฐ 
(2545) และ Mondy (อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2545) ท่ีกล่าวว่านโยบายท่ีดีมีคุณลกัษณะ
ดงัน้ี  
 1) นโยบายท่ีดีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารและสามารถ
ช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุถึงเป้าประสงคไ์ด ้ 
 2) นโยบายท่ีดีตอ้งกาํหนดข้ึนจากฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง  
 3) นโยบายท่ีดีตอ้งไดรั้บการกาํหนดข้ึนก่อนท่ีจะมีการดาํเนินงานและกาํหนด
กลวิธีตลอดจนจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมแก่การดาํเนินงาน  
 4) นโยบายท่ีดีควรกาํหนดข้ึนเพื่อสนองผลประโยชน์ต่อบุคคลโดยส่วนรวมและ
ตอ้งมีการประสานงานร่วมกนั  
 5) นโยบายท่ีดีตอ้งเป็นถอ้ยคาํท่ีกะทดัรัด ใชภ้าษาเขา้ใจง่ายและเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  
 6) นโยบายตอ้งมีขอบเขตและระยะเวลาการใช ้และควรมีความยืดหยุน่แต่มัน่คง
อยูบ่นหลกัการและสอดคลอ้งกบัระเบียบท่ีถูกตอ้ง  
 7) นโยบายท่ีดีตอ้งครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 8) นโยบายท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอกองคก์าร  
 9) นโยบายตอ้งสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นและอยา่งมีเหตุผล 
 10)  นโยบายตอ้งเป็นเหตุเป็นผลและสามารถนาํไปปฏิบติัไดแ้ละตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะๆ  
 2.1.2  การกาํหนดองคป์ระกอบและรูปแบบของนโยบาย  
 องค์ประกอบของนโยบาย หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นคุณสมบติัสําคญัพื้นฐานของนโยบาย

สาธารณะ การพิจารณาองคป์ระกอบของนโยบายเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาว่าส่ิงใดเป็นนโยบาย
หรือส่ิงใดไม่เป็นนโยบายน้ี พิจารณาจากทศันะท่ีสุรนาท ขมะณรงค ์(2540) แบ่งไวเ้ป็น 4 แบบ คือ  
 2.1.2.1 เหตุผลของการกาํหนดนโยบาย (Rational) เป็นเหตุผลและสาเหตุท่ีมา

ของการกาํหนดนโยบายในเร่ืองต่างๆ ท่ีรัฐกาํหนดข้ึน หากนโยบายท่ีกาํหนดข้ึนมีเหตุผลเพียงพอ 
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สาธารณชนก็ยอมรับได้ ดังนั้นตวันโยบายตอ้งอา้งอิงถึงสาเหตุท่ีมาและเหตุผลในการกาํหนด
นโยบายดว้ย  
 2.1.2.2 เป้าหมายของนโยบายหรือผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากนโยบาย (Targets or 
Ended Result) เป็นการกาํหนดเป้าหมายของนโยบายถือเป็นจุดหมายปลายทางท่ีรัฐบาลมุ่งไปใหถึ้ง 
แต่ขอ้สาํคญัเป้าหมายตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัตามนโยบายมีหลกัยดึถือท่ีชดัเจน  
 2.1.2.3 วิธีการหรือกลวิธีท่ีจะทาํใหน้โยบายบรรลุเป้าหมาย (Means or Strategies) 
เป็นวิธีการปฏิบติั (Means) เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (End) ของนโยบายตามท่ีกาํหนดไว ้
นโยบายหน่ึงๆ อาจประกอบดว้ยกลวิธีหลายกลวิธีท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งเลือกกลวิธีท่ีดีท่ีเหมาะสมไปใช ้ 
 2.1.2.4 ทรัพยากรหรือปัจจัย ท่ีสนับสนุนการดํา เนินนโยบาย  (Resources) 
หมายถึงทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้การดาํเนินนโยบายตามวิธีการท่ีกาํหนดบรรลุผล และ
ยงัมีทรัพยากรท่ีเป็นองคป์ระกอบของนโยบายเช่น คน เงิน วสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ฯลฯ  

2.1.3  การกาํหนดนโยบาย  
ในการดาํเนินการวิจยัเพื่อกาํหนดนโยบาย วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) และ Oaks (2003, อา้ง

ใน วิโรจน์ สารรัตนะ 2548) ไดแ้บ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี คือ  
 2.1.3.1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) ขั้นเตรียมการเป็นการรวบรวมขอ้มูล

สารสนเทศเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัสภาพในอดีต ปัจจุบนั ของบริบทนโยบายในปัญหาท่ีศึกษา เพื่อใหเ้กิด
ความชดัเจนในกระบวนการกาํหนดทิศทางการศึกษาวิจยั  
 2.1.3.2 ขั้นตอนกาํหนดกรอบแนวคิด (Conceptualization) ในขั้นตอนการกาํหนด
กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงนโยบาย 
 2.1.3.3 ขั้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) ในขั้นการวิเคราะห์เชิง
เทคนิค เป็นขั้นตอนการตรวจสอบปัจจยั (Factors) ท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัญหา  
 2.1.3.4 ขั้นการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ (Recommendation Analysis) การวิจยัส่วน
ใหญ่จบลงดว้ยการสรุปผลและการให้ขอ้เสนอแนะการวิจยัว่าควรทาํอะไร แต่สาํหรับการวิจยัเชิง
นโยบายจะเป็นการศึกษาต่อวา่ควรทาํอยา่งไร  
 2.1.3.5 ขั้นการส่ือสารผลการวิจยัต่อผูต้ดัสินใจนโยบาย การส่ือสารผลการวิจยัต่อ
ผูต้ดัสินใจนโยบายถือว่าเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ผลการวิจยั

ไดรั้บการพิจารณาและนาํไปกาํหนดนโยบายสู่การปฏิบติั และหากว่าไม่มีการส่ือสารผลงานวิจยัต่อ
ผูต้ดัสินใจนโยบาย ทั้งน้ีก็ยงัถือว่ายงัไม่ส้ินสุดดงันั้นการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสมคือ การส่ือสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) และควรเลือกวิธีการและส่ือใหมี้ความเหมาะสมเพื่อให้
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ผูต้ดัสินใจนโยบายรับรู้ เขา้ใจ และยอมรับในผลการวิจยั โดยเสนอแนะว่าการส่ือสารดว้ยคาํพูด 
(Oral Communication) ไดผ้ลท่ีดีกวา่การเขียน (Written Communication)  

2.1.4  ทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
การวิจยัการนาํนโยบายไปปฏิบติัไดเ้ร่ิมตน้มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ไดส้ร้างทฤษฎีและองค์

ความรู้เอาไวห้ลายดา้น ปัจจุบนัอาจแบ่งทฤษฎีการศึกษานาํนโยบายไปปฏิบติั เป็น 3 รุ่น 
(Generation) หรือ 3 แนว (Approaches) (Pulzl and Treib, 2007) คือ  
 2.1.4.1 ทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่าง (Top-down Theories of 
Implementation) เนน้ความสามารถของผูก้าํหนดนโยบายท่ีจะกาํหนดวตัถุประสงคข์องนโยบายให้
ชดัเจนและควบคุมการนาํนโยบายไปปฏิบติั ทฤษฎีน้ีเร่ิมจากสมมติฐานท่ีว่าการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัเร่ิมตน้มาจากการตดัสินใจของรัฐบาลกลาง ทฤษฎีน้ีไดรั้บอิทธิพลจากการวิเคราะห์ระบบ 
เนน้ท่ีกล่องดาํท่ีอยูต่รงกลาง และถือว่านโยบายมีผลต่อผลลพัธ์โดยตรง และมกัไม่สนใจผลกระทบ
ของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัท่ีมีต่อการใหบ้ริการตามนโยบาย การศึกษาตามแนวน้ีจะมองว่านโยบาย
เป็นปัจจยันาํเขา้ (Inputs) และการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นผลผลิต (Outputs) เพราะเหตุน้ีแนวน้ีให้
ความสาํคญักบัการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย บางคร้ังจึงถูกมองว่าเป็นแนวการศึกษาท่ีเนน้บทบาท
การใชอ้าํนาจของผูน้าํ ผลงานของนักวิชาการท่ีจดัอยู่ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ งานของเพรสแมน 
(Pressman) และวิลดาฟสกี (Wildavsky) ในปี ค.ศ. 1973 ของฟาน มีเตอร์ (Van Meter) และฟาน 
ฮอร์น (Van Horn) ปี ค.ศ. 1975 งานของบาร์แดช (Bardach) ปี ค.ศ. 1977 และงานของซาบาเตียร์ 
(Sabatier) และแมซเมเนียน (Mazmanian) ปี ค.ศ. 1979, 1980 และ 1983 
 2.1.4.2 ทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัจากล่างข้ึนบน (Bottom-up Theories of 
Implementation) เนน้ผูป้ฏิบติัระดบัพื้นท่ีในฐานะผูใ้หบ้ริการและมองการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็น
กระบวนการต่อรองท่ีเกิดในเครือข่ายของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนช่วงปลายทศวรรษ 
1970 ถึงทศวรรษ 1980 เน่ืองจากตอ้งการตอบโตท้ฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่าง งาน
หลายช้ินในทฤษฎีน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลลพัธ์ทางการท่ีเกิดข้ึนไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของนโยบาย และการเช่ือมโยงเชิงสาเหตุและผลตามความเช่ือของทฤษฎีจากบนลงล่างข้ึนนั้นก็อาจ
ไม่เป็นจริงดว้ย นกัทฤษฎีในกลุ่มน้ีสนใจศึกษาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในระดบัของการรับบริการ และ

สาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีมีผลต่อการปฏิบติัในระดบัล่าง วิธีการศึกษาจะเร่ิมจากระดบัล่าง โดยระบุว่า

เครือข่ายของผูใ้ห้บริการท่ีแทจ้ริงเป็นอย่างไร ทฤษฎีน้ีจะปฏิเสธแนวคิดท่ีว่านโยบายเร่ิมมาจาก

ระดบับนและส่งนโยบายลงมาให้ผูป้ฏิบติัเพื่อปฏิบติัตามระดบับนให้มากท่ีสุด แต่มองว่าการใช้

ดุลพินิจในการใหบ้ริการระดบัล่างเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริงมากกว่า ผลงานนกัวิชาการท่ีสาํคญัในกลุ่มน้ี 
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ไดแ้ก่ ลิปสกี (Lipsky) ปี ค.ศ. 1971 และ1980) เอลมอร์ (Elmore) ปี ค.ศ. 1980 และเชิน (Hjern) ปี 
ค.ศ. 1982 
 2.1.4.3 ทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัแบบผสม (Hybrid Theories of 
Implementation) ทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่างและล่างข้ึนบนเป็นประเด็นโตแ้ยง้
ทางวิชาการอยูห่ลายปี นกัวิจยัหลายคนจึงพยายามสังเคราะห์ทฤษฎีทั้งสองเขา้ดว้ยกนั เช่น เอลมอร์ 
(Elmore) ปี ค.ศ. 1985 ซาบาเตียร์ ปี ค.ศ. 1986 และก๊อกกิน (Goggin) และคณะเม่ือปี ค.ศ. 1990 
ทฤษฎีผสมน้ีรวมเอาองคป์ระกอบทั้งสองฝ่ายเขา้ดว้ยกนัเพื่อปิดจุดอ่อนของแต่ละฝ่าย เช่น ทฤษฎี
บนลงล่างเนน้การเร่ิมตน้จากขา้งบน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทฤษฎีทัว่ไป ยึดถือตามแนวกระบวน
และขั้นตอนนโยบาย เนน้การนาํการตดัสินใจระดบับนไปปฏิบติั ยึดประชาธิปไตยแบบตวัแทน
หรือตวัแบบผูน้าํ ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเร่ิมตน้จากล่างและขยายออกไปทางขา้ง มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
พรรณนาและอธิบายปฏิกิริยาของตวัแสดงในการให้บริการถือว่าขั้นการนาํนโยบายไปปฏิบติัแยก

ไม่ออกจากขั้นการก่อรูป หรือยึดตามหลกัการหลอมรวม (Fusionist model) มากกว่าจะกระจาย
ออกไป นอกจากนั้นยงัปฏิเสธขั้นตอนของนโยบาย โดยถือวา่ไม่มีทางท่ีระดบับนจะคุมระดบัล่างได้
หมด เพราะระดบัล่างมีดุลพินิจและผลประโยชน์เป็นของตวัเอง ส่วนดา้นประชาธิปไตยนั้น ทฤษฎี
ล่างข้ึนบนยึดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นอกจากผูน้าํแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงเจา้หน้าท่ีระดบั

ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชนและกลุ่มเป้าหมายดว้ย การผสมตามทฤษฎีใหม่ขา้งตน้   ทาํให้เกิดแนวทาง
บูรณาการข้ึนมาจาํนวนมาก เช่น งานของชาร์ฟ (Scharpf) เม่ือปี ค.ศ. 1978 งานของวิลฮ็อฟฟ์-ฮีริ
เทียร์ (Heritier) ปี ค.ศ. 1980 งานของริปลีย ์ (Ripley) และแฟรงกลิน (Franklin) ปี ค.ศ. 1982 และ
งานของวินเตอร์ (Winter) ปี ค.ศ. 1990 

จากแนวคิดนโยบาย ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่นโยบายมีความสาํคญัยิง่ต่อการบริหารงาน
ในทุกองคก์าร ทั้งน้ีถือว่านโยบายเป็นตวักาํหนดช้ีนาํทิศทางและแนวทางการปฏิบติัเพื่อการพฒันา
ไปสู่เป้าหมายขององคก์าร ตลอดจนแนวทางการปฏิบติัและกลไกเชิงนโยบายท่ีจะสนบัสนุนใหก้าร
งานบรรลุผล  ส่วนการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสําเร็จและได้ผลดีนั้ น
นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาเลือกใชข้อ้เสนอเชิงนโยบายท่ีมีความเหมาะสมกบัหน่วยงาน 
องคก์าร แลว้ยงัมีปัจจยัอีกหลายประการท่ีกาํหนดความลม้เหลวหรือความสาํเร็จของการนาํนโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัอีกดว้ย  
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2.2 นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิดาํเนินการบริหารงานของ
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี และการนํานโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบัติใน
ระดบัจงัหวดั 
 

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นนโยบายท่ีสาํคญัของรัฐบาล โดยกาํหนดเป็นวาระเร่งด่วนท่ี
จะดาํเนินการในปี พ.ศ. 2555 สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอด

ดอกเบ้ีย ในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้เพื่อการพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ และ
สวสัดิการใหแ้ก่สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพฒันาบทบาทสตรี การ
สร้างภาวะผูน้าํและการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ ทั้งน้ีรัฐบาลมุ่งเนน้ท่ีจะทาํงานร่วมกบัองคก์รสตรี
ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ีทุกชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมพฒันา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคก์รสตรีต่างๆ ในการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อใหส้ตรีไทยไดใ้ชป้ระโยชน์
จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรคพ์ฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555) 

2.2.1  นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนต�อสตรีในวนัน้ี ไม�ว�าจะเป�นป�ญหาการถูกกระทาํความ

รุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ป�ญหาการถูกเลือกปฏิบติัและท่ีสาํคญัโอกาสใน

การดึงศกัยภาพของสตรีมีน�อย จึงต�องส�งเสริมและพฒันาอีกมาก ดงันั้นกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจึงเป�นนโยบายของรัฐบาลท่ีมีวตัถุประสงค�เพื่อยกระดบัและเสริมศกัยภาพสตรี

ในทุกมิติ เพื่อสร�างสังคมเสมอภาค     สร�างสรรค� และสันติสุข โดยนาํศกัยภาพและความ
แตกต�างระหว�างหญิงชาย ซ่ึงนบัว�าเป�นพลงัสังคมอย�างหน่ึงท่ียงัไม�ได�รับการ

พฒันาอย�างเป�นระบบ ให�มีการนาํมาใช�อย�าง สร�างสรรค� รวมทั้งเพื่อพฒันาและ
ขยายศกัยภาพบทบาทสตรีให�เป�นพลงัทางสังคมท่ีเข�มแขง็     สามารถนาํพาและร�วมสร

�างสังคมไปสู�ความเสมอภาค อย�างสร�างสรรค�และมีสันติสุขอย�างเคียงบ�าเคียง

ไหล�กบัผ�ูชาย 
ทั้งน้ีนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดถู้กกาํหนดข้ึนจากการรับฟังปัญหาต่างๆของ

สตรีในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ ดว้ยการจดัประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น จากสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และเครือข่ายองคก์รสตรี ดงัน้ีคือ  
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วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2555 รับฟังความคิดเห็นในพื้นท่ีภาคกลาง ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ 
กรุงเทพฯ  วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 จดัการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในพื้นท่ีภาคเหนือ ณ โรง
แรมอิมพีเรียล แม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2555 รับฟังปัญหาจากกลุ่มสตรีใน

ภูมิภาค  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จ. อุดรธานี วนัท่ี 25 ก.พ. 2555 จดัการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในส่วนของกรุงเทพฯ ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ท ์ กรุงเทพฯ และวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2555 
จดัการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในพื้นท่ีภาคใต ้ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา   

โดยหลงัจากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น ไดมี้การรวบรวมประเด็นปัญหาจากการทาํ
ประชุมประชาคมทั้งหมด และนาํเขา้ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ใน
การดาํเนินงานใหค้รอบคลุมและตรงกบัปัญหาท่ีพบเพ่ือใหก้ารนาํนโยบายไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพ

และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
สําหรับการดาํเนินงานดังกล�าว รัฐบาลจะทาํงานร�วมกับองค�กรสตรี ตั้ งแต�

ระดบัท�องถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เพื่อให�โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ได�มีส�วนร

�วมในการร�วมคิดร�วมทาํ    ร�วมพฒันา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร�วมมือของหน�วย

งานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรสตรี      ต�างๆในการขบัเคล่ือนกองทุนฯ เพื่อให�สตรีทุก

คนได�ใช�ประโยชน�จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในการมีส�วนร�วมสร�างสรรค

�พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
2.2.2  วิสยัทศัน�กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
สร�างสรรค�พลงัสตรี ให�เป�นพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ 
2.2.3  วตัถุประสงค�ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 2.2.3.1 เป�นแหล�งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย ในการ
สร�างโอกาสให�สตรีเข�าถึงแหล�งทุนสาํหรับการลงทุน เพื่อพฒันาอาชีพ สร�างงาน สร
�างรายได�หรือสาํหรับการส�ง เสริมและพฒันาไปสู�การสร�างสวสัดิภาพหรือสวสัดิการ

ให�แก�สตรี 
 2.2.3.2 เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข�ายสตรี 
การเฝ�าระวงัและดูแลป�ญหาของสตรี ตลอดจนการช�วยเหลือเยยีวยาสตรีท่ีประสบป�ญหา

ในทุกรูปแบบ การรณรงค�ให�สังคมเข�าใจป�ญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ�มครองและ

พิทกัษ�สิทธิสตรี 
 2.2.3.3 เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการส�งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมใน
การพฒันาบทบาทสตรีและแก�ไขป�ญหาสตรีขององค�กรต�างๆ การสร�างภาวะผ�ูนาํ 
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การพฒันาองค�ความรู� คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร�างความเข�มแขง็ทางด�านเศรษฐกิจ

และสงัคมของสตรี 
 2.2.3.4 เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอ่ืนๆท่ีเป�นการแก

�ไขป�ญหาและพฒันาสตรีตามท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติพิจารณา

เห็นสมควร 
2.2.4  การจดัสรรเงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติ จะได�พิจารณาจดัสรรเงินกองทุน

น้ี ให�กบัคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั โดยเฉล่ียจงัหวดัละ 100 ล�านบาท 
เพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงค�และหลกัเกณฑ�ตามท่ีกาํหนด 

2.2.5  สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จะต�องเป�นสตรี หรือองค�กรสตรีท่ีมีการ

ดาํเนินงานและมีผลงานเก่ียวกับการพฒันา การคุ�มครองช�วยเหลือสตรีซ่ึงคุณสมบติัของ

สมาชิกกองทุน มี 2 ประเภท ดงัน้ี 
 2.2.5.1 สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีเป�นสตรีผ�ูมีสัญชาติไทย และมีอายุ
ตั้งแต�สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไปและมีภูมิลาํเนา หรือถ่ินท่ีอย�ู หรือเป�นผ�ูมีช่ืออย�ู
ในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอย�ูในหมู่บา้นหรือชุมชนนั้นไม�น�อยกว�าหกเดือน 
 2.2.5.2 สมาชิกประเภทองค�กรสตรี ท่ีเป�นองค�กรสตรี มีความรับผดิชอบ 
เสียสละ มีส�วนร่วมในการทาํประโยชน�แก�สังคม และมีท่ีตั้งอย�ูในท�องท่ีตาํบล หรือ
จงัหวดัท่ีขอข้ึนทะเบียน 

2.2.6  การลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
การรับลงทะเบียนเป�นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ภายหลงัจากนายกรัฐมนตรี

ประชุมช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดาํเนินกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ� 
2555 จะเร่ิมเป�ดการรับลงทะเบียนเป�นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีทุกวนั โดยไม�มี

การป�ดรับสมคัร สาํหรับในช�วงแรกท่ีจะต�องมีการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี เพื่อให�การจดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป�นไปด�วยความเรียบร�อย จึง
ได�มีการกาํหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดงัน้ี 

ในช�วงแรกของการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อดาํเนินการ
คดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับตาํบล จังหวดั และกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกาํหนดให�มีการรับลงทะเบียนสมาชิก
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กองทุนพฒันาบทบาทสตรีทุกจงัหวดัในทัว่ประเทศ ตั้งแต�วนัท่ี 18–31 มีนาคม 2555 เวลา 
08.30–16.30 น. โดยกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการ ดงัน้ี 
 2.2.6.1 กรุงเทพมหานคร ให�สตรีท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไว�ในกรอบ

ของสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบ�านท่ี

มีช่ือ-สกลุ ปรากฏอย�ูชดัเจน และยืน่คาํขอจดทะเบียนเป�นสมาชิกกองทุนฯ ณ สาํนกังาน กศน.
เขต ใน 50 เขต กรุงเทพมหานคร โดยศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
กระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินการตามข�อกาํหนดของคณะอนุกรรมการดาํเนินการเพ่ือจดัตั้ ง

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบลและจงัหวดั 
 2.2.6.2 ส�วนภูมิภาค ให�สตรีท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไว�ในกรอบของ

สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบ�านท่ีมีช่ือ–
สกุล ปรากฏอยู�ชดัเจนและยื่นคาํขอจดทะเบียนเป�นสมาชิกกองทุนฯ ณ กศน.ตาํบล /กศน.
อาํเภอ โดย สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
ดาํเนินการตาม      ข�อกาํหนดของคณะอนุกรรมการดาํเนินการเพ่ือจดัตั้งคณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบลและระดบัจงัหวดั 
สาํหรับกรณีขององค�กรสตรีท่ีมีการจดทะเบียนไว�ตามกฎหมายอ่ืน ให�ผ�ูมี

อาํนาจทาํการแทนองค�กรหรือผ�ูซ่ึงได�รับมอบฉนัทะจากองค�กร แสดงหนงัสือการมอบ
อาํนาจและแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ�านท่ีมี ช่ือ–สกุล ปรากฏอยู�     
เพื่อยื่นคําขอจดทะเบียน     เป�นสมาชิกกองทุนฯ  ณ  สํานักงาน  กศน . เขต  ใน  50 เขต 
กรุงเทพมหานครและกศน.ตาํบล/กศน.อาํเภอในส�วนภูมิภาค 

ในช�วงภายหลงัจากการดาํเนินการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีระดบัตาํบล จงัหวดั และกรุงเทพมหานครแล�ว สตรี หรือองค�กรสตรีท่ียงัไม�ได�จด

ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสนใจสมคัรสามารถติดต�อจดทะเบียนเป�นสมาชิกกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ได�โดยตรง ณ ท่ีทาํการของสาํนกังานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีจังหวัดหรือสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครหรือ

สาํนกังานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติหรือสมคัรผ�านระบบออนไลน�
บนเวบ็ไซต�กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ท่ี http://womenfund.thaigov.go.th 

2.2.7  องค�ประกอบของคณะกรรมการกองทุน 
 2.2.7.1 คณะกรรมการกองทุน 
 1) คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล 
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 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล ประกอบด�วยผ�ูแทน

สมาชิกกองทุนฯในแต�ละหมู�บ�านหรือชุมชน เลือกกนัเองหมู�บ�านหรือชุมชนละหน่ึง

คนเป�น  กรรมการ โดยจาํนวนของคณะกรรมการฯตาํบลข้ึนอยู�กบัจาํนวนหมู�บ�านใน

ตาํบลนั้น ซ่ึงแต�ละตาํบลอาจมีจาํนวนคณะกรรมการไม�เท�ากนัและให�เลือกกนัเอง เป�
นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง คนท่ีสอง รวมทั้งเลือกกนัเอง เป�นกรรม

การและเลขานุการและผ�ูช�วยเลขานุการไม�เกินสองคน ทั้งน้ีจะมีกรรมการผ�ูทรงคุณวุฒิ

อีกจาํนวนห�าคนท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัแต่งตั้งข้ึนจากผ�ูมีความรู

�ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน์      ต�อการพฒันาสตรี นอกจากน้ี
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัอาจแต�งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีตาํบลตามความเหมาะสมได� 
 2) คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั 
 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั ประกอบด�วย

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลในแต�ละอาํเภอ เลือกกนัเองให�เหลืออาํเภอละ

หน่ึงคน เป�นกรรมการโดยจาํนวนของคณะกรรมการฯ จงัหวดั ข้ึนอยู�กบัจาํนวนอาํเภอใน

จงัหวดันั้น ซ่ึงแต�ละจงัหวดัอาจมีจาํนวนคณะกรรมการไม�เท�ากนัและให�เลือกกนัเอง เป
�นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง คนท่ีสอง รวมทั้งเลือกกนัเอง เป�นกรรม

การและเลขานุการและผ�ูช�วยเลขานุการไม�เกินสองคน ทั้งน้ีจะมีกรรมการผ�ูทรงคุณวุฒิ

อีกจาํนวนห�าคนท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติแต�งตั้งข้ึนจากผ�ูมี

ความรู�ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ�ท่ีเป�น     ประโยชน�ต�อการพฒันาสตรี 
นอกจากน้ี ให�ผ�ูว�าราชการจงัหวดั นายก องค�การบริหารส�วนจงัหวดั  เป�นท่ีปรึกษา

ของคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั โดยตาํแหน�ง 
 3) คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครประกอบ        
ด�วยผู�แทนสมาชิกกองทุนในกรุงเทพมหานคร สมคัรเข�าเป�นกรรมการกองทุน และ
เลือกตั้ งกันให�เหลือจํานวนสิบสองคนเป�นกรรมการต�อจากนั้ น เลือกกันเอง เป�
นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง คนท่ีสอง กรรมการและเลขานุการ และผ�ูช

�วยเลขานุการไม� เ กินสองคน  รวมทั้ ง  มีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนห�าคนท่ี

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติแต�งตั้งจากผ�ูมีความรู�ความเช่ียวชาญและ

มีประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการพฒันาสตรี นอกจากน้ี คณะกรรมการกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครอาจแต�งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท
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สตรีกรุงเทพมหานคร ตามความเหมาะสมได�และให�ผ�ูว�าราชการกรุงเทพมหานครเป�
นท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครโดย       ตาํแหน�ง    
 2.2.7.2 คุณสมบติัของกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 1)  เป�นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 2)  มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอย�ูหรือเป�นผ�ูมีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�
านหรืออาศยัอยูใ่นหมู�บ�านหรือชุมชนนั้นไม�น�อยกว�าหกเดือน 
 3) สมคัรใจ มีเวลา มีความรับผดิชอบ พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อส่วนรวมใน
กิจกรรมของหมู�บ�านหรือชุมชน 
 4)  ไม�เคยถูกให�ออกจากคณะกรรมการกองทุน ด�วยมติของ

คณะกรรมการหรือมติของสมาชิก 
 2.2.7.3 คุณสมบติัของกรรมการผ�ูทรงคุณวฒิุ 
 1) มีสญัชาติไทย 
 2) ไม�เคยต�องคาํพิพากษาถึงท่ีสุดว�ากระทาํผิดอาญาในความผิด

ตามกฎหมายว่าด�วยการคุ�มครองผู�ถูกกระทาํด�วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสวสัดิภาพของสตรี 
 3) ไม� เป�นบุคคลไร�ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร�
ความสามารถ 
 4) ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
 5) ไม�เคยถูกลงโทษไล�ออกหรือให�ออกจากส�วนราชการ หน
�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 6) ไม�เคยต�องคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให�จาํคุก เว�นแต�ได�พ

�นโทษมาแล�วไม่นอ้ยกว�าสามป� 
2.2.8 การคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 2.2.8.1 กรุงเทพมหานคร 
 การคดัเลือกสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเข�าเป�นคณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ดาํเนินการเม่ือศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดบัชุมชนเรียบร�อย 
และจดัทาํทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส�งมอบให�สํานักคุ�มครองสวสัดิภาพชุมชนของกรม

พฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย� เพื่อดาํเนินการ
ประกาศรายช่ือสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ณ ศูนย�คุ�มครองสวสัดิภาพชุมชนเขต 12 
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เขต ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หรือสามารถดูได�ทางเวบ็ไซด� http://womenfund.thaigov.go.th 
ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 
 สําหรับสมาชิกท่ีสนใจสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และการกาํหนดวนัให้สมาชิกกองทุนฯ ใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
ทางคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2555 ณ พื้นท่ีท่ีกาํหนดใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีกาํหนดให�มีผ�ูวนัท่ี แทนของหน�วยงานภาครัฐ 7 กระทรวง ได�แก

�  สํ านักนายก รัฐมนต รี  กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย� 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ�เขา้ร�วมเป�นสักขีพยาน โดยไม�มีสิทธิในการออกเสียงหรือชกัจูงให

�มีการเลือกผ�ูหน่ึงผ�ูใดได� 
 2.2.8.2 ส�วนภูมิภาค 
 การคดัเลือกสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเข�าเป�นคณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีตาํบล ดาํเนินการเม่ือศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดบัหมู�บ�านเรียบร�อย 
และจดัทาํทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส�งมอบให�นายอาํเภอทุกอาํเภอ เพื่อประกาศรายนาม
สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ณ ท่ีทาํการคณะกรรมการหมู�บ�านทุกหมู�บ�านหรือสา

มารถ ดู ได�ทาง เ ว็บไซด�  http://womenfund.thaigov.go.th เพื่ อ ดํา เ นินการร�วมกับ

คณะกรรมการหมู�บ�านในทุกหมู�บ�านทาํการจดัประชุมประชาคมเพ่ือคดัเลือกกรรมการ

กองทุนระดบัหมู�บ�าน หมู่บา้นละ 1 คน เข�าเป�นคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีตาํบล ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2555 ณ ท่ีทาํการคณะกรรมการหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน โดย
ผ�ูท่ีถูกเสนอช่ือให�เป�นกรรมการต�องมีความสมคัรใจและต�องเป�นผ�ูท่ีอย�ูในท่ี

ประชุม ณ เวลานั้น 
 ส�วนการคดัเลือกสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเข�าเป�นคณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล ในเขตพื้นท่ีท่ีเป�นเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาล
เมืองพัทยา  ให�ดําเนินการเม่ือศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดบัหมู�บ�านเรียบร�อย 
และจดัทาํทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส�งมอบให�นายอาํเภอทุกอาํเภอ เพื่อประกาศรายนาม
สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ณ ท่ีทาํการของสํานักงานเทศบาลเมืองเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองพทัยา หรือสามารถดูได�ทางเว็บไซด� http://womenfund.thaigov.go.th เพื่อ

ดาํเนินการร�วมกบัสาํนกังานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพทัยาและรับสสมาชิก
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ท่ีสนใจสมคัรเข�ารับการคดัเลือกเป�นคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในเขตเทศบาล 
จาํนวน 10 คน ณ สํานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพทัยา ในวนัท่ี 17 
มิถุนายน 2555 และตรวจสอบคุณสมบติัของผ�ูสมคัรเป�นกรรมการกองทุนฯ ต�อจากนั้น

กาํหนดให�สมาชิกกองทุนฯ ใช�สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวนัท่ี 24 มิถุนายน2555 ณ สาํนกังาน
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพทัยา โดยผ�ูท่ีถูกเสนอช่ือให�เป�น กรรมการ ต
�องมีความสมคัรใจ และต�องเป�นผ�ูท่ีอย�ูใน ท่ีประชุม ณ เวลานั้น 
 ส�วนการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล รวมทั้งเขต
เทศบาลเมืองเทศบาลนครและเทศบาลเมืองพทัยา ข้ึนเป�นคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีจงัหวดั มอบให�นายอาํเภอดาํเนินการจดัประชุมประชาคมเพื่อคดัเลือกกรรมการกองทุนใน

ระดบัอาํเภอๆ ละ 1 คน จากคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล รวมทั้งเขตเทศบาล
เมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพทัยา ในอาํเภอนั้นเข�าเป�นคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีจงัหวดัในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 ณ พื้นท่ีท่ีกาํหนดในอาํเภอ โดยผ�ูท่ีถูกเสนอช่ือให

�เป�นกรรมการ ต�องมีความสมคัรใจ และต�องเป�นผ�ูท่ีอย�ูในท่ีประชุม ณ เวลานั้นด
�วย 
 ทั้งน้ี กาํหนดให�มีผ�ูแทนของหน�วยงานภาครัฐ 7 กระทรวง ท่ีประจาํอย�ู
ในจงัหวดั ได�แก� สาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย
� กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เข�าร�วมเป�นสักขีพยาน โดยไม�มีสิทธิในการออกเสียง

หรือชกัจูงให�มีการเลือกผ�ูหน่ึงผ�ูใดได� 
2.2.9 การดาํรงตาํแหน�งของคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 2.2.9.1 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในแต�ละระดบัให�มีวาระอยู

�ใน   ตาํแหน�ง คราวละสองป�นับแต�วนัท่ีได�รับแต�งตั้งกรรมการซ่ึงพ�นจากตาํ

แหน�งอาจได�รับแต�งตั้ งอีกได�แต�ต�องไม�เกินสองวาระติดต�อกันในกรณี

กรรมการพ�นจากตาํแหน�งก�อนวาระ ให�คณะกรรมการในระดบัท่ีสูงกว�าแต�งตั้ง

กรรมการแทน โดยให�มีวาระการดาํรงตาํแหน�งเท�ากบัวาระท่ีเหลืออย�ูของกรรมการท่ีพ

�นจากตาํแหน�ง เม่ือครบกาํหนดตามวาระในวรรคหน่ึงหากยงัมิได�แต�งตั้งกรรมการใหม

� ให�กรรมการซ่ึงพ�นจากตาํแหน�งตามวาระนั้นอย�ูในตาํแหน�งเพื่อปฏิบติัหน�าท่ี

ไปพลางก�อนจนกว�าจะได�แต�งตั้งกรรมการใหม� ระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือน 
 2.2.9.2 การรับรองคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป�นรายบุคคลในแต

�ละระดบั กาํหนดให�มีการจดัประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองในทุกปี หากมีกรณีท่ี
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ไม�ได�รับการรับรองจากท่ีประชุมในแต�ละป� หรือลาออก หรือไม�สามารถทาํงานได�
หรือเสียชีวิตให�ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือและเลือกคณะกรรมการใหม�เพิ่มเติมตามจาํนวนท่ี

ขาดไป 
 2.2.9.3 ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกและแต�งตั้ งให�เป�นคณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีในแต�ละระดบัและผู�ท่ีได�รับการแต�งตั้งให�เป�นคณะ

กรรมการติดตามและสนับสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั มีข�อกาํหนดคือไม�ให�เป�นผู�
ขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ทั้งในนามบุคคลและองค�กรจนกว�าจะพ

�นจากการดาํรงตาํแหน�งในคณะกรรมการฯ ก�อน 
 2.2.9.4 กรรมการในคณะกรรมการทุกคณะจะพ�นจากตาํแหน�งเม่ือ 
 1) ตาย 
 2) ลาออก 
 3) คณะกรรมการหรือสมาชิกมีมติให�ออก เพราะมีความประพฤติ
เส่ือมเสีย บกพร�องหรือไม�สุจริตต�อหน�าท่ีหรือหย�อนความสามารถ 
 4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 
2.2.10  การบริหารเงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีและงบประมาณในการบริหาร 

 2.2.10.1  คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลมีอาํนาจหน�าท่ีดงัน้ี    
  1) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กาํกบั ดูแลและจดัสรรรายได� 
  หรือผลประโยชน�ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย�สินของกองทุนในเขตท

�องท่ีตาํบล 
  2) จดัหาสถานท่ีทาํงานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีตาํบล 
  3) จดัหาทุนหรือรายได�เข�ากองทุน 
  4) พิจารณาโครงการของสตรีหรือองค�กรสตรีท่ียื่นขอกู�ยืมเงิน 
หรือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนตามหลกัเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกาํหนด 
  5) สํารวจและจดัทาํข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกบัจาํนวนสมาชิกและ

องค�กรสตรีท่ีข้ึนทะเบียน รวมทั้งโครงการท่ีได�ยืน่คาํขอกู�ยมืเงินจากกองทุนในเขตท�อง

ท่ีตาํบลเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวดัพิจารณาอนุมติัตามหลกัเกณฑ� วิธีการและ
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เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด รวมทั้งเพื่อรวบรวมรายงานต�อคณะกรรมการ

บริหารกองทุนและคณะกรรมการประเมินผลอย�างน�อยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
  6) รายงานผลการดาํเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค ในเขตท�องท่ี

ตาํบลเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จงัหวดั อย�างน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง 
  7) ปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไปตามประกาศ ข�อกาํหนด หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  โดยบริหารเงินในส�วนของการบริหารงานในคณะกรรมการพฒันา

บทบาทสตรีตาํบล เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ตามกรอบนโยบายและ
ยทุธศาสตร�ท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติกาํหนด 
 2.2.10.2 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั มีอาํนาจหน�าท่ีดงัน้ี 
  1) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กาํกบั ดูแลและจดัสรรรายได�
หรือผลประโยชน�ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย�สินของกองทุนในจงัหวดั 
  2) จดัหาสถานท่ีทาํงานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดั 
  3) จดัหาทุนหรือรายได�เข�ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั 
  4) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให�คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีตาํบล ตามหลกัเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด 
  5) พิจารณาโครงการขององค�กรสตรีท่ียื่นขอสนับสนุนเงินจาก

กองทุนในเขตพื้นท่ีจงัหวดั ตามหลกัเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน
กาํหนด 
  6) จดัทาํบญัชีของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั ตามหลกัเกณฑ�
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด 
  7) สาํรวจและจดัทาํข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกบัจาํนวนสมาชิกกองทุน

และองค�กรสตรีท่ีข้ึนทะเบียน รวมทั้งโครงการท่ีได�ยื่นคาํขอกู�ยืมเงินจากกองทุนในเขตท

�องท่ีจงัหวดัเสนอคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั อย�างน�อย

เดือนละหน่ึงคร้ัง 
  8) รายงานผลการดาํเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะ

การเงินของกองทุนในเขตท�องท่ีจงัหวดั เสนอต�อคณะกรรมการติดตามและสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานจงัหวดัอยา่งน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง 
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  9) ประสานและสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีตาํบล 
  10)  แต�งตั้งกรรมการผ�ูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีตาํบล และคณะทาํงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอย�างหน่ึงอย�างใดท่ีเก่ียวข�
องตามวตัถุประสงค�ของกองทุน 
  11)  ปฏิบติัหน�าท่ีให�เป�นไปตามประกาศ ข�อกาํหนด หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายโดยบริหารงบประมาณในส�วนของการบริหารงานใน

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี และบริหารเงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัจงัหวดั เพื่อสนบัสนุนโครงการ

ตามท่ีได�รับการเสนอจาก องค�กรต�างๆท่ีเสนอโดยตรง ทั้งน้ีให�เป�นไปตามวตัถุประ

สงค�ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีและให�เป�นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร�ท่ี

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติกาํหนด 
 2.2.10.3 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มีอาํนาจหน
�าท่ีดงัน้ี 
  1) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กาํกบั ดูแลและจดัสรรรายได�
หรือผล    ประโยชน� ท่ี เ กิดจากเ งินหรือทรัพย� สินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร 
  2) จดัหาสถานท่ีทาํงานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
  3) จัดหา ทุนห รือรายได� เ ข� ากอง ทุนพัฒนาบทบาทสต รี

กรุงเทพมหานคร 
  4) พิจารณาโครงการขององค�กรสตรีท่ียื่นขอสนับสนุนเงินจาก

กองทุน ตามหลกัเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด 
  5) จดัทาํบญัชีของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตาม
หลกัเกณฑ� และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด 
  6) สาํรวจและจดัทาํข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกบัจาํนวนสมาชิกกองทุน 
และองค�กรสตรี ท่ีข้ึนทะเบียน รวมทั้งโครงการท่ีได�ยื่นคาํขอกู�ยืมเงินจากกองทุนในเขตท

�องท่ีกรุงเทพมหานคร เสนอต�อคณะกรรมการติดตามและสนบัสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั 
(ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบฯ ข�อ 24 (5) มอบให�คณะกรรมการประเมินผล ทาํ
หน�าท่ี) อย�างน�อยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
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  7) รายงานผลการดาํเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะ

การเงินของกองทุนในเขตท�องท่ีกรุงเทพมหานคร เสนอต�อคณะกรรมการติดตามและ

สนบัสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั (ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบฯ ข�อ 24 (5) มอบให
�คณะกรรมการประเมินผล ทาํหน�าท่ี) อย�างน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง 
  8) ปฏิบติัหน�าท่ีให�เป�นไปตามประกาศ ข�อกาํหนด หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายโดยบริหารงบประมาณในส�วนของการบริหารงานใน

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี และบริหารเงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในส�วนของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
สนบัสนุนโครงการตามท่ีได�รับการเสนอจากองค�กรต�างๆท่ีเสนอโดยตรง ทั้งน้ีให�เป�
นไปตามวตัถุประสงค�ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และให�เป�นไปตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร�ท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติกาํหนด 
 2.2.10.4 คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดาํเนินงานจังหวดัมีอาํนาจ   
หน�าท่ีดงัน้ี 
  1) เสนอแผนการติดตามและสนับสนุนการดาํเนินงานในจังหวดัต่อ
คณะกรรมการประเมินผล 
  2) กาํกบั ดูแล และสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัและคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล 
  3) รายงานผลการดาํเนินงาน ป�ญหา อุปสรรค รวมทั้งรายงานงบ

การเงินของกองทุนของคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัและคณะกรรมการพฒันา

บทบาทสตรีตาํบล เสนอต�อคณะกรรมการประเมินผล อย�างน�อยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
  4) ปฏิบติัหน�าท่ีให�เป�นไปตามระเบียบ ประกาศ ข�อกาํหนด 
หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายโดยบริหารงบประมาณในส�วนของการบริหารงานใน

คณะกรรมการติดตามและสนบัสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร�ท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีแห่งชาติกาํหนด 
 2.2.10.5 คณะกรรมการบริหารกองทุน เป�นคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนภายใต�   
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติจาํนวนไม�เกินสิบคน มีอาํนาจหน�าท่ี 
ดงัต�อไปน้ี 
  1) เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหาร

และการจดัการกองทุน 
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  2) ให�การสนับสนุน และข�อเสนอแนะแก�คณะกรรมการ

เก่ียวกบัด�าน นโยบาย ประกาศข�อกาํหนดหรือหลกัเกณฑ�การดาํเนินการกองทุน 
  3) บริหารงานกองทุน และพิจารณาอนุมติัการจ�ายเงินเพื่อสนบัสนุน

กองทุนในระดบัต�างๆ รวมถึงรายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต�อคณะกรรมการ 
  4) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายโดยบริหาร

งบประมาณในส�วนของการบริหารงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อขบัเคล่ือนการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให� เป�นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร� ท่ี

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติกาํหนด 
 2.2.10.6 คณะกรรมการประเมินผล เป�นคณะกรรมการท่ีตั้ งข้ึนภายใต�
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติ จาํนวนไม�เกินสิบคน มีอาํนาจหน�าท่ี 
ดงัต�อไปน้ี 
  1) เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการติดตาม

และประเมินผล 
  2) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 
  3) รายงานผลการติดตามและประเ มินผลการดํา เ นินงานของ
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล คณะกรรมการติดตามและ

สนบัสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั พร�อมทั้งข�อเสนอแนะต�อคณะกรรมการ 
  4) เรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข�องกบักองทุนจากหน�วยงาน

ใดหรือบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจง เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล 
  5) ดูแล และสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รวมทั้ งติดตามการใช�จ�ายเงินกองทุนในเขตท�องท่ี

กรุงเทพมหานคร 
  6) ปฏิบติัหน�าท่ีให�เป�นไปตามระเบียบ ประกาศ ข�อกาํหนด 
หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  7) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายโดยบริหาร

งบประมาณในส�วนของการบริหารงานในคณะกรรมการประเมินผล เพื่อขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให� เป�นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร� ท่ี

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติกาํหนด 
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 2.2.10.7 คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติ มีอาํนาจหน�าท่ี

ดงัน้ี 
  1) กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร� มาตรการ แผนงานและแนวทางใน
การบริหารกองทุนให�เป�นไปตามวตัถุประสงค�ของกองทุน 
  2) จดัหาเงินทุนของกองทุนและกาํหนดแนวทางการจดัสรรเงินให�
แก�คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล เพื่อใช�จ�ายให�เป�
นไปตาม วตัถุประสงค�ของกองทุน 
  3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให�เป�นไปตามวตัถุประสงค�ของกองทุน 
  4) รายงานผลเ ก่ียวกับการใช�จ�าย  การบริหารกองทุน  การ
ดาํเนินงานและรายงานการเงินกองทุนต�อคณะรัฐมนตรี อย�างน�อยป�ละหน่ึงคร้ัง 
  5) ออกระเบียบท่ีเก่ียวข�องกบัการบริหารจดัการกองทุนให�เป�
นไปตาม     วตัถุประสงค�ของกองทุน 
  6) แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล
และคณะกรรมการติดตามและสนบัสนุนการดาํเนินงานจงัหวดั 
  7) แต�งตั้งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษาในคณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั และคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
  8) พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีอยู�นอกเหนืออํานาจหน้า ท่ีของ

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล คณะกรรมการพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั และ
คณะกรรมการพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีโครงการดงักล�าวต�องอย�ูภายใน

วตัถุประสงค�ของกองทุน 
  9) วินิจฉัยช้ีขาดป�ญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามระเบียบน้ี คาํวินิจฉัย
ของคณะกรรมการให�ถือเป�นท่ีสุด 
  10)  แต�งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือปฏิบติังานอย�าง

หน่ึงอย�างใดท่ีเก่ียวข�องตามวตัถุประสงค�ของกองทุน 
  11)  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายโดยบริหาร

งบประมาณในส�วนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติ 
เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อกํากับการทาํงานและติดตาม/
ตรวจสอบการใช�เงินให�เป�นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร�ท่ีกาํหนดและบริหาร
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เงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในส�วนท่ีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ เพื่อ
สนบัสนุนโครงการตามท่ีได�รับการเสนอจากองค�กรต�างๆท่ีเสนอโดยตรง ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค�ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยมีสาํนกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห
�งชาติทาํหน�าท่ีเป�นฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการ 
 2.2.10.8 สาํนกังานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห�งชาติ ให�
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห�งชาติอยู�ในสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี สาํนกันายกรัฐมนตรี โดยมีอาํนาจหน�าท่ีดงัต�อไปน้ี 
  1) ทาํหน�าท่ีเป�นสาํนกังานเลขานุการของคณะกรรมการ 
  2) ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน
และคณะกรรมการประเมินผล ตลอดจนท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทาํงาน 
  3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห�ข�อมูลท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

กองทุน 
  4) เป�นศูนย�กลางเผยแพร�และประชาสัมพันธ�ให�
ประชาชนทราบถึงการจดัตั้งกองทุน นโยบายและแนวทางการดาํเนินงานกองทุน 
  5) ดาํเนินการและประสานงานกบัส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค�กรต�างๆท่ีเก่ียวข�อง เพื่อเตรียมความพร�อมในการจดัตั้งและบริหาร

กองทุน 
  6) จดัให�มีหรือสนับสนุนให�มีการประชุมช้ีแจงและฝ�กอบรม

บุคลากรท่ีเก่ียวข�องกบัการดาํเนินงานกองทุน 
  7) รวบรวมและจดัทาํทะเบียนกลางเก่ียวกบัสมาชิกและโครงการท่ีได
�รับการสนบัสนุนจากกองทุนในทุกจงัหวดั เพื่อรายงานต�อคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี 
  8) ปฏิบติัหน�าท่ีอ่ืนท่ีกรรมการมอบหมาย 
 2.2.11  การขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุน 
  2.2.11.1 สมาชิก และองค�กรสตรีท่ีข้ึนทะเบียนแล�ว และประสงค�จะ

ขอรับการสนบัสนุนเงินทุนจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ต�องมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
   1) มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู� หรือสถานท่ีทาํงานหรือสํานักงานใหญ่
ตั้งอย�ูในท�องท่ีท่ีจะยืน่คาํขอไม�น�อยกว�าหกเดือน 
   2) มีบุคลากร หรืออาสาสมคัรในการปฏิบติังานประจาํหรือมีท่ีปรึกษาท่ี
มีความรู�เก่ียวกบัการช�วยเหลือ คุ�มครองและพิทกัษ�สิทธิสตรี 
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   3) ดาํเนินงานและมีผลงานเก่ียวกับการทาํงานหรือฝ�กอาชีพ การ
พฒันาการช�วยเหลือ คุ�มครองและพิทกัษ�สิทธิสตรี หรือมีผลงานท่ีเป�นประโยชน�ต�
อสงัคมหรือชุมชนท่ีเก่ียวข�องกบัสตรี 
   4) ไม�ดาํเนินกิจการท่ีอาจก�อให�เกิดความวุ�นวายหรือขดัต�
อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2.2.11.2 สําหรับลกัษณะโครงการท่ีจะได�รับการพิจารณา ต�องเป�นไป

ตามหลกัเกณฑ� ดงัต�อไปน้ี 
   1) โครงการท่ีเป�นการกู�ยืมเงิน จะต�องมีวตัถุประสงค�และเป

�าหมายในการใช�เงินอย�างชดัเจน ซ่ึงมีผลต�อการทาํงานการพฒันาอาชีพ การสร�างงาน

หรือการสร�างรายไดเ้ป็นสาํคญั 
   2) โครงการท่ีส�งเสริมการมีส�วนร�วมของสตรี องค�กรสตรี

หรือชุมชนในการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข�ายสตรี การเฝ�าระวงัและดูแลป�ญหาของ

สตรี การช�วยเหลือเยียวยาสตรีท่ีประสบป�ญหาในทุกรูปแบบการคุ�มครองและพิทกัษ�
สิทธิสตรี ตลอดจนการรณรงค�ให�สงัคมเข�าใจป�ญหาสตรีในทุกมิติ 
   3) โครงการท่ีส�งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา

บทบาทและแก�ไขป�ญหาสตรีขององค�กรต�างๆ การสร�างภาวะผ�ูนาํ การพฒันาองค
�ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวสัดิภาพหรือสวสัดิการให�แก�สตรี รวมทั้งเสริมสร�าง

ความเข�มแขง็ทางด�านเศรษฐกิจและสงัคมของสตรี 
   4) โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนต�องไม�ได�รับการสนบัสนุน

งบประมาณจากส�วนราชการหรือแหล�งทุนอ่ืนๆ เว�นแต�กรณีได�รับแต�ไม�
เพียงพอ 
 การขอรับการสนบัสนุนเงินทุนจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ให�ผ�ูมีอาํนาจทาํการ

แทนองค�กรสตรีหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบฉันทะจากองค�กรสตรี ยื่นคาํขอพร�อมด�วย

เอกสารหลกัฐานตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด โดย องค�กรสตรีท่ีตั้งอย�ูใน

เขตท�องท่ีกรุงเทพมหานครให�ยื่นคาํขอต�อคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

กรุงเทพมหานคร  ส�วนองค�กรสตรี  ท่ีตั้ งอยู�ในพื้นท่ีจังหวัด อ่ืน  (นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร) ให�ยื่นคาํขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือ

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทตาํบล แล�วแต�กรณี ทั้งน้ีองค�กรสตรีท่ีได�รับเงิน

อุดหนุนจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต�องดาํเนินงานให�เป�นไปตามแผนงาน โครงการท่ี
ได�ยื่นขอรับเงินอุดหนุน  และจะนํา เ งินท่ีได� รับจากกองทุนฯไปใช้จ่ายในกิจกรรม
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นอกเหนือจากแผนงาน โครงการหรือจะไปดาํเนินงานนอกเขตพื้นท่ีท่ีตั้งขององค�กรสตรีนั้นมิได

� 
 
 2.2.12  การรายงานผลการใช�จ�ายเงินกองทุน 
 เม่ือองค�กรสตรีดาํเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแล�ว หากมีเงินท่ีได�รับการ

สนบัสนุนเหลืออย�ูให�คืนเงินนั้นภายในสามสิบวนันบัแต�วนัท่ีโครงการแล�วเสร็จหรือจะ

ขอแก�ไขเพ่ิมเติมแผนงานโครงการเพ่ือดาํเนินงานตามจาํนวนเงินท่ีเหลืออย�ูนั้นก็ได� เว�
นแต�โครงการท่ีเป็นการกู�ยืม ให�คืนเงินต�น ตามหลกัเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขตามท่ี

คณะกรรมการกาํหนด รวมทั้งให�องค�กรสตรีรายงานผลการปฏิบติังานและรายงานการใช�จ

�ายเงินท่ีได�รับอุดหนุนจากกองทุนฯ ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนดภายใน
สามสิบวัน นับแต�วนัส้ินเดือนมีนาคมและวนัส้ินเดือนกันยายนของทุกป� เว�นแต�
แผนงานโครงการมีระยะเวลาดาํเนินการไม�เกินหน่ึงร�อยแปดสิบวนั ให�รายงานภายใน

สามสิบวนั นับแต�วนัเสร็จส้ินแผนงานโดยให�รายงานต�อคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีจงัหวดั คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล แล�วแต�กรณี โดยจดัส�งรายงานด�วยตนเองหรือส่งทาง

ไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับกไ็ด� 
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2.2.13 แผนภูมิการบริหารกองทุนพฒัาบทบาทสตรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 
ระดบัตาํบล 

คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

ระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

ระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการ 
ติดตามและสนบัสนุน 
การดาํเนินงานกองทุน 
พฒันาบทบาทสตรี

ระดบัจงัหวดั 

กาํกบัติดตาม 
และสนบัสนุน 
การดาํเนินงาน 
ในแต่ละจงัหวดั

คณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการ 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

สาํนกังานกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี

แห่งชาติ 

ติดตามแกไ้ขปัญหา 

ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินการพฒันา 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

เงินส่งเสริมการ

จดักิจกรรมและ 
แกไ้ขปัญหา 

เงินทุน

หมุนเวียน 

เงินพฒันา

ศกัยภาพและ

เครือข่าย 

สมาชิกสมทบ

ดว้ยการออม 

เงินงบประมาณ

จากภาษีพิเศษ 

เงินงบประมาณ

แผน่ดินประจาํปี
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ภาพที ่2.1  การบริหารกองทุน 
แหล่งทีม่า: สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555: 14. 
2.2.14  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีดาํเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  
เพื่อให้การดาํเนินงานและการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 จึงเห็น
เป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีดาํเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีใหมี้ประสิทธิภาพ 

อาศยัอาํนาจตามความขอ้ 4 และขอ้ 16 (5) ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ประธานกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ จึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ เร่ือง 
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีดาํเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
 “กองทุน” หมายความวา่ กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
 “ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีแห่งชาติ” 
 “สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตามระเบียบสาํนกังาน
คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555  

“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ขา้ราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลทัว่ไปท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติังานในกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
แห่งชาติ 

“เหตุสุดวิสยั” หมายความวา่ เหตุสุดวิสยัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
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ขอ้ 4 กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี เน่ืองจากสภาพ
ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุสุดวิสยัใหผู้อ้าํนวยการรายงานสภาพขอ้เทจ็จริงหรือเหตุสุดวิสยัและเสนอแนะ

วิธีปฏิบติั ใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและประกาศใชเ้ป็นรายกรณี ในกรณีเร่งด่วน
ใหผู้อ้าํนวยการ รายงานสภาพขอ้เทจ็จริงหรือเหตุสุดวิสยัและเสนอแนะวิธีปฏิบติัใหป้ระธาน
กรรมการวินิจฉยัช้ีขาดเป็นเฉพาะกรณีเพื่อดาํเนินการและแจง้ใหค้ณะกรรมการเพ่ือประกาศใชร้าย

กรณี 
ขอ้ 5 กรณีท่ีมีปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้ เก่ียวกบัการปฏิบติัการตามประกาศน้ี หรือการดาํเนิน

กิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน ท่ีมิไดร้ะบุหรือกาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผู ้
วินิจฉยัช้ีขาดและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

 
หมวด 1 

หลกัเกณฑ์ และวธีิการบริหารงานของกองทุน 
 

ส่วนที ่1 
การดําเนินกจิการบริหารงานของกองทุน 

ขอ้ 6 ใหผู้อ้าํนวยการจดัใหมี้แผนยทุธศาสตร์ของกองทุน แผนการดาํเนินกิจการ
บริหารงานของกองทุน แผนการดาํเนินงานประจาํปี และแผนการใชจ่้ายเงินประจาํปี อยา่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ยภารกิจหลกั วตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมายการดาํเนินงาน ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จเพือ่กาํหนดทิศ
ทางการดาํเนินงานของกองทุน และใชป้ระโยชนใ์นการส่ือสาร สร้างความเขา้ใจ และติดตาม
ประเมินผล 

ขอ้ 7 ใหผู้อ้าํนวยการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนิน
กิจการบริหารงานของกองทุน แผนการดาํเนินงานประจาํปี และกาํหนดวงเงินงบประมาณท่ีจะใชจ่้าย
ในปีถดัไปเสนอใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ตามปฏิทินคาํของบประมาณในแต่
ละปี 

ขอ้ 8 ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 45 แห่งระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ใหใ้ชจ่้ายไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  ค่าใชจ่้ายการดาํเนินกิจการบริหารงานของกองทุน ตามแผนการดาํเนินกิจการ

บริหารงานของกองทุน และแผนการดาํเนินงานประจาํปี  

(2)  ค่าใชจ่้ายการดาํเนินกิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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ขอ้ 9 การสนับสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารงานของกองทุน ให้ดาํเนินการจดัทาํแผนการใช้
จ่ายเงินประจาํปี ตามแผนการดําเนินงานประจาํปีท่ีได้รับการอนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรร
งบประมาณประกอบดว้ย  

(1)  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการบริหารงานของกองทุน  
(2)  ค่าตอบแทนบุคลากรและการพฒันาบุคลากร 
(3)  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

เป็นประมุข 
(4)  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี 
(5)  การสนบัสนุนค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรคมนาคม ค่าพิมพเ์อกสาร

เผยแพร่ ค่าเช่าสาํนกังาน หรือสาขา ค่าสาธารณูปโภค ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(6)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ  8 และ  ข้อ  9 ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของ

คณะกรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตําบล  หรือตามท่ี
คณะกรรมการกาํหนด 

 
ส่วนที ่2 

การจัดสรรเงินกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 ขอ้ 10 ใหค้ณะกรรมการจดัสรรเงินใหแ้ก่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั คณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลท่ี

ไดจ้ดทะเบียน และนายทะเบียนรับรองฐานะของกองทุนแลว้ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการกาํหนด

ตามขอ้ 7 และ ขอ้ 8 

ขอ้ 11 การจดัสรรเงินใหแ้ก่คณะกรรมการกองทุนตามขอ้ 10 ตอ้งเป็นกองทุนท่ีดาํเนินการ

ครบถว้นตามขอ้ 10 และเป็นกองทุนท่ียืน่แผนการดาํเนินงานและแผนการใชจ่้ายเงินตามท่ี

ผูอ้าํนวยการกาํหนด 

ขอ้ 12 การจดัสรรเงินตามขอ้ 11 ใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัสรรตามสดัส่วนของสมาชิกกองทุนท่ีนายทะเบียนรับรองแลว้ ไม่นอ้ยกวา่

สามสิบวนั 
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(2)  จดัสรรตามจาํนวนกองทุนในทอ้งท่ีของจงัหวดันั้นๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

ขอ้ 13 ใหก้องทุนท่ีมีสิทธิขอรับการจดัสรรเงินยืน่คาํขอรับการจดัสรรจากผูอ้าํนวยการตาม
แบบและวิธีการท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

(1)  แผนดาํเนินงานประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี 

(2)  แผนการใชจ่้ายเงินประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กองทุน 

(3)  อ่ืน ๆ ตามท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 

ขอ้ 14 ใหก้องทุนตามขอ้ 10 ใชจ่้ายเงินท่ีไดรั้บจดัสรรตามแผนการใชจ่้ายเงิน 

ขอ้ 15 เม่ือคณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบการจดัสรรเงินประจาํปีใหแ้ก่กองทุนตามขอ้ 10

แลว้ใหผู้อ้าํนวยการจดัทาํแบบอนุมติัการจดัสรร เพื่อใหเ้ลขานุการคณะกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายลงนามตามแบบอนุมติัการจดัสรรใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ 16 ใหก้องทุนตามขอ้ 10 เปิดบญัชีธนาคารของรัฐ ประเภทออมทรัพย ์ช่ือบญัชี 

“กองทุนพฒันาบทบาทสตรี” และแจง้เลขบญัชีและผูมี้อาํนาจเบิกจ่ายเงินจาํนวนสามคน โดยมี

เง่ือนไขการเบิกจ่ายสองในสาม ใหผู้อ้าํนวยการทราบ 

ขอ้ 17 กองทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรเงินตอ้งจดัทาํบญัชีใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

และตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงินทุกรายการท่ีไดรั้บอนุมติัเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ 

ขอ้ 18 ใหก้องทุนจดัทาํทะเบียนครุภณัฑข้ึ์นเพื่อควบคุมทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรร

เงินกองทุนข้ึนเป็นหลกัฐาน 

หมวด 2 

รายงานการใช้จ่ายเงิน 
ขอ้ 19 ใหก้องทุนจดัทาํรายงานการใชจ่้ายเงินในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมาเสนอผูอ้าํนวยการ

เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการทราบตามแบบท่ีกาํหนด 
ขอ้ 20 ใหก้องทุนตามขอ้ 10 สนบัสนุนเงินและใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์าม

ขอ้ 8 และตอ้งจดัทาํรายงานการใชจ่้ายเงินในรอบปีปฏิทินใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง และ
คณะกรรมการภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป พร้อมสาํเนาหลกัฐานการใชจ่้ายเงิน และเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนตอ้งลงนามรับรองในสาํเนาทุกฉบบั 

การรายงานตามวรรคหน่ึงของกองทุนใด ไม่สามารถรายงานไดต้ามกาํหนดระยะเวลาให้
ผูอ้าํนวยการมีอาํนาจสัง่ใหร้ายงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หากถึงกาํหนดแลว้ยงัไม่ไดร้ายงาน
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โดยไม่มีเหตุผลสมควรใหผู้อ้าํนวยการเสนอเร่ืองราวต่อคณะกรรมการพิจารณาดาํเนินการตามควร

แก่กรณี 
หมวด 3 

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดั และกรุงเทพมหานคร 
ขอ้ 21 ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั 

(1)  ผูแ้ทนคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล อาํเภอละหน่ึงคนเป็น

กรรมการ 

(2)  ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนหา้คน 

(3)  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการกองทุนพฒันาสตรีจงัหวดัโดยตาํแหน่ง 

ขอ้ 22 คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม วาระการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่งและการ

ประชุมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 ของระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม 

ขอ้ 23 การเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุตามขอ้ 21 (2) ใหผู้แ้ทนคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีระดบัตาํบลตามขอ้ 21 (1) และผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประชุมพิจารณาเสนอช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสมเพ่ือเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งจาํนวนหา้

คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)  เป็นบุคคลสญัชาติไทย อายไุม่ตํ่ากวา่ 35 ปี และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันั้นๆ 

(2)  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

(3)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 22 

(4)  เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมายคนหน่ึง ดา้นพฒันาบทบาทสตรีสองคน ดา้นการ

บริหารการศึกษา พฒันาชุมชนสองคนแบบและวิธีการเสนอช่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้าํนวยการกาํหนด 

ขอ้ 24 ใหบุ้คคลตามขอ้ 21 (1) คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการคนท่ี 1 และรอง
ประธานคนท่ีหน่ึงและรองประธานคนท่ีสอง 

ขอ้ 25 ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 
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(1)  ผูแ้ทนสมาชิกในกรุงเทพมหานคร จาํนวนสิบสองคน เป็นกรรมการโดยการ

เลือกตั้ง 

(2)  ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนหา้คน 

ขอ้ 26 ใหน้าํความตามขอ้ 22 มาใชใ้นการกาํหนดคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม วาระการ
ดาํรงตาํแหน่ง การกาํหนดตาํแหน่ง และการประชุม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมในการดาํเนินการตาม
ขอ้ 25 

ขอ้ 27 การเลือกตั้งกรรมการตามขอ้ 25 (1) ใหผู้อ้าํนวยการจดัใหมี้การเลือกตั้งโดยวิธี
เปิดเผย และประกาศกาํหนดวนัรับสมคัร วธีิการเลือกตั้งใหส้มาชิกทราบก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ย
กวา่สิบหา้วนั 

การเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ โดยใหน้าํ
ความในขอ้ 23 (1)-(4) มาใชโ้ดยอนุโลม แบบและวิธีการเสนอช่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้าํนวยการ
กาํหนด 

ขอ้ 28 ใหบุ้คคลตามขอ้ 25(1) เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง
และรองประธานคนท่ีสอง โดยการเลือกกนัเอง ใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 25 เลือกกนัเองเป็น
เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 
หมวด 4 

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล 
ขอ้ 29 ใหมี้คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล ประกอบดว้ย 

(1)  ผูแ้ทนสมาชิกในแต่ละหมู่บา้น หรือชุมชน ซ่ึงเลือกกนัเอง หมู่บา้นหรือชุมชน

ละหน่ึงคน 

(2)  ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนหา้คน ใหบุ้คคลตาม (1) และ (2) เลือกกนัเองเป็นประธาน

กรรมการกองทุนคนหน่ึงและรองประธานกรรมการจาํนวนสองคน 

ใหค้ณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั แต่งตั้งพฒันาการอาํเภอหรือ

เจา้หนา้ท่ี หรือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาไดไ้ม่เกินหา้คน อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นพฒันาการ

อาํเภอคนหน่ึง 

ขอ้ 30 การเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสม จาํนวนหา้คนเพือ่ใหค้ณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดัแต่งตั้ง ใหบุ้คคลตามขอ้ 29 (1) เสนอช่ือต่อคณะกรรมการกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดั โดยจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 22 
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หมวด 5 
การตรวจสอบการดําเนินการของกองทุน 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหค้ณะหน่ึง เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ
การดาํเนินกิจการของกองทุนใหเ้ป็นไปตามแผนการใชจ่้ายเงิน 

ขอ้ 32 ใหอ้นุกรรมการจดัทาํแผนการตรวจสอบการดาํเนินกิจการของกองทุนใหเ้ป็นไป
ตามสอดคลอ้งกนั แผนงานประจาํปีของกองทุนท่ียืน่ต่อคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการใหค้วาม
เห็นชอบ 

ขอ้ 33 การตรวจสอบตามขอ้ 31 อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ดา้นประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

(2)  ดา้นประสิทธิผลการดาํเนินงาน 

(3)  ดา้นสนองประโยชน์สตรี 

รายงานการตรวจสอบใหเ้สนอต่อผูอ้าํนวยการภายในเดือนสิงหาคมของปีถดัไป 

และใหผู้อ้าํนวยการนาํเสนอผลตรวจสอบต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเป็นคร้ัง

แรกของเดือนถดัไป 

 

หมวด 6 

การเรียกเงินสนับสนุน 

ขอ้ 34 เม่ือปรากฏต่อผูอ้าํนวยการวา่ กองทุน ไม่ดาํเนินการตามแผนงาน และแผนการใช้
จ่ายเงินใหผู้อ้าํนวยการเสนอเร่ืองราวต่อคณะกรรมการเพ่ือเงินคืน ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้
รับทราบเร่ืองราว 

 
หมวด 7 

สํานักงานกองทุน 
ขอ้ 35 ใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ อยูใ่นสาํนกังาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอาจตั้งสาํนกังานสาขาตามความจาํเป็นกไ็ด ้อาํนาจหนา้ท่ีของ
สาํนกังานใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่จดัตั้งสาํนกังานกองทุน 

ขอ้ 36 ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชา พนกังานและลูกจา้งของกองทุน และรับผดิชอบ
การบริหารกิจการของสาํนกังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
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เก่ียวขอ้ง ใหผู้อ้าํนวยการมีอาํนาจแต่งตั้งพนกังานของกองทุนเป็นพนกังาน เจา้หนา้ท่ี เพื่อ
ปฏิบติัการตามประกาศน้ี 
 การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง ค่าตอบและเง่ือนไขในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามคณะกรรมการกาํหนด 
 
 2.2.15  การนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติัในระดบัจงัหวดั 
 ขั้นตอนการดาํเนินการของกรมการปกครองในกระบวนการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดั มีดงัน้ี 
2.2.15.1  การสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติั (30 พฤษภาคม 2555)

คณะอนุกรรมการดาํเนินการเพื่อจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบล และ
ระดบัจงัหวดั สร้างความเขา้ใจในแนวทางการประชุมเพือ่คดัเลือกผูแ้ทนฯ และคณะกรรมการ
กองทุนฯ ใหแ้ก่ปลดัจงัหวดั นายอาํเภอ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 

2.2.15.2  การประชุมเพื่อซกัซอ้มแนวทางการดาํเนินงานของอาํเภอ และจงัหวดั 
(25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555) 
               1)  นายอาํเภอ ประชุมปลดัอาํเภอ หวัหนา้ส่วนราชการ ชุดปฏิบติัการ
ประจาํตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และตวัแทนกรรมการกองทุนฯ เพื่อซกัซอ้มแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

       (1)  มอบหมายปลดัอาํเภอ หวัหนา้ส่วนราชการรับผดิชอบเป็นพี่เล้ียง
สนบัสนุนการประชุมสมาชิกกองทุนฯ ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2555 เป็นรายตาํบลหรือรายหมู่บา้น 

       (2)  มอบหมายชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลกาํหนดสถานท่ีและ
รับผดิชอบการประชุมเพื่อคดัเลือกตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ระดบัตาํบล ในวนัท่ี 20 
มิถุนายน 2555 เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป จนกวา่การประชุมฯจะเสร็จส้ิน แลว้แจง้ให้
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในฐานะประธาน กม. ทราบเพ่ือแจง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บคดัเลือกของแต่ละหมู่บา้นทราบ
และเขา้ร่วมประชุมฯ 

      (3)  กาํหนดสถานท่ีประชุมตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ระดบัตาํบล
จากทุกตาํบลในอาํเภอ (รวมตวัแทนของเทศบาลตาํบลท่ีไม่มีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เทศบาลเมือง/นคร 
เมืองพทัยา) ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป จนกวา่การประชุมฯ จะ
เสร็จส้ิน แลว้แจง้ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลแจง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บคดัเลือกของแต่ละตาํบลทราบเพ่ือเขา้
ร่วมประชุม 
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      (4)  นดัหมาย กศน.อ. ในการส่งมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ ท่ี
ลงทะเบียนภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ในระหวา่งวนัท่ี 25-28 พฤษภาคม 2555 แยกรายหมู่บา้น 
หมู่บา้นละ 3 ชุด 

      (5)  ซกัซอ้มแนวทางการประชุม เพื่อคดัเลือกตวัแทนสมาชิกกองทุนฯ 
ในระดบัหมู่บา้น และตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ระดบัตาํบลใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 

      (6)  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2)  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ใหน้ายอาํเภอมอบหมายกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
ดาํเนินการ ดงัน้ี  

        (1)  ประชาสมัพนัธ์ใหส้ตรีท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ทราบถึงการ
ลงทะเบียนผา่นครู กศน. และเจา้หนา้ท่ีของกรมการพฒันาชุมชน ท่ีลงพื้นท่ีหมู่บา้น/ชุมชน รับ
ลงทะเบียนอยา่งต่อเน่ืองแต่ไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมประชาคมและสมคัรเป็นคณะกรรมการกองทุน

ฯ ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2555 
        (2)  กาํหนดสถานท่ีประชุมประชาคม ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2555 เร่ิม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไปจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ ของแต่ละหมู่บา้นรายงานให้
นายอาํเภอทราบและประชาสมัพนัธ์ใหผู้ท่ี้เป็นสมาชิกกองทุนฯในหมู่บา้นรับทราบ 

           (3)  แจง้สถานท่ีจดัประชุมเพื่อคดัเลือกตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯ
ระดบัตาํบล ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555 เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไปจนกวา่การประชุมจะแลว้
เสร็จ ใหผู้ท่ี้ไดรั้บคดัเลือกของแต่ละหมู่บา้นทราบเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

2.2.15.3  การรับมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ (25-28 พฤษภาคม 2555) 
  นายอาํเภอรับมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯจาก กศน. โดยแยกเป็นรายหมู่บา้น 
ให้ครบทุกหมู่บา้น หมู่บา้นละ 3 ชุด โดยปิดประกาศไว ้ณ ท่ีว่าการอาํเภอ 1 ชุด เก็บไวส่้งให้
หมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 ชุด 
  2.2.15.4  การส่งมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ (29-31 พฤษภาคม 2555) 

    1)  นายอาํเภอส่งมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯของแต่ละหมู่บา้น 
หมู่บา้นละ 2 ชุด ใหต้วัแทนกรรมการหมู่บา้น (กม.) ในแต่ละหมู่บา้น เพื่อปิดประกาศ ณ สาํนกังาน 
กม. หรือท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น หรือศาลากลางบา้น หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเป็นสถานท่ีกลางของหมู่บา้น 
จาํนวน 1 ชุด และอีก 1 ชุด เกบ็ไวใ้ชใ้นวนัประชุมสมาคม 

    2)  ผูใ้หญ่บา้นประชาสมัพนัธ์ใหส้ตรีท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ 
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ตรวจสอบช่ือในบญัชีรายช่ือท่ีปิดประกาศ หากไม่พบรายช่ือใหแ้จง้
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ใหเ้ดินทางไปเพิ่มช่ือท่ี กศน. อาํเภอ ระหวา่งวนัท่ี 4-7 มิถุนายน 2555 รวมทั้งผูท่ี้ลงทะเบียนต่าง
พื้นท่ีแต่ไดอ้าศยัอยูใ่นหมู่บา้นติดต่อกนัจนถึงวนัประชุมประชาคมครบ 6 เดือน แต่มิไดแ้จง้ยา้ย
ทะเบียนบา้นและประสงคจ์ะใชสิ้ทธิสมคัรเป็นคณะกรรมการกองทุนฯหรือใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมประชาคมเพ่ือเลือกคณะกรรมการกองทุนฯในหมู่บา้น กใ็หเ้ดินทางไปขอเพิ่มช่ือท่ี กศน. 
อาํเภอในหว้งเวลาดงักล่าว 
  2.2.15.5  การรับมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ (เพิ่มเติม) (8 มิถุนายน 2555) 

นายอาํเภอรับมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ (เพิ่มเติม) จาก กศน. โดยแยกเป็น
รายหมู่บา้น ใหค้รบทุกหมู่บา้น หมู่บา้นละ 3 ชุด (เฉพาะหมู่บา้นท่ีมีการขอเพิ่มช่ือ) โดยปิดประกาศ
ไว ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอ 1 ชุด เกบ็ไวส่้งใหห้มู่บา้น หมู่บา้นละ 2 ชุด 

2.2.15.6  การส่งมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ (เพิ่มเติม) (9-10 มิถุนายน 2555) 
  นายอาํเภอส่งมอบบญัชีรายช่ือสมาชิกกองทุนฯ (เพิ่มเติม) ใหแ้ก่หมู่บา้นท่ีมีการขอ
เพิ่มช่ือ จาํนวน 2 ชุด โดยกาํชบัให้ตวัแทน กม. ปิดประกาศ ณ ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น หรือศาลา
กลางบา้น หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเป็นสถานท่ีกลางของหมู่บา้น จาํนวน 1 ชุด และอีก 1 ชุด เก็บไวใ้ช้
ในวนัประชุมสมาคม 

2.2.15.7  การประกาศสถานท่ีจดัประชุม (5-10 มิถุนายน 2555) 
นายอาํเภอประกาศสถานท่ีและเวลาในการจดัประชุม ดงัน้ี 

  1)  สถานท่ีจดัประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บา้นเพื่อใหส้มาชิกกองทุนฯ
คดัเลือกกนัเองใหเ้หลือหมู่บา้นละ 1 คน ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2555 เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้
ไปจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ แยกเป็นรายตาํบล 

  2)  สถานท่ีจดัประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ระดบัตาํบลเพื่อคดัเลือก
กนัเองใหเ้หลือตาํบลละ 1 คน แยกเป็นรายตาํบลในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555 เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นตน้ไปจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ 

  3)  สถานท่ีและเวลาจดัประชุมตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ระดบั
ตาํบล จากทุกตาํบลจากขอ้ 2. (รวมตวัแทนจากเทศบาลตาํบลท่ีไม่มีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เทศบาลเมือง/
นครเมืองพทัยา) เพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลืออาํเภอละ 1 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนฯจงัหวดั ใน
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 เร่ิมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไปจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ 
    4)  ปิดประกาศสถานท่ีและเวลาตามขอ้ (1)-(3) ดงัน้ี 

           (1)  ณ ท่ีวา่การอาํเภอ 
   (2)  ส่งใหผู้ใ้หญ่บา้นในฐานะประธาน กม. ปิดประกาศท่ีหมู่บา้น และ

ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกกองทุนฯ และประชาชนรับทราบ 
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   (3)  ส่งใหเ้ทศบาลตาํลบลท่ีไม่มีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เทศบาลเมือง/นคร 
เมืองพทัยา แลว้แต่กรณีปิดประกาศ ณ สาํนกังานเทศบาลเพื่อประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกกองทุนฯ 
และประชาชนรับทราบ 

      2.2.15.8  การเตรียมการของผูใ้หญ่บา้น (5-15 มิถุนายน 2555)  
   1)  ผูใ้หญ่บา้นในฐานะประธาน กม. ประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและนดัหมาย
เวลาในการประชุม เพื่อคดัเลือกกนัเองในหมู่บา้น หมู่บา้นละ 1 คน ใหส้มาชิกตามบญัชีรายช่ือท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากนายอาํเภอไดรั้บทราบ 

  2)  ประชุม กม. เพื่อเตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม
ประชาคมในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2555 และมอบหมายภารกิจให ้กม. ในแต่ละดา้นรับผดิชอบ เช่น 
คณะกรรมการดา้นอาํนวยการจดัเตรียมสถานท่ีประชุม จดรายงานการประชุม เอกสารท่ีใชใ้นการ
ประชุม บญัชีรายช่ือเพื่อรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และเอกสารหรือวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
และภารกิจของคณะทาํงานดา้นอ่ืนๆ 

  3)  เตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2.2.15.9  การจดัประชุมประชาคมสมาชิกกองทุนฯเพื่อคดัเลือกตวัแทนของ

หมู่บา้น (17 มิถุนายน 2555) 
 1) เวลา 07.00-08.00 น. กม. ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ กม. ท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น
พร้อมกนั ณ สถานท่ีประชุม และเตรียมความพร้อมของเอกสารและสถานท่ี โดยให้มีการจดัทาํ
บญัชีรายช่ือ กม. ท่ีปฏิบติังานไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณดว้ย 
 2) เวลา 08.30-10.30 น. รับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯเขา้ร่วมประชุม 
(เฉพาะสมาชิกท่ีลงทะเบียนตามบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายอาํเภอ) โดยใหส้มาชิกฯตาม
บญัชีรายช่ือแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนๆท่ีทางราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและ

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชนและลงรายมือช่ือหรือพิมพร์ายน้ิวมือในบญัชีรายช่ือเพื่อเขา้ร่วม

ประชุมประชาคม(หากไม่ไดล้งทะเบียนเป็นสมาชิกสามารถเขา้ร่วมสังเกตการณ์ไดแ้ต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 
 3) เวลา 10.30 น.ปิดรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 4) ปลัดอาํเภอหรือผูท่ี้นายอาํเภอมอบหมายแจ้งวตัถุประสงค์ของการ
ประชุม 
 5) ผูใ้หญ่บา้นในฐานะประธาม กม. ดาํเนินการประชุม โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็นตวัแทนของหมู่บา้น ทั้งน้ี การเสนอช่ือแต่ละคนจะตอ้งมีผูรั้บรอง
อยา่งนอ้ย 2 คน และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งยนิยอม 
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 6) กรณีมีผูส้มคัรเป็นสมาชิกกองทุนฯตามบญัชีรายช่ือเพียงคนเดียว ให้ถือ
วา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนของหมู่บา้น ยกเวน้จะสละสิทธ์ิ 
 7) หากมีการเสนอช่ือคนเดียวตอ้งมีผูส้นับสนุนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
สมาชิกกองทุนฯท่ีเขา้ร่วมประชุม หากมีคะแนนสนบัสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึงให้ กม. เปิดรับสมคัรใหม่
เป็นคร้ังท่ีสอง หากมีการเสนอช่ือเพียงคนเดียวและลงคะแนนแลว้ยงัมีเสียงสนบัสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึง
อีก ให ้กม. เปิดรับสมคัรใหม่เป็นคร้ังท่ีสาม หากมีการเสนอช่ือเพียงคนเดียวอีกใหถื้อว่าผูน้ั้นเป็นผู ้
ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนของหมู่บา้น 
 8) หากมีการเสนอช่ือมากกว่า 1 คน ให้มีการแนะนําตัวโดยต้อง
กาํหนดเวลาใหเ้ท่าเทียมกนั 
 9) การคดัเลือกใหท่ี้ประชุมกาํหนดว่าจะใชว้ิธีใด แต่เพื่อความโปร่งใสและ
ขจดัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนควรให้กระทาํโดยเปิดเผย ดว้ยการเรียกช่ือผูถู้กเสนอช่ือทีละคนแลว้เปิด
โอกาสให้ท่ีประชุมคดัเลือกโดยเปิดเผยดว้ยการยกมือข้ึนพน้ศีรษะ ทั้งน้ี สมาชิก 1 คน มีสิทธิ
ลงคะแนนได ้1 เสียง ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดถือว่าผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนสมาชิกกองทุนฯ
ของหมู่บา้น 
 10)  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให ้กม. จดัใหมี้การจบัสลาก 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 
1 เป็นการจบัสลากเพื่อกาํหนดลาํดบัการจบัสลากในคร้ังท่ี 2 และการจบัสลากคร้ังท่ี 2 เป็นการจบั
สลากเพ่ือคดัเลือก 
 11)  เม่ือไดร้ายตวัแทนสมาชิกกองทุนฯของหมู่บา้นแลว้ (ผูไ้ดรั้บคดัเลือก
ถือเป็นคณะกรรมการกองทุนฯตาํบล) ให้ผูใ้หญ่บา้นในฐานะประธาน กม. แจง้รายช่ือและรายงาน
การประชุมให้นายอาํเภอทราบภายในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2555 พร้อมบญัชีรายช่ือสมาชิกชุดท่ีใช้
สําหรับการประชุมประชาคมและชุดท่ีปิดประกาศ รวมทั้ งออกหลักฐานการได้รับคัดเลือก 
ตลอดจนแจง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บคดัเลือกทราบถึงสถานท่ีและเวลาการประชุม ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555 
 12)  อาํเภอจดัทาํบญัชีรายช่ือตวัแทนสมาชิกกองทุนฯของหมู่บา้นรายตาํบล
ใหแ้ลว้เสร็จและมอบใหชุ้ดปฏิบติัการประจาํตาํบลแต่ละตาํบลจดัประชุม 

2.2.15.10  การจดัประชุมตวัแทนหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือตาํบล
ละ 1 คน (20 มิถุนายน 2555) 
 1) เวลา 07.00-08.00 น. ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลพร้อมกนั ณ สถานท่ี
ประชุม และเตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2) เวลา 08.30-10.30 น. รับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยแสดงหลกัฐานท่ี
ประธาน กม. ออกใหแ้ละบตัรประจาํตวัประชาชนและบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและ
หมายเลขประจาํตวัประชาชน 
 3) เวลา 10.30 น. ปิดรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 4) ตวัแทนชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลแจง้วตัถุประสงคข์องการประชุมและ
คดัเลือกตวัแทนท่ีอาวโุสสูงสุดเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุม 
 5) ประธานดาํเนินการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ตวัแทนสมาชิกกองทุนฯ
ระดบัตาํบลคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือตาํบลละ 1 คน 
 6) หากมีการเสนอช่ือคนเดียว ตอ้งมีผูส้นบัสนุนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของตวั
แทนท่ีเข้าร่วมประชุม หากมีคะแนนสนับสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึงให้ชุดปฏิบัติการประจําตําบล
ดาํเนินการเปิดรับสมคัรใหม่อีกคร้ัง หากลงคะแนนแลว้ยงัมีเสียงสนับสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึงให้ชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบลเปิดรับสมคัรเป็นคร้ังท่ีสาม หากมีการเสนอช่ือคนเดียวอีกใหถื้อว่าผูน้ั้นเป็น
ผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนของตาํบล 
 7) หากมีการเสนอช่ือมากกว่า 1 คน ให้มีการแนะนําตัว โดยต้อง
กาํหนดเวลาใหเ้ท่าเทียมกนั 
 8) การคดัเลือกใหท่ี้ประชุมกาํหนดว่าจะใชว้ิธีใด แต่เพื่อความโปร่งใสและ
ขจดัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนควรให้กระทาํโดยเปิดเผย ดว้ยการเรียกช่ือผูถู้กเสนอช่ือทีละคนแลว้เปิด
โอกาสให้ท่ีประชุมคดัเลือกโดยเปิดเผยดว้ยการยกมือข้ึนพน้ศีรษะ ทั้งน้ี สมาชิก 1 คน มีสิทธิ
ลงคะแนนได ้1 เสียง ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดถือว่าผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนสมาชิกกองทุนฯ
ระดบัตาํบล 
 9) หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลจดัให้มีการจบั
สลาก 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 เป็นการจบัสลากเพื่อกาํหนดลาํดบัการจบัสลากในคร้ังท่ี 2 และการจบั
สลากคร้ังท่ี 2 เป็นการจบัสลากเพื่อคดัเลือก 
 10) เม่ือได้รายช่ือตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯระดับตาํบลแลว้ให้ชุด

ปฏิบติัการประจาํตาํบลออกหลกัฐานมอบให้ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเพื่อนาํไปแสดงตนในการประชุม

และรายงานให้นายอาํเภอทราบพร้อมทั้งแจง้ให้ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกทราบสถานท่ีและเวลาในการ

ประชุม เพื่อคดัเลือกตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯตาํบลจากทุกตาํบลของอาํเภอให้เหลือ 1 คน 
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯระดบัจงัหวดั ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2555 
 11)  นายอาํเภอรวบรวมรายช่ือตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯตาํบลจากทุก
ตาํบล (รวมตวัแทนจากเทศบาลตาํบลท่ีไม่มีกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เทศบาลเมือง/นคร เมืองพทัยา 
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แลว้แต่กรณี) เพื่อจดัทาํบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลืออาํเภอละ 1 คน เป็น
คณะกรรมการกองทุนฯระดบัจงัหวดั 

2.2.15.11  การจดัประชุมคณะกรรมการกองทุนฯระดบัตาํบล (24 มิถุนายน 2555) 
 1) เวลา 07.00-08.00 น. นายอาํเภอเตรียมความพร้อมของสถานท่ีประชุม 

และเตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) เวลา 08.30-10.30 น. รับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยแสดงหลกัฐานท่ี

ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลออกให้และบตัรประจาํตวัประชาชนและบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ท่ี

มีรูปถ่ายและหมายเลขประจาํตวัประชาชน 
 3) เวลา 10.30 น. ปิดรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 4) นายอาํเภอแจ้งวตัถุประสงค์ของการประชุมและคัดเลือกตัวแทนท่ี

อาวโุสสูงสุดเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุม 
 5) ประธานดาํเนินการประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลืออาํเภอละ 1 คน 
 6) การคดัเลือกให้มีการเสนอช่ือผูท่ี้สมควรไดค้ดัเลือก ทั้งน้ี การเสนอช่ือ

ตอ้งมีผูรั้บรองอยา่งนอ้ย 2 คน และผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมดว้ย 
 7) หากมีการเสนอช่ือคนเดียว ตอ้งมีผูส้นบัสนุนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของตวั

แทนท่ีเขา้ร่วมประชุม หากมีคะแนนสนบัสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึงให้นายอาํเภอดาํเนินการเปิดรับสมคัร
ใหม่อีกคร้ัง หากลงคะแนนแลว้ยงัมีเสียงสนบัสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึงใหน้ายอาํเภอเปิดรับสมคัรเป็นคร้ัง
ท่ีสาม หากมีการเสนอช่ือคนเดียวอีกใหถื้อวา่ผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนของตาํบล 

 8) หากมีการเสนอช่ือมากกว่า 1 คน ให้มีการแนะนําตัว โดยต้อง
กาํหนดเวลาใหเ้ท่าเทียมกนั 

 9) การคดัเลือกใหท่ี้ประชุมกาํหนดว่าจะใชว้ิธีใด แต่เพื่อความโปร่งใสและ
ขจดัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนควรให้กระทาํโดยเปิดเผย ดว้ยการเรียกช่ือผูถู้กเสนอช่ือทีละคนแลว้เปิด
โอกาสให้ท่ีประชุมคดัเลือกโดยเปิดเผยดว้ยการยกมือข้ึนพน้ศีรษะ ทั้งน้ี สมาชิก 1 คน มีสิทธิ
ลงคะแนนได ้1 เสียง ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดถือว่าผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนคณะกรรมการ
กองทุนฯระดบัจงัหวดั 

 10)  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหน้ายอาํเภอจดัใหมี้การจบัสลาก 2 คร้ัง โดย
คร้ังท่ี 1 เป็นการจบัสลากเพื่อกาํหนดลาํดบัการจบัสลากในคร้ังท่ี 2 และการจบัสลากคร้ังท่ี 2 เป็น
การจบัสลากเพื่อคดัเลือก 
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 11)  เ ม่ือท่ีประชุมมีมติคัดเ ลือกผู ้ใดแล้ว  (ผู ้ท่ีได้รับคัดเ ลือกถือเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯระดับจังหวดั) และให้นายอาํเภอรายงานจงัหวดัทราบภายในวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2555 

2.2.15.12  การรายงานผล (25 มิถุนายน 2555) จงัหวดัรวบรวมรายช่ือส่งกรมการ
ปกครองภายในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2555 

2.2.16  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดมี้การดาํเนินงานและมีความคืบหน้าไปมาก ขณะเดียวกนัก็

เร่ิมมีปัญหาปรากฏให้เห็นบา้งแลว้ในบางพ้ืนท่ี  จากการท่ีรัฐบาลพยายามผลกัดนัให้ผูห้ญิงเขา้มามี
ส่วนร่วมมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ภายใตย้ทุธศาสตร์แผนพฒันาสตรีในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ เสริมสร้างความเสมอภาค, 
พฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม, พฒันาคุณภาพและความมัน่คงของชีวิต, 
พฒันาศกัยภาพสตรีให้มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมทางดา้นการเมือง และเสริมสร้างและพฒันาการ
ขบัเคล่ือน กลไกในองค์กรสตรี ขณะท่ีสมาชิกกองทุนพฒันาสตรีและกรรมการกองทุนฯระดบั
ตาํบล พบปัญหาคือ การจดัตั้งกองทุนฯ ในต่างจงัหวดัจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯตวัแทน
ตั้งแต่ระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั ซ่ึงมีการร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสตั้งแต่แรกเร่ิม เพราะมี
การอ้างถึงการให้ผู ้นําชุมชน  อาทิ  กํานัน  ผู ้ใหญ่บ้านหรือนักการเมืองท้องถ่ิน  เข้ามาเป็น
คณะกรรมการ หรือไดเ้ขา้มาแทรกแซงโดยใหค้รอบครัว อาทิ ภรรยาหรือลูกเขา้มาเป็นตวัแทน หรือ
มีข่าวการล็อกตาํแหน่งของกรรมการเอาไวก่้อน ทาํให้เกิดความกงัวลว่าผูห้ญิงระดบัรากหญา้ท่ี
ตอ้งการเขา้มาทาํหนา้ท่ีจริงๆจะไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมบริหารกองทุนอย่างแทจ้ริง รวมถึงประเด็น
การสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนฯ ของชาวบา้นท่ีมีรายช่ือตกหล่นไม่ไดรั้บสิทธิ ทั้งท่ีมีการดาํเนินการ
สมคัรไปเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ก็มีการลงคะแนนเสียง
ดว้ยการยกมือ อาจทาํให้เกิดความเกรงใจไม่กลา้ลงคะแนนเสียง อีกทั้งการประชาสัมพนัธ์ท่ียงัไม่
ครอบคลุม สร้างความคลุมเครือใหแ้ก่ชาวบา้น จนสร้างความเขา้ใจผดิใหแ้ก่ชาวบา้นว่ากองทุนฯ น้ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อให้กูย้ืมรายบุคคลเท่านั้น (จุฑาเกษม ปักษาเจริญกุล, 2555) ดงันั้นส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและอนุญาตให้สามารถใชพ้ื้นท่ีของราชการในการ

ดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนฯ ได ้เพราะปัจจุบนัการดาํเนินงานต่างๆ ส่วนใหญ่จดัข้ึนท่ี
บา้นของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น โดยไม่มีเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งรับรู้เร่ืองการดาํเนิน
โครงการ และการพิจารณาโครงการ   จึงมีการออกมาร้องเรียนเพ่ือให้สตรีสามารถเข้าถึง
ผลประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริง นอกจากนั้นสตรีในพื้นท่ีต่างๆยงัมีการเรียกร้องให้ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก
เขา้มาเป็นคณะกรรมการฯ ซ่ึงถือว่าเป็นตวัแทนของชาวบา้นให้แสดงศกัยภาพ ความสามารถของ
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ตัวเองอย่างเต็มท่ี แสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารและจัดการกองทุนฯ ได้ โดยมุ่งหวังให้
คณะกรรมการฯเป็นกลไกเช่ือมโยงกับเครือข่ายในแต่ละตาํบล หรือแต่ละอาํเภอได้โดยไม่ถูก
ครอบงาํจากผูมี้อิทธิพล รวมถึงการแสดงความตอ้งการให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้มาดูแลกองทุนฯ ให้
ดาํรงในฐานะท่ีปรึกษาและใหข้อ้แนะนาํท่ีดีได ้ไม่ใช่เป็นผูบ้งการชุมชน เพราะจะทาํใหชุ้มชนและ
สงัคมไม่สามารถเดินหนา้พฒันาต่อไปได ้

ประชาชนและนักวิชาการด้านสตรีศึกษาทัว่ประเทศกาํลงัเฝ้าจบัตามองกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีภายใตร้ะเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าในท่ีสุดแลว้กองทุนซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณ

แผ่นดินสูงถึง 7,700 ลา้นบาท จะสามารถพฒันาศกัยภาพของสตรีไทยไดอ้ย่างแทจ้ริง หรือว่าจะ
กลายเป็นเพียงกลอุบายหาเสียงของนกัการเมือง ซ่ึงสาํหรับรายละเอียดดา้นงบประมาณการใชจ่้าย
ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีนั้น จะใชง้บประมาณเบ้ืองตน้รวม 7,700 ลา้นบาท โดยกองทุนน้ีจะ
มีสดัส่วนการจ่ายเป็น 3 ระดบัคือ จงัหวดัเลก็จะไดง้บประมาณ 70 ลา้นบาท จงัหวดัขนาดกลาง 100 
ลา้นบาท และจงัหวดัขนาดใหญ่ 130 ลา้นบาท ทั้งน้ีรัฐบาลไดค้าดการณ์ว่าจะมีสตรีทัว่ประเทศ 
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุนไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นคน โดยมุ่งหวงัว่าเงินกอ้นน้ีของกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจะช่วยพฒันาใหค้วามเป็นอยูข่องสตรีดีข้ึนได ้และเช่ือว่าจะไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาหน้ีสูญ
ในอนาคต เน่ืองจากจะมีคณะกรรมการทั้งระดบัตาํบล ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศกลัน่กรอง
โครงการอยา่งละเอียด โดยจะมีตวัแทนจากหมู่บา้นร่วมเป็นคณะกรรมการระดบัตาํบลเพื่อดูแลและ
บริหารกองทุน ส่วนในระดบัประเทศจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน  

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองน้ีไดก้ลายเป็นประเด็นท่ี คณะกรรมาธิการ การพฒันาสังคมและกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส วุฒิสภา โดยยุวดี น่ิมสมบุญ ได้ให้
ความสาํคญัและติดตามดูเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ด เพราะตอ้งการใหเ้งินงบประมาณแผน่ดินจาํนวนน้ีเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดกบัสตรีไทย และสามารถนาํไปใชพ้ฒันาสร้างเสริมศกัยภาพสตรีไทยอยา่งเป็น
รูปธรรม  โดยไม่ถูกใช้เ ป็นเค ร่ืองมือทางการเ มืองของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  ทั้ ง น้ี  ท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการการพฒันาสังคมฯ ไดต้ั้งประเด็นคาํถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่นาํเร่ืองสาํคญัน้ีเขา้
พิจารณาในรัฐสภา แต่กลบัเลือกออกเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมีความเห็นว่าร่าง
แผนการกาํหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของการเป็นสมาชิกอาจจะขดัต่อหลกัสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของสตรี พร้อมกบัตั้งคาํถามเพ่ือให้สังคมไดร่้วมกนัติดตามว่า สตรีไทยทุกคนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจริงหรือไม่ ประเด็นสาํคญัท่ีมีการหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการพฒันาสังคมฯ คือทาํไมจึงตอ้งกาํหนดให้สตรีไทยตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกกองทุน 
ทั้งๆ ท่ีโดยความเป็นจริงแลว้สตรีไทยทุกคนตอ้งไดรั้บสิทธ์ิในการร่วมใชก้องทุนน้ีอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาคกนั ไม่ว่าจะสมคัรหรือไม่สมคัรเป็นสมาชิกก็ตาม ประเด็นต่อมาคือเหตุใดจึงกาํหนด
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อายุของผูส้มคัรสมาชิกไวเ้พียง 15 ปี ทาํไมจึงไม่กาํหนด ท่ีเกณฑอ์ายุ 18 ปี เน่ืองจากเด็กอายุ 15 ปี 
อาจจะยงัไม่สามารถเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกองทุนไดอ้ยา่งถ่องแท ้ซ่ึงเร่ืองน้ีอาจจะมีเง่ือนไข บาง
ประการท่ีทาํใหเ้ด็กจาํเป็นตอ้งอาศยัการตดัสินใจของผูป้กครอง แทนการตดัสินใจของตนเองอยา่ง
แทจ้ริง ถา้หากเป็นเช่นนั้น กห็มายความวา่เดก็อาจถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของ นกัการเมือง
ไดโ้ดยปริยาย 

ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมาธิการการพฒันาสังคมฯ ในประเด็นน้ีสอดรับกบัขอ้วิตกกงัวล
ของผูช้าํนาญการดา้นสตรีศึกษาอยา่งชดัเจน อยา่งเช่น กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
หรือยูนิเฟมวิจารณ์ว่ากองทุนน้ีมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูห้ญิงทุกคนมีสิทธ์ิเขา้ถึงกองทุนอย่างแทจ้ริง 
และไม่มีส่วนใดระบุใหช้ดัเจนว่ากองทุนน้ีจะช่วยส่งเสริมเร่ืองความมัน่คงและสันติภาพใหก้บัสตรี 
แถมยงัมิไดก้าํหนดว่าจะเปิดโอกาสให้สตรีไทยมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของสังคมและ

ปัญหาทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ก็ตั้งคาํถามกบักองทุนฯน้ีว่า เร่ืองน้ีเป็น
นโยบายสาธารณะแต่กลับไม่พบว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญกับเร่ืองการตรวจสอบการใช้

เงินกองทุนตามหลกัธรรมาภิบาล และวิพากษว์่ารัฐบาลให้ความสาํคญักบัเร่ืองของเมด็เงินมากกว่า
การวิเคราะห์ถึงปัญหาของสตรีไทยอยา่งลึกซ้ึง โดยระบุว่าการพฒันาศกัยภาพสตรีนั้นมิใช่แค่เพียง
การทุ่มเมด็เงินลงไปเท่านั้น แต่ตอ้งมีวิธีการใชเ้งินเพื่อสร้างศกัยภาพของสตรีอยา่งแทจ้ริงดว้ย และ
ตอ้งบริหารจดัการกองทุนฯ อยา่งเป็นระบบ มิฉะนั้นจะกลายเป็นการจงใจสร้างหน้ีสินใหป้ระชาชน
ไปโดยปริยาย และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือนกัวิชาการกลุ่มน้ีให้ความเห็นสอดคลอ้งกบัองคก์รพฒันาสตรี
ไทยว่า รัฐบาลจาํเป็นตอ้งเร่งรัดให้นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีออกเป็นพระราชบญัญติั
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีภายใน 90 วนั และเรียกร้องใหรั้ฐบาลจดัเวทีสาธารณะระดบัจงัหวดั เพื่อ
มีการแลกเปล่ียนและสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ภารกิจ และประโยชน์ท่ี
ผูห้ญิงทุกคนจะไดรั้บต่อไป (ยวุดี น่ิมสมบุญ, 2555) 

การท่ีรัฐบาลกาํหนดใหก้องทุนพฒันาบทบาทสตรี เป็นกองทุนปิด การท่ีจะเขา้ถึงตอ้งมีการ 
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกก่อน ถือเป็นการจาํกดั สิทธิในเร่ืองของสิทธิพลเมืองท่ีประชากรหญิง จะตอ้ง
ไดรั้บประโยชน์เก้ือกลูจากการดาํเนินนโยบายสาธารณะของรัฐตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ แลว้ 
การกาํหนดใหผู้ท่ี้จะเป็นสมาชิกกองทุนไดจ้ะตอ้งเป็นหญิงท่ีมีอาย ุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือการ
กําหนดว่าผูท่ี้จะเป็นสมาชิกจะต้องเป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาอยู่ในพื้นท่ีเท่านั้ น โดยไม่ได้คาํนึงถึง
ประชากรหญิงสัญชาติไทยท่ีอาศยั อยู่ในต่างประเทศ ท่ียากจะเขา้ถึงกองทุน ทาํให้จะมีประชากร
หญิงกวา่ 23 ลา้นคน หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 70 ของประชากรหญิงทั้งประเทศ ถูกกนัออกไปจาก
การเขา้ถึงกองทุนทนัที ทางเครือข่ายจึงเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าว ของรัฐบาลก่อให้เกิดความ
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เสียหาย และไม่เป็นธรรมกบัประชาชนท่ีอยู่ในอาํนาจของผูต้รวจการแผ่นดินตามมาตรา 244 (ข) 
ของรัฐธรรมนูญ ท่ีจะดาํเนินการตรวจสอบวินิจฉยัเพื่อใหเ้กิดการคุม้ครองสิทธิของประชากรสตรีท่ี
ไม่ไดรั้บโอกาสให้เขา้ถึงกองทุนให้ไดรั้บสิทธิตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัอยา่งแทจ้ริง (สุธาดา เมฆ
รุ่งเรืองกุล, 2555) ส่วนประเด็นเร่ืองเงินสนบัสนุน ท่ีจะใหส้ตรีกูย้มืหรือรับไปดาํเนินโครงการตาม
แนวทางของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ท่ีมีอตัราส่วน 80 : 20 ระหว่าง เงินกูห้มุนเวียน : พฒันา
ศกัยภาพอย่างท่ีเปิดเผยออกมาแลว้นั้นไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากกองทุนฯ คือ 
เมด็เงินท่ีไหลผา่นเขา้มาถึงกลุ่มสตรี แต่จะตกถึงกลุ่มผูห้ญิงยากจนดอ้ยโอกาสจริงๆ สักแค่ไหนยงั
เป็นท่ีกงัขา เพราะกองทุนฯ น้ี เป็นกองทุนท่ีเหมารวมสตรีทุกคนทุกกลุ่มทุกวยัตั้งแต่อาย ุ15 ปี และ
ทุกจุดประสงคไ์ม่กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูห้ญิงกลุ่มใดไวอ้ยา่งรัดกุม อีกทั้งโครงสร้างอาํนาจเก่าท่ีมี
ชายเป็นใหญ่ยอ่มเอ้ือต่อผูห้ญิงท่ีมีโอกาสในสังคม มากกว่าผูห้ญิงดอ้ยโอกาส ซ่ึงผลท่ีไดคื้อมีเพียง
เมด็เงินไหลผา่นเขา้มือผูห้ญิง จนสามารถต่อยอดเงินกูน้ั้นดว้ยการลงทุนและการนาํเงินเขา้บา้นเขา้
ครอบครัวได ้ก็หมายความว่า จะสามารถทา้ทายเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจเก่า ลดทอนอิทธิพล
อาํนาจชายท่ีเป็นใหญ่ เกิดความเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างในครอบครัว และ
โครงสร้างการเมืองการปกครองของชุมชนและของประเทศ  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีขอ้เสนอว่า รัฐบาล
ควรมีการสร้างศกัยภาพ สร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูห้ญิงดอ้ยโอกาส ซ่ึงอาจตอ้งยอมขาดทุน ลงทุน
แบบใหเ้ปล่าในระยะยาวเสียก่อน เช่น การศึกษาการฝึกทกัษะเฉพาะดา้น การทาํบญัชี การมีพี่เล้ียง
ช่วยตั้งตวัในระยะแรก ไม่เวน้แมแ้ต่อาชีพทาํนา ควรมีการอบรมเพิ่มศกัยภาพหลายๆ ดา้นเพ่ือช่วย
เกษตรกรตั้งตวัหลุดพน้วงจรหน้ีสินและต่อยอดไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพราะงานวิจยัพบว่าการปล่อยให้
เกษตรกรชาวนา หรือไม่ว่าคนด้อยโอกาสในอาชีพใดได้รับเพียงเงินกู้เล็กๆ น้อยๆ ต่อสู้ตาม
ยถากรรมในโครงสร้างอาํนาจเก่าท่ีมีชายเป็นใหญ่อยา่งท่ีสงัคมไทยทาํมาแลว้หลายศตวรรษบวกกบั

ภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงระบบการเงินการคา้ของโลกเปล่ียนแปลง เป็นเร่ืองท่ีทาํให้
สาํเร็จวตัถุประสงคไ์ดย้าก (สุกญัญา หาญตระกลู, 2555) 

สมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น ร่วมกนัจดัโครงการเสวนา เร่ืองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ทาํ
อยา่งไรจึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดกบัสตรี ซ่ึงสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกลุ (2555) กล่าววา่ รัฐบาลควรหยดุ
การดาํเนินงานและแกไ้ขระเบียบก่อน ซ่ึงเงินใชจ่้ายออกไปจะตอ้งพฒันาบทบาทสตรีจริงๆ ไม่ใช่
เป็นเพียงเงินกู ้และตอ้งดูบริบทของสังคมไทยดว้ย เพราะยุคน้ีมีการเจริญเติบโตมาก เช่น ปัญหา
ดา้นการเมืองท่ีบทบาทสตรียงัมีนอ้ย ดา้นเศรษฐกิจท่ีผูห้ญิงจาํนวนมากยากจน ดอ้ยโอกาส และบาง
คนมีปัญหาดา้นสุขภาพ เหล่าน้ีกองทุนตอ้งดูว่าจะช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง ท่ีสาํคญัตอ้งมองเร่ืองความ
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ยัง่ยนื ไม่ใช่จบแค่รัฐบาลน้ี การบูรณาการความร่วมมือในการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
ระหวา่งภาครัฐกบัเครือข่ายองคก์รสตรี คือ  
 1) การแต่งตั้ งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน จะต้องมีผลงานในการทํา
ประโยชน์แก่สงัคม  
 2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษา ตอ้งมีความชาํนาญเก่ียวกบัการคุม้ครองพิทกัษส์ตรี
และความเสมอภาคระหวา่งเพศ  
 3) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนไม่เกิน 10 คน ในระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยเร่ืองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ขอ้ 20 จาํนวน 5 คน จากบญัชี
รายช่ือท่ีเครือข่ายองคก์รสตรีภาคประชาชนเสนอ  
 4) เม่ือประกาศรายช่ือคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
แลว้ขอใหค้ณะกรรมการแกไ้ขระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.
2555 โดยให้มีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ประกอบดว้ย การยกเลิกการ
รับสมคัรสมาชิกและให้เป็นกองทุนเปิด แกไ้ขคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถขอรับสิทธิจากกองทุน 
และทบทวนวตัถุประสงคโ์ดยเรียงลาํดบัใหม่ เนน้เร่ืองแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดักิจกรรมในการพฒันาบทบาทสตรีใหเ้ป็นอนัดบั 1 

นอกจากนั้นยงัมีผูเ้สนอว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีจะตอ้งมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัสตรี โดยเขียนแผนให้ชดัเจน พิจารณาตามความตอ้งการแต่ละหมู่บา้นแต่ละ
กลุ่มคน เพราะต่างก็มีความตอ้งการไม่เหมือนกนั ส่วนการคดัเลือกคณะกรรมการมาดูแลก็ตอ้งมี
คุณภาพ รวมทั้งให้มีคนนอกเขา้ไปเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อให้คาํแนะนาํว่าแต่ละท่ีควรทาํ
โครงการใดบา้ง และคอยตรวจสอบเงินไม่ให้ร่ัวไหล ซ่ึงควรจะเป็นกลุ่มคนท่ีทาํงานเก่ียวกบัดา้น
สังคมสงเคราะห์มาก่อนเพื่อความโปร่งใส และท่ีสําคญัต้องผลกัดันจากระเบียบให้กลายเป็น
พระราชบญัญติั เพราะหากเป็นกฎหมายจะยัง่ยืนมากกว่า โดยขณะน้ียงัไม่ไดอ้นุมติัโครงการใด 
จนกว่าจะตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสียก่อน ทุกอย่างจึงจะเดินหน้าไปได ้โดยพร้อมรับฟัง
ขอ้เสนอแนะ แต่ทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนและตอ้งใชเ้วลา (สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกลุ, 2555) 
 

2.3  แนวคดิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ แนวคดิการมีส่วนร่วม  
 
 2.3.1  ความหมายของการรับรู้ 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาในการท่ีบุคคลประสบกับ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงซ่ึงถือเป็นส่ิงเร้าและเลือกท่ีจะรับเอาส่ิงเร้านั้นเขา้มาในระบบความ
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นึกคิดพร้อมกบัจดจาํส่ิงท่ีรับรู้นั้นไวจ้ากนั้นพิจารณาตีความส่ิงนั้น (พชันี นนทศกัด์ิ และคณะ, 
2549: 269) 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่การมีส่ิง
เร้ามา กระทบกับอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพ่ือการแปลความ 
กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด 
การรู้สึก (Sensing) ความจาํ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision Making) 
(รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548: 298)  

รัชดา อุดมวิฑิต (2540) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การตีความหมายต่อส่ิงเร้าต่างๆท่ีบุคคล
ไดป้ระสบโดยผา่นประสาทสมัผสัวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร 

สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม (2546) กาํหนดความหมายของการรับรู้ว่าเป็นสภาพทาง
จิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการแสดงพฤติกรรม 

Guralnik (1986) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงการรับรู้หรือความสามารถท่ี
จะรับรู้เป็นความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุ ส่ิงของหรือคุณลกัษณะ โดยวิธีแสดงออกทางความรู้สึก 
(Sense) ความตระหนกั (Awareness) และความเขา้ใจ (Comprehension) 

Baron and Greensberg (1995 อา้งถึงใน นพวรรณ กาญจนะวรรณ, 2540) กล่าวว่า
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมา ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการตีความของบุคคลหรือเกิดจากการท่ี
บุคคลรับรู้โลกรอบตวัของตนและตีความออกมาเป็นความคิด ความรู้สึก การตดัสินใจและ

พฤติกรรมของบุคคล ดงันั้น การเขา้ใจเร่ืองการรับรู้จะช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจกระบวนการต่างๆ ใน
องคก์ารทั้งทางดา้นพฤติกรรมการทาํงานและการส่ือสาร รวมทั้งความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อกนัใน
ขณะนั้น การไดข้อ้มูลอยา่งเท่ียงตรงมีผลต่อการทาํความเขา้ใจผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการ
ติดต่อสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รัจนี นพเกตุ (2539) สรุปว่าการรับรู้ คือ ขบวนการประมวลและตีความขอ้มูลท่ีอยูร่อบตวั
เราท่ีไดจ้ากการรู้สึก 

วราลกัษณ์ ธีราโมกข ์ (2538) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีมีการจดัหมู่และการ
ตีความขอ้มูลจากประสาทสมัผสัทั้งหา้ โดยการรวมกบัประสบการณ์ในอดีต 

การรับรู้มีความน่าสนใจในเร่ืองพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร เพราะว่าพฤติกรรมมนุษยมี์
พื้นฐานมาจากการรับรู้โลกมนุษยเ์ป็นเร่ืองของการรับรู้ซ่ึงก็คือเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมเป็นสาํคญัจะ

เห็นว่า การรับรู้เป็นการวิเคราะห์ตีความเพื่อทาํความเขา้ใจในข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นบุคคลจะ

อาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บปัจจุบนัประกอบกบัส่ิงท่ีเคยรับรู้ไวจ้ากอดีตและเกบ็ไวใ้นความทรงจาํ ตลอดจน
ความคาดหวงัของบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย (อุดม ทุมโฆสิต, 2544) 
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กล่าวโดยสรุป การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวล
ความคิด ความรับรู้และการตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาให้มีการตีความหมายใจจิตใจของ
บุคคลท่ีจะทาํใหเ้กิดการไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ 

 
 

2.3.1.1  ปัจจยักาํหนดการรับรู้                    
การรับรู้ส่ิงเร้า หมายถึง การท่ีอาจจะทาํใหค้นสองคนสามารถรับรู้ต่างกนัได ้แลว้แต่

มุมมองของแต่ละคนแลว้แต่การรับรู้ของแต่ละคน การท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ส่ิงต่างๆไดต้อ้งอาศยั
ปัจจยัหลายอยา่งและจะรับรู้ไดดี้มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น 
ประสบการณ์ วฒันธรรม การศึกษา เป็นตน้ ดงันั้นการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าใจอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงนั้นจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548: 
299) มี 2 ประเภท ดงัน้ี 
                                    1)  อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ไดแ้ก่ ความเขม้และขนาดของส่ิงเร้า 
(Intensively and Size) การกระทาํซํ้ าๆ (Repetition) ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคล่ือนไหว 
(Movement) เป็นตน้ 
 2)  อิทธิพลท่ีมาจากภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั 
(Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆท่ีบุคคลไดรั้บ เป็นตน้ 

2.3.1.2  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
Merrill and Lowenstein (1971) กล่าวว่า ผูรั้บข่าวสารแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือและข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะและปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเกิดจาก
ปัจจยัพื้นฐานหลายประการ ดงัน้ี 
 1) ความเหงาเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีว่าโดยปกติคนเราจะไม่ชอบอยูต่าม
ลาํพงัเน่ืองจากจะทาํให้เกิดความรู้สึกสับสน วิตกกงัวล หวาดกลวัการเมินเฉยจากสังคม จึงตอ้ง
พยายามท่ีจะรวมกลุ่มหรือติดต่อกบับุคคลโดยตรงหรืออยูก่บัส่ือต่างๆ 
 2) ความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่างๆ ถือวา่เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของมนุษย์
ปกติความอยากรู้อยากเห็นเร่ิมจากส่ิงใกลต้วัก่อนตลอดจนส่ิงท่ีอยู่ห่างตวัเองท่ีจะมีผลกระทบต่อ

ตนเองทั้งทางตรงและทางออ้ม มนุษยย์งัสนใจอยากรู้อยากเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแง่ต่างๆดว้ย รวมทั้ง
ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเองหรือบุคคลดว้ย 
 3) ประโยชน์ใชส้อยของตนโดยพ้ืนฐานมนุษยมี์ความเห็นแก่ตวั ดงันั้นใน
ฐานะท่ีเป็นผูรั้บสาร จึงตอ้งการแสวงหาและใชข่้าวสารบางอยา่งท่ีจะใชป้ระโยชน์แก่ตนเอง 
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 4) ลกัษณะเฉพาะของส่ือมวลชนโดยทัว่ไป นอกจากองคป์ระกอบเก่ียวกบั 
อาย ุ เพศ การศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทศันคติ ความเช่ือ จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการเปิดรับสารแลว้ ลกัษณะเฉพาะของผูรั้บสารก็มีความตอ้งการท่ีต่างกนั ดงันั้น 
ลกัษณะเฉพาะของส่ือแต่ละชนิดมีส่วนทาํให้ผูรั้บสารจากส่ือมวลชนมีจาํนวนและองคป์ระกอบท่ี

แตกต่างกนั เพราะผูรั้บสารจะเลือกรับข่าวสารเฉพาะอยา่งท่ีสามารถสนองความตอ้งการและความ
พึงพอใจของตนเอง 

โดยทัว่ไป ผูรั้บสารจะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย
ประการ เช่น สนองความตอ้งการของตนเอง ตามสภาพแวดลอ้มเหตุผลและความจาํเป็นเก่ียวกบั
การเลือกรับส่ือต่างๆ นอกเหนือจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูรั้บข่าวสาร
แลว้ผูรั้บข่าวสารมกัจะแสวงหาข่าวสารท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนทศันคติ ตลอดจนความเช่ือเดิม
ของตนเองทั้งน้ี ประสบการณ์ ปรัชญาและหลกัการในการดาํเนินชีวิตกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรมของผูรั้บสาร  

2.3.2  ความหมายของความรู้ 
นักวิชาการหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า ความรู้ความเขา้ใจ โดยสรุปว่า ความรู้

ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจาํและเขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆท่ีบุคคลไดส้ะสม
ไวแ้ละถ่ายทอดต่อๆกนัมาตลอดจนสามารถท่ีจะส่ือความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือ
แสดงความความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆหลงัจากท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆแลว้ (ศุภก
นิตย ์พลไพรินทร์, 2540; ไพศาล หวงัพานิช, 2526) 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535: 7) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ว่า หมายถึง การระลึกถึง
เร่ืองราวต่างๆท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้และรวมถึงการจาํเน้ือเร่ืองต่างๆทั้งท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละ

เน้ือหาวิชาและวิชาท่ีเก่ียวพนักบัเน้ือหาวิชานั้นดว้ย  
The Modern American Dictionary ไดใ้หค้าํจาํกดัความของความรู้ท่ีแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ 

(Wikstrom and Normann, 1994: 9) ดงัน้ี  
  1)  ความรู้ คือ ความคุน้เคยกบัขอ้เทจ็จริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลกัการ

โดยทัว่ไป (Principles) 
  2)  ความรู้ คือ รู้ (Known) หรืออาจจะรู้ (May be known) 
  3)  ความรู้ คือ จิตสาํนึก ความสนใจ (Awareness) 
ศุภกนิตย ์พลไพรินทร์ (2540: 24) ไดก้ล่าวถึงการวดัความรู้ว่า การวดัความรู้เป็นการวดั

ระดบัความจาํ ความสามารถในความคิด เขา้ใจกบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการศึกษาและประสบการณ์
เดิมโดยผา่นการทดสอบคุณภาพแลว้จะแยกคนท่ีมีความรู้กบัไม่มีความรู้ออกจากกนัไดร้ะดบัหน่ึง 
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เกษม วฒันชยั (2546: 39-40) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้วา่ หมายถึงการรวบรวมความคิด
ของมนุษยจ์ดัใหเ้ป็นหมวดหมู่และประมวลสาระท่ีสอดคลอ้งกนัโดยนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์   

จากคาํจาํกดัความท่ีมีผูก้ล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้สามารถสรุปไดว้่า ความรู้ หมายถึงขอ้เท็จจริง 
กฎเกณฑแ์ละรายละเอียดของเร่ืองราวและการกระทาํต่างๆท่ีบุคคลไดป้ระสบมาและเก็บสะสมไว้

เป็นความจาํท่ีสามารถถ่ายทอดต่อๆไปไดแ้ละสามารถวดัความรู้ไดโ้ดยการระลึกถึงเร่ืองเหล่านั้น

แลว้แสดงออกมา  
2.3.2.1  ระดบัของความรู้ 
ความรู้มีอยู่มากมายรอบๆตวัเรา และสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั (มนตรี 

จุฬาวฒันทล, 2537) 
ระดับแรก ความรู้เก่ียวกับส่ิงรอบตัวเรา ซ่ึงสามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผสั 

มองเห็น ไดย้ิน ดมกล่ิน และล้ิมรสได ้เช่น ความร้อน-เยน็ ความสว่าง-มืด เสียง ดงั-เบา กล่ินหอม-
เหมน็ และรสเคม็-หวาน เป็นตน้ ความรู้ระดบัตน้น้ีอาจเรียกวา่ ความรู้สึก 

ระดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษา ซ่ึงจะทาํให้อ่านและเขียนหนงัสือได ้ฟังเขา้ใจ 
ฟังวิทยแุละดูทีวีรู้เร่ืองตลอดจนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดส้ะสมและตกทอดกนัมา 

ระดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นวิชาการ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน ทาํใหคิ้ดเลขเป็น 
คาํนวณดอกเบ้ียได ้ออกแบบอาคารได ้เขียนบทละครได ้ใชค้อมพิวเตอร์เป็น รู้กฎหมายบา้นเมือง 
รู้จกักฏเกณฑ์ ทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี และชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรู้วิธีรักษาโรค เป็นตน้ 
ความรู้วิชาการเหล่าน้ี มกัจะตอ้งเรียนรู้จากครู อาจารย ์เอกสาร ตาํราทางวิชาการหรือผูท่ี้รู้เร่ืองนั้น
มาก่อน 

ระดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ ความรู้ใหม่ เป็นความรู้ท่ีไม่เคยมีอยูก่่อน ไดม้าโดยการคน้ควา้วิจยั 
การคิดคน้กระบวนการใหม่และควรจะหาแนวทางในการนาํความรู้ใหม่ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันา 

Bloom et al. (อา้งถึงใน สุภาภรณ์ จนัทร์พฒันะ, 2546) ไดท้าํการศึกษาและจาํแนก
พฤติกรรมดา้นความรู้เป็น 6 ระดบั โดยเรียงตามลาํดบัชั้นความสามารถจากตํ่าไปสูง ดงัน้ี  
 1) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจาํหรือรู้สึกได ้แต่ไม่ใช่การใช้
ความเขา้ใจไปตีความหมายในเร่ืองนั้นๆ แบ่งออกเป็น ความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริง วิธี
ดาํเนินงาน แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลกัการ 
 2) ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความสาํคญัของเร่ืองราวต่างๆ
ได ้ทั้งในดา้นภาษา รหัส สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ 
การขยายความ 
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 3) การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถนําเอาส่ิงท่ีได้ประสบมา เช่น 
แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์หรือนาํไปใชแ้กปั้ญหาตามสถานการณ์ต่างๆได ้
 4) การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวออกเป็น
ส่วนประกอบยอ่ย เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบส่วนยอ่ยและหลกัการหรือทฤษฎี 
เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ  
 5) การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเร่ืองราวหรือ
ส่วนประกอบยอ่ยมาเป็นเร่ืองราวเดียวกนัโดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค ์ปรับปรุงของเก่าใหมี้
คุณค่าข้ึน 
 6) การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ตดัสินคุณค่าของ
ความคิดอย่างมีหลกัเกณฑ ์เป็นการตดัสินว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไร ใชห้ลกัเกณฑเ์ช่ือถือไดโ้ดยอาศยั
ขอ้เทจ็จริงภายในและภายนอก 

2.3.2.2  การวดัความรู้ 
การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเร่ืองราวข้อเท็จจริงหรือ

ประสบการณ์ต่างๆหรือเป็นการวดัการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลไดรั้บคาํสอน การบอกกล่าว 
การฝึกฝนของผูส้อน รวมทั้งจากตาํราจากส่ิงแวดลอ้มต่างๆดว้ยคาํถามวดัความรู้ แบ่งออกเป็น 3 
ชนิด (ไพศาล หวงัพานิช, 2526: 96-104) คือ 
 1) ถามความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเน้ือหาขอ้เท็จจริง
ต่างๆของเร่ืองราวทั้งหลาย ประกอบดว้ยคาํถามประเภทต่างๆ เช่น ศพัท ์นิยม กฎ ความจริงหรือ
รายละเอียดของเน้ือหาต่างๆ  
 2) ถามความรู้ในวิธีการดาํเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบติัต่างๆตาม
แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบติังานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ลาํดบัขั้น 
แนวโนม้การจดัประเภทและหลกัเกณฑต่์างๆ  
 3) ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจาํขอ้สรุปหรือ
หลกัการของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะร่วม เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกั 
หรือหวัใจของเน้ือหานั้น  

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2540: 99) กล่าวว่า การวดัความรู้นั้นเป็นการวดัความสามารถของ
บุคคลในการระลึกนึกถึงเร่ืองราวหรือส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้ซ่ึงคาํถามท่ีใชใ้นระดบัน้ี คือความจาํ 
 2.3.3  ความหมายของความเขา้ใจ 
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ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถจบัใจความสาํคญัของเร่ืองราวต่างๆ
ไดท้ั้งภาษา รหสั สญัลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยาย
ความ (จกัรกริช ใจดี, 2542) 

จกัรกริช ใจดี (2542: 8-9) ไดแ้ยกความเขา้ใจออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
2.3.3.1  การแปลความ คือ ความสามารถในการจบัใจความใหถู้กตอ้งกบัส่ิงท่ีส่ือ

ความหมายหรือความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงหรือจากการ

ส่ือสารรูปแบบหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง 
2.3.3.2  การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมายหลายๆอนั

มาเรียบเรียง โดยทาํการจดัระเบียบ สรุปยอดเป็นเน้ือความใหม่โดยยดึเป็นเน้ือความเดิมเป็นหลกัไม่
ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑอ่ื์นใดมาใช ้

2.3.3.3  การขยายความ คือ ความสามารถท่ีบรรยายเน้ือหาขอ้มูลท่ีรับรู้มาใหม้ากข้ึน
หรือเป็นความสามารถในการทาํนายหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งดี โดยอาศยัขอ้มูล
อา้งอิงหรือแนวโนม้ท่ีเกินเลยจากขอ้มูล 

กล่าวโดยสรุป ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความทรงจาํในเร่ืองราวขอ้เท็จจริง
รายละเอียดต่างๆ และความสามารถในการนําความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง อธิบาย 
เปรียบเทียบในเร่ืองนั้นๆไดอ้ย่างมีเหตุผลและความรู้ความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและ

รวมถึงการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ตามขั้ นตอน  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั  

2.3.4  แนวคิดการมีส่วนร่วม 
2.3.4.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม เป็นคาํหลกัคาํหน่ึงท่ีนกัวิชาการมกักล่าวอา้งถึง กลุ่มเป้าหมายและ

ชุมชนในกิจกรรมนั้นๆ ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2544: 6-20) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
อาจจะตีกรอบไดแ้ตกต่างกนั แต่เดิมรัฐมองในแง่ของการเนน้การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมทาํงาน และร่วมบาํรุงรักษามากกวา่ร่วมสมทบดา้นวตัถุ และเงิน ซ่ึงอาจมีความจาํ
เป็นอยูก่ต็าม โดยภาพรวมแลว้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นจะตอ้งเก่ียวกบัเร่ือง
ต่อไปน้ี 

  1)  ร่วมศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
  2)  ร่วมคิดสร้างรูปแบบการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาและสนองความ

ตอ้งการของชุมชน 
  3)  ร่วมกาํหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
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  4)  ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม 

  5)  ร่วมบริหารงานพฒันาทั้งสติปัญญา แรงงาน และซ่อมบาํรุงรักษาผลท่ี
เกิดจากการกระทาํกิจกรรมนั้นๆ 

2.3.4.2  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
องคก์ารอนามยัโลกไดเ้สนอรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงจะตอ้งประกอบดว้ย

กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
1)  การวางแผน ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 

จดัลาํดบัความสาํคญั ตั้งเป้าหมายกาํหนดการใชท้รัพยากร กาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
และประการสาํคญัคือ การตดัสินใจดว้ย 

2)  การดาํเนินกิจกรรม ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัสรรควบคุม
ทางการเงิน และการบริหาร 

3)  การใชป้ระโยชน์ ประชาชนจะตอ้งมีความสามารถในการนาํเอากิจกรรม
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มระดบัของการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสงัคม 

4)  การไดรั้บประโยชน์ ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์
จากชุมชนในพื้นท่ีท่ีเท่ากนั ซ่ึงอาจเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั สงัคม หรือวตัถุกไ็ด ้

2.3.4.3  ความหมายเชิงจิตวทิยาของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม (Participation) สามารถอธิบายความหมายในเชิงจิตวิทยาไดว้า่ เป็น

การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผล
ของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจใหก้ระทาํการให ้(Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
นั้น รวมทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย ดงัรายละเอียดท่ีใหค้าํอธิบาย
เพิ่มเติม คือ 

1)  การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ เป็นการเก่ียวขอ้งทั้งตวั (Self) 
ไม่ใช่เฉพาะเพยีงแต่เก่ียวขอ้งทางดา้นกาํลงักายหรือทกัษะ กล่าวคือ ผูมี้ส่วนร่วมจะมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทางจิต (Ego - Involved) ไม่เพียงแต่เฉพาะดา้นการงาน (Task - Involved) 

2)  การกระทาํการให ้(Contribution) เม่ือผูมี้ส่วนร่วมไดบ้งัเกิดความ
เก่ียวขอ้งดา้นจิตใจและอารมณ์แลว้กเ็ท่ากบัเปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

กระทาํการเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม โดยเหตุน้ีการมีส่วนร่วมจึงเป็นการยนิยอม 
(Consent) มากกวา่ท่ีจะกระทาํตามคาํสัง่ซ่ึงเป็นการกระทาํโดยปราศจากการยนิยอมพร้อมใจ และ
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคก์ารมีส่วนร่วมจึงเป็นความสมัพนัธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยคุลวิถี” 
คือมีการติดต่อส่ือสารทั้งไปและกลงัระหวา่งบุคคลนั้นและกลุ่ม 

3)  การร่วมรับผดิชอบ (Participation and Responsibility) เม่ือเกิดการ
เก่ียวขอ้งดา้นจิตใจ อารมณ์ และไดก้ระทาํการใหแ้ก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแลว้ผูมี้ส่วนร่วมจะเกิด
ความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มนั้นดว้ย เพราะการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ี
บุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (Self - Involved) กบักลุ่มและตอ้งการเห็นผลสาํเร็จของการทาํงานนั้นดว้ย จึง
เกิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่ม 

2.3.4.4  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2527) ไดแ้ยกแยะขั้นตอนท่ีประชาชนควรมีส่วนร่วมไวเ้ป็น 4 

ขั้นตอน คือ 
1)  การมีส่วนร่วมในการคน้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท 
2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม 
3)  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติัตาม 
4)  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

ไพโรจน์ สุขสัมฤทธ์ิ (2541: 241) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
เป็นกระบวนการ การดาํเนินงาน รวมพลงัประชาชนกบัองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยยึดหลกัการว่าสมาชิกในชุมชนนั้นๆ 
จะต้องร่วมมือกันวางแผนและปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการ หรือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการวางแผน ไปจนถึงการลงมือปฏิบติัตามแผนและประเมินผลนั้น
หมายความว่าการวางโครงการใดก็ตามจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการปรึกษาหารือกนั เพื่อวิเคราะห์หรือ    
ช้ีชดั (Identity) ตวัปัญหาใหไ้ดแ้ละประชาชนจะตอ้งมาร่วมกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและ
หาวิธีแกปั้ญหาท่ีเขาเห็นว่าเป็นไปไม่ได ้ไปจนถึงการลงมือปฏิบติั การประเมินผลแลว้เสร็จก็เร่ิม   
ช้ีชดัปัญหา และวางโครงการใหม่ เป็นวงจรอย่างน้ีเร่ือยไป การท่ีประชาชนจะกระทาํส่ิงน้ีไดเ้ขา
ตอ้งไดรั้บรู้หรือเขา้ถึงโครงการ 

วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2538: 11-15) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยทัว่ไปหมายถึง การเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัและอยา่งเตม็ท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุก
ขั้นตอนของโครงการหรืองานพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนในอาํนาจการตดัสินใจและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมจะเป็นเคร่ืองประกนัว่าส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการมาก
ท่ีสุดนั้น จกัตอ้งไดรั้บการตอบสนองและทาํใหมี้ความเป็นไปไดม้ากข้ึนว่าส่ิงท่ีทาํไปนั้นจะตรงกบั
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ความตอ้งการแทจ้ริง และมัน่ใจมากข้ึนว่าผูเ้ขา้ร่วมทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์เสมอหนา้กนั โดย
ไดร้ะบุถึงกระบวนการพฒันาชุมชนวา่มี 5 ขั้นตอนคือ 

1)  การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อนาํไปสู่การคน้หา
ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน ตลอดจนการจดัลาํดบัของปัญหาและการคดัเลือก
ปัญหาท่ีจะแกไ้ขตามลาํดบัก่อนหรือหลงั ชาวบา้นตอ้งรู้ถึงปัญหาของเขาเอง มิใช่ใหค้นภายนอกมา
ช้ีนาํปัญหา 

2)  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3)  การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแกปั้ญหา 
4)  การมีส่วนร่วมดาํเนินการตามแผน เช่น การสละแรงงานและทรัพยากร 
5)  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2546: 42) ไดใ้ห้ความหมายว่าคือการให้
ประชาชนคิดริเร่ิมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน การพิจารณาตดัสินใจ การรวมปฏิบติัและร่วม
รับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิด
ทางยทุธศาสตร์ของหลกัการพฒันาชุมชนท่ีจะนาํประชาชนใหเ้กิดความศรัทธาในตวัเอง เช่ือมัน่ใน
การดาํเนินงานตามโครงการพฒันาต่างๆในชุมชน ซ่ึงจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทศันะของไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2540: 21) ไดก้ล่าวว่าเป็น
การมีส่วนร่วมในแง่การสมทบแรงงาน วสัดุ เงิน ร่วมคิด วางแผน ร่วมกนัทาํ แต่การมีส่วนร่วมใน
ปัจจุบนัและอนาคตจะเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํ และร่วมบาํรุงรักษามากกว่า
การร่วมสมทบในรูปอ่ืนๆ สาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) นั้น นาํชยั 
ทนุผล (2542: 117) ไดส้รุปความหมายว่า เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนมีการกระทาํออกมา
ในลกัษณะของการทาํงานร่วมกนั ในการท่ีจะแสดงให้เป็นถึงความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม 
และการดเนินการร่วมกนั ในการเพิ่มอาํนาจการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุง
สถานถาพทางสังคมในชุมชน หรือเป็นกระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกนัในการ
ระบุปัญหาท่ีตนประสบอยูแ่ละร่วมมือกนัดาํเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน

และช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจา้ของให้เกิดกบัประชาชน ทาํให้การดาํเนิน
โครงการต่างๆ ท่ีวางไวด้าํเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได ้และมีผลให้ประชาชนสามารถช่วยตนเอง
ไดใ้นระยะยาว โดยไม่ตอ้งคอยพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 

2.3.4.5  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะถา้ประชาชนไม่มีบทบาทในการระบุปัญหา และความ
ตอ้งการของเขาแลว้ โครงการต่างๆท่ีวางออกมาก็จะไร้ประโยชน์ เพราะโครงการท่ีวางออกมามิได้
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน อีกทั้งประชาชนจะมองไม่เห็นความสําคญัชอง
กิจการรมและการดาํเนินกิจกรรมก็จะไม่ประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงันั้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง โครงการท่ี
วางไวก้็จะสามารถดาํเนินไปสู่จุดหมายโดยง่าย เพราะประชาชนจะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นเจา้ของ
โครงการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาใหพ้วกเขาเอง 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม เม่ือประชาชนในชุมชนได้
มีส่วนร่วมเขา้มามีบทบาทในการระบุปัญหาแลว้ ขั้นต่อไปคือ การร่วมกนัวางแผนโครงการดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาของพวกเขาดว้ยตวัของเขาเอง แต่อยา่งไรก็ตาม
นกัพฒันาหรือผูมี้ความรู้ในการวางแผนควรมีส่วนเขา้ไปในการวางแผนดว้ย เพื่อคอยใหค้าํแนะนาํ
ประชาชนในการวางแผนกาํหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา แต่มิใช่ว่านกัพฒันาเหล่าน้ีจะไปเป็น
ผูว้างแผนกาํหนดแนวทางแก้ปัญหาเสียเอง เพราะผลเสียท่ีจะติดตามมาก็คือประชาชนจะไม่
สามารถดาํเนินการช่วยตนเองไดใ้นโอกาสต่อๆไป การท่ีประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมแรง
ร่วมใจในการตดัสินใจหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและแนวทางดาํเนินกิจกรรมน้ี จะมีผลทาํใหพ้วกเขา
เหล่าน้ี มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) กิจกรรมนั้นและจะนาํมาซ่ึงความร่วมมือร่วม
ใจกนัดาํเนินกิจกรรมท่ีวางไว ้
 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าเม่ือ
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจกรรมแลว้ ผลท่ีตามมาก็คือ การมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมท่ีวางไวน้อกจากนั้นแลว้นักพฒันาควรจะกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ลงทุนในรูปของทรัพยากรธรรมชาติท่ีประชาชนในชุมชนท่ีอยู่ตามกําลังความสามารถของ

ประชาชน แทนท่ีจะใชท้รัพยากรหรือปัจจยัภายนอกของชุมชนเสียทั้งหมด การดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนันั้นจะเป็นการเสริมสร้างใหป้ระชาชนรู้จกัการทาํงานร่วมกนั 
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นน้ีจะทาํให้ประชาชนไดมี้การประเมินว่า ผลงานท่ีตวัเองดาํเนินไปนั้น ไดรั้บผลดี
หรือไดรั้บผลประโยชน์มากน้อยเพียงไร และอุปสรรคต่างๆท่ีไดรั้บจากการดาํเนินงานนั้น การท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลน้ี จะทาํใหป้ระชาชนรู้แจง้เห็นจริงว่า กิจกรรมท่ีพวกเขาทาํ
ไปนั้น ดีหรือไม่ดีอยา่งไร ซ่ึงพวกเขาจะนาํไปใชว้างแนวทางแกไ้ขในโอกาสต่อๆไปได ้
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สําหรับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดาํเนินกิจกรรมนั้น มกัจะประสบปัญหาในเร่ืองระดบัการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชน
ท่ีมีสาเหตุมาจากตัวประชาชนเองท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวางแผน จึงมอบความ
รับผิดชอบในการวางแผนให้นกัพฒันาเป็นผูด้าํเนินงานในขั้นตอนน้ี อยา่งไรก็ตามในแนวคิดและ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ให้ความสาํคญักบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดาํเนินกิจกรรมของประชาชนมากเน่ืองจากจะมีผลใหป้ระชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของในกิจกรรม

นั้นและจะนาํมาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจในท่ีสุด ดงันั้นการศึกษาถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนดาํเนินกิจกรรมได ้

สากล สถิตวิทยานนัท ์(2542) กล่าวว่าการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันานั้น

เกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ ประการแรก เกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั โดยเกิด
จากปัจเจกบุคคลแลว้พร้องตอ้งกนักลายเป็นส่วนรวม ประการท่ีสอง เกิดจากความเดือดร้อนและ
ความไม่พึงพอใจร่วมกนัท่ีมีผลต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยูน่ั้น ผลกัดนัใหมุ่้งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผน
แลว้ลงมือกระทาํร่วมกนั และประการสุดทา้ย เกิดจากการตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่ม
หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา การตดัสินใจร่วมกนัน้ีจะตอ้งรุนแรงมากพอท่ีจะเกิดความริเร่ิม
กระทาํการ ท่ีตอบสนองความชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น 

จากการศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมายถึง การท่ีประชาชนและชุมชนสามารถพฒันาขีดความสามารถของชุมชนในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนและชุมชน ในการเขา้มามี
ส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาขั้นตอน
การวางแผนแกไ้ขปัญหา ขั้นตอนการปฏิบติังานตามแผน และขั้นตอนการติดตามประเมินผล และ
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน มากาํหนดเป็นตวัแปรตามของ
การศึกษาโดยกาํหนดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมท่ีใชใ้นการศึกษาใน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการวางแผนแกไ้ขปัญหา ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผน 
และขั้นตอนการติดตามประเมินผล 

2.3.4.6  การจาํแนกขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
การจาํแนกการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม สามารถจาํแนกขั้นตอนหรือ 

ประเภทของการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 4 ขั้น (ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2543: 149 - 163) ดงัน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจ 
ประการแรกท่ีสุดท่ีจะตอ้งกระทาํก็คือ การกาํหนดความตอ้งการและการจัดลาํดับความสําคญั 
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้ง



66 
 
ดาํเนินการไปเร่ือยๆตั้งแต่การตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการวางแผนและ
การตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  ได้มาจากคําถามท่ีว่าใครจะทํา
ประโยชน์ใหโ้ครงการไดบ้า้งและทาํประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การ
บริหารงานและประสานงาน การใหค้วามช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือขอ้มูล เป็นตน้ 
 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์
นั้นจากความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ จะตอ้งพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย รวมทั้งผลท่ีเป็นประโยชน์ในทางบวกและผลท่ีเกิข้ึนในทาง
ลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคม 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น
ส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งสังเกต ก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั 
(Expectations) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได ้

แนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีนาํเสนอขา้งตน้นั้น
จะเห็นว่าแนวคิดของ โคเฮน และอพัฮอฟเป็นแนวคิดท่ีเป็นระบบมากท่ีสุด ส่วนแนวคิดของ อคิน 
รพีพฒัน์ นั้น เป็นแนวคิดท่ีไดจ้ากประสบการณ์ภาคปฏิบติัในประเทศไทย และมีความสอดคลอ้ง
กบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของไทย  

2.3.4.7  ประเภทการมีส่วมร่วมตามขั้นตอนในการพฒันา 
เม่ือผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีของ โคเฮน และอพัฮอฟ เขา้กบัแนวคิดภาคปฏิบติั

ของ อคิน รพีพฒัน์, ม.ร.ว.  (2547: 49) แลว้สามารถจาํแนกประเภทการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนใน
การพฒันาเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเร่ิมในขั้นริเร่ิมโครงการ เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกรคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
กาํหนดความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการนั้นๆ 
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการพฒันา เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางการ
ดาํเนินงาน กาํหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นดาํเนินโครงการ เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนใน
การทาํประโยชน์ใหแ้ก่โครงการร่วมช่วยเหลือดา้นทุนทรัพยว์สัดุอุปกรณ์และแรงงานหรือโดยการ

บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้ 
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 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลท่ีเกิดจากโครงการพฒันา เป็นขั้นท่ีประชาชน
เขา้มา ส่วนในกรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากโครงการ หรือมีส่วนในการับผลเสียท่ีอาจเกิดจาก
โครงการซ่ึงผลประโยชน์หรือผลเสียน้ีอาจเป็นดา้นกายภาพหรือดา้นจิตใจท่ีมีผลต่อสังคมหรือ

บุคคลกไ็ด ้
 ขั้นท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพฒันา เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการประเมินว่า โครงการพฒันาท่ีพวกเขาดาํเนินการนั้นบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด
ไวห้รือไม่การประเมินผลน้ีอาจเป็นการประเมินผลยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล
ความกา้วหนา้ของโครงการท่ีกระทาํกนัเป็นระยะหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทั้งหมด 

2.3.4.8  ระดบัของการมีส่วนร่วม  
การแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมสามารถแยกไดต้ามระดบัความเขม้ของการมีส่วน

ร่วมตามแนวคิดสมาคมสาธารณสุขของอเมริกา ไดก้ล่าวไวว้่า การมีส่วนร่วมนั้นไม่ไดมี้ความ
แปรเปล่ียนเฉพาะชนิด (Kinds) และปริมาณของกิจกรรมท่ีกระทาํเท่านั้น แต่ยงัมีความแปรเปล่ียน
ในระดบัความเขม้ (Degree) ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการริเร่ิมและวางแผนกิจกรรม 
ดงันั้นพิสัยของการมีส่วนร่วม อาจจะมีตั้งแต่ระดบัการยอมรับบริการท่ีจดัไวใ้ห้แลว้ไปจนถึงการ
รวมกลุ่มเพื่อตดัสินใจและริเร่ิมโครงการพฒันาเอง ซ่ึงระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วม หรือระดบั
การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสมาคมสาธารณสุขของอเมริกานั้น อาจจาํแนกได ้3 ระดบั คือ  
 1) ระดบัการตดัสินใจ (Decision making) ในระดบัน้ีประชาชนจะเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวางแผน และจดัการกบักิจกรรมการพฒันาด้วยตวัของเขาเอง (Level of 
Responsibility by Themselves)  
 2) ระดบัการร่วมมือ (Cooperation) ในระดบัน้ีประชาชนจะใหค้วามร่วมมือ
ต่อแผนงานท่ีริเร่ิม โดยหน่วยงานภายนอก ซ่ึงอาจตอ้งการความเสียสละจากประชาชน ในดา้นเวลา 
ทรัพยสิ์น และแรงงาน เพื่อช่วยใหโ้ครงการประสบผลสาํเร็จ การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีถือว่าเป็น
การมีส่วนร่วมในระดบัท่ียอมรับได ้(Acceptable Level of Participation)  
 3) ระดบัการใชป้ระโยชน์ (Utilization) ในระดบัน้ีประชาชนจะยอมรับและ
ใช้ประโยชน์จากบริการท่ีไดว้างโครงการไวใ้ห้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการยอมรับบริการ

เท่านั้น 
2.3.4.9  การมีส่วนร่วมตามลกัษณะของการปฏิบติัการ 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตล ์มองความเขม้ของการมีส่วนร่วมในแง่ของ

การมีอาํนาจในการตดัสินใจของประชาชน ซ่ึงมีพิสัยของความเขม้ตั้งแต่การไม่มีอาํนาจในการ
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ตดัสินใจเลยไปจนถึงการมีอาํนาจในการตดัสินใจอยา่งเตม็ท่ี แนวคิดการมีส่วนร่วมท่ีแสดงให้เห็น
ความเขม้ของการมีส่วนร่วมท่ีสาํคญัอีกแนวหน่ึง คือการมีส่วนร่วมท่ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตาม
ลกัษณะของการปฏิบติัการ ลกัษณะทั้ง 4 ประเภทน้ีไม่ไดเ้ป็นอิสระจากกนั ยงัมีความคาบเก่ียวและ
ต่อเน่ืองกนั การจาํแนกลกัษณะน้ีทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1) การมีส่วนร่วมแบบถูกกระทาํ (Passive Participation) ทั้งน้ีเป็นขั้นเร่ิมแรก 
ซ่ึงถือว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นการยอมรับ (Accepting) หรือการเพิ่ม (Gaining) การเขา้ถึง

ผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมหรือการช่วยเหลือปัจจยัการดาํรงชีวิตเฉพาะหนา้บางประการ สาํหรับผู ้
ท่ีเขา้ไปเก่ียวพนักบัโครงการพฒันาซ่ึงอาจจะหมายถึงบริการหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกเฉพาะซ่ึง

ไม่เคยมีมาก่อนหรือหมายถึงการปรับปรุงหรือการแนะนาํรูปแบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

ใหม่ 
 2) การ มี ส่วน ร่วมแบบสะท้อนการ ถูกกระทํา    ( Passive/Reflective 
Participation) การมีส่วนร่วมประเภทน้ีเป็นส่วนต่อเน่ืองจากประเภทท่ีหน่ึง ถือว่าการมีส่วนร่วม
เป็นกิจกรรมทางการศึกษาบางประการท่ีสามารถช่วยให้ประชาชนเขา้ใจสาเหตุของสภาพการณ์

ต่างๆ เช่น การดอ้ยพฒันา และเขา้ใจปัญหา ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขโดยการจดัทาํโครงการพฒันา  
 3) การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น (Active Participation) การมีส่วนร่วมใน
ขั้นท่ี 3 น้ีเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองคก์รหรือบุคคลระดบัพื้นฐาน (Grass Roots) ซ่ึงเป็นผูรั้บ

ผลประโยชน์ จากโครงการ หรือทาํการกระตุน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบักวา้งๆ จาก
กลุ่มอ่ืนๆ ทัว่ๆ ไปท่ีมีอยูใ่นส่วนต่างๆ ของสังคม นอกเหนือไปจากกลุ่มผลประโยชน์เอง โดยปกติ
แลว้การมีส่วนร่วมในมิติน้ีรวมไปถึงองค์กรในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่แลว้และมีขอบข่ายท่ีขยายความ

ครอบคลุมไปถึงกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบดว้ย  
 4) การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนความกระตือรือร้น   (Active/Reflective 
Participation) ขั้นน้ีเสริมต่อจากการมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นเป็นการสะทอ้นหรือการประเมิน
เก่ียวกบัขอ้จาํกดั และทางเลือกต่างๆ ของโครงการภายใตบ้ริบทระดบัชาติ ภายใตเ้ง่ือนไขเดิมของ
โครงการท่ีมีอยู่ โดยปกติจะรวมถึงการออกแบบการก่อรูปหรือการประเมินเก่ียวกบัยุทธศาสตร์

ทางเลือกของโครงการพฒันา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะความจาํเพาะของโครงการ และลกัษณะทัว่ไป
ของสังคมท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมโดยเนน้การเขา้ร่วมตั้งแต่การศึกษา ตดัสินใจไปจนถึงการ

ประเมินและควบคุมจะเห็นว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมน้ี มองความเขม้ของการมีส่วนร่วมว่ามีพิสัย

ตั้งแต่การมีส่วนร่วมแบบเป็นฝ่ายถูกระทาํ ไปจนถึงการเป็นผูก้ระทาํโดยตนเอง 
2.3.4.10  แนวคิดเก่ียวกบัระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วม 
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การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงหรือสองกลุ่มข้ึนไปมีอิทธิพลต่อ

กนัและกนัในการจดัทาํแผน การกาํหนดนโยบาย และการตดัสินใจ โดยในการวดัความเขม้ของการ
มีส่วนร่วม สามารถวดัไดจ้ากปริมาณของอิทธิพลของกลุ่มบุคคลผูเ้ขา้ไปร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อบุคคล
อ่ืน และแนวคิดท่ีมองการมีส่วนร่วมในลกัษณะปริมาณอิทธิพลท่ีบุคคล มีต่อการตดัสินใจนั้นเป็น
ลกัษณะการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพในการวดัการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพเก่ียวกบัระดบั

ความเขม้ของการมีส่วนร่วมหรือ ปริมาณอิทธิพลท่ีบุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนน้ี มีการจาํแนกหลายแบบ 
แบบท่ีจาํแนกประเภทละเอียด เช่น แบบของอาร์นสไตน์ วดัไดค้รอบคลุมแต่ทาํไดย้ากในทาง
ปฏิบติั เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในแต่ละระดบัคาบเก่ียวกนั เพื่อให้ผลในทางปฏิบติั ควรกาํหนด

กรอบระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วมกวา้งๆ เป็น 3 ระดบั (บญัชร แกว้ส่อง, 2531: 112) 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo Participation) หรือการมีส่วนร่วม

แบบถูกกระทาํ (Passive participation) การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีผูเ้ขา้ร่วมไม่มีอาํนาจใดๆ ในการ
ตดัสินใจแต่เป็นฝ่ายกระทาํตามการตดัสินใจของบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
 ระดบัท่ี 2 ระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial Participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดบัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อาํนาจในการตดัสินใจอยูท่ี่บุคคลอ่ืน 
 ระดบัท่ี 3 ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง (Genuine Participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดบัน้ีความคิดเห็นของบุคคลท่ีเขา้ร่วมไดรั้บการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่อาํนาจ การตดัสินใจอยูท่ี่ผูเ้ขา้ร่วมนัน่เอง 

จากแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมดังกล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยมีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในทุกขั้นตอน เป็นท่ีน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเฉพาะการร่วมรับผลประโยชน์ ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัควรร่วมรับทั้งผลประโยชน์ และความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 

การศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ สรุปผล จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ เป็นการศึกษาในภาคเอกสารเพ่ือเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูว้ิจยั 
ทาํให้ทราบถึงความหมาย หลกัการ ปัจจยัเง่ือนไข และอุปสรรคของการมีส่วนร่วม เป็นทิศทางใน
การศึกษา และเป็นประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การสร้างความเขม้แขง็โดยชุมชนมีส่วนร่วม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นกระบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนมีการกระทาํร่วมกนัในการแสดง
ให้เห็นถึงความตอ้งการเขา้ร่วม ความสนใจเขา้ร่วม และการดาํเนินการร่วมกนัในการปรับปรุง 
พฒันาสภาพในชุมชน และเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
2.4  สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 2.4.1   ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรีมีจาํนวนพื้นท่ี 5,358.01 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น
องคก์ารบิหารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลตาํบล 35 
แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 91 แห่ง จากสถิติของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมีนาคม 2552 จงัหวดัสุพรรณบุรีมีประชากรทั้งส้ิน 843,454 
คน เป็นชาย 409,351 คน และหญิง 434,103 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียของจงัหวดั
สุพรรณบุรีประมาณ 163 คนต่อตารางกิโลเมตร  

2.4.2  หน่วยการปกครอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อาํเภอ 110 ตาํบล 977 หมู่บา้น ดงัน้ี 

 2.4.3.1  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี มี 20  ตาํบล 123  หมู่บา้น 
 2.4.3.2  อาํเภอเดิมบางนางบวช มี 14 ตาํบล 16  อปท. 
 2.4.3.3  อาํเภอด่านชา้ง มี 7  ตาํบล 93  หมู่บา้น 
 2.4.3.4  อาํเภอบางปลามา้ มี 14  ตาํบล  127  หมู่บา้น 
 2.4.3.5  อาํเภอศรีประจนัต ์ มี 9  ตาํบล 10  อปท. 
 2.4.3.6  อาํเภอดอนเจดีย ์ มี 5  ตาํบล  48  หมู่บา้น 
 2.4.3.7  อาํเภอสองพีน่อ้ง มี 15  ตาํบล  140  หมู่บา้น 
 2.4.3.8  อาํเภอสามชุก มี 7  ตาํบล 68  หมู่บา้น 
 2.4.3.9  อาํเภออู่ทอง มี 13  ตาํบล  154  หมู่บา้น 
 2.4.3.10  อาํเภอหนองหญา้ไซ มี 6  ตาํบล   7  อปท. 

        2.4.3  แผนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ภาพที ่2.2  แผนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี         
 แหล่งทีม่า: สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี, 2552: 4. 

  
 2.4.4  ปัญหาเก่ียวกบัสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

จากการสาํรวจขอ้มูลการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของทอ้งถ่ิน ปี 2552 (อปท. 1) ใน
ปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงสํานักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี ได้
ประสานให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 108 แห่งในจงัหวดัสุพรรณบุรี สํารวจปัญหาของ
ประชาชนในจงัหวดั พบว่าสภาพปัญหาของสตรีโดยรวมของจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นประเด็นท่ีปิด
กั้นความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพและโอกาสสาํหรับกลุ่มเป้าหมายสตรี พบว่า มีทั้งประเด็นท่ี
เป็นปัญหามานานและปัญหาท่ีต่อเน่ือง ท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข รวมทั้งปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงของสงัคม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.4.4.1  ปัญหาอุปสรรคจากเจตคติและอคติเก่ียวกบับทบาททางเพศ  
ประเด็นน้ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินชีวิต เกิดมาจากปัญหาเจตคติและ

อคติของสังคมท่ีมีต่อบทบาทและฐานะของสตรีในสังคมไทย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้ใน
การทาํงาน การดาํรงชีวิต การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร การเขา้สู่ตาํแหน่งในการ
ตดัสินใจระดบัต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคการเมือง รวมถึงความยากลาํบากใน
การดาํรงสถานภาพในสังคมตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายไดใ้ห้สิทธิไว ้
ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคกีดขวางการพฒันาสตรีมาจากทศันคติและความเช่ือดั้งเดิมของคน

ในสังคมเก่ียวกบัประเด็นท่ีมองว่าบุรุษตอ้งเป็นใหญ่ในชุมชน เป็นหัวหนา้ครอบครัว เป็นผูน้าํใน
สังคม และเป็นผูน้าํทางการเมือง สตรีถูกมองว่าไม่สามารถท่ีจะเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้เน่ืองจาก
ตอ้งดูแลบา้นและเล้ียงบุตร นอกจากน้ียงัมีสาเหตุของปัญหามาจากการท่ีสตรีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
สตรีท่ีอยูใ่นจงัหวดัยงัมีระดบัการศึกษาตํ่า และขาดโอกาสในการศึกษา   

2.4.4.2  ประเดน็ปัญหาดา้นการละเมิดสิทธิ  
ประเด็นปัญหาดา้นการละเมิดสิทธิ พบว่า สตรีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการถูกละเมิด

สิทธิด้านต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อสตรีและเด็ก ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนกระบวนการ
ยติุธรรมท่ีขาดมุมมองและความเขา้ใจในมิติความแตกต่างทางเพศ จึงเป็นผลทาํให้เกิดการรณรงค์
เพื่อยติุการละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรี โดยการสาํรวจขอ้มูลการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของ
ทอ้งถ่ิน ปี 2552 พบว่า ปัญหาสตรีส่วนใหญ่คือ ปัญหาสตรีหมา้ยท่ีตอ้งเล้ียงดูบุตรเพียงลาํพงั คิด
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เป็นร้อยละ  87.96 ของกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ปัญหาสตรีท่ีถูกทาํร้ายร่างกายและจิตใจ  คิดเป็น
ร้อยละ  10.45  และปัญหาสตรีท่ีถูกละเมิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 1.59 ตามลาํดบั 

2.4.4.3  ความรุนแรงต่อเดก็และสตรี  
เป็นปัญหาสาํคญัของสังคมท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน ทั้งดา้นการป้องกนั แกไ้ข 

และช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาอย่างจริงจงั เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อนมาก โดย
รากเหงา้ของปัญหามาจากค่านิยม เจตคติของสังคมท่ีกาํหนดความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย 
ถึงแมจ้ะมีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ออกมาเพื่อ
สร้างมาตรการป้องกนั เยียวยาผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงไม่ให้เกิดซํ้ าหรือทวีความ
รุนแรงมากข้ึน แต่ทวา่ปัญหาความรุนแรงดงักล่าวไม่ไดล้ดนอ้ยลงแต่อยา่งใด จากการใหบ้ริการของ
ศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิสตรี พบว่า สตรีท่ีถูกกระทาํความรุนแรงทางเพศ เกิดจากผูก้ระทาํท่ีเป็นบุคคล
ภายในครอบครัว หรือผูใ้กลชิ้ดมากกว่าเป็นบุคคลท่ีไม่เคยรู้จกั อีกทั้งพบว่า สถานท่ีเกิดเหตุส่วน
ใหญ่เป็นท่ีพกัของผูเ้สียหายเอง 

2.4.4.4  ปัญหาดา้นอาชีพและความยากจนของสตรี  
ปัญหาความยากจนของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี เกิดจากปัญหาการจา้งงาน การ

ทาํงานท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาระหน้ีสิน โดยเร่ิมปรากฏว่าสตรีท่ีตอ้งรับภาระหน้ีสินของ
ครอบครัวมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเป็นหน้ีสินจากการดาํเนินโครงการของภาครัฐในช่วงท่ีผา่น
มา เช่น การกูย้ืมเงินจากกองทุนต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีกระแสโลกาภิวตัน์และพฒันาการดา้น
การเงินยงัส่งผลให้สตรีจาํนวนไม่น้อยท่ีประสบปัญหาการเป็นหน้ีบตัรเครดิต และยงัตอ้งเป็น
หวัหนา้ครัวเรือนและมีภาระในการเล้ียงดูครอบครัว ปัญหาการคุม้ครองแรงงานสตรีและคุณภาพ
ชีวิต แรงงานสตรีบางส่วนยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองดูแลดา้นกฎหมายอย่างทัว่ถึงและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซ่ึงแรงงานสตรีท่ีทาํงานบา้น ยงัไม่มีกฎหมายและแนวทางในการดูแลคุม้ครอง 
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย สวสัดิภาพ สภาพแวดล้อมในการทาํงาน และการจัดการด้าน
สวสัดิการใหแ้ก่แรงงานสตรีอยา่งทัว่ถึงและเหมาะสม โดยการสาํรวจขอ้มูลการรายงานสถานการณ์
ทางสังคมของทอ้งถ่ิน ปี 2552 พบว่าปัญหาแรงงานสตรีส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถูกเลิกจา้งและ
ว่างงานไม่มีรายได ้คิดเป็นร้อยละ45.88 รองลงมาคือ ปัญหาครอบครัวแรงงานต่างดา้วในทอ้งถ่ิน  
คิดเป็นร้อยละ 31.32  และปัญหาแรงงานต่างดา้วในทอ้งถ่ินท่ียงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียน  คิดเป็น
ร้อยละ  11.86 

2.4.4.5  ปัญหาดา้นสุขภาพ 
ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายสตรีบางส่วนมีการพฒันาท่ีดีข้ึน เช่น การ

วางแผนครอบครัว การคุมกาํเนิด แต่อย่างไรก็ตามสตรียงัมีความเส่ียงต่อประเด็นปัญหาสุขภาพ 
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พบว่า มีสตรีจํานวนมากท่ียงัคงประสบปัญหาอยู่ อาทิ สตรียงัเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
HIV/AIDS และมีการถ่ายทอดเช้ือไปสู่ลูก ปัญหาการด่ืมสุราและสูบบุหร่ี รวมทั้งปัญหาเป็นโรคไม่
ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนั โรคหัวใจ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตา้นม โรคอว้น 
โรคชราภาพต่างๆ ไดแ้ก่ โรคความจาํเส่ือม โรคขอ้เข่า เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาน่าเป็นห่วง
อ่ืนๆ ท่ีทวีความรุนแรงข้ึน เช่น ปัญหาตั้งครรภโ์ดยไม่พร้อม ก่อใหเ้กิดการทาํแทง้ท่ีเส่ียงอนัตรายต่อ
สุขภาพและผดิกฎหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีวยัรุ่น  

2.4.4.6  ปัญหาจากความอ่อนแอขององคก์รและกลไกการพฒันาสตรีระดบัต่างๆ  
ปัญหาจากความอ่อนแอขององคก์รและกลไกการพฒันาสตรีระดบัต่างๆของจงัหวดั

สุพรรณบุรี พบว่าองค์กรและกลไกพฒันาสตรีท่ีมีบทบาทในการผลกัดันการกาํหนดนโยบาย 
ขบัเคล่ือนและส่งเสริมการพฒันาสตรีทุกระดบั ยงัขาดศกัยภาพ ความตั้งใจ ค่านิยมหลกั (Core 
Value) และความรู้ความเขา้ใจ โดยเฉพาะความรู้และทกัษะในการพฒันายทุธศาสตร์ การจูงใจ และ
การต่อรองอย่างสร้างสรรค ์ตลอดจนการสร้างพลงัอาํนาจในการดาํเนินงานเพื่อพฒันาสตรี ซ่ึง

พบว่า กลไกของกลุ่มสตรีในระดบัต่างๆ ยงัไม่มีความเขม้แขง็ ขาดทกัษะต่างๆท่ีจะทาํให้กลุ่มสตรี
สามารถรวมตวักนัทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีศกัยภาพ อาทิ ทกัษะในการบริหารโครงการ ทกัษะใน
การต่อรอง ทกัษะในการบริหารทางการเงิน เป็นตน้ 

2.4.4.7  ปัญหาครอบครัวและการเล้ียงดูบุตร 
จากการท่ีสตรีเป็นเพศแม่ และเป็นผูมี้ส่วนดูแลสถานภาพในครอบครัว เม่ือสตรีใน

จงัหวดัมีปัญหาจะส่งผลต่อเน่ืองถึงครอบครัวและเยาวชนในจงัหวดัซ่ึงกลายเป็นปัญหาท่ีกวา้งข้ึน 
เพราะสตรีขาดอาชีพท่ีเหมาะสม จึงตอ้งพยายามหารายได ้ดว้ยการทาํงานในต่างจงัหวดั หรือทาํงาน
จนไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตร และไม่มีเวลาดูแลครอบครัวจนเกิดปัญหาการหยา่ร้าง และเกิดปัญหา
อ่ืนๆท่ีมีความสืบเน่ืองมาจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จากการสาํรวจขอ้มูลการรายงานสถานการณ์
ทางสังคมของทอ้งถ่ิน ปี 2552 พบว่า ปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่ คือปัญหาครอบครัวหยา่ร้าง คิด
เป็นร้อยละ65.91 รองลงมาคือ ปัญหาครอบครัวท่ีมีบุตรหลานประพฤติตวัไม่เหมาะสมและพบเห็น
ไดใ้นท่ีสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 18.80 และปัญหาครอบครัวท่ีมีหัวหนา้ครอบครัวประพฤติตวัไม่
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 7.37 นอกจากนั้นยงัพบปัญหาท่ีเกิดกบัเยาวชนโดยตรงคือ ปัญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ สูบบุหร่ี และติดสารเสพติดร้ายแรง 
คิดเป็นร้อยละ  27.17  รองลงมาคือปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมัว่สุมและทาํ
ความรําคาญให้กับชาวบา้น คิดเป็นร้อยละ 8.12  และปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ติดเกม และเล่นการพนนัต่าง ๆ ร้อยละ 6.62  สาํหรับปัญหาเดก็และเยาวชนท่ีมีพฤติกรรม
ทางเพศไม่เหมาะสม มีเพียงร้อยละ 1.24 
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จากปัญหาของประชาชนในจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีกล่าวมา หากกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีมีการปฏิบติังานเพื่อสตรีอย่างต่อเน่ืองและมีการสนับสนุนแกปั้ญหาของสตรีท่ีเกิดข้ึนอย่าง

แทจ้ริงตรงจุด น่าจะสามารถลดปัญหาความยากจน ปัญหาการประกอบอาชีพและความเหล่ือมลํ้า
ทางดา้นโอกาสของสตรีในจงัหวดัไดอ้ยา่งมาก และยงัจะส่งผลในการแกปั้ญหาอ่ืนๆไดอี้กดว้ย   

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.5.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย การกาํหนดนโยบาย และการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

Keawcasit (1985) ทาํการศึกษาเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุมชนในสลมัท่ีกาํลงั
ยกระดบัในกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการชุมชนในฐานะองคก์รประชาชน
สรุปได ้5 ประการ คือ การกระจายข่าวสารภายในชุมชน การนาํเสนอปัญหาและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน ชกัจูงให้ประชาชนมีส่วนร่วม สอบถามความคิดเห็นประชาชนและประสานงานหน่วยงาน
ภายนอก 
 2.5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

พิมาน วงศ์อภยั (2533) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่งเสริมให้องค์กรประชาชนสามารถ

พึ่งตนเอง: กรณีศูนยบ์ริการสมาชิกนิคมสร้างตนเองโนนสังข ์อาํเภอโนนสังข ์จงัหวดัอุดรธานี 
พบว่า คณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการสมาชิกนิคมสร้างตนเองโนนสังข์ ไดพ้ยายามปรับปรุง
กิจกรรมหลายอย่าง เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัสมาชิกเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนในชุมชนโดยจดัตั้ง
กองทุนปุ๋ย ขา้ว โรงสีขา้ว และร้านคา้ประจาํหมู่บา้นทาํใหจ้าํนวนสมาชิกท่ีไปกูย้มืเงินทุนจากพ่อคา้ 
และบุคคลภายนอกลดนอ้ยลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในศูนยบ์ริการนิคมสร้างตนเองโนนสังข์
ข้ึนอยู่กบัความพร้อม อาํนาจการตดัสินใจ และบทบาทในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ 
การใช้ขอ้มูลข่าวสาร การออกเยี่ยมสมาชิกในหมู่บ้าน การเป็นท่ีปรึกษาแก่สมาชิก การติดต่อ
ประสานงานกบัสังคมภายนอก การชกันาํ หรือการโนม้นา้วให้ผูอ่ื้นมาร่วมกนัทาํงานเพ่ือส่วนรวม
เป็นสาํคญั 

2.5.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เชิงอภิมานโครงการกองทุน

หมู่บา้นและชุมชนเมือง จากการศึกษาตวัแปรตาม คือ การพึ่งตนเอง ซ่ึงในกรณีน้ีเป็นการศึกษา
ระดบัปัจเจกบุคคล โดยแบ่งองคป์ระกอบของการศึกษาตวัแปรตามเป็น 3 ดา้น คือ การพึ่งตนเอง
ดา้นเศรษฐกิจ  การพึ่งตนเองดา้นสงัคม  และการพึ่งตนเองดา้นความรู้ความสามารถและการควบคุม
อารมณ์ ซ่ึงระดับเจตคติของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีผูว้ิจัยทาํการศึกษา คือ ประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การแสดงความคิดเห็นเร่ืองของการพึ่งตนเอง ดงัน้ี  
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มีความเห็นดว้ยกบัการพึ่งตนเองไดท้างดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
  1)  มีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน  
  2)  มีเงินท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพิ่มมากข้ึน  
  3)  มีเงินท่ีจะนาํไปใชช้าํระหน้ีเพิ่มมากข้ึน  
  4)  มีเงินท่ีจะนาํไปเกบ็ออมเพ่ิมมากข้ึน  
  5)  มีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึน  
  6)  สามารถประมาณการค่าใชจ่้ายในการใชเ้งินไดอ้ยา่งระมดัระวงัมากข้ึน  
   7)  สามารถจดัการเร่ืองรายไดก้บัรายจ่ายใหมี้ความสมดุลกนัมากข้ึน  
  8)  มีอิสระในการตดัสินใจท่ีจะใชจ่้ายเงินเพิ่มมากข้ึน  
  9)  สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรไดม้ากข้ึน  
  10)  สามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้นเงินท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
มีความเห็นดว้ยกบัการพึ่งตนเองไดท้างดา้นสงัคม ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
  11)  สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและบุคคลไดดี้มากข้ึน  
  12)  สามารถร่วมมือทาํงานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน  
  13)  สามารถใหค้วามช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นในยามจาํเป็นไดม้ากข้ึน  
  14)  มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองมากข้ึน  
  15)  สามารถวางแผนกาํหนดอนาคตของตนเองไดม้ากข้ึน 
มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งเก่ียวกับการพึ่งตนเองได้ทางดา้นความรู้ความสามารถและการ

ควบคุมอารมณ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
  16)  สามารถตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองดียิง่ข้ึน  
  17)  สามารถใชค้าํแนะนาํของผูอ่ื้นมาประกอบการตดัสินใจของตนเองไดเ้พิ่มมาก

ข้ึน  
  18)  สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งอิสระมากข้ึน  
  19)  สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน  
  20)  สามารถนาํหลกัธรรมทางศาสนามาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้พิ่มมากข้ึน 
สรุป คือ ประชาชนมีความเขา้ใจถึงการพึ่งตนเองว่า ตนสามารถท่ีจะพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 

กล่าวคือ เม่ือมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ก็มีความสามารถท่ีจะตดัสินใจเร่ืองต่างๆ มีความสามารถ
ในการช่วยเหลือคนอ่ืนไดโ้ดยท่ีตนเองไม่เดือดร้อนและมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ตนเองและ

กาํหนดหรือมีการวางแผนชีวิตให้มีความสมดุลไดด้ว้ยตนเองมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงผลจากการวิจยั
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ดารา ทีปะปาล (2542) ท่ีใหค้วามหมายของการพ่ึงตนเอง หมายถึง การรู้จกัหา
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รายไดห้าทรัพยสิ์นไวเ้ล้ียงตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระแก่คนอ่ืน สนบัสนุนใหป้ระชาชนช่วยตวัเขาเอง
ผูอ่ื้นไม่ควรช่วยทุกอย่างจนเขาไม่ไดมี้ส่วนร่วมเป็นปริมาณมากพอแก่การพฒันาสมอง และการ
พฒันาศกัยภาพของเขา เพื่อท่ีจะช่วยจดัการตวัเองไดจึ้งควรดาํเนินการดงัน้ี 

 1)  เร่ิมจากการท่ีเป็นอยูข่องประชาชน 
 2)  เร่ิมจากส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ และจากส่ิงง่ายๆ ไปสู่ส่ิงยาก 
 3)  ไม่รีบเร่งทาํโครงการดาํเนินงาน แต่ค่อยทาํค่อยไป เพือ่ใหโ้อกาสเขาช่วยคิด

ช่วยทาํไปดว้ย 
 4)  พยายามใชท้รัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 

จากการทบทวนเอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นได้ว่าการจดัตั้ งกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีตามนโยบายรัฐบาล มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่า
หรือปลอดดอกเบ้ีย ในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้เพื่อการพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิ
ภาพ และสวสัดิการใหแ้ก่สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพฒันาบทบาท
สตรี การสร้างภาวะผูน้าํและการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ และบริหารจดัการการเงินทุนของตนเอง 
เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตวัเองของหมู่บา้น ในดา้นการเรียนรู้ การสร้างและพฒันาความคิด
ริเร่ิมเพื่อแกไ้ขปัญหา และเสริมสร้างศกัยภาพ ตลอดจนความเขม้แข็งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของประชาชนในหมู่บา้นและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานรากของประเทศ รวมทั้ง
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซ่ึงกลไกในการบริหารกองทุน
มีทั้ งระดับชาติ ทั้ งน้ีรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้ งแต่ระดับท้องถ่ินจึงถึง
ระดบัประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ีทุกชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม
พฒันา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคก์รสตรีต่างๆ ใน
การขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรคพ์ฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สาํนกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 2555) 

การดําเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตามนโยบายรัฐบาล หากได้มีการนํา
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลของการนํานโยบายไปปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคโ์ครงการอยา่งมีระบบเพื่อตดัสินใจวา่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินโครงการ

ต่อไปอย่างไร น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาการกาํหนดนโยบาย
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั ไดแ้ก่ การวดั
ระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ระดับความรู้ความเขา้ใจ และ ระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
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โครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ของสตรีในอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
 

2.6 กรอบแนวคดิการวจิยัและกรอบตวับ่งช้ีตวัแปรในการวจิยั 
 
 2.6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกาํหนดนโยบาย 
- ปัญหาของสตรี 
- ความตอ้งการของสตรี 

การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
- ความเขา้ใจ 
- การมีส่วนร่วม 

ผลของการดําเนินนโยบาย 
 

- กฎระเบียบของกองทุนฯเหมาะสมกบั
การนาํไปปฏิบติั 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในแผนงานหรือ
กิจกรรมของกองทุนฯ 

- ประชาชนและบุคลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจในการดาํเนินกิจกรรมของ

กองทุนฯ  
 

ปัญหา อุปสรรค 
 และข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการนาํนโยบาย
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั 

- ขอ้เสนอแนะในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

ความก้าวหน้าในการดําเนินนโยบาย 
- ดา้นการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายไปปฏิบติั  
- ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
- ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
- ดา้นการมีส่วนร่วม 
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              ภาพที ่2.3  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 2.6.2 กรอบตวับ่งช้ีตวัแปรในการวจิยั 
 
           
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
- ท่ีมาของแนวคิดในการจดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
- วตัถุประสงคข์องกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
- ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
- โครงสร้างของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (สมาชิก คณะกรรมการและผูป้ฏิบติังาน) 

2. การนํานโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบัต ิ
- การใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติั 
- การเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูล สถานท่ี เวลา 
- ขั้นตอนการปฏิบติัตามนโยบาย 
- การรายงานและส่งผลการปฏิบติั 

3. การบริหารจัดการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
- ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

4. การรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ  
- การรับขอ้มูลข่าวสารของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี  
- ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
- การมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

5. ความก้าวหน้าในการนํานโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบัต ิ
- ความเหมาะสมของนโยบาย  
- การรับขอ้มูลข่าวสารของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี  
- ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
- การมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการของสตรีในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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              ภาพที ่2.4  กรอบตวับ่งช้ีตวัแปรในการวจิยั 
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บทที ่3 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ในบทน้ีผูว้ิจัยได้นําเสนอ

วิธีดาํเนินการวิจยั โดยจาํแนกรายละเอียดของแต่ละวิธีดงัน้ี 

 

3.1 การดาํเนินการวจิยั 
 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเพื่อให้การดาํเนินการวิจยัเป็นไป

อยา่งมีระเบียบแบบแผน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนการวิจยัออกเป็น 5 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมและคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน สถิติ ผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 ขั้นตอนท่ี 2 เขียนโครงร่างการวิจยัเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาหัวขอ้

วิทยานิพนธ์ และรับขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง แกไ้ข 

 ขั้นตอนท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงทางดา้นเน้ือหา และนาํไปทดลองใช ้(Pretest) กบัสตรีพื้นท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

คือสตรีในอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 โดยใชแ้บบสอบถาม

จาํนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํเคร่ืองมือไปเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขั้นตอนท่ี 4 นาํขอ้มูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ผลขอ้มูลทางสถิติ แลว้

สรุปผลการวิจยั 

 ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลทางการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยการเขียนรายงานการวิจยัฉบบัร่าง

เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง และจัดพิมพ์ฉบับ

สมบูรณ์ 
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3.2 การคดัเลอืกพืน้ทีแ่ละประชากร 
  

3.2.1  พื้นท่ีการศึกษา 

การเลือกพื้นท่ีศึกษาในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี เน่ืองจากจงัหวดัสุพรรณบุรีมีความ

อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพในด้านการคมนาคม  โดยมีทํา เลท่ี เหมาะสมอยู่ไ ม่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร  ประชาชนมีอาชีพท่ีหลากหลาย และ เป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรหญิงมากกว่าชาย 

จากสถิติของสาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมีนาคม 2552 

สาํรวจประชากรในจงัหวดัสุพรรณบุรีพบว่ามีประชากรทั้งส้ิน 843,454 คน เป็นชาย 409,351 คน 

และหญิง 434,103 คน แต่ยงัพบปัญหาของสตรีในจงัหวดัอยูม่าก ซ่ึงส่งผลเป็นปัญหาโดยรวมของ

ประชากรในจงัหวดั จากการสาํรวจขอ้มูลการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของทอ้งถ่ิน ปี 2552 
(อปท. 1) ในปีงบประมาณ 2552  โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 108 แห่งในจงัหวดั

สุพรรณบุรี สาํรวจปัญหาของประชาชนในจงัหวดั พบว่าสภาพปัญหาของสตรีโดยรวมของจงัหวดั

สุพรรณบุรี คือการปิดกั้นความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพและโอกาสสาํหรับกลุ่มเป้าหมายสตรี 

พบว่า มีทั้งประเด็นท่ีเป็นปัญหามานานและปัญหาต่อเน่ืองท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข รวมทั้งปัญหา

ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของสังคม ไดแ้ก่ ปัญหาอุปสรรคจากเจตคติและอคติเก่ียวกบั

บทบาทสตรีทาํให้โอกาสในการทาํงาน และการศึกษาของสตรีในจงัหวดัไม่เท่าเทียมเพศชาย พบ

ปัญหาสตรีถูกทาํร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาดา้นอาชีพและความยากจนของสตรี การมี

หน้ีสิน การถูกเลิกจา้ง การอพยพไปทาํงานนอกถ่ินท่ีอยู่ ปัญหาสตรีขาดทกัษะในการทาํงานและ

การเป็นผูน้าํ ไม่มีแรงจูงใจในการทาํงานร่วมกนั เพราะตอ้งหาเล้ียงครอบครัว หรือแมก้ระทัง่ไม่มี

เวลาอบรมเล้ียงดูบุตรจนเกิดเป็นปัญหาในกลุ่มเดก็เยาวชนเพิ่มข้ึน จากปัญหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ีจะเขา้ไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่าน้ี เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็และเยยีวยาปัญหาสตรีขา้งตน้ ดงันั้น จงัหวดัสุพรรณบุรีจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีความเหมาะสมใน

การศึกษาประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.2.2  ประชากร 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือสตรีในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน 8,083 คน (กรมการปกครอง.  สาํนกับริหารการทะเบียน, 2552) 
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ตารางที ่3.1  จาํนวนสมาชิกสตรี ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ตําบล จํานวน (คน) 
ศรีประจนัต ์

บา้นกร่าง 

มดแดง 

บางงาม 

ดอนปรู 

ปลายนา 

วงัหวา้ 

วงันํ้ าซบั 

วงัยาง 

รวม 

801 

968 

967 

809 

927 

873 

891 

909 

938 

8,083 

 

3.2.3  กลุ่มตวัอยา่ง 

3.2.3.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ คือตวัแทนของสตรีในเขตอาํเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 387 คน 

3.2.3.2  การหากลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling) มีขั้นตอนการคดัเลือกพื้นท่ีการวจิยั ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกอาํเภอของจงัหวดัสุพรรณบุรี จากจาํนวน 10 อาํเภอ เน่ืองจาก

ในแต่ละอาํเภอของจังหวดัสุพรรณบุรีมีจาํนวนประชากร ลักษณะพ้ืนท่ี และสภาพแวดล้อม

ใกลเ้คียงกนัจึงสามารถสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก และ

จบัสลากไดอ้าํเภอศรีประจนัตเ์ป็นพื้นท่ีการศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 2 คัดเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคาํนวณหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) โดยให้ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 ดงัน้ี 

                  สูตร     n    =             N 

                                                1+Ne2 

กาํหนดให ้    n   คือ จาํนวนหรือขนาดของตวัอยา่ง 

 N   คือ จาํนวนหรือขนาดของประชากร (8,083 คน) 
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 e    คือ  ค่าความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ (ในท่ีน้ีใช ้0.05) 

              แทนค่าในสูตร        n     =          8,083 

                                          1+8,083 (0.05) 2 

                                    =         381.14 

เพื่อใหส้ะดวกในการคาํนวณ การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 387 คน 

 ขั้นตอนท่ี 3 คดัเลือกจาํนวนประชากรในแต่ละตาํบลของอาํเภอศรีประจนัต ์จาํนวน 

9 ตาํบล โดยการสุ่มแบบเจาะจงให้ทุกตาํบลมีจาํนวนเท่าๆกนั คือตาํบลละ 43 คน รวมเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 387 คน เน่ืองจากในแต่ละตาํบลมีจาํนวนสมาชิกสตรีใกลเ้คียงกนั 

3.2.4  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ คณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลท่ีมาจากตวัแทนของหมู่บา้น/ชุมชน ของอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี จาํนวน 7 คน จาก 9 ตาํบล เน่ืองจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัอีก 2 ตาํบลไม่สะดวกในการให้

สัมภาษณ์ แต่ขอ้มูลท่ีได้มีความคงท่ีและใกลเ้คียงกัน ผูว้ิจยัจึงสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลจาก 7 ตาํบล ประกอบดว้ย  

 คุณใกลรุ่้ง แกว้เจริญ      คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลบา้นกร่าง 

 คุณสุจินต ์โพธ์ิศรี คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลดอนปรู 

 คุณสาํรวย ทวนเงิน คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลมดแดง 

 คุณสุรินทร์ โพธ์ิหอม คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลปลายนา 

 คุณถนอม ทวนเงิน คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลบางงาม 

 คุณพิมพรั์ตน์ สนธิเณร คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลวงัหวา้ 

 คุณสมจิตต ์หรุ่มเรืองวงษ ์คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบลวงัยาง 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบ

สัมภาษณ์ การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร ตาํราวิชาการ 

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการสอบถามขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันา

บทบาทสตรี มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1  ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั 
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 3.3.1.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา/เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.1.2 เขียนแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีมีความตรงตามตวัแปรในกรอบแนวคิดการ
วิจยั โดยเรียบเรียงและปรับปรุงภาษาใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง 
 3.3.1.3 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่าง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบขอคาํแนะนาํและพิจารณาความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมตวั
แปรต่างๆเป็นไปตามกรอบแนวความคิดการวิจยัหรือไม่ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
 3.3.1.4 ผูว้ิจยัจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํไปใหผู้ท่ี้มีความรู้และมีส่วน
เก่ียวขอ้งดา้นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในสาํนักงานกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีช่วยตรวจสอบจาํนวน 3 คน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเท่ียงตรงยิง่ข้ึน  

3.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เ ชิงปริมาณ  เ ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามปัจจัยส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และการเป็นสมาชิก

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จาํนวน 15 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดบั จาํนวน 32 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ลกัษณะ

เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น 

3.3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยการ

สร้างแนวคาํถามเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ท่ียึดสมมติฐานการศึกษา และวตัถุประสงค์

ของการศึกษาเป็นแนวทางในการกาํหนดแนวคาํถามเพ่ือใหค้รอบคลุมเน้ือหาของงานวิจยั หลงัจาก

สร้างแนวคาํถามเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคาํถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้ท่ี้มีความรู้และมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ดา้นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในสํานักงานกองทุนพฒันาบทบาท
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สตรี จาํนวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อดูความชดัเจนและความครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้น

นาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบก่อนนาํไปใชใ้นการสมัภาษณ์จริงต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (Individual 

Depth Interview) ใชส้ัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อใหเ้ห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์

ทางสังคม ทั้งน้ีในการสัมภาษณ์เชิงลึก จะเป็นประเด็นท่ีมีการกาํหนดไวล่้วงหนา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

เชิงลึก และความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ แบบสัมภาษณ์เป็นแบบก่ึง

โครงสร้าง  (Semi–Structured Interview)  ให้ไดข้อ้มูลความคิดเห็น เพื่อสามารถทราบระดบัการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีของสตรีในพื้นท่ี ตลอดจนทราบผลความกา้วหนา้ ปัญหา และอุปสรรคในการ

นาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติัในพื้นท่ีอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3.3.4  การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 3.3.4.1 คุณภาพดา้นความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งกันระหว่างขอ้คาํถามกับเน้ือหาของงานวิจัย 

คุณภาพของเคร่ืองมือวดัท่ีไดถู้กตอ้งตรงตามเน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการ ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์

การวิจยัและการใชเ้คร่ืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด จากนั้นใหผู้ท่ี้มีความรู้และ

มีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในสาํนักงานกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีจาํนวน 3 คน  พิจารณาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุมของขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงคข์องการวิจยั คาํนิยามศพัท ์ความเหมาะสมทางดา้นภาษาของขอ้คาํถาม แลว้นาํมาหาค่า 

IOC ( Item-Objective Congruence Index) คาํนวณจากสูตร 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง   R
IOC

N
   

เม่ือ    IOC      แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเน้ือหา 
   R     แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดของผูต้รวจสอบทั้งหมด 

    N       แทน  จาํนวนผูต้รวจสอบทั้งหมด 

โดยท่ีผูต้รวจสอบ จะประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบัคือ 

                         1 = สอดคลอ้ง 

                         0 = ไม่แน่ใจ 

   -1 = ไม่สอดคลอ้ง 

ค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีดีจะตอ้งมีค่า IOC ใกลเ้คียงกบั 1 ถา้มีค่า IOC ตํ่า

กวา่ 0.5 จะตอ้งปรับปรุงเคร่ืองมือใหม่ จากนั้นพจิารณาปรับขอ้คาํถาม ตามขอ้เสนอแนะของผู ้

ตรวจสอบ และพฒันารูปแบบของเคร่ืองมือเพื่อใหเ้หมาะสมในการใชต่้อไป 
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 3.3.4.2 คุณภาพดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํไปทดลองใช ้(Pretest) กบั
สตรีในพื้นท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือสตรีในอาํเภอบางเลน จังหวดันครปฐม เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2555 โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 30 ชุด จากนั้นทาํการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีวดั
ความคงท่ีภายใน (The Measure of Internal Consistency) ดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ซ่ึงมีเท่ากบั 0.831 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัทาํแบบสอบถามไปติดต่อกลุ่มตวัอยา่ง และ

ให้กรอกแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงการหากลุ่มตวัอย่างในการวิจยัน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งสตรีทั้งหมด 387 คน 

จากนั้นนดัหมายเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง และใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการ

วิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลท่ีมาจากตวัแทนของหมู่บา้น/ชุมชน 

ของอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 7 ราย 

 3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยไดจ้ากการคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิด และรวบรวม

ขอ้มูลนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประชาชนในจงัหวดัสุพรรณบุรี

จากเอกสารรายงานประจาํปี และการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุรี ได้

จากสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวนสมาชิกสตรีในเขต

อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรีและเอกสารการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดจ้าก

กรมการปกครอง อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษา อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods 

Research) วิธีวิจยัแบบน้ีเป็นการนาํวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาผสมผสาน

กนั ในการทาํวิจยัเร่ืองเดียวกนั เพื่อท่ีจะตอบคาํถามการวิจยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์  วิธีดาํเนินการวิจยัเป็น
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แบบต่อเน่ืองและเกิดข้ึนพร้อมๆกนัทั้งสองวิธี ผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกบัการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นระยะๆ ซ่ึงจะทาํให้ทราบไดท้นัทีว่าตอ้งปรับปรุง แกไ้ขการเก็บรวบรวมขอ้มูล

อยา่งไร และทาํให้ทราบว่ายงัขาดขอ้มูลส่วนใดอยูบ่า้งหรือขอ้มูลใดเพียงพอกบัความตอ้งการแลว้ 

โดยก่อนการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์จะทาํการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล เพื่อให้สามารถนาํขอ้มูลมา

ตีความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 3.5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) 

และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 3.5.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดว้ยสถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 3.5.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยใช้

สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพหลงัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

จาํนวน 7 ราย นาํมาจาํแนก จดัหมวดหมู่ เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีได ้วิเคราะห์ส่วนประกอบและสรุปผล 

และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ในแต่ละประเดน็ของการศึกษา 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
   

การนาํเสนอผลการศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีไปปฏิบติั: กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยันาํเสนอผลการศึกษาโดยใช้

การพรรณนาความ และใชต้ารางประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 4.1 กระบวนการกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์เชิงลึก นาํเสนอ

ผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) 

 4.2 การนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งและการสมัภาษณ์เชิงลึก และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) 

 4.3 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์เชิงลึก และ

นาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive)   

 4.4 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ความคิดเห็น 

 4.5 ความกา้วหน้าในการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดว้ยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์

เชิงลึก และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive)   

 
4.1  กระบวนการกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี     
 

  การทบทวนวรรณกรรมพบว่านโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เป็นนโยบายท่ีถูก

กาํหนดข้ึนจากการรวบรวมปัญหาของสตรีท่ีได้จากการจดัเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา จาก

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และเครือข่ายองคก์รสตรีในภูมิภาคต่างๆของประเทศ  
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วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2555 รับฟังความคิดเห็นในพื้นท่ีภาคกลาง ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ 

กรุงเทพฯ  วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 จดัการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในพื้นท่ีภาคเหนือ ณ โรง

แรมอิมพีเรียล แม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2555 รับฟังปัญหาจากกลุ่มสตรีใน

ภูมิภาค  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จ. อุดรธานี วนัท่ี 25 ก.พ. 2555 จดัการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นในส่วนของกรุงเทพฯ ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ท ์ กรุงเทพฯ และวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2555 

จดัการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในพื้นท่ีภาคใต ้ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา 

โดยหลงัจากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น ไดมี้การรวบรวมประเด็นปัญหาจากการทาํ

ประชุมประชาคมทั้งหมด และนาํเขา้ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ี

แต่งตั้งข้ึนเพื่อกาํกบัดูแลในขั้นแรก ก่อนท่ีจะมีคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ

ท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในภายหลงั โดยการประชุม เป็นการนาํปัญหาและแนวคิดขอ้เสนอ

ต่างๆ มากลัน่กรองและกาํหนดเป็นนโยบาย กฎ ระเบียบ และคู่มือในการดาํเนินงานใหค้รอบคลุม

และตรงกบัปัญหาท่ีพบเพ่ือใหก้ารนาํนโยบายไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุดก่อน

จะกาํหนดนโยบายลงไปสู่จงัหวดัเพื่อใหป้ฏิบติัตามไปในทิศทางเดียวกนัทั้งประเทศ 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่พบว่าเป็นปัญหาของสตรีท่ีมีมานานในประเทศ เช่นการขาดโอกาสใน

การศึกษา การประกอบอาชีพ ปัญหาความยากจน ปัญหาการอพยพไปหางานทาํในจงัหวดัอ่ืน จน

ไม่มีเวลาไดเ้ล้ียงดูอบรมบุตร และไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ปัญหาการถูกกดข่ีล่วงละเมิดทางเพศ 

ดงันั้นกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการช่วยเหลือสตรีใหมี้บทบาทมากข้ึน มี

ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีอาชีพ สามารถสร้างรายได ้มีสังคมช่วยเหลือกนัและรวมกลุ่มกนัทาํงาน 

ให้เป็นกลุ่มท่ีเขม้แข็ง หลายกลุ่มรวมกนัเป็นหมู่บา้น เป็นตาํบล เป็นจงัหวดัท่ีเขม้แข็ง และทาํให้

ประเทศมีความเขม้แข็งมากข้ึน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์กองทุนพฒันาบทบาทสตรี คือ สร�าง

สรรค�พลงัสตรีให�เป�นพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ    

             จากการสมัภาษณ์ คุณสุรินทร์ โพธ์ิหอม กล่าววา่  

ท่ีไปประชุมมาแลว้เจา้หนา้ท่ีก็แจกเอกสารคู่มือมาเน่ียนะ เท่าท่ีฟังมากบัท่ีอ่านมา

เขาว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดใ้ห้การสนบัสนุนสตรี สนบัสนุนในเร่ืองของ

เงินทุนท่ีจะนาํมาประกอบอาชีพให้กลุ่มสตรีบา้นเรามีรายไดเ้พิ่มข้ึน เรียกว่าสร้าง

งาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้นชุมชน สนบัสนุนให้มีการรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มใน

หมู่บา้น ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ อะไรกไ็ดท่ี้เกิดประโยชน์ในหมู่บา้น แลว้กส็ามารถ

ต่อยอด สร้างเงินรายไดแ้บ่งใหก้บัสมาชิกได ้กคิ็ดวา่น่าจะประมาณน้ีแหละ 

จากการสมัภาษณ์พบวา่ คณะกรรมการฯทราบเป้าหมายและแนวทางในการดาํเนิน

โครงการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในดา้นการสนบัสนุนสตรี ในเร่ืองของเงินทุนท่ีจะนาํมา
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ประกอบอาชีพ เพื่อใหก้ลุ่มสตรีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้นชุมชน 

สนบัสนุนใหมี้การรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มในหมู่บา้น    

จากการสมัภาษณ์ คุณสุจินต ์โพธ์ิศรี กล่าววา่  

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลในแต่ละหมู่บา้น ไดม้าจาก

การเลือกกันเองของคนในหมู่บา้น เลือกมาหมู่ละ 1 คน ให้มาเป็นตวัแทน

คณะกรรมการระดับตาํบล ให้เขา้มาทาํหน้าท่ีจดัการ บริหารกองทุนฯ ช่วยจดั

ประชุมช้ีแจงให้สมาชิกของกองทุนฯในหมู่บา้นไดรู้้เร่ืองของกองทุน แลว้ก็จะมี

หน้าท่ีติดต่อกบัทางราชการ เหมือนเป็นตวักลางระหว่างหน่วยงานราชการกบั

ประชาชน 

             จากการสมัภาษณ์ คุณใกลรุ่้ง แกว้เจริญ กล่าววา่  

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีของระดบัตาํบล มีหน้าท่ีคอยบริหาร 

บริการ ติดตาม และตรวจสอบ แลว้ก็รายงานผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

ให้กบัหน่วยท่ีสูงข้ึน ก็คือคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัจงัหวดั 

ซ่ึงก็มีหน้าท่ีคลา้ยๆกับในระดับตาํบล แต่จะดูแลในส่วนท่ีใหญ่ข้ึน คือบริหาร

กองทุน ตรวจสอบ กาํกับ ดูแล และจัดสรรรายได้ ผลประโยชน์ต่าง พิจารณา

โครงการต่างๆน้ี 

             จากบทสัมภาษณ์ทาํให้ทราบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทราบถึงบทบาทอาํนาจหน้าท่ีของ

ตนเอง นั่นคือ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลในแต่ละหมู่บา้นไดจ้ากการ

เลือกตวัแทนของหมู่บา้น หมู่บา้นละ 1 คน เขา้มาทาํหน้าท่ีจดัการ บริหารกองทุนฯ ติดตามและ

ตรวจสอบการบริหารงาน จดัประชุมช้ีแจงใหส้มาชิกของกองทุนฯในหมู่บา้นไดรั้บทราบขอ้มูลของ

กองทุน และมีการกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินโครงการกลบัไปสู่หน่วยท่ีสูงข้ึน 

             จากการสมัภาษณ์ คุณถนอม ทวนเงิน กล่าววา่  

การดาํเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ตอ้งมีการรายงานผลในทุกขั้นตอน

ตั้ งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตาํบล และระดับจังหวดั ก็จะมีตัวแทนของแต่ละ

หมู่บา้นเขา้ไปเป็นหูเป็นตา คอยมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นแต่ละตอน ซ่ึงประชาชน

สามารถตรวจสอบได ้ 

             จากการสมัภาษณ์พบวา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เช่ือมัน่วา่การกาํหนดขั้นตอนและรูปแบบวิธี

ในการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความชดัเจน โปร่งใสและสามารถใหป้ระชาชน

เขา้มาตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน  
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4.2  การนํานโยบายไปปฏิบัตขิองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในอาํเภอศรีประจนัต์ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การนาํนโยบายไปปฏิบติัของ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นการสั่งการจากระดับบนลงล่าง นั่นคือ การวางแผนนโยบายใน

ระดบัประเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และจดัทาํเป็น

เอกสารคู่มือการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีแห่งชาติ เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีดาํเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี รวมถึงแผนการดาํเนินงานเป็นหนงัสือราชการสั่งการสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบั

จงัหวดั เพื่อใหป้ฏิบติัตาม 
หลังจากจังหวัดได้รับนโยบายและข้อสั่งการจากระดับบริหาร ทางจังหวดัได้จัดตั้ ง

คณะอนุกรรมการดาํเนินการเพื่อจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบล และ

ระดบัจงัหวดั มีการประชุมหารือเพื่อสร้างความเขา้ใจ ให้แก่ปลดัจงัหวดั นายอาํเภอ และผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้องทราบข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย  และสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึง

กาํหนดการปฏิบติัในการทาํงานร่วมกนัสู่ระดบัตาํบลและหมู่บา้นต่อไป 
จากนั้น ระดบัตาํบลและหมู่บา้นจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้สตรีในพื้นท่ี เขา้ร่วม

โดยสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ทาํความเขา้ใจให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบขอ้มูล

และวตัถุประสงคข์องกองทุนพฒันาบทบาทสตรี รวมถึงแจง้กาํหนดวนัในการร่วมกิจกรรมของ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีใหท้ัว่ถึงและชดัเจน ทนัต่อเวลา รวมถึงประสานขอ้มูลสมาชิก และมีการ

ติดประกาศรายช่ือสมาชิก ให้มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขให้เรียบร้อยก่อนวนัคดัเลือก

คณะกรรมการในระดับต่างๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี ยงัได้รับการร้องเรียนถึงความไม่พร้อมในการ

ประชาสัมพนัธ์ การให้ขอ้มูล รวมถึงขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิก ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีหลายคน ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดท้นัตาม

วนั เวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีปัญหาดา้นการประชาสมัพนัธ์ส่วนหน่ึงอาจข้ึนอยูก่บัความกระตือรือร้นและ

ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัตาํบลและหมู่บา้นอีกดว้ย 
ในขั้นตอนการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันาบาทสตรีในระดบัต่างๆ การปฏิบติัให้

เป็นไปตามนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี 

และผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการประสานงานท่ีดี    ซ่ึงรัฐบาลก็ไดก้าํหนดให้หน่วยงานกลางท่ีเก่ียวขอ้ง 

เขา้ร่วมการดาํเนินกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในขั้นตอนต่างๆของการ
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คดัเลือกอยา่งเปิดเผย มีการทาํประชาคมท่ีชดัเจน โดยคนท่ีไดรั้บการคดัเลือก มาจากสมาชิกในพื้นท่ี 

ทาํการคดัเลือกกนัข้ึนมาเอง  
จากการสมัภาษณ์ คุณสมจิตต ์หรุ่มเรืองวงษ ์กล่าววา่  
ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการท่ีสตรีในหมู่บา้นสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกของกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี จากนั้นมีการคดัเลือกตวัแทนของสมาชิกในแต่ละหมู่บา้น ให้

เป็นคณะกรรมการฯในระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดัต่อไป มีการเขา้ร่วมประชุม

ช้ีแจงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองของการดาํเนินงานของกองทุน จากนั้น

สมาชิกในหมู่บา้นก็จะร่วมกนัสรุปปัญหา และความตอ้งการของหมู่บา้นเพ่ือท่ีจะ

ได้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯต่อไป จากนั้นจะต้องมีแผนการ

ดาํเนินงาน การรายงานผล ติดตาม และตรวจสอบในทุกๆขั้นตอนดว้ย 

             กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการนาํนโยบายไปปฏิบติัว่าประชาชนในหมู่บา้นมี

ส่วนร่วมโดยการสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จากนั้นใหส้มาชิกกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีทุกคนมีส่วนร่วมในการคดัเลือกตวัแทนของสมาชิกในแต่ละหมู่บา้นของตนเอง 

ให้เป็นคณะกรรมในระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดัต่อไป ทั้งน้ีมีการจดัการประชุมให้ผูป้ฏิบติังาน

เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังขอ้มูลและคาํช้ีแจงและจดัใหมี้การนดัประชุมทาํความเขา้ใจกบัประชาชน

ในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองของการดาํเนินงานของกองทุนฯ มีการรวมตวัของ

สมาชิกในหมู่บา้นร่วมกนัสรุปปัญหา และความตอ้งการของหมู่บา้นเพื่อท่ีจะร่างโครงการเตรียม

เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯต่อไป โดยการเขียนโครงการต้องประกอบด้วย แผนการ

ดาํเนินงาน แผนการใชจ่้ายงบประมาณ  รวมถึงตอ้งมีการรายงานผลการดาํเนินโครงการ ให้กบั

คณะกรรมการฯเพ่ือติดตาม และตรวจสอบในทุกๆขั้นตอนอีกดว้ย 

 

4.3  ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 
             ในการทบทวนวรรณกรรม พบขอ้มูลประเดน็ปัญหา ขอ้โตแ้ยง้และการร้องเรียนต่างๆ โดย

สามารถสรุปเป็นประเดน็ต่างๆไดด้งัน้ี 

             4.3.1  ปัญหาดา้นนโยบาย 

             การท่ีรัฐบาลจดัสรรเงินใหจ้งัหวดั  เฉล่ียจงัหวดัละ 100 ลา้นบาท เพื่อนาํไปดาํเนินการตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุนฯ โดยผูท่ี้จะไดรั้บการจดัสรรเงินดงักล่าวตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี โดยกาํหนดให้เป็นสตรีรวมกลุ่มกนัห้าคนข้ึนไปหรือองคก์รสตรีท่ีมีการดาํเนินงาน

และมีผลงานเก่ียวกบัการพฒันา การคุม้ครองช่วยเหลือสตรี แมห้ลกัการจดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันา
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บทบาทสตรีจะเป็นแนวคิดท่ีดี เพื่อสร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผูห้ญิง แต่เม่ือได้

พิจารณาถึงการปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลตามหลกัการท่ีวางไว  ้จะเห็นว่ามีวิธีการปฏิบติัท่ีอาจทาํให้

กลายเป็นขอ้จาํกดัของประชาชนในการเขา้ถึงบริการของกองทุนฯหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้ง

ไวบ้างประการ 

ขอ้จาํกดัประการแรกคือ การกาํหนดให้สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยเฉพาะท่ี

เป็นบุคคลธรรมดาตอ้งมีภูมิลาํเนาถ่ินท่ีอยูห่รือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นหรืออาศยัอยูใ่นหมู่บา้นหรือ

ชุมชนนั้นไม่นอ้ยกว่าหกเดือน แมเ้ง่ือนไขน้ีมีข้ึนดว้ยเจตนาดี ตอ้งการใหส้มาชิกของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีท่ีจะไดรั้บการสนับสนุนทางการเงิน เป็นผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีนั้น จริงๆ ก็ตาม แต่ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนคือ ในความเป็นจริงแลว้ ตวัตนของผูห้ญิงท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่โดยเฉพาะ ใน

ต่างจงัหวดั อาจไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นภูมิลาํเนาหรือตามทะเบียนบา้น เน่ืองจากตอ้งไปทาํงานหรือ

อยูอ่าศยัในพื้นท่ีอ่ืน เช่น ตามเมืองใหญ่หรือกรุงเทพฯ และทาํงานแบบต่างคนต่างอยู ่ความเป็นจริง

ดงักล่าวทาํให้ไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะรวมกลุ่มเขา้เป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อรับการ

สนบัสนุนการเงินในพ้ืนท่ีท่ีอยูจ่ริง เจตนาดีดงักล่าวจึงกลายเป็นขอ้จาํกดั หรือการปิดกั้นการเขา้ถึง

แหล่งทุน   

ในส่วนของการจดัสรรเงินกองทุน ไปในพื้นท่ีเฉล่ียจงัหวดัละ 100 ลา้น ผา่นคณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั ท่ีกล่าวว่าอาจเป็นปัญหา เน่ืองจากการกาํหนดจาํนวนเงิน  ไม่

สอดคลอ้งกับปัญหาของประชาการในพื้นท่ีท่ีมีมากน้อยแตกต่างกัน รายได้เฉล่ียโดยรวมของ

ประชากรในจงัหวดัก็มีความแตกต่าง และความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนั 

จึงมีการร้องเรียนและกงัวลถึงสัดส่วนของเงินท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือสตรี ว่าจะมีความทัว่ถึงและ

สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมหรือไม่ 

             4.3.2  ปัญหาดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั  

 4.3.2.1 ระบบการรับสมคัรสมาชิก เน่ืองจากระบบฐานขอ้มูลของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรียงัขาดประสิทธิภาพจึงมีการร้องเรียนถึงขั้นตอนในการสมคัรสมาชิกของกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีว่ามีความล่าชา้ และเกิดปัญหาการตกหล่นสูญหายของรายช่ือผูส้มคัรสมาชิก   

ทาํใหส้มาชิกเสียโอกาส เช่นการสมคัรเป็นคณะกรรมการไม่ไดเ้พราะไม่มีรายช่ือ และไม่มีสิทธิใน

การเลือกตั้ ง รวมถึงย ังพบความยุ่งยากในการตรวจสอบสิทธิและยังไม่สามารถตรวจสอบ

สถานะการเป็นสมาชิกไดอี้กดว้ย 

 4.3.2.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ พบว่ามีหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐหลายส่วนท่ีจดัสรร

งบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการรวมกลุ่มและทาํกิจกรรมของผูห้ญิง ตั้งแต่หน่วยงานรัฐส่วนทอ้งถ่ิน

อย่างองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ส่วน
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หน่วยงานของรัฐส่วนกลางท่ีมีการจดัสรรงบฯพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ผูห้ญิงไดแ้ก่ 

กรมพฒันาชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีมีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองของผูห้ญิงซํ้ าซอ้นกนัจึงกลายเป็นปัญหา

สําคญัของการเกิดปัญหาความสับสน การแตกแยกในการทาํงาน มีลกัษณะต่างคนต่างทาํเฉพาะ

ส่วนหรือพื้นท่ีท่ีตนรับผดิชอบ ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นเอกภาพและไม่ทัว่ถึงเท่าเทียมกนั นอกจากนั้น

ยงัพบว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรียงัไม่มีสํานักงานของกองทุนฯในแต่ละพื้นท่ีชัดเจน  ทาํให้

ประชาชน เขา้ถึงขอ้มูลไดย้าก และขาดศูนยก์ลางในการเขา้ถึงกองทุนฯในดา้นต่างๆ 

 4.3.2.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ปัญหาสืบเน่ืองมาจากการขาด

ศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานในพ้ืนท่ี นาํมาซ่ึงปัญหาสาํคญัคือการพบปัญหาความสับสนใน

การรับรู้ขอ้มูลข่าวและการขาดความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ี  ประชาชนมีการร้องเรียน

ถึงการไม่ได้รับขอ้มูลข่าวสารเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ

กองทุน เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และนาํมาซ่ึงความไม่พอใจในกองทุนฯเน่ืองจากไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ 

4.3.3  ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมืองและสงัคม 

             การเปิดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน มีกํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น เป็นประธานดาํเนินการ ทาํให้มีการร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง โดยมี

การร้องเรียนวา่ กรรมการฯท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นคนในครอบครัวของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเม่ือผา่น

ระดับหมู่บา้นสู่ระดับตาํบล มีนักการเมืองทอ้งถ่ินเขา้มาแทรกแซงกดดันคณะกรรมการระดับ

หมู่บา้นให้ไปลงคะแนนเลือกคนของตวัเองมาเป็นประธาน ซ่ึงมีการกาํหนดตาํแหน่งไวแ้ลว้ และ

เกิดความไม่เห็นดว้ยในวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการในการทาํประชาคมหมู่บา้นดว้ยการยกมือ

เพราะกงัวลว่าจะนาํมาซ่ึงความแตกแยกของคนในชุมชน และไม่อยากมาใชสิ้ทธ์ิ ขอ้เสนอแนะใน

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ ให้มีการทบทวนคุณสมบติักรรมการกองทุนฯ ทั้งระดบัหมู่บา้น ตาํบล 

และจงัหวดั หา้มมิใหผู้รั้บเงินเดือนของรัฐ ผูน้าํทอ้งถ่ินหรือนกัการเมืองทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ

หมู่บา้นท่ีเป็นผูจ้ ัดการประชุมประชาคมและคดัเลือกกองทุนลงสมคัรเป็นกรรมการกองทุนฯ 

ทบทวนการแกไ้ขการเลือกตั้งดว้ยการยกมือให้เป็นการลงคะแนนลบั เพราะการยกมืออาจทาํให้

ชุมชนแตกแยก และเสนอให้คณะกรรมการหมู่บา้นควรมีอย่างน้อย 3 คนข้ึนไปหรือปรับตาม
จาํนวนประชากรท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เขา้ถึงสมาชิกในพื้นท่ีได้อย่างทัว่ถึง และในกระบวนการ

คดัเลือกคณะกรรมการระดบัชุมชนควรให้เจา้หนา้ท่ีส่วนกลางเขา้มาช่วยดาํเนินการ ไม่ควรให้ผูน้าํ

ชุมชนหรือคนในพื้นท่ีจดัการประชุม และควรใชส้ถานท่ีส่วนกลาง ห้ามคนภายนอกเขา้มากดกนั

แทรกแซงในท่ีประชุม 
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 จากการสมัภาษณ์ คุณถนอม ทวนเงิน ไดก้ล่าววา่  

ประชาชนในบางพ้ืนท่ีหรือบางหมู่บา้น ยงัมีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการ

นอ้ยอยู ่เพราะวา่บางท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่มีการประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้น 

หรือมีก็น้อยมากทาํให้ไม่ค่อยเขา้ใจเร่ืองของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จึงขาด

การมีส่วนร่วมไปดว้ย 

             จากการสมัภาษณ์ คุณสุจินต ์โพธ์ิศรี กล่าววา่  

การดาํเนินโครงการทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆขาดความ

พร้อมและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูล ซ่ึง

ประชาชนยงัเขา้ถึงไดย้าก แลว้ก็สับสนเร่ืองหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกองทุนฯดว้ย 

หน่วยงานท่ีไม่พร้อมและขดัขอ้งทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

             จากการสมัภาษณ์ คุณใกลรุ่้ง แกว้เจริญ กล่าววา่  

การส่ือสารจากระดับนโยบายลงไปถึงพื้นท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่ง

ขอ้มูลข่าวสารไปยงัเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารนาํ

ข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่สู่สมาชิกทําได้ช้าไม่ทันการณ์  และมีความเข้าใจ

คลาดเคล่ือน การดาํเนินงานจึงล่าช้าในช่วงตน้ของโครงการและนําไปสู่การ

ร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ 

             จากการสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นปัญหา และอุปสรรค ได้

วา่ประชาชนในบางพ้ืนท่ีหรือบางหมู่บา้น ยงัมีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการนอ้ยอยู ่เน่ืองจาก

เจา้หน้าท่ีไม่มีการประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนเท่าท่ีควร ทาํให้ประชาชนไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารของกองทุนฯ อย่างครบถว้นและทนัเหตุการณ์ จึงขาดความเขา้ใจในนโยบายของ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และขาดการมีส่วนร่วม นอกจากน้ีการดําเนินโครงการทั้ งด้าน

งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ยงัขาดความพร้อมและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบ

ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูล ซ่ึงประชาชนยงัเขา้ถึงไดย้าก มีความสับสนในเร่ืองหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบการดาํเนินโครงการของกองทุนฯ ทาํให้การติดต่อประสานงานของผูป้ฏิบติังานและ 

สมาชิกท่ีตอ้งการขอ้มูล เกิดความลา้ชา้สบัสน  และการส่ือสารจากระดบันโยบายลงไปถึงพื้นท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัเจา้หน้าท่ีในพื้นท่ีได้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ส่งผลให้การนําข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่สู่สมาชิกทําได้ช้าไม่ทันการณ์ และมีความเข้าใจ

คลาดเคล่ือน การดาํเนินงานจึงล่าชา้ในช่วงตน้ของโครงการและนาํไปสู่การร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ 
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4.4  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม 
 
       4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
  ผลการวิเคราะห์ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีเพื่อวดัระดบั

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) จาํนวน 15 ขอ้ โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) แสดงผลดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.1  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 1 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีจัดตั้ ง

ข้ึนมาจากสาเหตุใด 

ทราบ   
ไม่ทราบ  

 

 

260 
127 

 

 

67.2  
32.8 

รวม 387 100.00 

               กรณทีีท่ราบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-ปัญหาการถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 

-ปัญหาการขาดโอกาสในสงัคม 

-ปัญหาการถูกเลือกปฏิบติั 

-ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

-ปัญหาความยากจน 

-ปัญหาการวา่งงาน 

 

159 

189 

123 

100 

152 

138 

 

41.1 

48.8 

31.8 

25.8 

39.3 

35.7  

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนมาจากสาเหตุใด พบว่าส่วน

ใหญ่ทราบ จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และไม่ทราบ จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8  

กรณีท่ีตอบทราบ ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ปัญหาการขาด

โอกาสในสงัคม จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ปัญหาการถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 

จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 ปัญหาความยากจน จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ปัญหา
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การว่างงาน จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ปัญหาการถูกเลือกปฏิบติั จาํนวน 123 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.8 ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.2  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 2 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี

วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 

ทราบ   
ไม่ทราบ  

 

 

256 
131 

 

 

66.1  
33.9 

รวม 387 100.00 

                 กรณทีีท่ราบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

-เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าหรือ

ปลอดดอกเบ้ีย 

-เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพฒันาศกัยภาพสตรีและ

เครือข่ายสตรี 

-เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการส�งเสริม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา

บทบาทสตรี 

-เป�นแหล�งเ งินทุนเพื่อการสนับสนุน

โครงการท่ีเป�นการแก�ไขป�ญหาและ

พฒันาสตรี 

 

139 

 

131 

 

159 

 

139 

 

 

35.9 

 

33.9 

 

41.1 

 

35.9 

 

 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านทราบหรือไม่วา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร พบว่าส่วนใหญ่

ทราบ จาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 และไม่ทราบ จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9  

กรณีท่ีตอบทราบ ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ เป�นแหล�

งเงินทุนเพื่อการส�งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมในการพฒันาบทบาทสตรี จาํนวน 159 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.1 เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย จาํนวน 139 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.9 เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการสนบัสนุนโครงการท่ีเป�นการแก�ไขป�ญหา
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และพฒันาสตรี จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพฒันาศกัยภาพสตรีและ

เครือข่ายสตรี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.3  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 3 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

3. ท่านคิดว่าสตรีในหมู่บา้นหรือชุมชนไดรั้บผลประโยชน์

จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ อยา่งไร 

ได้รับ   
ไม่ได้รับ  

 

 

268 
119 

 

 

69.3  
  30.7 

รวม 387 100.00 

                  กรณทีีไ่ด้รับ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

-การพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ 

-การพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ  และ

สวสัดิการใหแ้ก่สตรี  

-การพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี  

-การพฒันาบทบาทสตรี  

-การสร้างภาวะผูน้าํ 

-การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ 

 

184 

149 

 

109 

129 

68 

89 

 

47.5 

38.5 

 

28.2 

33.3 

17.6 

23.0 

 

 จากตารางท่ี 4.3  ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดว่าสตรีในหมู่บา้นหรือชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

หรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่ไดรั้บ จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 และไม่ไดรั้บ จาํนวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7  

กรณีท่ีตอบไดรั้บผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ การพฒันา

อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 การพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิ

ภาพ และสวสัดิการใหแ้ก่สตรี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 การพฒันาบทบาทสตรี จาํนวน 

129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 การพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.2 การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 การสร้างภาวะผูน้าํ 

จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.4 ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 4 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

4. ท่ าน คิดว่ ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสมควรให้

ความสาํคญักบักลุ่มสตรีอ่ืนๆท่ีมีภาวะเฉพาะดว้ยหรือไม่ 

สมควร   
ไม่สมควร  

 

 

242 
118 

 

 

62.5  
30.5 

รวม 387 100.00 

                 กรณทีีส่มควร ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

-กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

-กลุ่มสตรีมุสลิม 

-กลุ่มสตรีแรงงานนอกระบบ 

-กลุ่มสตรีผูติ้ดเช้ือ HIV 

-กลุ่มสตรีท่ีไม่มีสญัชาติไทย แต่อาศยัอยูใ่น

ประเทศไทย 

 

75 

95 

163 

161 

172 

 

 

19.4 

24.5 

42.1 

41.6 

44.4 

 

 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีสมควรให้ความสาํคญักบักลุ่มสตรีอ่ืนๆท่ีมีภาวะ

เฉพาะดว้ยหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ตอบว่าสมควร จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และตอบไม่

สมควร จาํนวน 118คน คิดเป็นร้อยละ 30.5  

กรณีท่ีตอบวา่สมควร ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ กลุ่มสตรีท่ี

ไม่มีสัญชาติไทย แต่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 กลุ่มสตรีแรงงาน

นอกระบบ จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 กลุ่มสตรีผูติ้ดเช้ือ HIV จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อย

ละ 41.6 กลุ่มสตรีมุสลิม จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 กลุ่มชาติพนัธ์ุ จาํนวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.4 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.5  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 5 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

5. ท่านคิดว่าคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีอาํนาจ

หนา้ท่ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

เหมาะสม   
ไม่เหมาะสม  

 

 

320 
67 

 

 

82.7  
17.3 

รวม 387 100.00 

                กรณทีีเ่หมาะสม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

-บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กาํกบั ดูแลและ

จดัสรรรายได� 

-จั ด ห า ส ถ า น ท่ี ทํ า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล 

-จดัหาทุนหรือรายได�เข�ากองทุน 

-พิจารณาโครงการขององค�กรสตรีท่ียื่นขอกู�

ยมืเงิน  

-รายงานผลการดาํเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค 

 

243 

 

173 

 

151 

186 

133 

 

62.8 

 

44.7 

 

39.0 

48.1 

34.4 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดว่าคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีอาํนาจหน้าท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

อยา่งไร พบวา่ส่วนใหญ่คิดวา่เหมาะสม จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 และคิดว่าไม่เหมาะสม 

จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  

กรณีท่ีตอบเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ บริหาร

กองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กาํกบั ดูแลและจดัสรรรายได� จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 

พิจารณาโครงการขององค�กรสตรีท่ียืน่ขอก�ูยมืเงิน จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 จดัหา

สถานท่ีทาํงานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล จาํนวน 173 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.7 จดัหาทุนหรือรายได�เข�ากองทุน จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รายงาน

ผลการดาํเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.6  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 6 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

6. ท่านตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้

เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี

หรือไม่ 

ต้องการ   
ไม่ต้องการ  

 

 

 

311 
76 

 

 

 

80.4  
19.6 

รวม 387 100.00 

               กรณทีีต้่องการ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

-จดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้หรือจดับอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ 

- แจกส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่พบัใหค้วามรู้ หรือสติกเกอร์ 

ประชาสมัพนัธ์ 

-จดัอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป 

-จดักิจกรรมเพื่อใหค้ณะกรรมการกองทุนฯไดพ้บปะ

กบัสมาชิก 

 

150 

 

193 

 

257 

150 

 

38.8 

 

49.9 

 

66.4 

38.8 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านตอ้งการให้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าตอ้งการ จาํนวน 311 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.4 และคิดวา่ไม่ตอ้งการ จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6  

กรณีท่ีตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ จดัอบรมให้

ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป จาํนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 แจกส่ือส่ิงพมิพ ์แผน่พบั

ใหค้วามรู้ หรือสติกเกอร์ประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 จดักิจกรรมรณรงคใ์ห้

ความรู้หรือจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 จดักิจกรรมเพ่ือให้

คณะกรรมการกองทุนฯไดพ้บปะกบัสมาชิก จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 7 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

7. ท่านคิดวา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีประโยชนก์บัสมาชิก

ของกองทุนฯหรือไม่ อยา่งไร 

มี  
ไม่มี  

 

 

299 
88 

 

 

77.3  
22.7 

รวม 387 100.00 

               กรณทีีไ่ม่มี ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนใชจ่้ายเงินและมี

หน้ีสินมากข้ึน 

-เงินทุนไม่ไดก้ระจายใหแ้ก่คนจนอยา่งแทจ้ริง 

-เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่บา้นหรือชุมชน 

-ไม่พยายามช่วยเหลือตนเองใหม้ากข้ึน 

                     -ไม่ร่วมกนัทาํงาน คิดแต่ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
               กรณทีีมี่ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

-เป็นแหล่งเงินทุนใหก้บัผูท่ี้ยากจน 

-ช่วยใหส้ตรีในหมู่บา้นหรือชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี 

-รู้จกัการบริหารจดัการภายในหมู่บา้นหรือชุมชน 

-ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จกัออมทรัพย ์

-ทาํใหเ้กิดความสามคัคีภายในหมู่บา้นหรือชุมชน 

 

88 

 

65 

61 

55 

75 

 

160 

226 

153 

120 

118 

 

22.7 

 

16.8 

15.8 

14.2 

19.4 

 

41.3 

58.4 

39.5 

31.0 

30.5 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีประโยชน์กับสมาชิกของกองทุนฯหรือไม่ 

อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามี จาํนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และคิดว่าไม่มี จาํนวน 88 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.7  
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กรณีท่ีตอบไม่มี ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ เป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนใชจ่้ายเงินและมีหน้ีสินมากข้ึน จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ไม่ร่วมกนัทาํงาน 

คิดแต่ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เงินทุนไม่ไดก้ระจายใหแ้ก่คนจน
อย่างแทจ้ริง จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่บา้นหรือชุมชน 

จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ไม่พยายามช่วยเหลือตนเองให้มากข้ึน จาํนวน 55 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.2 ตามลาํดบั  

กรณีท่ีตอบมี ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ช่วยให้สตรีใน

หมู่บา้นหรือชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 เป็นแหล่งเงินทุนใหก้บัผู ้
ท่ียากจน จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รู้จกัการบริหารจดัการภายในหมู่บา้นหรือชุมชน 

จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัออมทรัพย ์จาํนวน120คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.0 ทาํให้เกิดความสามคัคีภายในหมู่บา้นหรือชุมชน จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 
ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.8  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 8 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

8. ท่านคิดว่าในการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีให้จงัหวดัละ 100 ลา้นบาท มีความเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร 

เหมาะสม  
ไม่เหมาะสม 

 

 

 

247 
140 

 

 

 

63.8  
36.2 

รวม 387 100.00 

               กรณทีีไ่ม่เหมาะสม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
- ควรจดัสรรงบประมาณตามขนาดพ้ืนท่ี  

- ควรจดัสรรงบประมาณตามสดัส่วนของประชากร 

- ควรจดัสรรงบประมาณตามรายไดข้องประชากร 

- ควรจดัสรรงบประมาณตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน   

  จริงในแต่ละจงัหวดั 

 กรณทีีเ่หมาะสม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
- เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคในทุกจงัหวดั 

 

60 

67 

42 

81 

 

 

201 

 
15.5 

17.3 

10.9 

20.9 

 

 

51.9 
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- ไม่เกิดความเหล่ือมลํ้า 

- ง่ายต่อการจดัสรรงบประมาณ 

-  เพียงพอต่อการบริหารจดัการกองทุนฯ 

131 

122 

119 

33.9 

31.5 

30.7 

 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดว่าในการจดัสรรงบประมาณของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีให้จงัหวดัละ 100 
ลา้นบาท มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม จาํนวน 247 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.8 และคิดวา่ไม่เหมาะสม จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 

กรณีท่ีตอบไม่เหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ควร

จดัสรรงบประมาณตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละจงัหวดั จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.9 ควรจดัสรรงบประมาณตามสัดส่วนของจาํนวนประชากร จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

ควรจดัสรรงบประมาณตามขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละจงัหวดั จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ควร

จดัสรรงบประมาณตามรายไดข้องประชากร จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามลาํดบั  

กรณีท่ีตอบเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ เกิดความ

เท่าเทียมและความเสมอภาคในทุกจงัหวดั จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9    ไม่เกิดความ
เหล่ือมลํ้า จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ง่ายต่อการจดัสรรงบประมาณ จาํนวน 122 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.5 เพียงพอต่อการบริหารจดัการกองทุนฯ จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.9  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 9 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

9. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดใหก้องทุนพฒันาบทบาท

สตรีจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิเขา้ถึงเงิน

สนบัสนุนได ้

เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย 

 

 

 

279 
108 

 

 

 

72.1  
27.9 

รวม 387 100.00 

               กรณทีีไ่ม่เห็นด้วย ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-ไม่มีความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

-จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

-เป็นการลิดรอนสิทธิของพลเมือง 

-จาํกดัการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองคก์รสตรีและ

ภาคประชาชน 

 กรณทีีเ่ห็นด้วย ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-ทาํให้ทราบจาํนวนสตรีท่ีให้ความสนใจนโยบาย

การพฒันาสตรีของรัฐบาล 

-เ ป็นการเปิดโอกาสให้สตรีทุกคนเป็นเจ้าของ

กองทุนฯ 

-สมาชิกสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้

96 

86 

83 

87 

 

 

 

205 

 

177 

 

146 

24.8 

22.2 

21.4 

22.5 

 

 

 

53.0 

 

45.7 

 

37.7 



104 

 

-เป็นการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของสตรี 140 36.2 

  

จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดใหก้องทุนพฒันาบทบาทสตรีจะตอ้งมีการสมคัรเป็น

สมาชิกจึงจะมีสิทธิเขา้ถึงเงินสนบัสนุนได ้พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ย จาํนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.1 และไม่เห็นดว้ย จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9  

กรณีท่ีตอบไม่เห็นดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ไม่มี

ความเสมอภาคและความเท่าเทียม จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 จาํกดัการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายองคก์รสตรีและภาคประชาชน จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 จาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 เป็นการลิดรอนสิทธิของพลเมือง จาํนวน 83 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.4 ตามลาํดบั 

กรณีท่ีตอบเห็นดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ทาํใหท้ราบ

จาํนวนสตรีท่ีใหค้วามสนใจนโยบายการพฒันาสตรีของรัฐบาล จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 
เป็นการเปิดโอกาสใหส้ตรีทุกคนเป็นเจา้ของกองทุนฯ จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 สมาชิก
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 เป็นการคุม้ครองและพิทกัษ์
สิทธิของสตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.10  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 10 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดใหส้มาชิกกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีตอ้งเป็นสตรีผ�ูมีสญัชาติไทย มีอายตุั้งแต�

สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไป และมีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู

�หรือเป�นผ�ูมีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอยู

�ในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น ไม�    น�อยกว�าหก

เดือน 

 เห็นด้วย  

 

 

 

 

 

244 
143 

 

 

 

 

 

63.0  
37.0 
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 ไม่เห็นด้วย  

               รวม 387 100.00 

 กรณทีีไ่ม่เห็นด้วย ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-  ผูท่ี้มีอายสิุบหา้ปีถือวา่เป็นผูเ้ยาว ์ยงัไม่มี

ความสามารถตามกฎหมายท่ีจะทาํนิติกรรมได ้

-  เป็นการจาํกดัสิทธิของสตรีท่ีไม่มีสญัชาติไทยแต่

อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

-  ผูท่ี้มีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัในหมู

�บ�าน หรือชุมชนนั้น ไม�น�อยกว�าหก

เดือนสามารถยา้ยช่ือไปอีกพื้นท่ีหน่ึงไดท้าํใหเ้กิด

ปัญหาการหมุนเวยีนขอรับเงินสนบัสนุน 

  กรณทีีเ่ห็นด้วย ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-  การกาํหนดใหส้มาชิกมีอายตุั้งแต�สิบห�าป�

บริบูรณ์�ข้ึนไปทาํใหค้รอบคลุมจาํนวนผูท่ี้มี

สิทธิเขา้ถึงกองทุนฯไดม้ากข้ึน 

-  การกาํหนดใหส้มาชิกมีสญัชาติไทยเป็นการรักษา

และพิทกัษสิ์ทธิสาํหรับสตรีไทย 

-  การกาํหนดใหส้มาชิกมีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�

านหรืออาศยัอย�ูในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น 

ไม�น�อยกว�าหกเดือนเป็นการเปิดโอกาส

ใหก้บัสตรีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งยา้ยถ่ินฐาน 

 

112 

 

82 

 

89 

 

 

 

 

173 

 

 

163 

 

154 

 

 

28.9 

 

21.2 

 

23.0 

 

 

 

 

44.7 

 

 

42.1 

 

39.8 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดใหส้มาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตอ้งเป็นสตรีผู

�มีสญัชาติไทย มีอายตุั้งแต�สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไป และมีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอย�ูหรือ
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เป�นผ�ูมีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอย�ูในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น ไม�น�

อยกว�าหกเดือน พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ย จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 และไม่เห็นดว้ย 

จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 

กรณีท่ีตอบไม่เห็นดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ผูท่ี้มีอายุ

สิบห�าปีถือวา่เป็นผูเ้ยาว ์ ยงัไม่มีความสามารถตามกฎหมายท่ีจะทาํนิติกรรมได ้ จาํนวน 112 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.9 ผูท่ี้มีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอย�ูในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น 

ไม�น�อยกว�าหกเดือนสามารถยา้ยช่ือไปอีกพื้นท่ีหน่ึงไดท้าํใหเ้กิดปัญหาการหมุนเวียนขอรับ

เงินสนบัสนุน จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 เป็นการจาํกดัสิทธิของสตรีท่ีไม่มีสญัชาติไทยแต่
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตามลาํดบั 

กรณีท่ีตอบเห็นดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ การ

กาํหนดใหส้มาชิกมีอายตุั้งแต�สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไปทาํใหค้รอบคลุมจาํนวนผูท่ี้มีสิทธิ

เขา้ถึงกองทุฯไดม้ากข้ึน จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 การกาํหนดใหส้มาชิกมีสญัชาติไทย
เป็นการรักษาและพิทกัษสิ์ทธิสาํหรับสตรีไทย จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 การกาํหนดให้
สมาชิกมีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอย�ูในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น ไม�น�

อยกว�าหกเดือนเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัสตรีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งยา้ยถ่ินฐาน จาํนวน 154 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.8 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4.11  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 11 
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ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

11. ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาท

สตรีบา้งหรือไม่ 

-  ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

-  เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารบา้ง แต่ไม่เขา้ใจวา่คือนโยบาย    

                  เก่ียวกบัอะไร 

-  เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารบา้ง และเขา้ใจวตัถุประสงค ์ 

   แต่ไม่ทราบถึงขั้นตอนการดาํเนินงาน 

- เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ใจวตัถุประสงค ์

รวมทั้งขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

 

128 

126 

 

113 

 

20 

 

 

 

33.1 

32.6 

 

29.2 

 

5.2 

รวม 387 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีบา้งหรือไม่ พบวา่ส่วน

ใหญ่ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาเคยไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารบา้ง แต่ไม่เขา้ใจวา่คือนโยบายเก่ียวกบัอะไร จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 เคยไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารบา้ง และเขา้ใจวตัถุประสงค ์ แต่ไม่ทราบถึงขั้นตอนการดาํเนินงาน จาํนวน 113 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.2 และเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ใจวตัถุประสงค ์ รวมทั้งขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.12  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 12 
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ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

12.  ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาท

สตรีจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

- โทรทศัน์    

- อินเตอร์เนต       

- บอร์ด/ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

- วิทย/ุวิทยชุุมชน  

- เสียงตามสาย   

- แผน่พบั 

- หนงัสือพิมพ ์

- อบรม/ประชุม    

- โปสเตอร์    

 

 

190 

58 

20 

137 

72 

58 

114 

73 

64 

 

 

49.1 

15.0 

31.0 

35.4 

18.6 

15.0 

29.5 

18.9 

16.5 

                  รวม - - 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามถา้ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดจ้ากแหล่งใด (ตอบ

ไดม้ากกว่า 1 ขอ้) พบว่าส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทรทศัน์ จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.1 รองลงมาคือวิทย/ุวิทยชุุมชน จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 หนงัสือพิมพ ์จาํนวน 114 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อบรม/ประชุม จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 เสียงตามสาย จาํนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 โปสเตอร์ จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อินเตอร์เนต จาํนวน 58 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.0 แผน่พบั จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และบอร์ด/ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.13  ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 13 
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ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

13. ท่านคิดว่าการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันา

บทบาทสตรีมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

 

 

232 
155 

 

 

59.9  
40.1 

รวม 387 100.00 

 กรณทีีไ่ม่เหมาะสม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-  ประชาชนยงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้

-  การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 

-  ขาดความพร้อมในการติดต่อประสานงานและการ

ประชาสมัพนัธ์ 

-  ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีรายละเอียดไม่ครบถว้น 

 กรณทีีเ่หมาะสม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-  ขอ้มูลข่าวสารถูกตอ้ง รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

-  ระบบเทคโนโลยแีละเครือข่ายการส่ือสารท่ีเขา้ถึง

ง่ายและรวดเร็ว   

-  ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและสามารถเขา้ถึงทุก

หน่วยงาน 

-  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายโดยมีแหล่งขอ้มูลท่ี

หลากหลาย 

 

113 

129 

99 

 

91 

 

126 

113 

 

129 

 

106 

 

 

29.2 

33.3 

25.6 

 

23.5 

 

32.6 

29.2 

 

33.3 

 

27.4 

 

 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดวา่การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 และคิดว่าไม่

เหมาะสม จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 

กรณีท่ีตอบไม่เหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ การ

ประชาสัมพนัธ์ไม่ทั่วถึง จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ประชาชนยงัไม่สามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลได ้จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ขาดความพร้อมในการติดต่อประสานงานและ
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การประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีรายละเอียดไม่ครบถว้น 

จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามลาํดบั 

กรณีท่ีตอบเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีทนัสมยัและสามารถเขา้ถึงทุกหน่วยงาน จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ขอ้มูล
ข่าวสารถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ระบบเทคโนโลยี
และเครือข่ายการส่ือสารท่ีเขา้ถึงง่ายและรวดเร็ว จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้ายโดยมีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.14 ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 14 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

14. ท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ 

 เปิดโอกาส  
 ไม่เปิดโอกาส  

 

 

301 
86 

 

 

77.8  
22.2 

               รวม 387 100.00 

 กรณเีปิดโอกาส ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
- การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกนั 

- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานร่วมกนั 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

- การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

 

152 

170 

195 

173 

130 

 

39.3 

43.9 

50.4 

44.7 

33.6 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม

หรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเปิดโอกาส จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และคิดว่าไม่เปิด

โอกาส จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 

กรณีท่ีเปิดโอกาส ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติังานร่วมกนั จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกนั จาํนวน 170 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 43.9 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 การมีส่วนร่วม

ในการติดตามประเมินผล จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.15 ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ขอ้ท่ี 15 

 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ความถ่ี ร้อยละ 

15. ท่านคิดวาสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดมี้ส่วนร่วมใน

ขั้นตอนการดาํเนินงานของกองทุนฯหรือไม่ อยา่งไร 

 มีส่วนร่วม  
 ไม่มีส่วนร่วม  

 

 

292  
95 

 

 

75.5  
24.5 

รวม 

387 

100.00 

  กรณมีีส่วนร่วม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
-  มีส่วนร่วมในการศึกษาสาเหตุของปัญหาสตรีใน

ชุมชน 

-  มีส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบของแต่ละ

กิจกรรมของกองทุน 

-  มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแผนหรือกิจกรรม

ของกองทุนฯ 

-  มีส่วนร่วมในการกาํหนด คดัเลือก บุคลากรในการ

ดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ 

-  มีส่วนร่วมในการติดตามและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 

189 

 

134 

 

164 

 

176 

 

108 

 

 

48.8 

 

34.6 

 

42.4 

 

45.5 

 

27.9 

 

 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากคาํถามท่านคิดวาสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินงานของ

กองทุนฯหรือไม่ อยา่งไร พบวา่ส่วนใหญ่คิดวา่มีส่วนร่วม จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และ

คิดวา่ไม่มีส่วนร่วม จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 

กรณีท่ีมีส่วนร่วม ผูต้อบแบบสอบถามจะตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ซ่ึงมีดงัน้ีคือ มีส่วนร่วมใน

การศึกษาสาเหตุของปัญหาสตรีในชุมชน จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีส่วนร่วมในการ
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กาํหนด คดัเลือก บุคลากรในการดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแผนหรือกิจกรรมของกองทุนฯ จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 มี
ส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบของแต่ละกิจกรรมของกองทุน จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 
มีส่วนร่วมในการติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานของกองทุนฯ จาํนวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ตามลาํดบั 

    4.4.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบมาตรประเมินค่า 4 ระดบั จาํนวน 32 ขอ้ โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.16  ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1.  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

2.  การกาํหนดนโยบาย 

3.  การมีส่วนร่วม 

4.  ความรู้ความเขา้ใจ 

2.91 

2.90 

2.80 

2.75 

0.60 

0.58 

0.67 

0.69 

เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

1 

2 

3 

4 

รวม 2.84 0.59 เห็นดว้ย  

 

จากตารางท่ี 4.16 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น

เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดนโยบาย ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจ และดา้นการมีส่วนร่วม พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 โดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันา

บทบาทสตรีสูงท่ีสุดคือดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 รองลงมาคือดา้นการ

กาํหนดนโยบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 ดา้นการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 และดา้นความรู้

ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75   
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ตารางที ่4.17  ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนดนโยบาย 

 

การกาํหนดนโยบาย X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็น

กองทุนหมุนเวียนสาํหรับพฒันาอาชีพ สร้าง

รายได ้สร้างงานใหก้บัสตรีในหมู่บา้น 

2. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริม

และพฒันาหมู่บา้นและชุมชนใหมี้ขีด

ความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการ

เงินทุน 

3. นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความ

เหมาะสมในการพฒันาบทบาทของสตรี และ

แกไ้ขปัญหาต่างๆเก่ียวกบัสตรีได ้

4. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นกองทุนท่ี

ตอ้งการใหห้มู่บา้นพึ่งตนเองในดา้นเศรษฐกิจ

และสงัคมได ้

5. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นนโยบายหน่ึง

ของรัฐบาลเพ่ือใหไ้ดรั้บความนิยมจาก

ประชาชน 

6. การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็น

การกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ินและพฒันา

ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

7. นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความ

ถูกตอ้ง ชดัเจน 

8. สมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีสามารถ

ปฏิบติัตามนโยบายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.10 

 

 

3.01 

 

 

 

2.98 

 

 

2.92 

 

 

2.88 

 

 

2.84 

 

 

2.77 

 

2.76 

 

0.69 
 

 

0.66 
 

 

 

0.76 
 

 

0.71 
 

 

0.72 
 

 

0.77 
 

 

0.71 
 

0.72 
 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

รวม 2.90 0.58 เห็นดว้ย  
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนด

นโยบาย อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็น

เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนดนโยบายสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ กองทุนพฒันาบทบาท

สตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนสําหรับพฒันาอาชีพ สร้างรายได ้สร้างงานให้กบัสตรีใน

หมู่บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 รองลงมาคือ กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมและ

พฒันาหมู่บา้นและชุมชนใหมี้ขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการเงินทุน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.01 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนด

นโยบายน้อยท่ีสุด คือสมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีสามารถปฏิบติัตามนโยบายไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 
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ตารางที ่4.18  ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ใหส้มาชิก

กองทุนฯทราบอยา่งชดัเจน  

2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการประชุม

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการช้ีแจงทาํความ

เขา้ใจใหส้มาชิกกองทุนฯทราบอยา่งรวดเร็ว 

3. การดาํเนินงานของกองทุนฯสามารถติดตามและ

ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของกองทุนฯได ้

4. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการจดัทาํคู่มือ

ขอ้ตกลง ระเบียบขั้นตอน และการปฏิบติังาน 

5. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีควรมีการส่ือสารถึง

การกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

6. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการประชาสมัพนัธ์

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่ง

ทัว่ถึง 

7. ผูน้าํหมู่บา้น เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มีส่วนช่วย

ในการประชาสมัพนัธ์หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้

สมาชิกกองทุนฯไดท้ราบ 

8. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบและขอ้

ปฏิบติัต่างๆอยา่งเพยีงพอ 

3.02 

 

2.95 

 

 

2.95 

 

2.94 

 

2.91 

 

 

2.89 

 

 

2.89 

 

 

2.78 

0.76 

 

0.76 

 

 

0.70 

 

0.67 

 

0.72 

 

 

0.73 

 

 

0.73 

 

 

0.67 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 

 

 

เห็นดว้ย 
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รวม 2.91 0.60 เห็นดว้ย  
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็น

เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการประชาสัมพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารใหส้มาชิกกองทุนฯทราบอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 รองลงมาคือ ในกรณีท่ีมี

การเปล่ียนแปลงหรือมีการประชุมกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการช้ีแจงทาํความเขา้ใจให้สมาชิก

กองทุนฯทราบอยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 การดาํเนินงานของกองทุนฯสามารถติดตามและ

ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของกองทุนฯได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็น

เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุด คือท่านสามารถไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่างๆอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 
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ตารางที ่4.19  ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 

ความรู้ความเข้าใจ X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหค้น

จนไดกู้ย้มืเงินไปประกอบอาชีพ 

2. การจดัทาํระเบียบหรือขอ้บงัคบัของกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีเป็นหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการกองทุนฯ 

3. ท่านคิดวา่ระเบียบกองทุนฯท่ีรัฐบาลกาํหนดมี

ความเหมาะสมท่ีจะนาํมาแกไ้ขปัญหาหรือ

พฒันาบทบาทสตรีในหมู่บา้น 

4. คณะกรรมการกองทุนฯตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

บา้นและอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นติดต่อกนัเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

5. คณะกรรมการกองทุนฯสามารถใชจ่้ายเงินดอก

ผลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนฯไดโ้ดย

ไม่จาํกดัวงเงินหากสมาชิกกองทุนฯมีมติให้

ความเห็นชอบ 

6. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบกองทุนฯท่ี

รัฐบาลกาํหนดข้ึนและท่ีหมู่บา้นกาํหนด  

7. สมาชิกกองทุนฯสามารถตรวจสอบการบริหาร

ดา้นการเงิน การบญัชี และการพสัดุไดต่้อเม่ือ

คณะกรรมการกองทุนอนุญาตเท่านั้น 

8. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีควรใหค้วาม

ช่วยเหลือเฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกของกองทุนฯ

เท่านั้น 

2.97 

 

2.81 

 

 

2.80 

 

 

2.76 

 

 

2.73 

 

 

 

2.72 

 

2.66 

 

 

2.55 

0.89 

 

0.75 

 

 

0.76 

 

 

0.80 

 

 

0.81 

 

 

 

0.77 

 

0.91 

 

 

0.86 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบั

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความเขา้ใจสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้ง

ข้ึนเพื่อใหค้นจนไดกู้ย้มืเงินไปประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 รองลงมาคือ การจดัทาํระเบียบ

หรือขอ้บงัคบัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฯ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.81 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจน้อยท่ีสุด คือกองทุนพฒันาบทบาทสตรีควรให้ความช่วยเหลือเฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกของ

กองทุนฯเท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55 

 

ตารางที ่4.20  ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วนร่วม 

 

การมีส่วนร่วม X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

1. ท่านมีส่วนร่วมกาํหนด คดัเลือก บุคลากรในการ

ดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆเก่ียวกบักองทุนฯ 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่างๆของกองทุนฯ 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกองทุนฯ 

5. ท่านมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ

ดาํเนินงานของกองทุนฯ 

6. ท่านมีส่วนร่วมติดตามและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบในการ

ใชเ้งินกูข้องสมาชิกกองทุนฯ 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารหรือขอ้มูล

เก่ียวกบักองทุนฯจากแหล่งต่างๆ 

2.94 

 

2.87 

 

2.84 
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2.79 
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จากตารางท่ี 4.20 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วน

ร่วม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบั

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมกาํหนด คดัเลือก 

บุคลากรในการดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจเร่ืองต่างๆเก่ียวกบักองทุนฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 และค่าเฉล่ีย

ของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือการติดตาม

ข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯจากแหล่งต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 

 
4.5  ความก้าวหน้าในการนํานโยบายไปปฏิบัตขิองกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 
             ดา้นกระบวนการกาํหนดนโยบาย จากการสัมภาษณ์ คุณสาํรวย ทวนเงิน ให้ขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงการกําหนดนโยบายเพื่อให้กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายไปปฏิบัติเกิด

ความกา้วหนา้ และใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยกล่าววา่  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน่าจะมีการหารือร่วมกนักบัภาคประชาชนในการกาํหนด

แผนการดําเนินงานและการทํางานร่วมกัน ให้เกิดการประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยร่วมกนัคน้หาปัญหา แนวทางการดาํเนินโครงการต่างๆ แลว้ก็

ให้คณะกรรมการหมู่บา้นไดน้าํขอ้มูล ข่าวสารไปเผยแพร่และสร้างความรู้ความ

เขา้ใจกบัชุมชนไดถู้กตอ้งและทัว่ถึง เพื่อช่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนการดาํเนินโครงการ 

             ดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั จากการสมัภาษณ์ คุณพิมพรั์ตน์ สนธิเณร กล่าววา่  

ตอนน้ียงัไม่มีการดาํเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของงบประมาณเลย เพียงแต่มีการช้ีแจง

เร่ืองท่ีมาของเงิน การเบิกจ่าย วตัถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ ซ่ึงตอนน้ีอยู่ใน

ขั้นตอนการคดัเลือกสมาชิกในส่วนต่างๆท่ีจะเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีในการดาํเนิน

โครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

             ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากการสมัภาษณ์ คุณสุรินทร์ โพธ์ิหอม เสนอแนวทางการเพ่ิม

ความกา้วหนา้ในการรับขอ้มูลข่าวสารของสตรี โดยกล่าววา่  

ตอ้งมีการจดัทาํขอ้มูลของกองทุนฯท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือ ใช้เป็นคู่มือและ

แนวทางในการกาํหนดนโยบายและการวางแผน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี

เหมาะสมในการจดัการใหก้บักลุ่มสมาชิก 
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             ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ จากการสัมภาษณ์ คุณพิมพ์รัตน์ สนธิเณร ได้เสนอ

แนวทางในการเพ่ิมความกา้วหน้าในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

โดยกล่าววา่  

น่าจะสร้างช่องทางส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนั ให้ขอ้มูลในระดบันโยบายไปสู่พื้นท่ีดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง เเม่นยาํ 

ทัว่ถึง และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ มีความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งตรงกนัทั้งระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั และระหว่างภาครัฐกบัประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อไม่ใหเ้กิด

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือขดัแยง้กนัได ้

             ดา้นการมีส่วนร่วมจากการสมัภาษณ์ คุณสาํรวย ทวนเงิน กล่าววา่  

จากท่ีไปประชุมท่ีอาํเภอมาน่ีก็มีการช้ีแจงต่างๆให้ตวัแทนเขา้ใจ ตอนแรกก็จะ

เลือกตัวแทนของหมู่บ้านมาหมู่บ้านละ 1 คน แล้วมีการประชุมเพื่อคัดเลือก

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตาํบล แล้วเขาก็ลงกาํหนดให้มาเลือก

ตวัแทนในระดบัตาํบล ใหไ้ดต้าํบลละ 1 คน แลว้ก็ไปเป็นตวัแทนในระดบัจงัหวดั

อีกทีหน่ึง แลว้ก็มีการประชาสัมพนัธ์ให้สตรีในหมู่บา้นเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิก

ของกองทุนฯ เพื่อจะไปรับสิทธิประโยชน์มากมาย ตอนน้ีก็มีสมาชิกเยอะแลว้น่ะ

ในแต่ละหมู่เน่ีย แต่เขาก็ถามกนัว่าสมคัรไปแลว้จะทาํอะไรได ้ฉนัเองก็ยงัตอบไม่

ค่อยจะถูกเลย 

             จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดว้่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน่าจะมีการหารือร่วมกนักบัภาค

ประชาชนในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานและการทาํงานร่วมกนั ใหเ้กิดการประสานงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยร่วมกนัคน้ปัญหา แนวทางการดาํเนินโครงการต่างๆ และอบรมใหค้ณะกรรมการ

หมู่บา้นสามารถนาํขอ้มูล ข่าวสารไปเผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัชุมชนไดถู้กตอ้งและ

ทัว่ถึง เพื่อช่วยกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดาํเนินโครงการ ถึงแม้

ในขณะน้ีผูป้ฏิบติัหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ในระดบัปฏิบติัจะยงัไม่มีการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของงบประมาณ แต่ก็มีการช้ีแจงเร่ืองท่ีมา

ของเงิน การเบิกจ่าย วตัถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ ในขั้นตอนการปฏิบติัยงัอยู่ในขั้นตอนการ

คดัเลือกสมาชิกในส่วนต่างๆท่ีจะเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี แต่หากจะตอ้งการใหมี้ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานยิง่ข้ึนควรจะตอ้งมีการจดัทาํขอ้มูลของ

กองทุนฯท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือ ใชใ้นการกาํหนดนโยบายและการวางแผน รวมทั้งสร้างความรู้

ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมในการจดัการให้กบักลุ่มสมาชิก ส่ิงสาํคญัคือควรสร้างช่องทางส่ือสารและ
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ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ให้ข้อมูลในระดับนโยบายไปสู่พื้นท่ี

ดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง เเม่นยาํ ทัว่ถึง และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ มีความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้ง

ตรงกนัทั้งระหวา่งหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั และระหวา่งภาครัฐกบัประชาชนในพื้นท่ี เพื่อไม่ใหเ้กิด

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือขดัแยง้กนัได ้นอกจากนั้นยงัพบว่าการดาํเนินงานของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ โดยมีการกระจาย

อาํนาจการบริหารลงสู่พื้นท่ี มีการช้ีแจงขอ้มูลใหต้วัแทนคณะกรรมการฯเขา้ใจในขั้นตอนต่างๆ เร่ิม

จากการเลือกตัวแทนของหมู่บ้านมาหมู่บ้านละ 1 คน แล้วมีการประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทน

คณะกรรมการกองทุนฯ ระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดั และมีการประชาสัมพนัธ์ใหส้ตรีในหมู่บา้น

เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ เพื่อจะได้รับประโยชน์จากกองทุน แต่เน่ืองจากการ

ประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง ทาํให้ประชาชนเกิดความไม่แน่ใจในสิทธิประโยชน์ท่ีจะได ้และความ

ล่าช้าในการดาํเนินงาน เน่ืองจากเป็นนโยบายระดับประเทศทาํให้ประชาชนยงัไม่เห็นผลการ

ดาํเนินงานในระยะเวลาอนัสั้น จึงอาจยงัไม่เห็นผลและมองไม่เห็นภาพรวมของโครงการอยา่งเป็น

รูปธรรม 

               

             

                  

            



 
 

 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบการ

บรรยายตามลาํดบั มีวตัถุประสงค ์คือ 

  5.1  เพื่อศึกษาการกาํหนดนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

  5.2  เพื่อศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

  5.3  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

  5.4  เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  5.5  เพื่อวิเคราะห์ผลความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือสตรีในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 

8,083 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ คือตวัแทนของสตรีในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 387 คน จากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ี้

สามารถให้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบั

ตาํบลท่ีมาจากตวัแทนของหมู่บา้น/ชุมชน ของอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 7 คน 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) และแบบสมัภาษณ์ การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดา้นความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index) ส่วนคุณภาพดา้น 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํไปทดลองใช ้(Pre-test) กบัสตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งคือสตรีใน

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555จาํนวน 30 คนจากนั้นหาความเช่ือมัน่
โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ในแต่ละ

ประเดน็ของการศึกษา 

 

5.1  สรุปผล  
 

การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จาก

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การศึกษาวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1.1  สรุปผลการศึกษากระบวนการกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

การทบทวนวรรณกรรมพบว่านโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เป็นนโยบายท่ีถูก

กาํหนดข้ึนจากการรวบรวมปัญหาของสตรีท่ีไดจ้ากการจดัเวทีประชาคมเพื่อรับฟังรับทราบปัญหา

สตรีในภูมิภาคต่างๆของประเทศ พบปัญหาของสตรีท่ียงัขาดโอกาสในการศึกษา การประกอบ

อาชีพ ปัญหาความยากจน ปัญหาการอพยพไปหางานทาํในจงัหวดัอ่ืน จนไม่มีเวลาไดเ้ล้ียงดูอบรม

บุตร และไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ปัญหาการถูกกดข่ีล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ตอ้งการช่วยเหลือสตรีใหมี้บทบาทมากข้ึนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีอาชีพ สามารถสร้างรายได ้มี

สังคมช่วยเหลือกนัและรวมกลุ่มกนัทาํงาน ให้เป็นกลุ่มท่ีเขม้แข็ง หลายกลุ่มรวมกนัเป็นหมู่บา้น 

เป็นตาํบล เป็นจงัหวดัท่ีเขม้แขง็ และทาํให้ประเทศมีความเขม้แขง็มากข้ึน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี คือ สร�างสรรค�พลงัสตรีให�เป�นพลงัสําคญัในการพฒันา

ประเทศ    

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลักพบว่าคณะกรรมการฯ ทราบวตัถุประสงค์ของ

กองทุนฯว่า กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจะช่วยแกปั้ญหาของสตรีและสนับสนุนสตรี ในเร่ืองของ

เงินทุนท่ีจะนาํมาประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มสตรีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง

รายไดใ้นชุมชน สนบัสนุนให้มีการรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มในหมู่บา้น แต่ยงัพบปัญหาการถ่ายทอด

นโยบายลงสู่พื้นท่ีเป็นไปดว้ยความล่าชา้และสับสนเน่ืองจากปัญหาดา้นการกระจายข่าวสารขอ้มูล

และดา้นระบบฐานขอ้มูลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยงัไม่เพียงพอ  

นอกจากนั้นคณะกรรมการฯยงัทราบถึงบทบาทอาํนาจหน้าท่ีของตนเอง นั่นคือ คณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดับตาํบลในแต่ละหมู่บ้านได้จากการเลือกตัวแทนของหมู่บ้าน 

หมู่บา้นละ 1 คน เขา้มาทาํหนา้ท่ีจดัการ บริหารกองทุนฯ ติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน จดั
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ประชุมช้ีแจงให้สมาชิกของกองทุนฯในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลของกองทุนฯ และมีการ

กาํหนดให้มีการรายงานผลการดาํเนินโครงการกลบัไปสู่หน่วยท่ีสูงข้ึน และยงัมีความเช่ือมัน่ว่า

นโยบายในการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความชดัเจน โปร่งใสและสามารถให้

ประชาชนเขา้มาตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน 

5.1.2  สรุปผลการศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

            จากการทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นการ

สั่งการจากระดับบนลงล่าง นั่นคือ การวางแผนนโยบายในระดับประเทศ ผ่านการประชุม

คณะกรรมการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และจดัทาํเป็นเอกสารคู่มือการดาํเนินงาน

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ เร่ือง 

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีดาํเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี รวมถึงแผนการ

ดาํเนินงานเป็นหนงัสือราชการสัง่การสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั เพื่อใหป้ฏิบติัตาม 
        หลังจากจังหวัดได้รับนโยบายและข้อสั่งการจากระดับบริหาร ทางจังหวดัได้จัดตั้ ง

คณะอนุกรรมการดาํเนินการเพื่อจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบล และ

ระดบัจงัหวดั มีการประชุมหารือเพื่อสร้างความเขา้ใจ ให้แก่ปลดัจงัหวดั นายอาํเภอ และผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้องทราบข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย  และสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึง

กาํหนดการปฏิบติัในการทาํงานร่วมกนัสู่ระดบัตาํบลและหมู่บา้นต่อไป 
             จากนั้น ระดบัตาํบลและหมู่บา้นจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้สตรีในพื้นท่ี เขา้ร่วม

โดยสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ทาํความเขา้ใจให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบขอ้มูล

และวตัถุประสงคข์องกองทุนพฒันาบทบาทสตรี รวมถึงแจง้กาํหนดวนัในการร่วมกิจกรรมของ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีใหท้ัว่ถึงและชดัเจน ทนัต่อเวลา รวมถึงประสานขอ้มูลสมาชิก และมีการ

ติดประกาศรายช่ือสมาชิก ให้มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขให้เรียบร้อยก่อนวนัคดัเลือก

คณะกรรมการในระดับต่างๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี ยงัได้รับการร้องเรียนถึงความไม่พร้อมในการ

ประชาสัมพนัธ์ การให้ขอ้มูล รวมถึงขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิก ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีหลายคน ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดท้นัตาม

วนั เวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีปัญหาดา้นการประชาสมัพนัธ์ส่วนหน่ึงอาจข้ึนอยูก่บัความกระตือรือร้นและ

ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัตาํบลและหมู่บา้นอีกดว้ย 
 ในขั้นตอนการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนพฒันาบาทสตรีในระดบัต่างๆ การปฏิบติัให้

เป็นไปตามนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี 

และผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการประสานงานท่ีดี  ทั้งน้ีในบางพื้นท่ีไดมี้การร้องเรียนถึงการใชอ้าํนาจของ

ผูมี้อิทธิพลในท้องถ่ินหรือผูป้ฏิบัติงานในระดับต่างๆไม่เป็นกลางและเข้ามาแทรกแซงการ
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ดาํเนินงาน ทาํให้ประชาชนบางกลุ่มรู้สึกกังวลถึงความไม่โปร่งใส ซ่ึงรัฐบาลก็ได้กาํหนดให้

หน่วยงานกลางท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมการดาํเนินกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็น

ตาในขั้นตอนต่างๆของการคดัเลือกอย่างเปิดเผย มีการทาํประชาคมท่ีชดัเจน โดยคนท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก มาจากสมาชิกกองทุนฯในพื้นท่ี ทาํการคดัเลือกกนัข้ึนมาเอง  
             สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในขั้นตอนการนาํนโยบายไปปฏิบติั พบว่า

ประชาชนมีส่วนร่วมโดยสตรีในหมู่บา้นสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากนั้นใหส้มาชิกของกองทุนฯ มีส่วนร่วมในการทาํประชาคมคดัเลือกตวัแทนในแต่ละหมู่บา้น ให้

ไปเป็นคณะกรรมกองทุนฯในระดบัตาํบล และไปเป็นตวัแทนในระดบัจงัหวดัดว้ยกระบวนการ

คดัเลือกในแต่ละระดบั  โดยคณะกรรมการจะมีการจดัการประชุมช้ีแจงขอ้มูลให้กบัสมาชิกเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองของการดาํเนินงานของกองทุน จากนั้นสมาชิกในหมู่บา้นกจ็ะร่วมกนั

สรุปปัญหา และความตอ้งการของหมู่บา้นเพื่อท่ีจะร่างโครงการเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการ

กองทุนฯต่อไป โดยการเขียนโครงการจะตอ้งมีแผนการดาํเนินงาน แผนการใชจ่้ายงบประมาณ  มี

การรายงานผลการดาํเนินโครงการ ให้กับคณะกรรมการฯเพ่ือติดตาม และตรวจสอบในทุกๆ

ขั้นตอนดว้ย 

5.1.3  สรุปผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

             ในการทบทวนวรรณกรรม พบขอ้มูลประเด็นปัญหา ขอ้โตแ้ยง้และการร้องเรียนต่างๆ เช่น 

การเปิดเวทีประชาคมระดบัหมู่บา้นในการคดัเลือกคณะกรรมการหมู่บา้น มีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็น

ประธานดาํเนินการ ทาํให้มีการร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง โดยมีการร้องเรียนว่า 

กรรมการฯท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นคนในครอบครัวของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเม่ือผา่นระดบัหมู่บา้นสู่

ระดับตาํบล มีนักการเมืองท้องถ่ินเขา้มาแทรกแซงกดดันคณะกรรมการระดับหมู่บ้านให้ไป

ลงคะแนนเลือกคนของตวัเองมาเป็นประธาน ซ่ึงมีการกาํหนดตาํแหน่งไวแ้ลว้ นอกจากน้ีผูส้มคัร

เป็นสมาชิกกองทุนยงัพบปัญหารายช่ือตกหล่น ทาํให้สมคัรเป็นคณะกรรมการไม่ไดเ้พราะไม่มี

รายช่ือ เสียสิทธ์ิในการเลือกตั้ง และเกิดความไม่เห็นดว้ยในวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการในการทาํ

ประชาคมหมู่บา้นดว้ยการยกมือเพราะกงัวลว่าจะนาํมาซ่ึงความแตกแยกของคนในชุมชน และไม่

อยากมาใชสิ้ทธ์ิ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ ให้มีการทบทวนคุณสมบติักรรมการ

กองทุนฯ ทั้งระดับหมู่บา้น ตาํบล และจงัหวดั ห้ามมิให้ผูรั้บเงินเดือนของรัฐ ผูน้าํทอ้งถ่ินหรือ

นักการเมืองทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็นผูจ้ ัดการประชุมประชาคมและคดัเลือก

กองทุนลงสมคัรเป็นกรรมการกองทุนฯ ทบทวนการแกไ้ขการเลือกตั้งดว้ยการยกมือให้เป็นการ

ลงคะแนนลบั เพราะการยกมืออาจทาํให้ชุมชนแตกแยก และเสนอให้คณะกรรมการหมู่บา้นควรมี

อย่างน้อย 3 คนข้ึนไปหรือปรับตามจาํนวนประชากรท่ีเหมาะสมเพื่อให้เขา้ถึงสมาชิกในพื้นท่ีได้
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อยา่งทัว่ถึง และในกระบวนการคดัเลือกคณะกรรมการระดบัชุมชนควรให้เจา้หนา้ท่ีส่วนกลางเขา้

มาช่วยดาํเนินการ ไม่ควรใหผู้น้าํชุมชนหรือคนในพ้ืนท่ีจดัการประชุม และควรใชส้ถานท่ีส่วนกลาง 

ห้ามคนภายนอกเขา้มากดกนัแทรกแซงในท่ีประชุม ควรจดัระบบการสมคัรสมาชิกกองทุนฯให้

รัดกมุและมีประสิทธิภาพ เพราะท่ีผา่นมามีรายช่ือสมาชิกสูญหายจาํนวนมาก 

 นอกจากน้ียงัพบว่ามีหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐหลายส่วนท่ีจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุน

การรวมกลุ่มและทาํกิจกรรมของผูห้ญิง ตั้งแต่หน่วยงานรัฐส่วนทอ้งถ่ินอย่างองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ส่วนหน่วยงานของรัฐส่วนกลางท่ีมี

การจดัสรรงบฯพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมอาชีพใหผู้ห้ญิงไดแ้ก่ กรมพฒันาชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงการ

ท่ีมีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองของผูห้ญิงซํ้ าซ้อนกนัจึงกลายเป็นปัญหาสําคญัของการเกิดปัญหาความ

สับสน การแตกแยกในการทาํงาน มีลกัษณะต่างคนต่างทาํเฉพาะส่วนหรือพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ    

ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นเอกภาพและไม่ทัว่ถึงเท่าเทียมกนั  

 ปัญหาอีกประการหน่ึงคือ การท่ีรัฐบาลจดัสรรเงินใหจ้งัหวดั  เฉล่ียจงัหวดัละ 100 ลา้นบาท 

เพื่อนาํไปดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ โดยผูท่ี้จะไดรั้บการจดัสรรเงินดงักล่าวตอ้ง

เป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยกาํหนดใหเ้ป็นสตรีรวมกลุ่มกนัหา้คนข้ึนไปหรือองคก์ร

สตรีท่ีมีการดาํเนินงานและมีผลงานเก่ียวกบัการพฒันา การคุม้ครองช่วยเหลือสตรี แมห้ลกัการ

จดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาบทบาทสตรีจะเป็นแนวคิดท่ีดี เพื่อสร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่ม

ผูห้ญิง แต่เม่ือไดพ้ิจารณาถึงการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลตามหลกัการท่ีวางไว ้จะเห็นว่ามีวิธีการปฏิบติั

ท่ีอาจทาํให้กลายเป็นขอ้จาํกดัของประชาชนในการเขา้ถึงบริการของกองทุนฯหรือไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวบ้างประการ 

 ขอ้จาํกดัประการแรกคือ การกาํหนดให้สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยเฉพาะท่ี

เป็นบุคคลธรรมดาตอ้งมีภูมิลาํเนาถ่ินท่ีอยูห่รือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นหรืออาศยัอยูใ่นหมู่บา้นหรือ

ชุมชนนั้นไม่นอ้ยกว่าหกเดือน แมเ้ง่ือนไขน้ีมีข้ึนดว้ยเจตนาดี ตอ้งการใหส้มาชิกของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีท่ีจะไดรั้บการสนับสนุนทางการเงิน เป็นผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีนั้น จริงๆ ก็ตาม แต่ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนคือ ในความเป็นจริงแลว้ ตวัตนของผูห้ญิงท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่โดยเฉพาะ ใน

ต่างจงัหวดั อาจไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นภูมิลาํเนาหรือตามทะเบียนบา้น เน่ืองจากตอ้งไปทาํงานหรือ

อยูอ่าศยัในพื้นท่ีอ่ืน เช่น ตามเมืองใหญ่หรือกรุงเทพฯ และทาํงานแบบต่างคนต่างอยู ่ความเป็นจริง

ดงักล่าวทาํให้ไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะรวมกลุ่มเขา้เป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อรับการ

สนบัสนุนการเงินในพ้ืนท่ีท่ีอยูจ่ริง เจตนาดีดงักล่าวจึงกลายเป็นขอ้จาํกดั หรือการปิดกั้นการเขา้ถึง

แหล่งทุน หากรัฐบาลสามารถกาํหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี เช่น ผ่อนคลายขอ้กาํหนด โดย
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ยอมให้มีการรวมตวักนั ในพื้นท่ีอ่ืนได ้ก็จะทาํให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการสามารถเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนไดม้ากข้ึน 

 ขอ้สังเกตประการต่อมาคือ การจดัสรรเงินกองทุน ไปในพื้นท่ีเฉล่ียจงัหวดัละ 100 ลา้น 

ผา่นคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดั ท่ีกล่าววา่อาจเป็นปัญหา เน่ืองจากการกาํหนด

จาํนวนเงิน  ไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาของประชากรในพ้ืนท่ีท่ีมีมากน้อยแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ีย

โดยรวมของประชากรในจงัหวดักมี็ความแตกต่าง และความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนท่ีมีความ

แตกต่างกนั จึงควรกาํหนดจาํนวนเงินสนับสนุนให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของประชากรใน

พื้นท่ีเป็นสําคญั เช่นในจังหวดัเศรษฐกิจท่ีรายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากรมีสูง อาจได้รับเงิน

สนบัสนุนนอ้ยกวา่ จงัหวดัท่ีมีปัญหาความยากจนและรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัตํ่ากวา่เป็นตน้ 

 นอกจากการจดัสรรเงินสนับสนุนให้เหมาะกบัปัญหาของประชากรแลว้ ส่ิงท่ีน่าจะเป็น

วิธีการท่ีทาํให้เม็ดเงินลงถึงกลุ่มผูห้ญิงในทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงก็คือ การมี คณะกรรมการกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีในระดบัหมู่บา้น เพื่อให้เมด็เงินลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงและควรเปิดกวา้ง

ใหผู้ห้ญิงทุกกลุ่มอาชีพสามารถเขา้ถึงกองทุนดงักล่าวได ้เพื่อนาํไปประกอบอาชีพและขยายกิจการ

ของตนเองไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัให้มากท่ีสุด โดยอาจจะเลือกพิจารณาสนับสนุนกลุ่มผูห้ญิงท่ีดอ้ย

โอกาส หรือท่ียากจนท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก หากรัฐบาลผูริ้เร่ิมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี สามารถ

ปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขวิธีปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีกล่าวมา ก็จะช่วยทาํให้บรรลุผล

ตาม เป้าหมายท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีรัฐบาลควรจะตอ้งเร่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหข้อ้มูลข่าวสารกบั

ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงในต่างจงัหวดัและพ้ืนท่ีห่างไกลใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูล เพื่อสามารถ

ไปยืน่จดทะเบียนและ ขอรับการสนบัสนุนทางการเงินไดถู้กตอ้ง ประการสาํคญั รัฐบาลตอ้งเขา้ไป

ดูแลการบริหารจดัการกองทุนฯให้กระจายไปสู่ผูห้ญิงท่ีดอ้ยโอกาสในทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง 

ไม่ใหเ้มด็เงินตกอยูเ่ฉพาะกลุ่มท่ีเป็นฐานเสียงหรือให้การสนบัสนุนรัฐบาลช่วงเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อ

ไม่ใหถู้กมองวา่กองทุนดงักล่าวจดัตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นเพียงเงินทุนหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น 

             จากการศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่าขอ้ดีของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีคือมี

กองทุนของผูห้ญิง เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงมีบทบาทในการพฒันาประเทศชาติ ออกแบบการพฒันา

กองทุนให้ย ัง่ยืนและสมบูรณ์ แต่ก็มีขอ้เสียคือการเขา้ถึงของผูห้ญิงส่วนใหญ่ ในกลุ่มท่ีอยู่ห่าง

ออกไปไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจเ ร่ืองกองทุนเท่าไรนัก  เ ม่ือมีการเลือกตั้ ง

คณะกรรมการกองทุน ผูท่ี้มาสมคัรหรือไดรั้บการคดัเลือกจึงเป็นคนกลุ่มท่ีเป็นพวกพอ้งท่ีไดรั้บ

ขอ้มูลมากกว่า โดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและนกัการเมือง ดงันั้นรัฐบาลควรให้ความสาํคญักบัการ

จดัตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนท่ีน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับเขา้ไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
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ระดบัชาติดว้ย เพื่อลดช่องว่างในการแกไ้ขปัญหาของการเขา้ถึงขอ้มูลของประชาชน และจุดอ่อน

ในการจดัสรรเงินทุนภายในกองทุนของแต่ละพื้นท่ีดว้ย 

             จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั สามารถสรุปประเด็นปัญหา และอุปสรรค ไดว้่า

ประชาชนในบางพ้ืนท่ีหรือบางหมู่บา้น ยงัมีส่วนร่วมและมีบทบาทในโครงการนอ้ยอยู่ เน่ืองจาก

เจา้หน้าท่ีไม่มีการประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนเท่าท่ีควร ทาํให้ประชาชนไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารของกองทุนฯ อย่างครบถว้นและทนัเหตุการณ์ จึงขาดความเขา้ใจในนโยบายของ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และขาดการมีส่วนร่วม นอกจากน้ีการดําเนินโครงการทั้ งด้าน

งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ยงัขาดความพร้อมและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบ

ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูล ซ่ึงประชาชนยงัเขา้ถึงได้ยาก และยงัมีความสับสนในเร่ือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินโครงการของกองทุนฯ ทาํให้การติดต่อประสานงานของ

ผูป้ฏิบติังานและ สมาชิกท่ีตอ้งการขอ้มูล เกิดความลา้ชา้สับสน  และการส่ือสารจากระดบันโยบาย

ลงไปถึงพื้นท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีได้อย่าง

ถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่งผลให้การนาํขอ้มูลข่าวสารไปเผยแพร่สู่สมาชิกทาํไดช้า้ไม่ทนัการณ์ และมี

ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน การดาํเนินงานจึงล่าชา้ในช่วงตน้ของโครงการและนาํไปสู่การร้องเรียนใน

เร่ืองต่างๆ 

5.1.4  สรุปผลการศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม  

 5.1.4.1  ผลการวิเคราะห์ความรู้และความคิดเห็นโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

             จากคาํถามท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนมาจากสาเหตุใด พบว่า

ส่วนใหญ่ทราบ จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และไม่ทราบ จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.8 

จากคาํถามท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร พบว่า

ส่วนใหญ่ทราบ จาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 และไม่ทราบ จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.9  

จากคาํถามท่านคิดว่าสตรีในหมู่บา้นหรือชุมชนได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีหรือไม่ อยา่งไร พบวา่ส่วนใหญ่ไดรั้บ จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 และไม่ได้

รับ จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7  

จากคาํถามท่านคิดวา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีสมควรใหค้วามสาํคญักบักลุ่มสตรีอ่ืนๆท่ีมี

ภาวะเฉพาะดว้ยหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ตอบว่าสมควร จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ

ตอบไม่สมควร จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 



129 

 

จากคาํถามท่านคิดว่าคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีอาํนาจหน้าท่ีเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 และคิดว่าไม่

เหมาะสม จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  

จากคาํถามท่านตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ พบวา่ส่วนใหญ่คิดว่าตอ้งการ จาํนวน 311 คน  คิด

เป็นร้อยละ 80.4 และคิดวา่ไม่ตอ้งการ จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6  

จากคาํถามท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีประโยชน์กับสมาชิกของกองทุนฯ

หรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามี จาํนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และคิดว่าไม่มี จาํนวน 

88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7  

จากคาํถามท่านคิดว่าในการจดัสรรงบประมาณของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีให้จงัหวดั

ละ 100 ลา้นบาท มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม จาํนวน 247 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.8 และคิดวา่ไม่เหมาะสม จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2  

จากคาํถามท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดให้กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจะตอ้งมีการ

สมคัรเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิเขา้ถึงเงินสนบัสนุนได ้พบว่าส่วนใหญ่เห็นดว้ย จาํนวน 279 คน คิด

เป็นร้อยละ 72.1 และไม่เห็นดว้ย จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 

จากคาํถามท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดให้สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตอ้ง

เป็นสตรีผ�ูมีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต�สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไป  และมีภูมิลาํเนาหรือถ่ิน

ท่ีอยู�หรือเป�นผู�มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอยู�ในหมู�บ�านหรือชุมชน

นั้น ไม�น�อยกว�าหกเดือน พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ย จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 และ

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 

จากคาํถามท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีบา้งหรือไม่ 

พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาเคยไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารบา้ง แต่ไม่เขา้ใจว่าคือนโยบายเก่ียวกบัอะไร จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 เคย

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารบา้ง และเขา้ใจวตัถุประสงค ์แต่ไม่ทราบถึงขั้นตอนการดาํเนินงาน จาํนวน 113 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 และเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ใจวตัถุประสงค ์รวมทั้งขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

จากคาํถามถา้ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดจ้ากแหล่ง

ใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) พบว่าส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์ จาํนวน 190 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือวิทย/ุวิทยชุุมชน จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 หนงัสือพิมพ ์

จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อบรม/ประชุม จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 เสียงตามสาย 
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จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 โปสเตอร์ จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อินเตอร์เนต 

จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 แผน่พบั จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และบอร์ด/ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามลาํดบั 

จากคาํถามท่านคิดว่าการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความ

เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 และ

คิดวา่ไม่เหมาะสม จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 

จากคาํถามท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วมหรือไม่ พบวา่ส่วนใหญ่คิดวา่เปิดโอกาส จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และคิดว่าไม่

เปิดโอกาส จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 

จากคาํถามท่านคิดวาสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการ

ดาํเนินงานของกองทุนฯหรือไม่ อยา่งไร พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามีส่วนร่วม จาํนวน 292 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.5 และคิดวา่ไม่มีส่วนร่วม จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 

        5.1.4.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีโดยใช้

สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีของสมาชิกกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดนโยบาย ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ และดา้นการมีส่วนร่วม พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี อยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 โดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี

สูงท่ีสุดคือดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 รองลงมาคือดา้นการกาํหนดนโยบาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 ดา้นการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 และดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.75 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้น

การกาํหนดนโยบาย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความ

คิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนดนโยบายสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ กองทุนพฒันา

บทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนสําหรับพฒันาอาชีพ สร้างรายได ้สร้างงานให้กบั

สตรีในหมู่บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 รองลงมาคือ กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริม

และพฒันาหมู่บา้นและชุมชนให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการเงินทุน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการ

กาํหนดนโยบายนอ้ยท่ีสุด คือสมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีสามารถปฏิบติัตามนโยบายได้

อยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 
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 2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้น

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีไดมี้การประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ให้สมาชิกกองทุนฯทราบตอ้งมีความชดัเจนหรือทาํให้

สมาชิกเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.02 รองลงมาคือ ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงหรือมีการประชุมตอ้งมีการช้ีแจงทาํความเขา้ใจใหส้มาชิกกองทุนฯทราบอยา่งรวดเร็ว 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.95 การดาํเนินงานของกองทุนฯสามารถติดตามและควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณของกองทุนฯได ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารน้อยท่ีสุด คือท่านสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่างๆอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 

 3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความ

คิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความเขา้ใจสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ กองทุนพฒันา

บทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหค้นจนไดกู้ย้มืเงินไปประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 รองลงมาคือ 

การจัดทาํระเบียบหรือขอ้บังคบัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ

กองทุนฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด คือกองทุนพฒันาบทบาทสตรีควรใหค้วามช่วยเหลือเฉพาะผูท่ี้เป็น

สมาชิกของกองทุนฯเท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55 

 4) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้น

การมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความคิดเห็น

เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมกาํหนด 

คดัเลือก บุคลากรในการดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 รองลงมาคือ การมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจเร่ืองต่างๆเก่ียวกบักองทุนฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 และ

ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือการ

ติดตามข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯจากแหล่งต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 

              5.1.5  สรุปผลการศึกษาความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั  

            ดา้นความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติันั้น ขณะน้ีทางรัฐบาลไดโ้อนเงินงวดแรก สู่

จงัหวดั จงัหวดัละ 20 ลา้น และอยูใ่นขั้นตอนการใหจ้งัหวดัเสนอรายช่ือเพื่อคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุผูมี้

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ เขา้มาเป็นคณะกรรมการในระดบัต่างๆ 

เพื่อให้คาํปรึกษาและร่วมวางแผนการดาํเนินโครงการ รวมถึงการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ระเบียบการ
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ปฏิบติัในเร่ืองต่างๆร่วมกบัคณะกรรมการของกองทุนฯ หลงัจากกาํหนดหลกัเกณฑ ์และระเบียบได้

อย่างรอบครอบและครอบคลุมกับปัญหาท่ีได้รับการเสนอจากพ้ืนท่ีต่างๆแล้ว จึงจะเปิดให้

ประชาชนเขียนโครงการเพ่ือยืน่ใหค้ณะกรรมการกองทุนฯในระดบัตาํบล และจงัหวดัพิจารณาและ

อนุมติัเงินให้กบัโครงการท่ีมีความเหมาะสมตรงตามหลกัเกณฑ์ต่อไปไดต้ามลาํดบั ทั้งน้ีไดมี้การ

ร้องเรียนถึงกระบวนการปฏิบติัว่ามีความล่าชา้ เน่ืองจากผูป้ฏิบติัและสมาชิก มีความตอ้งการท่ีจะ

ดาํเนินการขอรับเงินสนับสนุนให้ไดเ้ร็วท่ีสุดเพื่อมาแกปั้ญหาดา้นเงินทุน เพื่อต่อยอดหรือสร้าง

โครงการท่ีดีมีประโยชน์เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัตนเองและชุมชน แต่ในระดบันโยบาย ก็ตอ้ง

มีการตรวจสอบและกลัน่กรองวางแผนใหค้รอบคลุมและรอบครอบเช่นกนั ดงันั้นแลว้อาจเกิดความ

ไม่พอใจจากกลุ่มท่ีรอคอยเพื่อจะใชสิ้ทธิประโยชน์นัน่เอง 
             จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเพื่อให้เกิดความกา้วหนา้ ไดว้่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน่าจะมี

การหารือร่วมกนักบัภาคประชาชนในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานและการทาํงานร่วมกนั ใหเ้กิด

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกนัคน้ปัญหา รับทราบปัญหา ทราบแนวทางการ

ดาํเนินโครงการต่างๆ และอบรมให้คณะกรรมการหมู่บา้นสามารถนาํขอ้มูล ข่าวสารไปเผยแพร่

และสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัชุมชนไดถู้กตอ้งและทัว่ถึง เพื่อช่วยกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดาํเนินโครงการ อีกทั้งตอ้งมีการจดัทาํขอ้มูลของกองทุนฯท่ีเป็นระบบ

และน่าเช่ือถือ ใช้ในการกําหนดนโยบายและการวางแผน รวมทั้ งสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี

เหมาะสมในการจดัการใหก้บักลุ่มสมาชิก ส่ิงสาํคญัคือควรสร้างช่องทางส่ือสารและประชาสมัพนัธ์

ท่ีหลากหลายเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั เพื่อให้ขอ้มูลในระดบันโยบายไปสู่พื้นท่ีดาํเนินงานมีความ

ถูกตอ้ง เเม่นยาํ ทัว่ถึง และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ มีความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งตรงกนัทั้งระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั และระหว่างภาครัฐกบัประชาชนในพื้นท่ี เพื่อไม่ให้เกิดความเขา้ใจท่ี

คลาดเคล่ือนหรือขดัแยง้กนัได ้

             ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในการดาํเนินโครงการ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  พบว่าผู ้

ปฏิบติัหรือเจา้หนา้ท่ี ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบั

ปฏิบติั ยงัไม่มีการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของงบประมาณ เพียงแต่มีการช้ีแจงเร่ืองท่ีมาของเงิน 

การเบิกจ่าย วตัถุประสงคข์องเงินกองทุนฯ  โดยขณะน้ีการดาํเนินงานยงัอยูใ่นขั้นตอนการคดัเลือก

สมาชิกในส่วนต่างๆท่ีจะเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

             ส่วนในดา้นการมีส่วนร่วมผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหข้อ้มูลความกา้วหนา้ในการดาํเนินโครงการท่ี

ผา่นมาวา่ การดาํเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ีผา่นมามีการกระจายอาํนาจการบริหารลง

สู่พื้นท่ี โดยมีการช้ีแจงขอ้มูลให้ตวัแทนคณะกรรมการฯเขา้ใจในขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ
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เลือกตวัแทนของหมู่บา้น ขั้นตอนการประชุมเพื่อคดัเลือกตวัแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ระดบั

ตาํบล และระดบัจงัหวดั และมีการประชาสัมพนัธ์ให้สตรีในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการสมคัรเขา้มา

สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ  เพื่อจะได้รับประโยชน์จากกองทุนได้ แต่เ น่ืองจากการ

ประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง ทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีบางส่วนเกิดความไม่แน่ใจในสิทธิประโยชน์ท่ี

จะได้ และจากปัญหาความล่าช้าในการดาํเนินงาน เน่ืองจากเป็นนโยบายระดับประเทศทาํให้

ประชาชนยงัไม่เห็นผลการดาํเนินงานในระยะเวลาอนัสั้นและมองไม่เห็นภาพรวมของโครงการ

อยา่งเป็นรูปธรรม 

     

5.2  การอภปิรายผล 
 

การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถอภิปรายผลขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนพฒันา

บทบาทสตรีของตวัแทนสตรีในอาํเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี ได้แก่ ด้านการกาํหนด

นโยบาย ดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ ดา้นการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นการมีส่วนร่วม และความกา้วหนา้ในการดาํเนิน

โครงการ ดงัน้ี 

5.2.1  ดา้นการกาํหนดนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี   

            จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่านโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดถู้กกาํหนดจาก

การเปิดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาของสตรีในภูมิภาคต่างๆ และพบว่าปัญหามีความสอดคลอ้งกบั

ปัญหาของสตรีท่ีมามายาวนานในประเทศไทยและเป็นปัญหาสําคญัของโลก ซ่ึงท่ีผ่านมาใน

ต่างประเทศไดมี้กลุ่มผูพ้ิทกัษสิ์ทธิสตรีออกมาเรียกร้องความเสมอภาคของสตรีและเรียกร้องสิทธิ

สตรีมากมาย  ถึงแมใ้นประเทศไทยจะมีองคก์รหรือกลุ่มท่ีเห็นความสาํคญักบัปัญหาของสตรี แต่

นบัเป็นคร้ังแรกท่ีรัฐบาลในประเทศไทย ไดมี้การกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีข้ึนมา

เป็นโครงการท่ีต้องการช่วยเหลือเยียวยาแก้ปัญหาของสตรีในประเทศ ทั้ งน้ีนายกรัฐมนตรี   

นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ และไดเ้ห็นความสาํคญักบั

ปัญหาของสตรีท่ีมีมานาน จึงไดก้าํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีใหเ้ป็นนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาลท่ีจะจดัตั้งข้ึนให้สาํเร็จในปี 2555 โดยในระยะแรกไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือน

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีข้ึนเพื่อเป็นคณะกรรมการท่ีกาํกบัติดตาม บริหารนโยบายกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีให้มีความเหมาะสม มีการประชุมหารือแนวทางในการกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 

ในรายละเอียดต่างๆให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยคณะกรรมการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาท
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สตรีมาจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั จึงทาํให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา และทราบถึงวิธีการกาํหนด

แนวทางในการปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามแนวคิดและวตัถุประสงคข์องกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ได ้และไดก้าํหนดเป็นประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑ์และวิธีดาํเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  รวมถึงมีการจดัทาํคู่มือ

การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ซ่ึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการต่างๆ เพื่อช้ีแจงใหก้บั

ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงประชาชนไดเ้ขา้ใจในนโยบายและแนวปฏิบติัของกองทุน

พฒันาบทบาทสตรี  

            ตามท่ีคู่มือการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี (2555) กล่าวว่า กองทุนพฒันา

บทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย ในการพฒันาอาชีพ 

สร้างงาน สร้างรายได ้เพื่อการพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพและสวสัดิการใหแ้ก่สตรี และเพื่อให้

การดาํเนินงานและการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 จึงเห็นเป็นการสมควร
กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการบริหารงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดาํเนินกิจการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาศยัอาํนาจตาม
ความขอ้ 4 และขอ้ 16 (5) ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พ.ศ.

2555 ประธานกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ  ซ่ึงกระบวนการกาํหนดนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีการกาํหนดนโยบายของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) และ Oaks 

(2003, อา้งใน วิโรจน์ สารรัตนะ 2548) ว่า การกาํหนดนโยบายจะตอ้งมีขั้นตอนการรวบรวม

ประเด็นปัญหาและมีการประชุมหรือระดมความคิดเพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดมีการวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแกปั้ญหาเพื่อสร้างขอ้เสนอแนะ โดยกาํหนดเป็นแนวทาง

ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี ดา้นการกาํหนดนโยบาย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความ

คิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนดนโยบายสูงท่ีสุด คือ เห็นดว้ยกบักองทุน

พฒันาบทบาทสตรีวา่จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนสาํหรับพฒันาอาชีพ สร้างรายได ้สร้างงาน

ให้กบัสตรีในหมู่บา้น รองลงมาคือ กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมและพฒันา

หมู่บา้นและชุมชนให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการเงินทุน ส่วนความคิด

เห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการกาํหนดนโยบายนอ้ยท่ีสุด คือ สมาชิกของกองทุน
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พฒันาบทบาทสตรีสามารถปฏิบติัตามนโยบายได้อย่างถูกตอ้งซ่ึงอาจเกิดจากความกังวลของ

ประชาชน เน่ืองจากขาดขอ้มูลและไม่ได้รับการประชาสัมพนัธ์อย่างเพียงพอ จึงคิดว่าสมาชิก

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีอาจจะไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายได้อย่างถูกตอ้ง และจากการ

สัมภาษณ์ คุณสุรินทร์ โพธ์ิหอม ท่ีกล่าวว่า กองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดใ้ห้การสนับสนุนสตรี 

สนบัสนุนในเร่ืองของเงินทุนท่ีจะนาํมาประกอบอาชีพให้กลุ่มสตรีบา้นเรามีรายไดเ้พิ่มข้ึน เรียกว่า

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้นชุมชน สนับสนุนให้มีการรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มในหมู่บา้น 

ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ อะไรก็ไดท่ี้เกิดประโยชน์ในหมู่บา้น แลว้ก็สามารถต่อยอด สร้างเงินรายได้

แบ่งให้กบัสมาชิกได ้มีความสอดคลอ้งดงัท่ีอา้งถึงใน คู่มือการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี  (2555) กล่าวว่า กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นนโยบายท่ีสาํคญัของรัฐบาล โดยกาํหนดเป็น

วาระเร่งด่วนท่ีจะดาํเนินการในปี พ.ศ. 2555 สาํหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่า

หรือปลอดดอกเบ้ีย ในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้เพื่อการพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิ

ภาพ และสวสัดิการใหแ้ก่สตรี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพฒันาบทบาท

สตรี การสร้างภาวะผูน้าํและการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิสตรี ในสตรีมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระดบัตาํบลมี

ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

5.2.2  การนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

การท่ีกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดจ้ดัทาํคู่มือการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

และกาํหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัทั้งประเทศ 

เป็นการกระจายอาํนาจการบริหารไปสู่พื้นท่ีต่างๆ นัน่คือมีการใหน้โยบายลงมาจากแนวด่ิงสู่จงัหวดั 

และจากจังหวดัสั่งการไปยงัอาํเภอ ตาํบลและหมู่บ้าน และกระจายอาํนาจการบริหารออกใน

แนวราบคือ ให้อ ํานาจการบริหารจัดการ ในพื้นท่ีในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ มีตัวแทนหรือ

คณะกรรมการกองทุนในระดบันั้นๆ บริหารจดัการและกระจายขอ้มูล ให้คาํปรึกษาให้ความรู้แก่

ประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเกิดจากแนวคิดของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนักบัองคก์รสตรี

ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ีทุกชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน

การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมพฒันา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และองคก์รสตรีต่างๆ ในการขบัเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อใหส้ตรีไทยไดใ้ชป้ระโยชน์

จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรคพ์ฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ซ่ึงการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีการบูรณาการการทาํงานจะทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดความร่วมมือ 

สามคัคีและนาํมาซ่ึงผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
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การนาํนโยบายไปปฏิบติัแบบผสม (Hybrid Theories of Implementation) ซ่ึง เป็นทฤษฎีผสมรวม

เอาองคป์ระกอบทั้งทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่างและล่างข้ึนบนมาบูรณาการเขา้

ดว้ยกนั โดยนาํขอ้ดีของทฤษฎีบนลงล่างท่ีเนน้การเร่ิมตน้จากขา้งบน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทฤษฎี

ทัว่ไป ยดึถือตามแนวกระบวนและขั้นตอนนโยบาย เนน้การนาํการตดัสินใจระดบับนไปปฏิบติั ยดึ

ประชาธิปไตยแบบตวัแทนหรือตวัแบบผูน้าํ ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนยดึประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

นอกจากผูน้าํแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงเจา้หนา้ท่ีระดบัทอ้งถ่ิน ภาคเอกชนและกลุ่มเป้าหมายดว้ย โดย

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดมี้แนวคิดในการกระจายอาํนาจการบริหารไปสู่กลุ่มสมาชิก ท่ีมีการ

จดัทาํและเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีโดยให้สมาชิก

บริหารและดาํเนินโครงการเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2553) ท่ี
ศึกษาเร่ืองการพึ่งตนเอง กรณีศึกษาประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการกองทุนหมู่บา้น: หมู่ 3 บา้นดอน
ตาลเส้ียน ตาํบลหนองโพธ์ิ อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า มีความเห็นดว้ยกบัการ

พึ่งตนเองไดท้างดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 1)  มีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน  

 2)  มีเงินท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัเพิม่มากข้ึน  

 3)  มีเงินท่ีจะนาํไปใชช้าํระหน้ีเพิ่มมากข้ึน  

 4)  มีเงินท่ีจะนาํไปเกบ็ออมเพ่ิมมากข้ึน  

 5)  มีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึน  

 6)  สามารถประมาณการค่าใชจ่้ายในการใชเ้งินไดอ้ยา่งระมดัระวงัมากข้ึน  

 7)  สามารถจดัการเร่ืองรายไดก้บัรายจ่ายใหมี้ความสมดุลกนัมากข้ึน  

 8)  มีอิสระในการตดัสินใจท่ีจะใชจ่้ายเงินเพิ่มมากข้ึน  

 9)  สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรไดม้ากข้ึน  

 10)  สามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้นเงินท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 

5.2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีด้าน

งบประมาณ ดา้นบุคลากร และดา้นอุปกรณ์ต่างๆ ขาดความพร้อมและไม่เพียงพอ ส่งผลให้การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินโครงการมีน้อย และยงัขาดการประชาสัมพนัธ์การดาํเนิน

โครงการท่ีเหมาะสม ทาํใหก้ารดาํเนินงานล่าชา้  
เกิดการร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ เน่ืองจากการส่ือสารระหว่างเจา้หนา้ท่ีและประชาชนไม่

ทัว่ถึง ดงัเช่นขอ้สังเกตของ จุฑาเกษม ปักษาเจริญกุล (2555) ท่ีกล่าวว่าการจดัตั้งกองทุนฯ ใน

ต่างจงัหวดัจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตวัแทนมาตั้งแต่ระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั ซ่ึงอาจมี
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ความไม่โปร่งใสตั้งแต่แรกเร่ิม เพราะมีการให้ผูน้าํชุมชน อาทิ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นหรือนกัการเมือง

ทอ้งถ่ิน เขา้มาเป็นคณะกรรมการ หรือไดเ้ขา้มาแทรกแซงโดยใหค้รอบครัว อาทิ ภรรยาหรือลูกเขา้

มาเป็นตวัแทน มีการกาํหนดตาํแหน่งของกรรมการเอาไวก่้อน ทาํให้ไม่มีโอกาสสําหรับผูห้ญิง

ระดบัรากหญา้ท่ีตอ้งการเขา้มาทาํหนา้ท่ีจริงๆ  
ปัญหาการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนฯ ของชาวบา้นท่ีมีรายช่ือตกหล่นไม่ไดรั้บสิทธิ ทั้งท่ีมี

การดาํเนินการสมคัรไปเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากระบบฐานขอ้มูลและกระบวนการ

ขั้นตอนในการรับสมคัรยงัขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความชดัเจนในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการรับ

สมคัรสมาชิก  เม่ือสมาชิกตอ้งการใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งและไม่พบรายช่ือของตนเองทั้งท่ีมีการ

สมคัรไปแลว้ จึงเกิดความไม่พอใจ และเกิดการร้องเรียนข้ึน และยงัสร้างความกงัวลแก่ผูท่ี้สมคัร

สมาชิกและยงัไม่ไดรั้บการยนืยนัสถานะในการเป็นสมาชิก เน่ืองจากเกรงวา่จะไม่ไดรั้บสิทธิในการ

ขอรับการสนบัสนุนเงินทุนอีกดว้ย  
นอกจากน้ีในดา้นระบบการลงคะแนนคดัเลือกคณะกรรมการฯ ดว้ยการยกมือ ทาํให้เกิด

ความเกรงใจไม่กลา้ลงคะแนนเสียง อีกทั้งการประชาสัมพนัธ์ท่ียงัไม่ครอบคลุม มีความคลุมเครือ 

จนสร้างความเขา้ใจผดิใหแ้ก่ประชาชนว่ากองทุนฯ น้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหกู้ย้มืเท่านั้น และยงัสอดคลอ้ง

กบัสุกญัญา หาญตระกูล (2555) ท่ีพบว่าอตัราส่วนเงินสนบัสนุนช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯท่ีมี

สดัส่วน  80 : 20 ระหวา่ง เงินกูห้มุนเวียน : พฒันาศกัยภาพอยา่งท่ีเปิดเผยออกมาแลว้นั้นไม่สามารถ

ปฏิเสธไดว้่าประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากกองทุนฯ คือ เม็ดเงินท่ีไหลผ่านเขา้มาถึงกลุ่มสตรี แต่จะตกถึง

กลุ่มผูห้ญิงยากจนดอ้ยโอกาสจริงๆ สักแค่ไหนยงัเป็นท่ีกงัขา เพราะกองทุนฯ น้ี เป็นกองทุนท่ีเหมา

รวมสตรีทุกคนทุกกลุ่มทุกวยัตั้งแต่อายุ 15 ปี และทุกจุดประสงคไ์ม่กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูห้ญิง

กลุ่มใดไวอ้ย่างรัดกุม อีกทั้งโครงสร้างอาํนาจเก่าท่ีมีชายเป็นใหญ่ยอ่มเอ้ือต่อผูห้ญิงท่ีมีโอกาสใน

สังคม มากกว่าผูห้ญิงดอ้ยโอกาส ซ่ึงผลท่ีไดคื้อมีเพียงเมด็เงินไหลผา่นเขา้มือผูห้ญิง ใหส้ามารถต่อ

ยอดเงินกูน้ั้นดว้ยการลงทุนและการนาํเงินเขา้บา้นเขา้ครอบครัวได ้แต่ผูห้ญิงอาจจะไม่ไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพเท่าท่ีควร   จึงยงัมีขอ้เสนอว่า รัฐบาลควรมีการสร้างศกัยภาพ สร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยืน

ให้แก่ผูห้ญิงดอ้ยโอกาส ซ่ึงอาจตอ้งยอมขาดทุน ลงทุนแบบให้เปล่าในระยะยาวเสียก่อน เช่น 

การศึกษาการฝึกทกัษะเฉพาะดา้น การทาํบญัชี การมีพี่เล้ียงช่วยตั้งตวัในระยะแรก ไม่เวน้แมแ้ต่

อาชีพทาํนา ควรมีการอบรมเพิ่มศกัยภาพหลายๆ ดา้นเพื่อช่วยเกษตรกรตั้งตวัหลุดพน้วงจรหน้ีสิน

และต่อยอดไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพราะงานวิจยัพบว่าการปล่อยให้เกษตรกรชาวนา หรือไม่ว่าคนดอ้ย

โอกาสในอาชีพใดไดรั้บเพียงเงินกูเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ ต่อสู้ตามยถากรรมในโครงสร้างอาํนาจเก่าท่ีมีชาย

เป็นใหญ่อย่างท่ีสังคมไทยทาํมาแลว้หลายศตวรรษบวกกบัภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึง

ระบบการเงินการคา้ของโลกเปล่ียนแปลง เป็นเร่ืองท่ีทาํใหส้าํเร็จวตัถุประสงคไ์ดย้าก   
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นอกจากนั้นยงัมีการร้องเรียนท่ีสาํคญัคือ เง่ือนไขในการสมคัรสมาชิกและคุณสมบติัการ

เป็นสมาชิกของสตรี เป็นการจาํกดัสิทธิการเขา้ถึงบริการของรัฐมากจนเกิดไป  เน่ืองจากมีความ

ยุง่ยากและซบัซอ้นในขั้นตอนการสมคัร และขอรับบริการ โดยมีการกาํหนดคุณสมบติัในการสมคัร

สมาชิกหรือผูท่ี้จะสามารถใชสิ้ทธิการรับการสนบัสนุนจะตอ้งรวมกลุ่มกนัไม่ตํ่ากวา่หา้คนเพื่อเขียน

โครงการ ทาํให้เกิดการร้องเรียนและเกิดความไม่พอใจในกลุ่มผูเ้รียกร้องสิทธิสตรี แต่ในปัญหา

ดงักล่าว หากวิเคราะห์ขอ้ดีแลว้คือ เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสนับสนุนจะมี

คุณสมบติัเพียงพอและสามารถช่วยกนัรับผดิชอบหน้ีสินของกลุ่มได ้และไม่เกิดปัญหาในการชาํระ

เงิน หรือปัญหาในการบริหารงานในภายหลงั เพราะมีการร่วมกนัทาํร่วมกนัคิด ร่วมกนัแกปั้ญหา 

และไม่เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดหน้ีเสีย และเป็นการลดความเส่ียงท่ีโครงการจะลม้เหลวอีกดว้ย    

 5.2.4  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี ในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ความคิดเห็นเก่ียวกบั

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสูงท่ีสุด คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดมี้การ

ประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ให้สมาชิกกองทุนฯทราบตอ้งมีความชดัเจนหรือทาํให้สมาชิกเกิดความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั รองลงมาคือ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการประชุมตอ้งมีการช้ีแจง

ทาํความเขา้ใจให้สมาชิกกองทุนฯทราบอย่างรวดเร็ว และการดาํเนินงานของกองทุนฯสามารถ

ติดตามและควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของกองทุนฯได ้ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันา

บทบาทสตรี ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบ

และขอ้ปฏิบติัต่างๆอย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของกองทุน

พฒันาบทบาทสตรียงัไม่ทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ คุณใกลรุ่้ง แกว้เจริญ ท่ีกล่าวว่า การ

ส่ือสารจากระดับนโยบายลงไปถึงพื้นท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงั

เจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่งผลให้การนาํขอ้มูลข่าวสารไปเผยแพร่สู่สมาชิกทาํ

ไดช้า้ไม่ทนัการณ์ และมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน การดาํเนินงานจึงล่าชา้ในช่วงตน้ของโครงการ

และนาํไปสู่การร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ  

การสัมภาษณ์  คุณพิมพ์รัตน์  สนธิเณร  ท่ีกล่าวว่า  น่าจะสร้างช่องทางส่ือสารและ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ให้ข้อมูลในระดับนโยบายไปสู่พื้นท่ี

ดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง เเม่นยาํ ทัว่ถึง และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ มีความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้ง

ตรงกนัทั้งระหวา่งหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั และระหวา่งภาครัฐกบัประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อไม่ใหเ้กิด

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือขดัแยง้กนัได ้ดงัท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พชันี นนทศกัด์ิ และ
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คณะ (2549) ท่ีกล่าวว่า ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายให้ทราบถึงเร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริง 

โดยผ่านวิธีการจดักิจกรรมส่ือสาร อบรม จดัทาํเอกสารขอ้มูลในอนัท่ีจะสร้างไปยงัประชาชน 

เพื่อใหก้ลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและใหก้ารรับรู้ข่าวสาร ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั

อนัจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนและชุมชนนั้นๆ ดาํเนินงานไปไดผ้ลดีสมความมุ่งหมาย และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริยา วงศก์าํแหง (2551)   ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี คือ       

 1)  ปัจจยัดา้นคณะกรรมการ  

 2)  ปัจจยัดา้นสมาชิกกองทุน  

 3)  ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุน  โดยปัจจยั

ทั้งหมดน้ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ผลของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี 

ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุน

พฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความเขา้ใจ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความเขา้ใจสูงท่ีสุด คือ กองทุนพฒันา

บทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้คนจนไดกู้ย้ืมเงินไปประกอบอาชีพ รองลงมาคือ การจดัทาํระเบียบ

หรือขอ้บงัคบัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการกองทุนฯ ส่วนความคิด

เห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด คือ กองทุนพฒันาบทบาท

สตรีควรให้ความช่วยเหลือเฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกของกองทุนฯเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนมี

ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี และเห็นวา่ควรใหส้ตรี

ทุกกลุ่มไดมี้โอกาสเขา้ถึงกองทุนพฒันาบทบาทสตรีและใชป้ระโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการของตวัแทนสตรี ในเขตอาํเภอศรีประจันต ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาท

สตรี ดา้นการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบั

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมกาํหนด คดัเลือก บุคลากร

ในการดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆเก่ียวกบักองทุนฯ ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ดา้นการ

มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ การติดตามข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯจากแหล่งต่างๆแสดงให้

เห็นว่า ประชาชนยงัขาดการติดตามขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสารอาจยงัล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลน้ีได้สอดคล้องกับการ
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สัมภาษณ์ คุณสุรินทร์ โพธ์ิหอม ถึงขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลโดย

กล่าวว่า ตอ้งมีการจดัทาํขอ้มูลของกองทุนฯท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือ ใชใ้นการกาํหนดนโยบาย

และการวางแผน รวมทั้งสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมในการจดัการใหก้บักลุ่มสมาชิก  

ส่วนแนวคิดของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีท่ีสาํคญัอีกประการคือการให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเขา้มาร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมบริหารการดาํเนินงาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ 

คุณสมจิตต ์หรุ่มเรืองวงษ ์ท่ีกล่าวว่าประชาชนมีส่วนร่วมโดยการท่ีสตรีในหมู่บา้นสมคัรเขา้มาเป็น

สมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี จากนั้นมีการคดัเลือกตวัแทนของสมาชิกในแต่ละหมู่บา้น 

ให้เป็นคณะกรรมในระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดัต่อไป มีการเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงเพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองของการดาํเนินงานของกองทุน จากนั้นสมาชิกในหมู่บา้นก็จะร่วมกนั

สรุปปัญหา และความตอ้งการของหมู่บา้นเพื่อท่ีจะไดเ้สนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

ต่อไป จากนั้นจะตอ้งมีแผนการดาํเนินงาน การรายงานผล ติดตาม และตรวจสอบในทุกๆขั้นตอน

ดว้ย  และสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ คุณสาํรวย ทวนเงิน ท่ีกล่าวว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน่าจะมี

การหารือร่วมกนักบัภาคประชาชนในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานและการทาํงานร่วมกนั ใหเ้กิด

การประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกนัคน้หาปัญหา แนวทางการดาํเนินโครงการต่างๆ 

แลว้ก็ให้คณะกรรมการหมู่บา้นไดน้าํขอ้มูล ข่าวสารไปเผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจกบั

ชุมชนไดถู้กตอ้งและทัว่ถึง เพื่อช่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดาํเนิน

โครงการ  

จากการสัมภาษณ์ดา้นการมีส่วนร่วม    คุณถนอม ทวนเงิน กล่าวว่า การดาํเนินงานของ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรี ตอ้งมีการรายงานผลในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล และ

ระดบัจงัหวดั ก็จะมีตวัแทนของแต่ละหมู่บา้นเขา้ไปเป็นหูเป็นตา คอยมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นแต่ละ

ตอน ซ่ึงประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ี ไพโรจน์ สุขสัมฤทธ์ิ (2541) 
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ การดาํเนินงาน รวมพลงัประชาชนกับ

องคก์รภาครัฐ หรือองคก์รเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยยึด

หลกัการว่าสมาชิกในชุมชนนั้นๆ จะตอ้งร่วมมือกนัวางแผนและปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความ

ต้องการ หรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการวางแผน ไปจนถึงการลงมือปฏิบติั

ตามแผนและประเมินผลนั้ นหมายความว่าการวางโครงการใดก็ตามจะต้องเร่ิมต้นด้วยการ

ปรึกษาหารือกนั เพื่อวิเคราะห์หรือช้ีชดั (Identity) ปัญหาให้ไดแ้ละประชาชนจะตอ้งมาร่วมกนั

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและหาวิธีแกปั้ญหาท่ีเห็นว่าเป็นไปไม่ได ้ไปจนถึงการลงมือปฏิบติั 
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การประเมินผล  ช้ีใหเ้ห็นปัญหา และวางโครงการใหม่ เป็นวงจรอยา่งน้ีเร่ือยไป การท่ีประชาชนจะ

กระทาํส่ิงน้ีได ้จะตอ้งไดรั้บรู้หรือเขา้ถึงโครงการ 

5.2.5  ผลความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีทาํให้ไดข้อ้มูลเพื่อ

วิเคราะห์ความกา้วหนา้ในการนาํนโยบายของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั ดงัน้ี 

 5.2.5.1 ผลความกา้วหนา้ดา้นนโยบายและการนาํนโยบายไปปฏิบติั พบว่ากองทุน

พฒันาบทบาทสตรีมีการจดัทาํนโยบายการดาํเนินงานท่ีมีวตัถุประสงค ์มีระเบียบ กฎเกณฑ์ เป็น

แบบแผนท่ีชดัเจน รวมทั้งมีการกาํหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบติังานตามห้วงเวลา ทาํให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และสามารถตรวจสอบได ้ แต่เน่ืองจากขั้นตอนในการกาํหนด

นโยบายและระเบียบต่างๆ ในระดบัประเทศ ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบครอบ จึงเป็นขั้นตอนท่ีตอ้ง

ใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการ ดังนั้ นในขณะน้ี กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจึงยงัไม่ได้อนุมัติ

โครงการใด จนกวา่จะตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในระดบัต่างๆเสร็จส้ิน และไดมี้คณะกรรมการ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติท่ีมาจากตวัแทนของจงัหวดัเขา้มาประชุม ช้ีแจงปัญหา พิจารณา

ระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบฟอร์มในการดาํเนินงาน แบบฟอร์มในการขอรับการสนบัสนุนเงินทุน และ

รายละเอียดการดาํเนินการเร่ืองต่างๆใหเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ครอบคลุม พร้อมจะนาํไปใชใ้นไดต้รง

กบัปัญหาของประชาชนอยา่งแทจ้ริง    แต่เน่ืองจากมีการโอนเงินสู่จงัหวดั จงัหวดัละ 20 ลา้นไป

แลว้แต่สมาชิกยงัไม่สามารถยื่นโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนุนเงินทุนได ้จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

เกิดความกงัวล และสมาชิกผูท่ี้รอใชบ้ริการบางส่วนเกิดไม่พอใจ 

 5.2.5.2 ผลความกา้วหนา้ในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และการ

มีส่วนร่วม พบว่าการปฏิบติังานของบุคลากรมีความใฝ่รู้ และสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมี

ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ โดยมีการคน้ควา้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมอยา่ง

สมํ่าเสมอ  เช่น การเขา้ร่วมประชุม อบรม และหาขอ้มูลจากเอกสาร คู่มือต่างๆ  การเขา้เครือข่ายทาง

สังคมของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเพื่อตั้งคาํถามขอ้สงสัย    และสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาท

สตรีมีความสมํ่าเสมอต่อเน่ืองในการนดัประชุมเพื่อปรับปรุงและพฒันาการทาํงาน แต่สามารถปรับ

รูปแบบและวิธีการทาํงานของตนไดต้ามสถานการณ์ความจาํเป็น โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้นอกจากนั้นยงัพบว่าสมาชิกฯ มีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะใชค้วามรู้ ความสามารถ

ในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนด ยินดีและเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลืองานของส่วนรวม เช่น 

เสนอตวัช่วยเหลืองานของส่วนรวมโดยไม่มีการบงัคบั จะเห็นไดว้่าความกา้วหน้าของการนาํ

นโยบายไปปฏิบัติ ท่ีสําคัญคือ ทรัพยากรบุคคล หรือผู ้ปฏิบัติงานต้องมีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริยา วงศก์าํแหง (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวดัปัตตานี พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี คือ  

  1) ปัจจยัดา้นคณะกรรมการ  

  2) ปัจจยัดา้นสมาชิกกองทุน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก  

  3) ปัจจยัสนับสนุน ปัจจยัทั้งหมดน้ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของ

กองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Keawcasit (1985) ท่ีศึกษาเร่ือง

บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุมชนในสลมัท่ีกาํลงัยกระดบัในกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาท

หนา้ท่ีของกรรมการชุมชนในฐานองคก์รประชาชนสรุปได ้5 ประการ คือ การกระจายข่าวสาร

ภายในชุมชน การนําเสนอปัญหาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ชักจูงให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

สอบถามความคิดเห็นประชาชนและประสานงานหน่วยงานภายนอก  

แต่กระนั้น ก็ยงัพบปัญหาในดา้นการส่ือสาร การประสานงาน และการประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกบัสมาชิกกองทุนฯ ว่ายงัไม่ทัว่ถึง ทาํให้สมาชิกกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ทาํให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนผิดพลาด และไม่สามารถติดตามร่วมกิจกรรมของกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีไดต่้อเน่ืองสอดคลอ้งกบั จุฑาเกษม ปักษาเจริญกุล (2555) ท่ีกล่าวว่ากองทุนพฒันา

บทบาทสตรีไดมี้การดาํเนินงานและมีความคืบหน้าไปมาก ขณะเดียวกนัก็เร่ิมมีปัญหาปรากฏให้

เห็นบา้งแลว้ในพ้ืนท่ีจริง  ซ่ึงจากการสรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ยงัพบปัญหาดา้น

การมีส่วนร่วม ไดแ้ก่การบริการในการรับสมคัรสมาชิกและการให้ขอ้มูลแก่สมาชิกในบางพื้นท่ี 

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ียงัไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตอบคาํถามแก่สมาชิก และระบบฐานขอ้มูลในการรับ

สมคัรสมาชิกแบบออนไลน์ยงัพบปัญหาขดัขอ้ง ซ่ึงทราบไดจ้ากปัญหาการร้องเรียนในขั้นตอนการ

เลือกตั้ งคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยสมาชิกท่ีสมัครสมาชิกแบบออนไลน์

ตรวจสอบรายช่ือ ณ จุดเลือกตั้ง แต่ไม่พบช่ือของตนเอง จากการสอบถามของเจา้หนา้ท่ีพบว่าระบบ

ฐานขอ้มูลการรับสมคัรสมาชิกมีปัญหา ทาํใหร้ายช่ือสมาชิกหายไปบางส่วน และสมาชิกตอ้งทาํการ

สมคัรใหม่อีกคร้ัง และเน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานมีหลายหน่วยงาน แต่ไม่มี

การช้ีแจงอย่างชดัเจนทาํให้เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานจึงทาํให้สมาชิกผูท่ี้ตอ้งการติดต่อ

รับบริการเกิดความไม่พอใจและสับสนซ่ึงหากมีการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นปัญหาเหล่าน้ีให้หมด

ไปได ้กจ็ะทาํใหก้ารดาํเนินงานของกองทุนฯกา้วหนา้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งดี 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใช ้

 5.3.1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีควรมีการหารือการดาํเนินงานของกองทุนฯ

ร่วมกนั มีการกาํหนดแผนการดาํเนินงานท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกและ

สตรีในพื้นท่ี เขา้มาร่วมกบัหน่วยงานของรัฐวางแผน และดาํเนินงาน มีการเช่ือมโยง เครือข่าย

ชุมชนท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ให้มาร่วมกนัดาํเนินงานเพ่ือให้การขบัเคล่ือนนโยบายเป็นไปไดอ้ย่างทัว่ถึง 

และมีประสิทธิภาพ   และรวมการดาํเนินงานเหล่าน้ีเขา้ไปเป็นแผนงานของชุมชน 

 5.3.1.2 ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ

การดาํเนินงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดโครงการ ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ โดยให้

ชุมชนและประชาชนร่วมกนักาํหนดกติกา ขอ้ตกลงต่างๆ เพื่อให้การบริหารจดัการโครงการมี

ประสิทธิภาพ และให้ความสําคญัในการคดัเลือกคณะกรรมการและกาํกับดูแลให้ดาํเนินการท่ี

ก่อใหเ้กิดการใชง้บประมาณท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุด  

 5.3.1.3 เร่งรัดจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือ ใชใ้นการกาํหนดนโยบาย

และการวางแผน รวมทั้ งใช้เพื่อการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมถึง

ฐานขอ้มูลสมาชิกและโครงการของสมาชิกท่ีควรจะเช่ือมโยงถึงกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ประชาสัมพนัธ์ ติดต่อและตรวจสอบการดาํเนินงานของสมาชิกและติดตามสมาชิกท่ีกูย้มืเงินและมี

การยา้ยถ่ินฐานไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสามารถป้องกนัปัญหาการใชสิ้ทธิท่ีซํ้ าซอ้นได้

อีกทางหน่ึงดว้ย 

 5.3.1.4 เน่ืองจากการกาํหนดนโยบายระดบัประเทศ มีการสั่งการลงสู่พื้นท่ีหลาย

ขั้นตอน เม่ือนโยบายถึงผูป้ฏิบัติก็อาจละเลยรายละเอียดทาํให้เหลือความรู้ความเข้าใจมาถึง

ประชาชนน้อยลงจึงควรมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมในการจดัการให้แก่

สมาชิกและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ให้สามารถนาํไป

ประยุกต์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและบงัเกิดผล รวมทั้งการเสริมสร้างศกัยภาพของคณะกรรมการระดบั

ตาํบลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจให้คาํปรึกษาแก่สมาชิกในหมู่บา้นไดอ้ย่างเต็มท่ีและ

ทนัเหตุการณ์ 

 5.3.1.5 สร้างช่องทางส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายเกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนั ให้ขอ้มูลในระดบันโยบายไปสู่พื้นท่ีดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง เเม่นยาํ ทัว่ถึง และรวดเร็ว

ทนัต่อสถานการณ์ มีความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งตรงกันทั้ งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และ

ระหว่างภาครัฐกบัประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือขดัแยง้กนัได ้ ซ่ึง
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จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์ ดังนั้นรัฐอาจเพ่ิม

ช่องทางและความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ

มีความรู้ความเขา้ใจไดม้ากข้ึนดว้ย รวมถึงมีการติดต่อทาํงานร่วมกบัเครือข่ายท่ีมีอยู่แลว้ในชุมชน

นั้นๆ เพื่อการเขา้ถึงประชาชนและใหข้อ้มูลประชาสมัพนัธ์ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 5.3.1.6 คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งควรมีระบบการติดตามการดาํเนินงานเป็นระยะ 

อย่างจริงจงั คือ คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีระดบัตาํบลควรมีระบบการติดตามการ

ดาํเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของสมาชิกท่ีขอรับเงินสนบัสนุน คณะกรรมการกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีระดบัจงัหวดัควรมีระบบการติดตามงานของคณะกรรมการระดบัตาํบล และควรมีการ

สอบถามปัญหาของประชาชนท่ีไดรั้บการสนับสนุนโครงการไปแลว้ เพื่อวางแผนในการพฒันา

โครงการ และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือในการแกปั้ญหาท่ีพบ เพื่อไม่ให้เกิดหน้ีเสีย และเกิดความ

ลม้เหลวได ้ 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาการประเมินผลความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กลุ่มสตรีหลงัจากดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 

 5.3.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชน

ของหมู่บา้นท่ีดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีถึง

ปัจจยันาํเขา้กระบวนการดาํเนินงาน ผลลพัธ์ท่ีได ้รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 5.3.2.4 ควรมีการศึกษากิจกรรมกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในระยะยาว หลงัดาํเนิน

โครงการประมาณ 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
คาํช้ีแจง      แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีไปปฏิบติั: กรณีศึกษาอาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง

การกาํหนดนโยบายและการนํานโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั ในเขตอาํเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ระดบัความรู้ความเขา้ใจ ระดบั

การมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ ของสตรีในพื้นท่ี ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรค และขอ

เสนอแนะแนวทางในการดาํเนินโครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 ขอ้มูลจากการสํารวจจะนาํไปใชป้ระกอบการวิจยัวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขา              

การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

                                                                                                                               

คาํอธิบาย    แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน รวม 14 หนา้ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

 

                     ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
คาํช้ีแจง  :  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน (เพยีงคาํตอบเดียว) 

1. อาย ุ

  นอ้ยกวา่ 21 ปี       21-30 ปี       31-40 ปี 

   41-50 ปี       51-60 ปี       มากกวา่ 60 ปี 

 

2. สถานภาพสมรส  

 โสด                               สมรส         แยกกนัอยู ่

  หยา่                              หมา้ย 

 

3. ระดบัการศึกษา   

  ไม่ไดศึ้กษา                            มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 

  ประถมศึกษา                           มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  ปริญญาตรี         สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

             รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ       ครู/ อาจารย/์ นกัวิชาการ/ผูท้รงคุณวฒิุ 

             พนกังาน/ ลูกจา้ง/ รับจา้งทัว่ไป                         ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจบริการ/คา้ขาย  

             ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจส่วนตวั                       ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร       

             นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา                                 ไม่ไดท้าํงาน/ วา่งงาน 

             อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

5.  รายไดต่้อเดือน 

   นอ้ยกวา่ 5,000 บาท      5,001 – 10,000 บาท  

   10,001 – 15,000 บาท    15,001 – 20,000 บาท 

                         มากกวา่ 20,000 บาท 

6. ท่านเป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ 

              เป็น             ไม่เป็น 

หากเป็นใหร้ะบุเวลาท่ีมีสถานะเป็นสมาชิก .................. เดือน      
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 
คาํช้ีแจง  :  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 

1. ท่านทราบหรือไม่วา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนมาจากสาเหตุใด 

  ไม่ทราบ เน่ืองจาก................................................................................................................ 

  ทราบ (กรณีท่ีทราบ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ปัญหาการถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 

 ปัญหาการขาดโอกาสในสงัคม 

 ปัญหาการถูกเลือกปฏิบติั 

 ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 ปัญหาความยากจน 

 ปัญหาการวา่งงาน 

2. ท่านทราบหรือไม่วา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 

  ไม่ทราบ เน่ืองจาก................................................................................................................ 

  ทราบ (กรณีท่ีทราบ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย 

 เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 

 เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการส�งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมในการพฒันา

บทบาทสตรี 

 เป�นแหล�งเงินทุนเพื่อการสนบัสนุนโครงการท่ีเป�นการแก�ไขป�ญหาและ

พฒันาสตรี 

3. ท่านคิดว่าสตรีในหมู่บา้นหรือชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ 

อยา่งไร 

  ไม่ไดรั้บ เน่ืองจาก................................................................................................................ 

  ไดรั้บ คือ (กรณีท่ีไดรั้บ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 การพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ 

 การพฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ และสวสัดิการใหแ้ก่สตรี  

 การพฒันาศกัยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี  

 การพฒันาบทบาทสตรี  
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 การสร้างภาวะผูน้าํ 

 การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ 

4. ท่านคิดว่ากองทุนพฒันาบทบาทสตรีสมควรให้ความสาํคญักบักลุ่มสตรีอ่ืนๆท่ีมีภาวะเฉพาะ

ดว้ยหรือไม่ 

  ไม่สมควร เน่ืองจาก................................................................................................................ 

  สมควร กลุ่มใดบา้ง (กรณีท่ีสมควร ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 กลุ่มสตรีมุสลิม 

 กลุ่มสตรีแรงงานนอกระบบ 

 กลุ่มสตรีผูติ้ดเช้ือ HIV 

 กลุ่มสตรีท่ีไม่มีสญัชาติไทย แต่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................... 

5. ท่านคิดวา่คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีอาํนาจหนา้ท่ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

  ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก......................................................................................................... 

  เหมาะสม คือ (กรณีท่ีเหมาะสม ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กาํกบั ดูแลและจดัสรรรายได� 

 จดัหาสถานท่ีทาํงานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตาํบล 

 จดัหาทุนหรือรายได�เข�ากองทุน 

 พิจารณาโครงการขององค�กรสตรีท่ียืน่ขอก�ูยมืเงิน  

 รายงานผลการดาํเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค 

6. ท่านตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ 

  ไม่ตอ้งการ เน่ืองจาก......................................................................................................... 

  ตอ้งการ คือ (กรณีท่ีตอ้งการ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 จดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้หรือจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

 แจกส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่พบัใหค้วามรู้ หรือสติกเกอร์ประชาสมัพนัธ์ 

 จดัอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป 

 จดักิจกรรมเพ่ือใหค้ณะกรรมการกองทุนฯไดพ้บปะกบัสมาชิก 
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7. ท่านคิดวา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีประโยชน์กบัสมาชิกของกองทุนฯหรือไม่ อยา่งไร 

  ไม่มี เน่ืองจาก (กรณีท่ีไม่มี ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนใชจ่้ายเงินและมีหน้ีสินมากข้ึน 

 เงินทุนไม่ไดก้ระจายใหแ้ก่คนจนอยา่งแทจ้ริง 

 เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่บา้นหรือชุมชน 

 ไม่พยายามช่วยเหลือตนเองใหม้ากข้ึน 

 ไม่ร่วมกนัทาํงาน คิดแต่ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

  มี เน่ืองจาก (กรณีท่ีมี ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 เป็นแหล่งเงินทุนใหก้บัผูท่ี้ยากจน 

 ช่วยใหส้ตรีในหมู่บา้นหรือชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 รู้จกัการบริหารจดัการภายในหมู่บา้นหรือชุมชน 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จกัออมทรัพย ์

 ทาํใหเ้กิดความสามคัคีภายในหมู่บา้นหรือชุมชน 

8. ท่านคิดวา่ในการจดัสรรงบประมาณของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีใหจ้งัหวดัละ 100 ลา้นบาท 

มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

  ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก (กรณีท่ีไม่เหมาะสม ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ควรจดัสรรงบประมาณตามขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละจงัหวดั 

 ควรจดัสรรงบประมาณตามสดัส่วนของจาํนวนประชากร 

 ควรจดัสรรงบประมาณตามรายไดข้องประชากร 

 ควรจดัสรรงบประมาณตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละจงัหวดั 

  เหมาะสม เน่ืองจาก (กรณีท่ีเหมาะสม ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคในทุกจงัหวดั 

 ไม่เกิดความเหล่ืมลํ้า 

 ง่ายต่อการจดัสรรงบประมาณ 

 เพียงพอต่อการบริหารจดัการกองทุนฯ 
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9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดให้กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจะตอ้งมีการสมคัรเป็น

สมาชิกจึงจะมีสิทธิเขา้ถึงเงินสนบัสนุนได ้

  ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก (กรณีท่ีไม่เห็นดว้ย ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ไม่มีความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

 จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

 เป็นการลิดรอนสิทธิของพลเมือง 

 จาํกดัการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองคก์รสตรีและภาคประชาชน 

  เห็นดว้ย เน่ืองจาก (กรณีท่ีเห็นดว้ย ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ทาํใหท้ราบจาํนวนสตรีท่ีใหค้วามสนใจนโยบายการพฒันาสตรีของรัฐบาล 

 เป็นการเปิดโอกาสใหส้ตรีทุกคนเป็นเจา้ของกองทุนฯ 

 สมาชิกสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้

 เป็นการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของสตรี 

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีมีการกาํหนดให้สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีตอ้งเป็นสตรีผู�มี

สัญชาติไทย มีอายตุั้งแต�สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไป และมีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอย�ูหรือ

เป�นผ�ูมีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอย�ูในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น ไม�

น�อยกว�าหกเดือน 

  ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก (กรณีท่ีไม่เห็นดว้ย ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ผูท่ี้มีอายสิุบห�าปีถือวา่เป็นผูเ้ยาว ์ยงัไม่มีความสามารถตามกฎหมายท่ีจะทาํนิติกรรม

ได ้

 เป็นการจาํกดัสิทธิของสตรีท่ีไม่มีสญัชาติไทยแต่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 ผูท่ี้มีช่ืออย�ูในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอย�ูในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้น ไม�

น�อยกว�าหกเดือนสามารถย้ายช่ือไปอีกพื้นท่ีหน่ึงได้ทําให้เกิดปัญหาการ

หมุนเวียนขอรับเงินสนบัสนุน 

  เห็นดว้ย เน่ืองจาก (กรณีท่ีเห็นดว้ย ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 การกาํหนดให้สมาชิกมีอายุตั้งแต�สิบห�าป�บริบูรณ�ข้ึนไปทาํให้ครอบคลุม

จาํนวนผูท่ี้มีสิทธิเขา้ถึงกองทุนฯไดม้ากข้ึน 

 การกาํหนดใหส้มาชิกมีสญัชาติไทยเป็นการรักษาและพิทกัษสิ์ทธิสาํหรับสตรีไทย 
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 การกาํหนดให้สมาชิกมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านหรืออาศยัอยู�ในหมู�บ�

านหรือชุมชนนั้น ไม�น�อยกว�าหกเดือนเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัสตรีท่ีมีความ

จาํเป็นตอ้งยา้ยถ่ินฐาน 

 

 

 

11. ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีบา้งหรือไม่ 

  ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

  เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารบา้ง แต่ไม่เขา้ใจวา่คือนโยบายเก่ียวกบัอะไร 

  เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารบา้ง และเขา้ใจวตัถุประสงค ์แต่ไม่ทราบถึงขั้นตอนการดาํเนินงาน 

  เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ใจวตัถุประสงค ์รวมทั้งขั้นตอนการดาํเนินงาน 

12.  ถา้ท่านเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี ไดจ้ากแหล่งใด (ตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้) 

 โทรทศัน์  วิทย/ุวิทยชุุมชน  หนงัสือพิมพ ์

 อินเตอร์เนต  เสียงตามสาย  อบรม/ประชุม    

 บอร์ด/ป้ายประชาสมัพนัธ์  แผน่พบั  โปสเตอร์ 

 อ่ืนๆ  (ระบุ)...................… 

13. ท่านคิดว่าการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร 

  ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก (กรณีท่ีไม่เหมาะสม ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ประชาชนยงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้

 การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 

 ขาดความพร้อมในการติดต่อประสานงานและการประชาสมัพนัธ์ 

 ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีรายละเอียดไม่ครบถว้น 

  เหมาะสม เน่ืองจาก (กรณีท่ีเหมาะสม ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ขอ้มูลข่าวสารถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ 

 ระบบเทคโนโลยแีละเครือข่ายการส่ือสารท่ีเขา้ถึงง่ายและรวดเร็ว   

 ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและสามารถเขา้ถึงทุกหน่วยงาน 

 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายโดยมีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
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14. ท่านคิดวา่กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ 

  ไม่เปิดโอกาส เน่ืองจาก......................................................................................................... 

  เปิดโอกาส ดา้นใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา 

 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกนั 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานร่วมกนั 

 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

15. ท่านคิดวาสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรีได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินงานของ

กองทุนฯหรือไม่ อยา่งไร 

  ไม่มีส่วนร่วม เน่ืองจาก......................................................................................................... 

  มีส่วนร่วม อยา่งไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 มีส่วนร่วมในการศึกษาสาเหตุของปัญหาสตรีในชุมชน 

 มีส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบของแต่ละกิจกรรมของกองทุน 

 มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแผนหรือกิจกรรมของกองทุนฯ 

 มีส่วนร่วมในการกาํหนด คดัเลือก บุคลากรในการดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ 

 มีส่วนร่วมในการติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานของกองทุนฯ 
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ส่วนที ่3 สอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 
คาํช้ีแจง  :  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน (เพยีงคาํตอบเดียว) 

4    หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3    หมายถึง เห็นดว้ย 

2    หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1    หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 

กระบวนการก่อรูปนโยบายและการดําเนินนโยบาย 
1. การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นการ

ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ใ ห้ ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ พั ฒ น า

ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

    

2. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริม
แ ล ะ พัฒ น า ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ชุ ม ช น ใ ห้ มี ขี ด

ความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการ

เงินทุน 

    

3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อเป็น

กองทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาอาชีพ  สร้าง

รายได ้สร้างงานใหก้บัสตรีในหมู่บา้น 

    

4. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นกองทุนท่ีตอ้งการ
ให้หมู่บา้นพึ่งตนเองในดา้นเศรษฐกิจและสังคม

ได ้
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5. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นนโยบายหน่ึงของ
รัฐบาลเพ่ือใหไ้ดรั้บความนิยมจากประชาชน 

    

6. นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีความถูกตอ้ง 

ชดัเจน 

    

7. สมาชิกของกองทุนพฒันาบทบาทสตรีสามารถ
ปฏิบติัตามนโยบายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    

ส่วนท่ี 3 (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 
8. นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความ

เหมาะสมในการพัฒนาบทบาทของสตรี และ

แกไ้ขปัญหาต่างๆเก่ียวกบัสตรีได ้

    

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
9. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีควรมีการส่ือสารถึง

การกําหนดเ ป้ าหมาย  วัต ถุประสงค์ในการ

ดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

    

10.  ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร  กฎระเบียบและข้อ

ปฏิบติัต่างๆอยา่งเพียงพอ 

    

11.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการประชุม

กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการช้ีแจงทาํความ

เขา้ใจใหส้มาชิกกองทุนฯทราบอยา่งรวดเร็ว 

    

12.  กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 

    

13.  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการจัดทํา คู่ มือ

ขอ้ตกลง ระเบียบขั้นตอน และการปฏิบติังาน 

    

14.  การดาํเนินงานของกองทุนฯสามารถติดตามและ
ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของกองทุนฯได ้
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15.  ผูน้าํหมู่บา้น เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น มีส่วนช่วยใน

การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้

สมาชิกกองทุนฯไดท้ราบ 

    

16.  มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิก
กองทุนฯทราบอยา่งชดัเจน  

    

 

 

 

ส่วนท่ี 3 (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 

ความรู้ความเข้าใจ 
17.  กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหค้นจน

ไดกู้ย้มืเงินไปประกอบอาชีพ 

    

18.  การจัดทําระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ

กองทุนฯ 

    

19.  คณะกรรมการกองทุนฯต้องมีช่ือยู่ในทะเบียน

บา้นและอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นติดต่อกนัเป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

    

20.  กองทุนพฒันาบทบาทสตรีควรใหค้วามช่วยเหลือ
เฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกของกองทุนฯเท่านั้น 

    

21.  สมาชิกกองทุนฯสามารถตรวจสอบการบริหาร
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุได้ต่อเม่ือ

คณะกรรมการกองทุนอนุญาตเท่านั้น 

    

22.  คณะกรรมการกองทุนฯสามารถใช้จ่ายเงินดอก
ผลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนฯไดโ้ดย

ไม่จาํกดัวงเงินหากสมาชิกกองทุนฯมีมติให้ความ

เห็นชอบ 

    



165 

 

 

23.  ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบกองทุนฯท่ี
รัฐบาลกาํหนดข้ึนและท่ีหมู่บา้นกาํหนด  

    

24.  ท่านคิดว่าระเบียบกองทุนฯท่ีรัฐบาลกาํหนดมี
ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

บทบาทสตรีในหมู่บา้น 

    

 

 

 

ส่วนท่ี 3 (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

4 3 2 1 

การมีส่วนร่วม 
25.  ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่างๆของกองทุนฯ 

    

26.  ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆเก่ียวกบักองทุนฯ 

    

27.  ท่านมีส่วนร่วมกาํหนด คดัเลือก บุคลากรในการ

ดาํเนินกิจกรรมของกองทุนฯ 

    

28.  ท่านมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานของกองทุนฯ 

    

29.  ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารหรือขอ้มูล
เก่ียวกบักองทุนฯจากแหล่งต่างๆ 

    

30.  ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบในการ

ใชเ้งินกูข้องสมาชิกกองทุนฯ 

    

31.  ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกองทุนฯ     

32.  ท่านมีส่วนร่วมติดตามและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการดาํเนินงานของกองทุนฯ 
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ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 

1. ท่านเห็นวา่การดาํเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในดา้นต่อไปน้ีมีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร 

1.1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรีของคณะกรรมการกองทุนฯ 

  ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ..................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

1.2 หนา้ท่ี และบทบาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะกรรมการกองทุนฯ 

  ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ..................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

1.3 การประสานงานระหวา่งคณะกรรมการกองทุนในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 

  ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ..................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

1.4 แนวทางการปฏิบติังาน 

1.4.1 ระเบียบ ขั้นตอน ขอ้ตกลงการปฏิบติังาน 

   ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ........................................................................................................................... 
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ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

1.4.2 การสาํรวจความตอ้งการของสมาชิกกองทุนฯ 

   ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ........................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

 

1.4.3 เกณฑแ์ละการตรวจสอบคุณสมบติัของผูท่ี้จะรับเงินสนบัสนุน 

   ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ........................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

1.4.4 การประชาสมัพนัธ์และการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

   ไม่มีปัญหา  มีปัญหา 

เพราะ........................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

2. การบริหารจดัการท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคต 

 ผลของประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนฯ เพื่อ

เป็นแนวทางปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การศึกษาการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั: 

กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 

---------------------------------------------------- 

 
การดําเนินงานตามนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
1. คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในแต่ละระดับมีบทบาทในการดาํเนินงานของ

กองทุนฯอยา่งไร 

2. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีในปัจจุบนัมีการดาํเนินงานอยา่งไร 

3. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีไดใ้หก้ารสนบัสนุนสตรีในดา้นใดบา้ง 

4. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีหลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัในการติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งไร 

 

การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
1. ปัจจุบนักองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการสนบัสนุนงบประมาณใหก้บักิจกรรมกองทุนฯอยา่งไร 

2. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ในการจดัสรรเงินในการใชจ่้ายเพ่ือดาํเนินการ

ต่างๆ 

3. วิธีการตรวจสอบงบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีวิธีไหน อยา่งไร 

4. ชุมชนรับทราบขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณกองทุนพฒันาบทบาทสตรีหรือไม่ อยา่งไร 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมอยา่งไร 
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2. กองทุนพฒันาบทบาทสตรีสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินงานอยา่งไร 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาหรือไม่ อยา่งไร 

4. ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานของกองทุนฯในเร่ืองใดมากท่ีสุด เพราะอะไร 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

2.    ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการของกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นตวัแทนของสตรีในเขตอาํเภอศรีประจนัต ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 387 คน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และการเป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยใชส้ถิติค่าร้อย

ละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลดงัน้ี 

 

ตารางที ่6.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 

1.  อาย ุ

 นอ้ยกวา่ 21 ปี          

 21-30 ปี 

 31-40 ปี 

 41-50  ปี 

 51-60  ปี 

 มากกวา่ 60 ปี 

 

44 

62 

149 

83 

43 

6  

 

11.4 

16.0 

38.5 

21.4 

11.1 

1.6  

รวม 387 100.00 

2.  สถานภาพการสมรส 

โสด 

สมรส 

 

78 

229 

 

20.2 

59.2 
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แยกกนัอยู ่

หยา่ 

หมา้ย 

38 

15 

27  

9.8 

3.9 

7.0  

รวม 387 100.00 
 
 
 
 
 

ตารางที ่6.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 

3.  ระดบัการศึกษา 

 ไม่ไดศึ้กษา 

ประถมศึกษา  

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า            

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี                                               

สูงปริญญาตรี 

 

3 

115 

64 

99 

99 

7 

 

0.8 

29.7 

16.5 

25.6 

25.6 

1.8 

รวม 387 100.00 

4.  อาชีพ 

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ     

ครู/ อาจารย/์ นกัวิชาการ/ผูท้รงคุณวฒิุ 

พนกังาน/ ลูกจา้ง/ รับจา้งทัว่ไป                      

ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจบริการ/คา้ขาย  

ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจส่วนตวั                 

ผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร       

นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา                                 

ไม่ไดท้าํงาน/ วา่งงาน 

 

26 

41 

75 

39 

82 

78 

26 

20 

 

6.7 

10.6 

19.4 

10.1 

21.2 

20.2 

6.7 

5.2 

รวม 387 100.00 
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5.  รายไดต่้อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 

5,001 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท 

15,001 - 20,000 บาท 

มากกวา่ 20,000 บาท 

 

42 

127 

123 

50 

45 

 

10.9 

32.8 

31.8 

12.9 

11.6 

รวม 387 100.00 
 
 

ตารางที ่6.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 

6.  การเป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

  เป็น 

                        ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก 5 เดือน 

                        ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก 6 เดือน 

ไม่เป็น 

 

224 

86 

138 

143 

 

63.0 

- 

- 

37.0 

รวม 387 100.00 

 
จากตารางท่ี 6.1 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 387 คน มีดงัน้ี 

 อาย ุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา

มีอายรุะหว่าง 41-50  ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  21-30 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.0  อายนุอ้ยกวา่ 21 ปี จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อาย ุ51-60 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อย

ละ 11.1 และอายมุากกวา่ 60 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลาํดบั 

สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.2 รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 สถานภาพแยกกนัอยู ่จาํนวน 38 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 สถานภาพหมา้ย จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  และสถานภาพหย่า 

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.7 รองลงมาจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จาํนวน 99 คน คิด
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เป็นร้อยละ 25.6 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  จบการศึกษาระดบัสูง

กว่าปริญญาตรี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และไม่ไดศึ้กษา จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ตามลาํดบั 

อาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 82 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.2 รองลงมาประกอบอาชีพผูป้ระกอบการดา้นการเกษตร จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.2 พนักงาน/ ลูกจา้ง/ รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 อาชีพครู/ อาจารย/์ 

นกัวิชาการ/ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจบริการ/คา้ขาย 

จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ จาํนวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.7 เป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และไม่ได้

ทาํงาน/ วา่งงาน จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

รายไดต่้อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จาํนวน 127 คน คิด

เป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือระดบั 10,001 - 15,000 บาท จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  

ระดบั 15,001 - 20,000 บาท จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ระดบัมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 

จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 และระดบัน้อยกว่า 5,000 บาท จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.9 ตามลาํดบั 

การเป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนพฒันา

บทบาทสตรี จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 ในจาํนวนน้ีเป็นสมาชิกมาแลว้ 5 เดือน จาํนวน 86 

คน และเป็นสมาชิกมาแลว้ 6 เดือน จาํนวน 138 คน และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาท

สตรี จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
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