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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเร่ือง	 นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ในเขตภาค									

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์			

ชินวัตร	 2)	 การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 และ	 3)	 ผลการ	

ด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative								

research)	ประกอบกับเชิงปริมาณ	 (quantitative	 research)	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์

เชงิลึก	(in-depth	interview)	จากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูส�าคญั	และใช้วิธวีเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพแบบอุปนยั	(analysis	induction)	

และการตีความ	 (content	 analysis)	 	 การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน8	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัสกลนคร	มกุดาหาร	นครพนม	อดุรธาน	ีหนองบวัล�าภู	

หนองคาย	เลย	และบงึกาฬจ�านวน	400	คน	ใช้สถติใินการวเิคราะห์เชงิปรมิาณได้แก่	ค่าร้อยละ	(percentage)	ค่าเฉลีย่เลขคณติ	

(mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)

	 ผลการศึกษา	พบว่า	

	 1.		การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 มีที่มาจากความต้องการของประชาชน	

กล่าวคอืกลุม่สตรทีีท่�างานในองค์กรพฒันาเอกชนได้เสนอนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรีไปยงัพรรคเพือ่ไทยเพือ่จดักองทนุ

ช่วยเหลือสตรี	 มีวัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีจนกระท่ัง

พรรคเพื่อไทยตัดสินใจน�าไปใช้เป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงเมื่อปี	พ.ศ.	 2554	 และได้ประกาศใช้นโยบายในราชกิจจานุเบกษา	

โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติ	

	 2.		การบริหารนโยบายกองทนุพัฒนาบทบาทสตรใีนเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	พบว่า	ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์

ภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ	มีโครงสร้างการบริหารรูปแบบของคณะกรรมการ	2	ระดับ

ได้แก่	 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบลและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	ด้วยวิธีการบริหาร

บคุลากรตัง้แต่การสรรหาประธานและคณะกรรมการกองทนุจงัหวดั/ต�าบลด้วยการเลอืกตัง้	ซึง่คณะกรรมการกองทนุปฏบิตังิาน

ด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน	มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	การจัดการภายในกองทุนใช้

วิธีการสัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิก	การจัดประชุมตามวันเวลาที่ก�าหนด	และภายใน

ส�านักงานกองทนุมอีปุกรณ์ส�านกังานทีจ่�าเป็นและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน	โดยมปีระธานคณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาท

นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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สตรีจังหวัดที่ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการแต่งต้ังและเลือกตั้งท่ีมีภาวะผู้น�าสูง	 เป็นผู้มีอ�านาจบริหารสูงสุดมีระบบการควบคุม

ภายในกองทุนด้วยวิธีการลงตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนอนุมัติเงินกู้	 ลงพื้นที่ส�ารวจบ้านสมาชิกระหว่างด�าเนินโครงการ	 พร้อมท้ัง

ตรวจเยีย่มบ้านสมาชกิในกรณผีดินดัช�าระเงนิกู	้และมกีารบรหิารงบประมาณโดยจดัสรรเป็นงบหมนุเวยีนร้อยละ	80	งบอดุหนนุ

ร้อยละ	17	และงบบริหารร้อยละ	3	

	 3.		ผลการด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 โดยแบ่งออกได้เป็น	 3	 ด้าน		

พบว่า	1)	สมาชกิเหน็ว่าผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิมคีวามเหมาะสมมาก	เนือ่งจากเป็นแหล่งทนุเพือ่ประกอบอาชพีส�าหรบั

สตรี	 2)	 สมาชิกเห็นว่าผลการด�าเนินงานด้านสังคมมีความเหมาะสมมาก	 เนื่องจากสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัว	

ดีขึ้นและ	 3)	 สมาชิกเห็นว่าผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีมีความเหมาะสมมาก	 เนื่องจากสตรีสามารถท�างาน

เป็นทีม	 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิก	 และสามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้

ค�าส�าคัญ: 	การบริหารนโยบาย,	นโยบายสาธารณะ,	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ABSTRACT 
	 This	research	aimed	to	study	1)	the	formation	of	the	policy	of	Thai	Women	Empowerment	Funds	

instituted	by	the	government	of	the	former	Prime	Minister	Yingluk	Shinawata,	2)	the	policy	management	

and	3)	the	performance	of	the	policy	in	the	upper	northeastern	Thailand.	Both	qualitative	and	quantitative	

method	were	employed	in	this	study.	The	samples	were	400	members	of	Thai	Women	Empowerment	Funds	

from	eight	provinces	 in	upper	northeastern	Thailand.	Data	were	analyzed	using	percentage,	mean,	and	

standard	deviation.	

	 The	results	revealed	that:

	 1.		The	policy	was	raised	by	the	citizen’s	need.	The	purpose	was	to	provide	Thai	women	a	source	of	

loan	 for	 career	 development	 and	 training	 in	 order	 to	 increase	 their	 potentiality.	 This	 policy	was	 then															

implemented	by	Community	Development	Department,	Ministry	of	Interior.

	 2.		Regarding	the	policy	management,	 it	was	found	that	the	strategic	plans	under	the	conceptual	

framework	of	National	Women	Empowerment	Funds	were	set.	The	management	structure	comprised	of	

two	levels:	sub-district	and	provincial	committee.	The	chair	of	the	committee	was	appointed	and	elected	

among	 the	 chairs	 from	 each	 province.	 The	 internal	 control	 was	 to	 inspect	 the	 circumstances	 before																

approving	the	loan.	The	budget	was	allocated	as	80	percent	for	circular	budget,	17	percent	for	supporting	

budget,	and	3	percent	for	administrative	budget.

	 3.		Three	aspects	were	 found	regarding	 the	performance	of	 the	policy.	Members	agreed	that	 the									

implementation	of	economic,	social,	and	performance	development	were	highly	appropriate	for	them.	

Keyword :		policy	management,	public	policy,	thai	women	empowerment	funds

บทน�า
	 พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ส�าเร็จในปี	 พ.ศ.	 2555	

นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้แถลง

นโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรต่ีอรฐัสภา	และได้ขบัเคลือ่น

นโยบายโดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด											

ทั่วประเทศไทยทั้งหมด	77	กองทุน	นโยบายดังกล่าวได้ส่งผล	

กระทบและก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อบทบาทคณุภาพชวีติ

ของสตรีไทยเป็นอย่างมาก	 กล่าวคือ	 หลักการ	 วัตถุประสงค์		

งบประมาณ	 ตลอดจนการบริหารจัดการของนโยบายกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีนั้นหากพิจารณาแล้วเป็นกองทุนที่เปิด

โอกาสให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อน�าเงิน

ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว		

รวมทั้งยังท�าให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีภาวะผู้น�า

เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ	
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	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออก										

เฉียงเหนือตอนบนมีทั้งหมด	8	กองทุน	ประกอบด้วย	กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร	 อุดรธานี	 มุกดาหาร	

นครพนม	หนองคาย	หนองบัวล�าภู	เลย	และบึงกาฬ	กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละจังหวัดต่างขึ้นตรงต่อกองทุน	

พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ	 	 มีจ�านวนวนสมาชิกทั้งหมด	

1,067,514	คน	(ส�านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตรแีห่งชาต,ิ	

2558,	 ออนไลน์)	 ส�าหรับงบประมาณที่ได้จัดสรรให้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละจังหวัดน้ันจะได้รับงบประมาณ							

ไม่เท่ากันขึ้นอยู ่กับจ�านวนประชากรหรือขนาดของแต่ละ

จังหวัด	 โดยทั้ง	 8	 จังหวัดได้รับงบประมาณเฉล่ียจังหวัดละ	

70,000,000-130,000,000	 บาท	 ส่วนใหญ่สมาชิกกองทุน

พฒันาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบนเป็น

สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา	 มีวัตถุประสงค์กู้เงินไปลงทุน

เพื่อประกอบอาชีพเสริมหรือลงทุนท�าอาชีพใหม่ควบคู่กับ								

การประกอบอาชีพหลักเป็นส�าคัญ

	 นอกจากน้ีจากผลการส�ารวจของส�านักงานสถิตแิห่งชาติ

ได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	พ.ศ.	2557	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

เพศหญิงอายุ	15	ปีขึ้น	ซึ่งผลจากการส�ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนในภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

และภาคใต ้ 	 พบว ่า	 สตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																									

เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีในภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ประสบปัญหาใน	

หลาย	ๆ 	ด้าน	ในสัดส่วนที่สูงสุด	กล่าวคือ	มีหนี้สินในสัดส่วนที่

สูงสุดคิดเป็นร้อยละ	 91.2	 ปัญหาที่สตรีในภาคตะวันออก							

เฉียงเหนือในชุมชน/หมู่บ้านประสบ	 คือรายได้ไม่เพียงพอต่อ

การด�ารงชีวิต/เลี้ยงครอบครัว	 เช่น	 ยากจน/หนี้สินมีสัดส่วน

สงูสุดกว่าทกุภมูภิาคคดิเป็นร้อยละ	86.9	ส�าหรบัความคดิเหน็

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องต่าง	ๆ	พบว่า	สตรี

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืระบุว่าชมุชน/หมูบ้่านมกีารจดัท�า

โครงการ/กิจกรรมโดยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในสัดส่วนสงูสุดคิดเป็นร้อยละ	73.5	และสตรใีนภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือยังมีการใช้เงินประเภทหมุนเวียน	(เงินกู้)	ในการจัด

ท�าโครงการ/กิจกรรมในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ	 95.9	 สตรีใน							

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี

เป็นประโยชน์ในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ	 96.6	 (ส�านักงานสถิติ	

แห่งชาติ,	 2557)	 จากผลส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ							

จึงท�าให้ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย	 เน่ืองจากสตรีในภาคตะวันออก												

เฉียงเหนือ	 ประสบปัญหาในเรื่องหนี้สิน	 มีรายได้ไม่เพียงพอ						

ต่อการด�ารงชีวติสงูสดุกว่าทุกภมูภิาค	ดงันัน้จงึสมคัรเป็นสมาชกิ	

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมีการจัดท�าโครงการกิจกรรม

จากงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	รวมทั้งมีการกู้เงิน

เพื่อจัดท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 สูงสุดในประเทศไทย	 ผลส�ารวจ												

ชีใ้ห้เหน็ว่าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นพืน้ทีท่ีจ่�าเป็นต้องศึกษา	

การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาสตรีว่ามีการน�านโยบายไป

ปฏิบัติเป็นอย่างไร	 เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนและ						

ใช้ประโยชน์จากงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสูงสุด

กว่าทุกภูมิภาค	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา

นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี						

ไปปฏิบัติของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตรในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืตอนบน	โดยศกึษาให้มคีวามครอบคลมุทัง้วงจรของ

นโยบายสาธารณะ	 ตั้งแต่การก่อรูปของนโยบายกองทุน						

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน																					

ซึง่ประกอบไปด้วย	ทีม่าของนโยบาย	การก�าหนดวตัถปุระสงค์

ของนโยบายการอนุมัติ	 การประกาศใช้นโยบาย	 องค์กร															

ที่เก่ียวข้อง	 และศึกษาการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรไีปปฏบิติัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน													

โดยศกึษาตัง้แต่การวางแผนการจดัองค์กร	การน�า	การควบคุม	

บุคลากร	งบประมาณ	ความพร้อมด้านสถานที่	วัสดุ	อุปกรณ์

และเครื่องมือเคร่ืองใช้	 และสุดท้ายคือการศึกษาผลการ							

ด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้นว่า

จะสามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของกองทนุพฒันาบาทบาทสตรี

ได้หรอืไม่		ทัง้นี	้การก่อรปูนโยบาย	การบรหิารนโยบายกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ	 และผลการด�าเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน						

ทัง้	3	ส่วนล้วนเป็นข้ันตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ทีม่คีวามสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการนโยบายในแต่ละขัน้ตอน

อย่างชดัเจน	ซึง่แต่ละขัน้ตอนไม่สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างอสิระ

แต่ด�ารงอยูโ่ดยการพึง่พาซึง่กนัและกันอย่างใกล้ชดิ	ดงันัน้การ

ศึกษานโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตรในเขตภาคตะวันออก									

เฉียงเหนือตอนบนเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถสะท้อน

ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพฒันานโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	จงึจ�าเป็นต้องศกึษาในแต่ละข้ันตอนให้ชดัเจนและ

ครอบคลมุทัง้วงจรของนโยบายสาธารณะ	โดยมคี�าถามการวจิยั	

คือ	 การก่อรูปของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดขึ้น

ได้อย่างไร	 การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไป

ปฏิบัติในสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบลและจังหวัด	 ตลอดจน														
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เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีไปปฏิบัติอย่างไร	 ตลอดจนผลการด�าเนินงาน

กองทุนพัฒนาสตรีเป็นอย่างไร	 บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	

ปัญหาและอุปสรรคในน�านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ไปปฏิบติัมีอะไรบ้างเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎทีีไ่ด้ศึกษาหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพ่ือศกึษาการก่อรปูนโยบายกองทนุพฒันาบทบาท

สตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	

	 2.	 เพื่อศึกษาการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรไีปปฏบิติัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	

	 3.	 เพือ่ศกึษาผลการด�าเนนิการกองทนุพฒันาบทบาท

สตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ผลการศกึษาวจัิย	สามารถก่อให้เกดิผลโดยตรง	และ

โดยอ้อมต่อนโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน																		

ทัง้		8	จงัหวดั	โดยข้อมลูทีผ่่านกระบวนการวเิคราะห์สงัเคราะห์

จากการวจิยัจะน�าไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของ

นโยบาย	 การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี											

ไปปฏิบัติผลการด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอด

จนปัญหาอุปสรรคในการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ผลการศึกษา

วิจัยดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการ

บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดที่ศึกษาวิจัย

ทัง้	8	จงัหวดัรวมทัง้ในจังหวัดอืน่	ๆ 	อนัจะส่งผลต่อการปรับปรงุ

พัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความมั่นคงยั่งยืน												

ต่อไปได้	

	 2.	 ได้รู ้ถึงแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานของ	

กองทนุพัฒนาบทบาทสตรีและสามารถน�าผลวิจัย	ข้อเสนอแนะ	

เผยแพร่ไปยงัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องอนัจะเป็นประโยชน์

ในการแก้ไข	 การปรับปรุงพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี					

ให้มีความมั่นคงต่อไปได้	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับ						

เชิงปริมาณ	โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญคอืผูท่ี้เกีย่วข้องโดยตรงกบัการบริหาร

งานกองทนุพฒันาบทบาทสตรใีนเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน	ซึ่งมีทั้งหมด	8	กองทุน	ได้แก่	คณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ	 ประธานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีจังหวัด	คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัด	 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบล	 และ

นักพัฒนาชุมชน

	 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	คือ	การสัมภาษณ์	

และการสังเกต	 กล่าวคือ	 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ					

กึง่โครงสร้าง	 (Semi-Structure	 Interview	หรอื	 SSI)	 ในการ	

สัมภาษณ์ผู ้ ให ้ข ้อมูลส�าคัญ	 โดยท�าการสัมภาษณ์แบบ																

เจาะลึกเป็นรายบุคคลกับผู ้ทรงคุณวุฒิต่างๆ	 ได้แก่	 คณะ

กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	 คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบล	 และสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 เป็นต้น	 โดยใช้ค�าถาม							

ปลายเปิดในการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ส่วนที่	1		การก่อรปูนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตรได้ก�าหนดประเด็นท่ีศึกษา

ประกอบด้วย	 ท่ีมาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

วตัถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตร	ีการอนมุตัิ

และประกาศใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 องค์กร									

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

	 ส่วนที่	2		การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีไปปฏิบัติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน																	

ได้ก�าหนดประเดน็ทีศ่กึษาประกอบด้วยการวางแผนในกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรี	 การจัดโครงสร้างองค์กร	 การน�าหรือการ

สั่งการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 การควบคุมและการ

ตดิตามภายในกองทนุพฒันาบทบาทสตรกีารบรหิารบคุคลากร

ในกองทุนพฒันาบทบาทสตรกีารบรหิารงบประมาณในกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรี	 การจัดการภายในกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรแีละความพอเพยีงด้านสถานที	่วสัด	ุอปุกรณ์และเครือ่งมอื

เครื่องใช้ภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูล								

แบบอุปนัย	 (Inductive	 analysis)	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	 analysis)	 จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 และ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
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 ตอนที่ 2  การวิจัยเชิงปริมาณ

	 ประชากร	 คือ	 สตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตร	ี							

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 8	 จังหวัด	 ได้แก่	

จังหวัด	สกลนคร	นครพนม		มุกดาหาร	อุดรธานี	หนองบัวล�าภู	

หนองคาย	 เลย	 และบึงกาฬ	 โดยเป็นสมาชิกที่ได้ข้ึนทะเบียน

เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ�านวน	1,067,514	คน

(ส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ,	 2558,	

ออนไลน์)	 เมื่อพิจารณาจ�านวนสมาชิกจึงเลือกใช้สูตรการหา

ขนาดของกลุม่ตัวอย่างแบบทราบจ�านวนประชากรโดยก�าหนด

ความเช่ือมั่นท่ี	 95%	 ความคลาดเคล่ือนที่	 	 5%	 ของ	 Taro		

Yamane	ได้จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง	399.85	(ธานนิทร์		ศลิป์จาร,ุ	

2550)		เพื่อความสะดวกในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง	จึงเพิ่มกลุ่ม

ตัวอย่างเป็น	400	คน

	 ส�าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณคือ	

แบบสอบถามซ่ึงได้ค�านวณค่าความเชื่อม่ัน	 (reliability)	 โดย

การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา	(a-coefficient)	ตามวิธีการของ

ครอนบาค	 (cronbach’s	alpha)	a	=	0.87	ซึ่งสามารถน�า

แบบสอบถามไปใช้ในการศึกษาได้		โดยแบบสอบถามมท้ัีงหมด	

3	ส่วนดังนี้

	 ส่วนที่	1		ข้อมูลทั่วไป	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	11	ข้อ	

ให้เลือกตอบหรือเติมข้อความลงในช่องว่างเกี่ยวกับ	เพศ	อายุ	

การศึกษา	 อาชีพ	 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	 รายได้ของ										

ครวัเรอืน	การเป็นหนีส้นิก่อนกูเ้งนิกองทนุ	การเข้าเป็นสมาชกิ	

ประเภทสมาชิก	 วัตถุประสงค์การกู้เงิน	 และการส่งผลต่อ

เศรษฐกิจในครอบครัว		

	 ส่วนที่	2		ผลการด�าเนนิงานกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ี

เป็นข้อค�าถามให้เลอืกตอบประเมนิค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	

ตามระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี

เพ่ือศึกษาผลการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ											

ด้านสังคม	 และด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี	 ซ่ึงมีเกณฑ	์											

การวิเคราะห์ข้อมูล	ค�าตอบที่ก�าหนดไว้แบ่งเป็น	5	ระดับ	โดย

ประยุกต์มาตรวัดความคิดเห็นแบบ	 Likert	 scale	 (ธานินทร	์

ศิลป์จารุ,	 2550)	 มาใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ

ด�าเนินงานแต่ละด้าน	แบบสอบถามส่วนที่	1-2	มี	ลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	

น้อย	และ	น้อยทีส่ดุ	และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา	

หาค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ส่วนท่ี	3		ปัญหา	 อุปสรรค	 และแนวทางแก้ไขปัญหา	

เป็นข้อค�าถามปลายเปิดให้เติมข้อความลงในช่องว่าง

ผลการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับ						

เ ชิงปริมาณ	 โดยมีผลการวิจัยประกอบด ้วย	 3	 ส ่วน																												

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

	 	 	 การก่อรปูนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ได้ก�าหนดประเด็นที่ศึกษา

ประกอบด้วยท่ีมาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

วตัถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตร	ีการอนมุตัิ

และประกาศใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 องค์กร										

ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลการวิจัย

พบว่า	ทีม่าของนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรสีามารถแบ่ง

ได้เป็น	 2	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่	 1	 ที่มาของนโยบายก่อนการ

ประกาศใช้นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตร	ีซึง่เกดิจากการ

ผลกัดนัของนกัสทิธสิตร	ีหน่วยงาน	NGO	(non-government	

organizations)	 หรือองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างานด้านสตรี		

สตรีเหล่านี้ได้ร่วมมือกันต่อสู ้เพื่อผลักดันพระราชบัญญัติ						

ความเสมอภาคระหว่างเพศ	 ซ่ึงผลจากการต่อสู ้เรียกร้อง												

ดงักล่าว	สตรกีลุม่นีต้้องการจดัต้ังกองทนุขึน้มาเป็นการเฉพาะ

เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้สตรี	 ซึ่งกองทุนที่เสนอไว้ในกฎหมาย							

ต่าง	 ๆ	 ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง	 จึงได้มีการผลักดัน

นโยบายกองทุนพฒันาบทบาทสตรไีปท่ีพรรคเพือ่ไทยกอปรกบั

พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นได้วางตัว	 น.ส.ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร											

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย	 รวมทั้ง											

ผู้หญิงถือเป็นฐานเสียงส�าคัญท่ีมีจ�านวนประชากรมากที่สุดใน

ประเทศ	ในท่ีสดุพรรคเพือ่ไทยจงึใช้กองทนุพฒันาบทบาทสตรี

เป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในปี	พ.ศ.	2554	ระยะที่	2	

ท่ีมา	 ของนโยบายภายหลังการประกาศใช้นโยบายกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 โดยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ของสตรใีห้ได้รบัการดแูลและช่วยเหลอืให้สามารถอยูใ่นสงัคม

ได้อย่างมศีกัดิศ์รี	และส่งเสรมิให้สตรท่ีีมศีกัยภาพได้มส่ีวนร่วม

ในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิสตรีในชุมชน

	 	 	 โดยมวีตัถปุระสงค์ของนโยบายกองทนุพฒันา

บทบาทสตรีที่ส�าคัญ	 คือเป็นแหล่งทุนให้แก่สตรีใช้ส�าหรับ

พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพสร้างอาชีพ	 และใช้เป็นแหล่งทุน						
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เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพให้สตรีมีความรู้

ความสามารถในด้านต่างๆ	 เพ่ิมมากขึ้น	 เพราะที่ผ่านมาใน

ประเทศไทยยังไม่มีกองทุนที่ถูกจัดตั้งเป็นการเฉพาะเพื่อสตรี

มาก่อน	 ดังนั้นนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเปรียบ

เสมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่ท�าให้สตรีสามารถเข้าถึงการพัฒนา

จากภาครัฐได้มากขึ้นและท�าให้สตรีที่จัดว่าเป็นประชากร

จ�านวนมากทีส่ดุในประเทศไทยหากได้รบัโอกาสในการพฒันา

ย่อมท�าให้สตรีเหล่านี้กลายเป็นพลังส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศต่อไป	อนึ่ง	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตรได้	นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้น	 ได้แถลงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อ

รัฐสภา	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2554	 โดยประกาศให้

นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้อง

รีบด�าเนินการภายใน	 6	 เดือนจากนั้นจึงได้ประกาศนโยบาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในราชกิจจานุเบกษา	 ภายใต้

ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

แห่งชาติ	พ.ศ.	2555	เป็นการออกระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานกองทุนภายใต้ระเบียบ	7	ฉบับ	และประกาศ	11	ฉบับและ

ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติขึ้นโดยเป็น									

หน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของกรมการพฒันาชมุชน	

กระทรวงมหาดไทย

 ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยการบริหารนโยบายกองทุน

พฒันาบทบาทสตรไีปปฏบัิตใินเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน 

	 	 	 ผลการวจัิยการบรหิารนโยบายกองทนุพฒันา

บทบาทสตรไีปปฏบิติัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	

พบว่าการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี							

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้วิธีการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีแห่งชาต	ิ4	ด้าน	ได้แก่	พฒันาศกัยภาพสตร	ีพฒันา

อาชีพสตรี	 สร้างงาน	สร้างรายได้	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและสตรีผู้ด้อยโอกาส	

และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 โดยยึดหลัก

ตามทีร่ะเบยีบการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์กองทนุพัฒนาบทบาท

สตรีแห่งชาติได้ก�าหนดรูปแบบให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในแต่ละจังหวัดปฏิบัติ	 ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบในการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์	3	ส่วน	ได้แก่	ข้อมูลพื้นฐาน	ปัจจัยแวดล้อม	

และแผนยทุธศาสตร์กองทนุพฒันาบทบาทสตรจีะเป็นไปในอกี	

3	ปีข้างหน้า	นอกจากนี้การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ได้ให้ความ

ส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ส�าหรับ

โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	พบว่า	 ตามระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 พ.ศ.	 2555	

ได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารภายในกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีจังหวัด	โดยแบ่งได้เป็น	2	ระดับคือ	ระดับที่	1	โครงสร้าง

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	 มีอ�านาจ

หน้าที่ส�าคัญคือบริหารกองทุน	 พิจารณาจัดสรรเงินให้คณะ

กรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรตี�าบลพจิารณาและอนมุติั

จ่ายเงนิสนบัสนนุโครงการ	ระดบัที	่2	โครงสร้างคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบล	 มีหน้าที่ส�าคัญคือบริหาร

กองทุน	 ตรวจสอบก�ากับดูแล	 และจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิด	

ในท้องที่ที่ต�าบลพิจารณาโครงการของสมาชิกที่มายื่นกู ้								

ขอยืมเงิน	 ในส่วนของการน�าหรือภาวะผู้น�าภายในกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	

การแต่งตัง้ประธานกองทุนพฒันาบทบาทสตรจีงัหวดัมีท้ังหมด	

2	 แบบ	คือ	 แบบแต่งตั้ง	 (เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ)	 และแบบ

เลือกตั้ง	 (การลงคะแนนจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีจังหวัดหรือคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนในแต่ละ

อ�าเภอ)	 ดังนั้น	 จึงจ�าแนกภาวะผู้น�าออกเป็น	 2	ประเภท	คือ		

1)	ภาวะผู้น�าประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาจากการ

แต่งตัง้	เนือ่งจากเป็นผูมี้ความรูม้คีวามสามารถซ่ึงไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นตัวแทนจากระดับหมู่บ้าน	 ส่วนใหญ่สตรีท่ีได้รับเลือกเป็น

ประธานกองทนุพฒันาบทบาทสตรทีีม่าจากการแต่งตัง้มคีวาม

สัมพันธ์เป็นเครือญาติกับนักการเมืองท้องถิ่นภายในจังหวัด	

หรือเป็นภรรยานักการเมืองท้องถิ่น	 มีฐานะทางสังคมที่มั่นคง	

เป็นสตรีที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานรัฐมาก่อน	 ซึ่งสตรีเหล่านี้

ล้วนมีความพร้อมท้ังด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิอย่างเต็มท่ี	 และ						

2)	 ภาวะผู้น�าประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาจากการ

เลือกตั้ง	ส่วนใหญ่	เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ	เคยด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมือง	 แต่มีบางรายท่ีอาจมีความพร้อม														

ไม่เท่ากัน	 สตรีกลุ่มนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถต่อสู้กว่าจะ

ก้าวข้ึนมาเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดซ่ึง

เป็นงานท่ีไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนหรือเงินประจ�า

ต�าแหน่ง	เป็นงานจิตอาสาอย่างแท้จริง

	 	 	 การควบคมุภายในกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนมวิีธกีารควบคมุภายใน	

4	 วิธี	 ได้แก่	 ใช้วิธีการลงพื้นจริงก่อนการอนุมัติโครงการ															

ลงพืน้ทีส่�ารวจบ้านสมาชกิระหว่างด�าเนนิโครงการ	ตรวจเย่ียม

บ้านสมาชิกกรณีผิดนัดช�าระเงิน	 และสมาชิกรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มและรายงานการใช้จ่ายเงินต่อคณะ

กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 วิธีการควบคุมดังกล่าว
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เป ็นการควบคุมการด�าเนินงานของสมาชิกเพ่ือติดตาม											
ตรวจสอบว่าสมาชกิได้น�าเงนิกูไ้ปประโยชน์จรงิหรือไม่	ส�าหรบั
การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดได้
จัดสรรงบประมาณออกเป็น	 3	 ส่วนได้แก่	 งบหมุนเวียน														
งบอดุหนุน	และงบบรหิาร	การใช้จ่ายงบประมาณ	การเบกิจ่าย	
ตลอดจนการรายงานใช้จ่ายงบหมนุเวยีนทางส�านกังานกองทุน
พฒันาบทบาทสตรแีห่งชาติก�าหนดให้ใช้ระบบออนไลน์ท้ังหมด	
ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการ															
งบประมาณ	และความสะดวกรวดเรว็ในการรายงานงบประมาณ	
ให้เป็นปัจจุบันภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีการ
บริหารบุคลากรที่ส�าคัญได้แก่	 การสรรหา	 การธ�ารงรักษา									
การพัฒนา	 และการประเมินผลการด�าเนินงานของบุคลากร	
กล่าวคอื	การสรรหาประธานกองทนุพฒันาบทบาทสตรจีงัหวดั	
คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรจีงัหวดั	คณะกรรมการ	
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบลใช้วิธีการลงคะแนนเสียง						
เลือกตั้ง	ส�าหรับวิธีการธ�ารงรักษาบุคลากร	หากเป็นเจ้าหน้าที่
ประจ�าส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจะได้รับ						
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ�า	 ส่วนประธานและคณะ
กรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรจีงัหวดัและต�าบลจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนใดเน่ืองจากเป็นระเบียบที่ถูกก�าหนดมาจาก
ส่วนกลางท่ีไม่ให้คณะกรรมการเสนอขอรับการสนับสนุนใดๆ	
จากกองทุน	 ส่วนการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีนั้น	
ส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติได้จัดอบรม									
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่ง	
รวมทั้งมีการประเมินผลการด�าเนินงานจากส่วนกลางโดยใช้
แบบสอบถามเพื่อส�ารวจความคิดเห็นของผู ้รับบริการ																				
ซ่ึงเป็นการวดัผลการปฏิบตังิานด้านต่าง	ๆ 	ของ	คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 และเจ้าหน้าที่เพื่อน�าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดต่อไป	 ในส่วนของการจัดการทั่วไปใน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	 ในภาพรวมการจัดการของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต�าบล/จังหวัด	 ใช้วิ ธีการจัดการโดย										
คณะกรรมการใช้วธิกีารสญัจรเพือ่ประชาสมัพนัธ์และท�าความ
เข้าใจกับสมาชิกเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจาก
องทนุพัฒนาบทบาทสตรแีละแนวปฏบิติัในการขอรบัการกูเ้งนิ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี		มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการในทุกๆ	เดือน		ส่วนการด�าเนินงานนั้น	ภาพรวมการ
จัดการใช้วิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกแบบการท�างาน
จากส่วนกลางอย่างเป็นระบบโดยการก�าหนดกรอบแนวทาง
การท�างานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ต�าบล/จังหวัด	 ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบประกาศไว้อย่าง
ชัดเจนและวัสดุอุปกรณ์ภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	พบว่า	ภายใน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด	 มีคอมพิวเตอร์	 ปร้ินเตอร	์
โต๊ะ	 เก้าอี้	 ชุดรับแขก	 ท่ีมีคุณภาพคงทนและเพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานภายในส�านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 ส่วนที่ 3  ผลการด�าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวบรวมข้อมูล
จากการส�ารวจและสัมภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการ
พัฒนาศักยภาพสตรี	 พบว่า	 สมาชิกเห็นว่าผลการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ	 ผลการด�าเนินงานมีความความเหมาะสมมาก	
(X	=	4.14,	S.D.	=	0.59)	โดยสมาชิกเห็นว่านโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการ
ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือขยายช่องทางต่อยอดอาชีพ										
ในการประกอบอาชีพ	 และเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าหรือ
ปลอดดอกเบี้ยส�าหรับสตรีที่ต ้องการน�าเงินไปลงทุนซื้อ						
วัตถุดิบมาใช้หมุนเวียนภายในกลุ ่มเนื่องจากกลุ่มสมาชิก										
ต่างเป็นกลุ่มสตรีที่รวมกลุ่มประกอบอาชีพกันอยู่แล้ว	ส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานด้านสังคม	 พบว่าสมาชิกเห็นว่าผลการ				
ด�าเนนิงานมีความความเหมาะสมมาก	(X	=	3.98,	S.D.	=	0.60)	
กล่าวคือสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู ่ภายในครอบครัวดีขึ้น									
เช่น	 มีความสุขมากข้ึน	 มีเงินออม	 หนี้สินลดลง	 มีรายได้ไป												
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลาน	 เมื่อมีการรวมกลุ่มสตรี											
5	คนขึน้ไป	ท�าให้สตรใีนหมูบ้่าน/ชมุชนของท่านมคีวามสมัพนัธ์
ที่ดีขึ้น	 เช่น	 ช่วยกันท�างาน	สามัคคีกันมากขึ้น	 ให้ก�าลังใจกัน	
เกดิความร่วมแรงร่วมใจ	สตรไีด้รบัการส่งเสรมิให้คดิเอง	ท�าเอง	
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีแก้ปัญหาสตรีต่าง
คนต่างอยูน่อกจากนีผ้ลการด�าเนนิงานด้านการพฒันาศักยภาพ
สตรี	 พบว่า	 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาค						
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนเหน็ว่าผลการด�าเนนิงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพสตรี	 ผลการด�าเนินงานมีความเหมาะสมมาก	
(X	=		4.06,	S.D.	=	0.56)กล่าวคือ	สมาชิกมีความตระหนักใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองมากข้ึน	 สามารถท�างานเป็นทีม
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันระหว่างกลุ ่มสตรีที่เป็น
สมาชกิได้	สตรไีด้รบัความรูแ้ละมีทกัษะเพือ่การประกอบอาชีพ
ต่าง	 ๆ	 มากข้ึน	 เช่น	 ฝึกอาชีพเสริมต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการ
แปรรูปอาหาร	 ท�าขนม	 งานหัตถกรรม	 ฝึกอบรมการสนทนา
ภาษาอังกฤษในระดับการสนทนาในชีวิตประจ�าวันเพื่อ							

เตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	การเขยีนโครงการเพือ่ขอ

กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นต้น	
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อภิปรายผล
	 การวิจัยเร่ืองนโยบายและการบริหารนโยบายกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		

พบว่า	ทีม่าของนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีการบรหิาร

นโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรีไปปฏิบติั	และผลการด�าเนนิ

งานกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีมปีระเด็นทีน่�าไปสูก่ารอภปิราย

ผลดังต่อไปนี้

	 1.	 เมื่อพิจารณาการก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีตามตัวแบบระบบ	 (systems	model	 :	 policy		

as	 systems	 output)	 ข้อสนับสนุนเพื่อการจัดต้ังกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีที่ได้น�าเสนอไปยังพรรคเพื่อไทยจึงเป็น

ปัจจัยน�าเข้า	(input)	ทีเ่ข้าไปสูร่ะบบการเมอืง	ซึง่พรรคเพือ่ไทย	

รับข้อเสนอจากกลุม่นักสทิธสิตร	ีและกลุม่องค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านสตรีใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบาย						

หาเสียงเลือกตั้ง	 เมื่อพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเป็นรัฐบาล												

จึงประกาศใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็น

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบด�าเนินการภายใน	6	เดือน	ซึ่งเปรียบ

เสมอืนระบบการเมอืงได้ท�าการเปลีย่นข้อเสนอหรือข้อเรียกร้อง	

ให้ออกมาเป็นปัจจัยน�าออก	 (outputs)	 โดยการประกาศ											

ใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมทั้งจัดสรรงบ

ประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเฉล่ีย

จังหวัดละ	 100,000,000	 บาท	 เป็นงบประมาณส�าหรับกู้ยืม

และสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	

ผูไ้ด้รบัประโยชน์โดยตรง	คือ	สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี	

เป็นการสร้างความเขม็แขง็ให้สมาชกิรวมทัง้ยงัเป็นสถาบนัการ

เงินในภาคประชาชนอีกด้วย	 ผลจากการน�านโยบายกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติได้เกิดผลไปสู่สตรีที่เป็นสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน�าเงินกู้ไปลงทุนพัฒนาอาชีพ	 เช่น	

กลุ่มสตรีที่กู้เงินไปลงทุนเล้ียงไก่ไข่ไอโอดีนที่	 อ�าเภอบ้านจีต	

จงัหวดัอดุธาน	ีทีท่กุวนัน้ีเลีย้งไก่ไข่ไอโอดีมรีายได้หลายพนับาท

ต่อเดือน	และกลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า	อ�าเภอนาหว้า	จังหวัด	

นครพนม	 เป็นกลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้ามีพ่อค้าคนกลางมารับ

ซือ้ถงึในหมูบ้่านมรีายได้หลายพนับาทต่อเดือนเช่นกนั	สิง่เหล่า

นี้ยืนยันได้ว่า	เงินทุนหมุนเวียนได้สร้างงานใหม่ๆ	รวมทั้งน�าไป

ต่อยอดพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีได้เป็นอย่างดี	 ผลที่เกิดขึ้น

ดังกล่าวจะเป็นผลสะท้อนกลับ	 (feedback)	 เพื่อน�าเอาข้อ	

เรียกร้องนั้น	 ๆ	 เข้าสู ่ระบบการเมืองอีกครั้ง	 (ถวัลย์รัฐ																																									

วรเทพพุฒิพงษ์,	 2541)	 นอกจากนี้หากพิจารณากองทุน										

เพ่ือการกู้ยืมต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 ส่วนใหญ่เป็นกองทุน

ประเภทส่งเสรมิดแูลกลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	แต่ยงัไม่มกีองทนุใด

ที่ให้ประโยชน์แก่สตรีเป็นการเฉพาะ	 ดังนั้นกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีจึงเป็นกองทุนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ได้ใช้

อ�านาจทางการเมืองในการจัดสรรทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่า	

ในที่นี้คือ	งบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

ไปยังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท้ัง	 77	 แห่งท่ัวประเทศไทย							

จึงกล่าวได้ว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดเป็น

นโยบายท่ีเก่ียวกับการกระจายทรัพยากร	 (distribution									

policy)	กล่าวคือ	เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการน�าเอาทรัพยากร

ในสังคมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคม							

โดยรัฐบาลได้ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการกระจาย	

แจกจ่ายสินค้าและบริการให้กับประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ	 โดย

รัฐบาลใช้อ�านาจจัดสรรงบประมาณส�าหรับสตรีเท่านั้น	ส่งผล

ให้ผู้ชายไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีหรืออาจกล่าวได้ว่า	 นโยบายรัฐส่งผลให้คนบางกลุ่มได้

ประโยชน์บางกลุ่มเสียประโยชน์หรือบางกลุ่มไม่ได้ประโยชน์

แต่ไม่เสียประโยชน์นั่นเอง	(สมบัติ		ธ�ารงธัญวงศ์,	2555)

	 2.		การบริหารนโยบายไปปฏิบัติมีปัจจัยส�าคัญในการ

บรหิารได้แก่	ภาวะผูน้�าของประธานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	

โครงสร้างการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีต�าบลและจังหวัด	 การบริหารงบประมาณ

ทัง้หมดกระท�าในรปูแบบคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาท

สตรีจังหวัด	 การบริหารบุคคลตั้งแต่	 สรรหาประธาน	 คณะ

กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบลและจังหวัดด้วยวิธี

การเลือกตั้ง	 ถึงแม้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบล							

ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ	 ในการบริหารงานแต่คณะกรรมการ

ต่างท�างานด้วยจิตอาสา	 และมีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	ทั้ง	5	ปัจจัยนี้เป็นสิ่งส�าคัญต่อการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ	 สอดคล้องกับ	 วรเดช	 จันทรศร	 (2554)												

ได้เสนอไว้เก่ียวกับตัวแปรท่ีมีผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัต	ิ

กล่าวคือ	โครงสร้างองค์กร	ความรู้ความสามารถของบุคลากร		

งบประมาณ	สถานที่	วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ความสะดวก	ตลอดจนเทคโนโลยสีมยัใหม่	ปัจจยัทัง้หมดส่งผล

ต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ

	 3.		ส่วนใหญ่สตรีเห็นว่าการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	

ผลการด�าเนนิงานมคีวามเหมาะสมมาก	กล่าวคือ	สตรสีามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่าและได้รับเงินทุนเพื่อ

การประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	 เห็นได้จากสมาชิกกองทุน
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พัฒนาบทบาทสตรีได้น�าเงินกู ้	 (เงินทุนหมุนเวียน)	 ไปใช้

ประกอบอาชีพ	 ต่อยอดอาชีพเดิม	 สร้างอาชีพใหม่	 มีการ

ประกอบอาชีพเสริมควบคู ่กับการท�าอาชีพหลัก	 เช ่น																							

ท�าเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการแปรูปอาหารท�าขนม	มีรายได้

เพ่ิมขึน้	หน้ีสินในครวัเรอืนลดลง	มเีงนิออมมากขึน้	รายได้เฉลีย่							

ต่อเดือนเพ่ิมข้ึน	 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นในด้านการด�าเนิน

งานด้านเศรษฐกิจกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์

ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่	 เป็นแหล่งเงินทุน	

หมุนเวียนดอกเบี้ยต�่าหรือปลอดดอกเบี้ย	 ในการสร้างโอกาส

ให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับการลงทุน	 เพื่อพัฒนาอาชีพ		

สร้างงาน	 สร้างรายได้หรือส�าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่

การสร ้ างสวัสดิภาพหรือสวัส ดิการให ้แก ่สตรีต ่อ ไป																														

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย	 เรื่อง	ผลส�ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	(ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ,	 2557)	 ที่พบว่าสตรีส่วนใหญ่เห็นว่ากองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเป็นประโยชน์ต่อสตรใีนหมูบ้่าน/ชมุชน	ด้านทีเ่ป็น

ประโยชน์คอื	ด้านเงนิทนุหมนุเวยีน	ทนุประกอบอาชพี	และยงั

ใช้เงินกู้	(เงินทุนหมุนเวียน)	ในการจัดท�ากิจกรรมใน	3	อันดับ

แรกคือ	 ด้านการเกษตร	 ด้านคหกรรม	 และด้านหัตถกรรม	

เป็นต้น

	 4.		ส่วนใหญ่สตรีเห็นว่าการด�าเนินงานด้านสังคม										

ผลการด�าเนินงานมีความสมมาก	 สตรีมีชีวิตความเป็นอยู ่

ภายในครอบครัวดีขึ้น	เช่น	มีเงินออม	หนี้สินลดลงมีรายได้ไป

ส่งเสรมิการศกึษาให้แก่บตุรหลาน	และเมือ่มกีารรวมกลุม่สตร	ี

5	คนขึ้นไป	ท�าให้สตรีในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ให้ก�าลังใจกนั	เกดิความร่วมแรงร่วมใจ	นอกจากนีส้ตรยีงัได้รบั

การส่งเสรมิให้คิดเอง	ท�าเอง	และเกดิการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง

กลุม่สตรี	แก้ปัญหาสตรต่ีางคนต่างอยู	่ท�าให้สตรมีคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีพที่มั่นคง	 สามารถเลี้ยงตนเอง

และสมาชิกในครอบครัวได้	 ไม่ต้องอพยพไปท�างานนอก

หมู่บ้าน/ชุมชน	 และสตรียังได้น�าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น									

มาใช้ในการรวมกลุ ่มอาชีพหรือพัฒนาอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	โดยการทอผ้า	ท�าขนมโบราณ	ส่งผลให้สตรี

สามารถพ่ึงพาตนเองได้พึ่งพาสามีในการหาเลี้ยงครอบครัว	

น้อยลง	ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	(ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ,	 2557)	 ที่สตรีเห็นว่า	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี												

มีประโยชน์ต่อสตรีในชุมชน/หมู่บ้าน	 ในด้านที่เป็นประโยชน์

คือ	 ท�าให้สตรีมีความสามัคคีกันมากขึ้น	 คุณภาพชีวิตดีข้ึน	

(สร้างรายได้ลดภาระหนี้สิน)	 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย

แหล่งสินเชื่อส�าหรับคนจนของ	Sidney	and	Others	(1998)	

เป็นการศึกษาในประเทศบังคลาเทศในเขตชนบท	 ท่ีมีแหล่ง						

สินเชื่อส�าหรับคนจนโดยเฉพาะในกลุ ่มสตรีหรือเรียกว่า												

Microcredit	 หรือแหล่งสินเชื่อส�าหรับคนจนซึ่งสตรียากจน

สามารถเข้าถึงได้	สตรีมักจะกู้เงินเพื่อแก้ไขความยากจน	และ

น�าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ													

ผู้กู้ยืมดีขึ้นเพราะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน		

						 5.		ส่วนใหญ่สตรเีหน็ว่าการด�าเนนิงานด้านการพฒันา

ศักยภาพสตรี	 ผลการด�าเนินงานมีความเหมาะสมมาก	 ได้แก	่

สตรีมีความตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองมากขึ้น	

สตรีสามารถท�างานเป็นทีม	สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มสตรีท่ีเป็นสมาชิก	 สตรีสามารถเขียนโครงการ											

เพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได	้							

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง	 ขอเพียงผู้หญิงมีโอกาส											

ถอดประสบการณ์	77	ต�าบลต้นแบบกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	

(ส�านกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรแีห่งชาต,ิ	2558)	ทีพ่บว่า	

กองทนุพฒันาบทบาทสตรไีด้มอบคณุค่าต่อสงัคมไทยกล่าวคือ	

สตรีมีศักยภาพท�าให้แก้ปัญหาความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ							

ของสตรีอย่างตรงจุด

ข้อเสนอแนะ
	 จากข้อค้นพบส�าคัญในการวิจัยสามารถก�าหนดเป็น						

ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านได้ดังนี้

 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 1.1	 ส�านกังานกองทนุพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ

ควรเพิ่มโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อ�าเภอหากมีโครงสร้างระดับอ�าเภอเพ่ือเปิดช่องว่างในการ

ประสานงาน	โดยเพิม่คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ระดับอ�าเภอเพื่อเพิ่มช่องทางการประสานงานให้ข้อมูลต่างๆ	

แก่อ�าเภอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 1.2	 จากผลการวจิยัพบว่า	ทีผ่่านมาระบบตดิตาม

ของกองทุนไม่ได้ค�านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน	

ติดตามเฉพาะการส่งใช้เงินคืนเพื่อให้กองทุนสามารถปิดบัญชี

ได้เท่านั้น	 ดังนั้นต้องเพิ่มการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ	 เช่น	

ต้องก�าหนดแบบฟอร์มการติดตามท่ีก�าหนดตัวช้ีวัดให้คณะ

กรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรตี�าบลลงพืน้ทีต่ดิตามภาย

หลังการอนุมัติโครงการทุกไตรมาสว่าสมาชิกสามารถด�าเนิน

การจริงหรือไม่
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 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

	 	 2.1	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดในเขต						

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบนควรจัดโครงการหรอืกจิกรรม

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของสตรีซึ่งอาจท�าการส�ารวจความต้องการ

ของสตรีว่ามีปัญหาต้องการให้อบรมหรือจัดกิจกรรมอะไร							

แล้วจึงด�าเนินการจัดอบรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของสตรี

	 	 2.2	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดในเขต						

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนควรจัดอบรมให้ความรู ้												

ในเรือ่งขัน้ตอนการคนืเงินแก่สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี	

เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการส่งเงินคืนเพื่อช�าระหนี้	 กล่าวคือ

ตามระเบียบการส่งเงินคืนสมาชิกต้องเป็นผู ้ส่งเงินคืนโดย							

โอนผ่านระบบบัญชีธนาคารเท่านั้น	แต่ในหลายๆ	จังหวัดเกิด

ปัญหาสมาชิกไม่โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารเพราะท�า

ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้	 ดังนั้นต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้

เรื่องขั้นตอนการส่งเงินคืนให้แก่สมาชิกต่อไป

 3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 3.1	 ผลการวิจัย	พบว่า	ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบายคือบุคลากรที่น�านโยบายไปปฏิบัต	ิ

โดยเฉพาะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีต�าบล	 เนื่องจาก

เป็นคณะกรรมการที่ใกล้ชิดกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีมากที่สุด	 ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในการเพิ่มศักยภาพ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ต�าบล	ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ต่อไป

	 	 3.2	 การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารนโยบาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน	 เป็นการศึกษาภายใต้บริบทของภาคตะวันออก									

เฉียงเหนือตอนบนเท่านั้น	 ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปจึงควร

เพิ่มการศึกษาในพ้ืนที่ภาคอื่นๆ	 เพื่อให้ผลการวิจัยที่สามารถ

อ้างอิงการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นท่ี

อื่นๆ	ได้
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