นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

POLICY AND POLICY MANAGEMENT OF YINGLUCK SHINAWATA GOVERNMENT’S
THAI WOMEN EMPOWERMENT FUNDS IN THE UPPER
NORTHEASTERN OF THAILAND
ปิยะนุช เรืองโพน
PIYANOOT RUANGPON
กฤษฎา นันทเพ็ชร
KRISSADA NANTAPECH
กิจฐเชต ไกรวาส
KRITTICHET KRAIWAS

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION
จังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCE

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาค         
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์   
ชินวัตร 2) การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 3) ผลการ
ด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative        
research) ประกอบกับเชิงปริมาณ (quantitative research) ในการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) จากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ และใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัย (analysis induction)
และการตีความ (content analysis)   การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี หนองบัวล�ำภู
หนองคาย เลย และบึงกาฬจ�ำนวน 400 คน ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ผลการศึกษา พบว่า
1. การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีที่มาจากความต้องการของประชาชน
กล่าวคือกลุม่ สตรีทที่ ำ� งานในองค์กรพัฒนาเอกชนได้เสนอนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปยังพรรคเพือ่ ไทยเพือ่ จัดกองทุน
ช่วยเหลือสตรี มีวัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีจนกระทั่ง
พรรคเพื่อไทยตัดสินใจน�ำไปใช้เป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงเมื่อปี พ.ศ. 2554 และได้ประกาศใช้นโยบายในราชกิจจานุเบกษา
โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ
2. การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ มีโครงสร้างการบริหารรูปแบบของคณะกรรมการ 2 ระดับ
ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบลและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ด้วยวิธีการบริหาร
บุคลากรตัง้ แต่การสรรหาประธานและคณะกรรมการกองทุนจังหวัด/ต�ำบลด้วยการเลือกตัง้ ซึง่ คณะกรรมการกองทุนปฏิบตั งิ าน
ด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการภายในกองทุนใช้
วิธีการสัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิก การจัดประชุมตามวันเวลาที่ก�ำหนด และภายใน
ส�ำนักงานกองทุนมีอปุ กรณ์สำ� นักงานทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน โดยมีประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
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สตรีจังหวัดที่ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการแต่งตั้งและเลือกตั้งที่มีภาวะผู้น�ำสูง เป็นผู้มีอ�ำนาจบริหารสูงสุดมีระบบการควบคุม
ภายในกองทุนด้วยวิธีการลงตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนอนุมัติเงินกู้ ลงพื้นที่ส�ำรวจบ้านสมาชิกระหว่างด�ำเนินโครงการ พร้อมทั้ง
ตรวจเยีย่ มบ้านสมาชิกในกรณีผดิ นัดช�ำระเงินกู้ และมีการบริหารงบประมาณโดยจัดสรรเป็นงบหมุนเวียนร้อยละ 80 งบอุดหนุน
ร้อยละ 17 และงบบริหารร้อยละ 3
3. ผลการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน  
พบว่า 1) สมาชิกเห็นว่าผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจมีความเหมาะสมมาก เนือ่ งจากเป็นแหล่งทุนเพือ่ ประกอบอาชีพส�ำหรับ
สตรี 2) สมาชิกเห็นว่าผลการด�ำเนินงานด้านสังคมมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัว
ดีขึ้นและ 3) สมาชิกเห็นว่าผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากสตรีสามารถท�ำงาน
เป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิก และสามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2555
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้แถลง
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอ่ รัฐสภา และได้ขบั เคลือ่ น
นโยบายโดยการจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด           
ทั่วประเทศไทยทั้งหมด 77 กองทุน นโยบายดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบและก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อบทบาทคุณภาพชีวติ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ของสตรีไทยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ หลักการ วัตถุประสงค์  
งบประมาณ ตลอดจนการบริหารจัดการของนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีนั้นหากพิจารณาแล้วเป็นกองทุนที่เปิด
โอกาสให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อน�ำเงิน
ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  
รวมทั้งยังท�ำให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีภาวะผู้น�ำ
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ
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กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ นเขตภาคตะวั น ออก          
เฉียงเหนือตอนบนมีทั้งหมด 8 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด สกลนคร อุ ด รธานี มุ ก ดาหาร
นครพนม หนองคาย หนองบัวล�ำภู เลย และบึงกาฬ กองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ นแต่ ล ะจั ง หวั ด ต่ า งขึ้ น ตรงต่ อ กองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ   มีจ�ำนวนวนสมาชิกทั้งหมด
1,067,514 คน (ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ,
2558, ออนไลน์) ส�ำหรับงบประมาณที่ได้จัดสรรให้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละจังหวัดนั้นจะได้รับงบประมาณ       
ไม่ เท่ า กั น ขึ้ น อยู่กับ จ�ำนวนประชากรหรือขนาดของแต่ล ะ
จังหวัด โดยทั้ง 8 จังหวัดได้รับงบประมาณเฉลี่ยจังหวัดละ
70,000,000-130,000,000 บาท ส่วนใหญ่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็น
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา มีวัตถุประสงค์กู้เงินไปลงทุน
เพื่อประกอบอาชีพเสริมหรือลงทุนท�ำอาชีพใหม่ควบคู่กับ        
การประกอบอาชีพหลักเป็นส�ำคัญ
นอกจากนีจ้ ากผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ได้ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
เพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้น ซึ่งผลจากการส�ำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ พบว่ า สตรี ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ                         
เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีในภูมิภาคอื่น ๆ ประสบปัญหาใน
หลาย ๆ ด้าน ในสัดส่วนที่สูงสุด กล่าวคือ มีหนี้สินในสัดส่วนที่
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 91.2 ปัญหาที่สตรีในภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือในชุมชน/หมู่บ้านประสบ คือรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด�ำรงชีวิต/เลี้ยงครอบครัว เช่น ยากจน/หนี้สินมีสัดส่วน
สูงสุดกว่าทุกภูมภิ าคคิดเป็นร้อยละ 86.9 ส�ำหรับความคิดเห็น
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องต่าง ๆ พบว่า สตรี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุวา่ ชุมชน/หมูบ่ า้ นมีการจัดท�ำ
โครงการ/กิจกรรมโดยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 73.5 และสตรีในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือยังมีการใช้เงินประเภทหมุนเวียน (เงินกู้) ในการจัด
ท�ำโครงการ/กิจกรรมในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 95.9 สตรีใน       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นประโยชน์ในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 96.6 (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) จากผลส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ       
จึงท�ำให้ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย เนื่องจากสตรีในภาคตะวันออก            
เฉียงเหนือ ประสบปัญหาในเรื่องหนี้สิน มีรายได้ไม่เพียงพอ      
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ต่อการด�ำรงชีวติ สูงสุดกว่าทุกภูมภิ าค ดังนัน้ จึงสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมีการจัดท�ำโครงการกิจกรรม
จากงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งมีการกู้เงิน
เพื่อจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ สูงสุดในประเทศไทย ผลส�ำรวจ            
ชีใ้ ห้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพืน้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นต้องศึกษา
การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาสตรีว่ามีการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติเป็นอย่างไร เพราะเป็นพื้นที่ท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนและ      
ใช้ประโยชน์จากงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสูงสุด
กว่าทุกภูมิภาค ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
ไปปฏิบัติของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน โดยศึกษาให้มคี วามครอบคลุมทัง้ วงจรของ
นโยบายสาธารณะ ตั้ ง แต่ ก ารก่ อ รู ป ของนโยบายกองทุ น      
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                     
ซึง่ ประกอบไปด้วย ทีม่ าของนโยบาย การก�ำหนดวัตถุประสงค์
ของนโยบายการอนุ มั ติ การประกาศใช้ น โยบาย องค์ ก ร               
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และศึ ก ษาการบริ ห ารนโยบายกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีไปปฏิบตั ใิ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน             
โดยศึกษาตัง้ แต่การวางแผนการจัดองค์กร การน�ำ การควบคุม
บุคลากร งบประมาณ ความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และสุ ด ท้ า ยคื อ การศึ ก ษาผลการ       
ด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอดจนผลที่เกิดขึ้นว่า
จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี
ได้หรือไม่  ทัง้ นี้ การก่อรูปนโยบาย การบริหารนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ และผลการด�ำเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน      
ทัง้ 3 ส่วนล้วนเป็นขัน้ ตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนโยบายในแต่ละขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนไม่สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างอิสระ
แต่ดำ� รงอยูโ่ ดยการพึง่ พาซึง่ กันและกันอย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ การ
ศึกษานโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ข องรั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต รในเขตภาคตะวั น ออก         
เฉียงเหนือตอนบนเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถสะท้อน
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาในแต่ละขัน้ ตอนให้ชดั เจนและ
ครอบคลุมทัง้ วงจรของนโยบายสาธารณะ โดยมีคำ� ถามการวิจยั
คือ การก่อรูปของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดขึ้น
ได้อย่างไร การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไป
ปฏิ บั ติ ใ นสภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น เป็ น อย่ า งไรคณะกรรมการ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต� ำ บลและจั ง หวั ด ตลอดจน              
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เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารบริ ห ารนโยบายกองทุ น พั ฒ นา
ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บทบาทสตรีไปปฏิบัติอย่างไร ตลอดจนผลการด�ำเนินงาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญคือผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการบริหาร
กองทุนพัฒนาสตรีเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัญหาและอุปสรรคในน�ำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอนบน ซึง่ มีทั้งหมด 8 กองทุน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ไปปฏิบตั มิ อี ะไรบ้างเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีทไี่ ด้ศกึ ษาหรือไม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ประธานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล และ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท นักพัฒนาชุมชน
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์
สตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารนโยบายกองทุ น พั ฒ นา และการสังเกต กล่าวคือ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ     
บทบาทสตรีไปปฏิบตั ใิ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กึง่ โครงสร้าง (Semi-Structure Interview หรือ SSI) ในการ
3. เพือ่ ศึกษาผลการด�ำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาท สั ม ภาษณ์ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ โดยท� ำ การสั ม ภาษณ์ แ บบ                
เจาะลึกเป็นรายบุคคลกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ คณะ
สตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล และสมาชิกกองทุนพัฒนา
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิจยั สามารถก่อให้เกิดผลโดยตรง และ บทบาทสตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยใช้ค�ำถาม       
โดยอ้อมต่อนโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนา ปลายเปิดในการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
บทบาทสตรี ใ นเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน                  
ทัง้   8 จังหวัด โดยข้อมูลทีผ่ า่ นกระบวนการวิเคราะห์สงั เคราะห์ ของรั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต รได้ ก� ำ หนดประเด็ น ที่ ศึ ก ษา
จากการวิจยั จะน�ำไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็นความเป็นมาของ ประกอบด้วย ที่มาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นโยบาย การบริ ห ารนโยบายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี             วัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การอนุมตั ิ
ไปปฏิบัติผลการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอด และประกาศใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กร         
จนปัญหาอุปสรรคในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ผลการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนที่ 2 การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
วิจัยดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดที่ศึกษาวิจัย สตรี ไ ปปฏิ บั ติ ใ นเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน                 
ทัง้ 8 จังหวัดรวมทัง้ ในจังหวัดอืน่ ๆ อันจะส่งผลต่อการปรับปรุง ได้กำ� หนดประเด็นทีศ่ กึ ษาประกอบด้วยการวางแผนในกองทุน
พั ฒ นากองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ มี ค วามมั่ น คงยั่ ง ยื น             พัฒนาบทบาทสตรี การจัดโครงสร้างองค์กร การน�ำหรือการ
สั่งการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การควบคุมและการ
ต่อไปได้
2. ได้ รู ้ ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของ ติดตามภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการบริหารบุคคลากร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสามารถน�ำผลวิจยั ข้อเสนอแนะ ในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการบริหารงบประมาณในกองทุน
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอันจะเป็นประโยชน์ พัฒนาบทบาทสตรี การจัดการภายในกองทุนพัฒนาบทบาท
ในการแก้ไข การปรับปรุงพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       สตรีและความพอเพียงด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
เครื่องใช้ภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีความมั่นคงต่อไปได้
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล        
แบบอุปนัย (Inductive analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับ       (Content analysis) จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร คือ สตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี        
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่
จังหวัด สกลนคร นครพนม  มุกดาหาร อุดรธานี หนองบัวล�ำภู
หนองคาย เลย และบึงกาฬ โดยเป็นสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ�ำนวน 1,067,514 คน
(ส� ำ นั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ห่ ง ชาติ , 2558,
ออนไลน์) เมื่อพิจารณาจ�ำนวนสมาชิกจึงเลือกใช้สูตรการหา
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างแบบทราบจ�ำนวนประชากรโดยก�ำหนด
ความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่   5% ของ Taro  
Yamane ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง 399.85 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,
2550)  เพื่อความสะดวกในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง จึงเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 400 คน
ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณคือ
แบบสอบถามซึ่งได้ค�ำนวณค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (a-coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบาค (cronbach’s alpha) a = 0.87 ซึ่งสามารถน�ำ
แบบสอบถามไปใช้ในการศึกษาได้  โดยแบบสอบถามมีทงั้ หมด
3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 11 ข้อ
ให้เลือกตอบหรือเติมข้อความลงในช่องว่างเกี่ยวกับ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ของ          
ครัวเรือน การเป็นหนีส้ นิ ก่อนกูเ้ งินกองทุน การเข้าเป็นสมาชิก
ประเภทสมาชิก วัตถุประสงค์การกู้เงิน และการส่งผลต่อ
เศรษฐกิจในครอบครัว  
ส่วนที่ 2 ผลการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นข้อค�ำถามให้เลือกตอบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ
ตามระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อศึกษาผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ           
ด้ า นสั ง คม และด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี ซึ่ ง มี เ กณฑ์            
การวิเคราะห์ข้อมูล ค�ำตอบที่ก�ำหนดไว้แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ประยุกต์มาตรวัดความคิดเห็นแบบ Likert scale (ธานินทร์
ศิลป์จารุ, 2550) มาใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการ
ด�ำเนินงานแต่ละด้าน แบบสอบถามส่วนที่ 1-2 มี ลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และ น้อยทีส่ ดุ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
เป็นข้อค�ำถามปลายเปิดให้เติมข้อความลงในช่องว่าง

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับ      
เชิ ง ปริ ม าณ โดยมี ผ ลการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น                            
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
การก่อรูปนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ก�ำหนดประเด็นที่ศึกษา
ประกอบด้วยที่มาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การอนุมตั ิ
และประกาศใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กร          
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลการวิจัย
พบว่า ทีม่ าของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ที่มาของนโยบายก่อนการ
ประกาศใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึง่ เกิดจากการ
ผลักดันของนักสิทธิสตรี หน่วยงาน NGO (non-government
organizations) หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานด้านสตรี  
สตรี เ หล่ า นี้ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั น ต่ อ สู ้ เ พื่ อ ผลั ก ดั น พระราชบั ญ ญั ติ      
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งผลจากการต่อสู้เรียกร้อง            
ดังกล่าว สตรีกลุม่ นีต้ อ้ งการจัดตัง้ กองทุนขึน้ มาเป็นการเฉพาะ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้สตรี ซึ่งกองทุนที่เสนอไว้ในกฎหมาย       
ต่าง ๆ ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง จึงได้มีการผลักดัน
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปทีพ่ รรคเพือ่ ไทยกอปรกับ
พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นได้วางตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร           
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย รวมทั้ง           
ผู้หญิงถือเป็นฐานเสียงส�ำคัญที่มีจ�ำนวนประชากรมากที่สุดใน
ประเทศ ในทีส่ ดุ พรรคเพือ่ ไทยจึงใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 ระยะที่ 2
ที่มา ของนโยบายภายหลังการประกาศใช้นโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของสตรีให้ได้รบั การดูแลและช่วยเหลือให้สามารถอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี และส่งเสริมให้สตรีทมี่ ศี กั ยภาพได้มสี ว่ นร่วม
ในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิสตรีในชุมชน
โดยมีวตั ถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่ส�ำคัญ คือเป็นแหล่งทุนให้แก่สตรีใช้ส�ำหรับ
พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพสร้างอาชีพ และใช้เป็นแหล่งทุน      

175

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพให้สตรีมีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาใน
ประเทศไทยยังไม่มีกองทุนที่ถูกจัดตั้งเป็นการเฉพาะเพื่อสตรี
มาก่อน ดังนั้นนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเปรียบ
เสมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่ท�ำให้สตรีสามารถเข้าถึงการพัฒนา
จากภาครัฐได้มากขึ้นและท�ำให้สตรีที่จัดว่าเป็นประชากร
จ�ำนวนมากทีส่ ดุ ในประเทศไทยหากได้รบั โอกาสในการพัฒนา
ย่ อ มท� ำ ให้ ส ตรี เ หล่ า นี้ ก ลายเป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศต่อไป อนึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ได้แถลงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยประกาศให้
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้อง
รีบด�ำเนินการภายใน 6 เดือนจากนั้นจึงได้ประกาศนโยบาย
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา ภายใต้
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 เป็นการออกระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานกองทุนภายใต้ระเบียบ 7 ฉบับ และประกาศ 11 ฉบับและ
ได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ห่ ง ชาติ ขึ้ น โดยเป็ น         
หน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยการบริหารนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบตั ใิ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ผลการวิจยั การบริหารนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบตั ใิ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พบว่าการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้วิธีการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนา
อาชีพสตรี สร้างงาน สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและสตรีผู้ด้อยโอกาส
และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยยึดหลัก
ตามทีร่ ะเบียบการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแห่งชาติได้ก�ำหนดรูปแบบให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในแต่ละจังหวัดปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบในการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยแวดล้อม
และแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นไปในอีก
3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส�ำหรับ
โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดในเขต
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555
ได้ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารภายในกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด โดยแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ ระดับที่ 1 โครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีอ�ำนาจ
หน้าที่ส�ำคัญคือบริหารกองทุน พิจารณาจัดสรรเงินให้คณะ
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ� บลพิจารณาและอนุมตั ิ
จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ ระดับที่ 2 โครงสร้างคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล มีหน้าที่ส�ำคัญคือบริหาร
กองทุน ตรวจสอบก�ำกับดูแล และจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิด
ในท้ อ งที่ ที่ ต� ำ บลพิ จ ารณาโครงการของสมาชิ ก ที่ ม ายื่ น กู ้        
ขอยืมเงิน ในส่วนของการน�ำหรือภาวะผู้น�ำภายในกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การแต่งตัง้ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัดมีทง้ั หมด
2 แบบ คือ แบบแต่งตั้ง (เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) และแบบ
เลือกตั้ง (การลงคะแนนจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดหรือคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนในแต่ละ
อ�ำเภอ) ดังนั้น จึงจ�ำแนกภาวะผู้น�ำออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) ภาวะผู้น�ำประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาจากการ
แต่งตัง้ เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรูม้ คี วามสามารถซึง่ ไม่จำ� เป็นต้อง
เป็นตัวแทนจากระดับหมู่บ้าน ส่วนใหญ่สตรีที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทมี่ าจากการแต่งตัง้ มีความ
สัมพันธ์เป็นเครือญาติกับนักการเมืองท้องถิ่นภายในจังหวัด
หรือเป็นภรรยานักการเมืองท้องถิ่น มีฐานะทางสังคมที่มั่นคง
เป็นสตรีที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานรัฐมาก่อน ซึ่งสตรีเหล่านี้
ล้วนมีความพร้อมทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิอย่างเต็มที่ และ      
2) ภาวะผู้น�ำประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาจากการ
เลือกตั้ง ส่วนใหญ่ เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ เคยด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง แต่ มี บ างรายที่ อ าจมี ค วามพร้ อ ม              
ไม่เท่ากัน สตรีกลุ่มนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถต่อสู้กว่าจะ
ก้าวขึ้นมาเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดซึ่ง
เป็ น งานที่ ไ ม่ มี ค ่ า ตอบแทนไม่ มี เ งิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ประจ� ำ
ต�ำแหน่ง เป็นงานจิตอาสาอย่างแท้จริง
การควบคุมภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีวธิ กี ารควบคุมภายใน
4 วิธี ได้แก่ ใช้วิธีการลงพื้นจริงก่อนการอนุมัติโครงการ               
ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจบ้านสมาชิกระหว่างด�ำเนินโครงการ ตรวจเยีย่ ม
บ้านสมาชิกกรณีผิดนัดช�ำระเงิน และสมาชิกรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มและรายงานการใช้จ่ายเงินต่อคณะ
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิธีการควบคุมดังกล่าว
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เป็ น การควบคุ ม การด� ำ เนิ น งานของสมาชิ ก เพื่ อ ติ ด ตาม           
ตรวจสอบว่าสมาชิกได้นำ� เงินกูไ้ ปประโยชน์จริงหรือไม่ ส�ำหรับ
การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดได้
จั ด สรรงบประมาณออกเป็ น 3 ส่ ว นได้ แ ก่ งบหมุ น เวี ย น              
งบอุดหนุน และงบบริหาร การใช้จา่ ยงบประมาณ การเบิกจ่าย
ตลอดจนการรายงานใช้จา่ ยงบหมุนเวียนทางส�ำนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติกำ� หนดให้ใช้ระบบออนไลน์ทงั้ หมด
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ               
งบประมาณ และความสะดวกรวดเร็วในการรายงานงบประมาณ
ให้เป็นปัจจุบันภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีการ
บริหารบุคลากรที่ส�ำคัญได้แก่ การสรรหา การธ�ำรงรักษา         
การพัฒนา และการประเมินผลการด�ำเนินงานของบุคลากร
กล่าวคือ การสรรหาประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบลใช้วิธีการลงคะแนนเสียง      
เลือกตั้ง ส�ำหรับวิธีการธ�ำรงรักษาบุคลากร หากเป็นเจ้าหน้าที่
ประจ�ำส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจะได้รับ      
ค่ า ตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ�ำ  ส่วนประธานและคณะ
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัดและต�ำบลจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนใดเนื่องจากเป็นระเบียบที่ถูกก�ำหนดมาจาก
ส่วนกลางที่ไม่ให้คณะกรรมการเสนอขอรับการสนับสนุนใดๆ
จากกองทุน ส่วนการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่น้ัน
ส� ำ นั กงานกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีแห่ง ชาติได้จัดอบรม         
เพือ่ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งมีการประเมินผลการด�ำเนินงานจากส่วนกลางโดยใช้
แบบสอบถามเพื่ อ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ รั บ บริ ก าร                    
ซึง่ เป็นการวัดผลการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ของ คณะกรรมการ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี และเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ น� ำ ผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดต่อไป ในส่วนของการจัดการทั่วไปใน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ในภาพรวมการจัดการของคณะกรรมการกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี ต� ำ บล/จั ง หวั ด ใช้ วิ ธี ก ารจั ด การโดย          
คณะกรรมการใช้วธิ กี ารสัญจรเพือ่ ประชาสัมพันธ์และท�ำความ
เข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจาก
องทุนพัฒนาบทบาทสตรีและแนวปฏิบตั ใิ นการขอรับการกูเ้ งิน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการในทุกๆ เดือน  ส่วนการด�ำเนินงานนั้น ภาพรวมการ
จัดการใช้วิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกแบบการท�ำงาน
จากส่วนกลางอย่างเป็นระบบโดยการก�ำหนดกรอบแนวทาง
การท� ำ งานของคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
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ต�ำบล/จังหวัด ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบประกาศไว้อย่าง
ชัดเจนและวัสดุอุปกรณ์ภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ภายใน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ที่มีคุณภาพคงทนและเพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานภายในส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวบรวมข้อมูล
จากการส�ำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาศักยภาพสตรี พบว่า สมาชิกเห็นว่าผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ ผลการด�ำเนินงานมีความความเหมาะสมมาก
(X = 4.14, S.D. = 0.59) โดยสมาชิกเห็นว่านโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับการ
ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือขยายช่องทางต่อยอดอาชีพ          
ในการประกอบอาชีพ และเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำหรือ
ปลอดดอกเบี้ ย ส� ำ หรั บ สตรี ที่ ต ้ อ งการน� ำ เงิ น ไปลงทุ น ซื้ อ      
วั ต ถุ ดิ บ มาใช้ ห มุ น เวี ย นภายในกลุ ่ ม เนื่ อ งจากกลุ ่ ม สมาชิ ก          
ต่างเป็นกลุ่มสตรีที่รวมกลุ่มประกอบอาชีพกันอยู่แล้ว ส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม พบว่าสมาชิกเห็นว่าผลการ    
ด�ำเนินงานมีความความเหมาะสมมาก (X = 3.98, S.D. = 0.60)
กล่าวคือสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครั ว ดี ขึ้ น         
เช่น มีความสุขมากขึ้น มีเงินออม หนี้สินลดลง มีรายได้ไป            
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลาน เมื่อมีการรวมกลุ่มสตรี           
5 คนขึน้ ไป ท�ำให้สตรีในหมูบ่ า้ น/ชุมชนของท่านมีความสัมพันธ์
ที่ดีขึ้น เช่น ช่วยกันท�ำงาน สามัคคีกันมากขึ้น ให้ก�ำลังใจกัน
เกิดความร่วมแรงร่วมใจ สตรีได้รบั การส่งเสริมให้คดิ เอง ท�ำเอง
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีแก้ปัญหาสตรีต่าง
คนต่างอยูน่ อกจากนีผ้ ลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ
สตรี พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาค      
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเห็นว่าผลการด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพสตรี ผลการด�ำเนินงานมีความเหมาะสมมาก
(X =  4.06, S.D. = 0.56)กล่าวคือ สมาชิกมีความตระหนักใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองมากขึ้น สามารถท�ำงานเป็นทีม
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีที่เป็น
สมาชิกได้ สตรีได้รบั ความรูแ้ ละมีทกั ษะเพือ่ การประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ฝึกอาชีพเสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
แปรรูปอาหาร ท�ำขนม งานหัตถกรรม ฝึกอบรมการสนทนา
ภาษาอั ง กฤษในระดั บ การสนทนาในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เพื่ อ       
เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน การเขียนโครงการเพือ่ ขอ
กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นต้น
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อภิปรายผล

การวิจัยเรื่องนโยบายและการบริหารนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
พบว่า ทีม่ าของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหาร
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบตั ิ และผลการด�ำเนิน
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีประเด็นทีน่ ำ� ไปสูก่ ารอภิปราย
ผลดังต่อไปนี้
1. เมื่ อ พิ จ ารณาการก่ อ รู ป นโยบายกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีตามตัวแบบระบบ (systems model : policy  
as systems output) ข้อสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่ได้น�ำเสนอไปยังพรรคเพื่อไทยจึงเป็น
ปัจจัยน�ำเข้า (input) ทีเ่ ข้าไปสูร่ ะบบการเมือง ซึง่ พรรคเพือ่ ไทย
รับข้อเสนอจากกลุม่ นักสิทธิสตรี และกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านสตรีใช้นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบาย      
หาเสียงเลือกตั้ง เมื่อพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเป็นรัฐบาล            
จึ ง ประกาศใช้ น โยบายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ เ ป็ น
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบด�ำเนินการภายใน 6 เดือน ซึ่งเปรียบ
เสมือนระบบการเมืองได้ทำ� การเปลีย่ นข้อเสนอหรือข้อเรียกร้อง
ให้ออกมาเป็นปัจจัยน�ำออก (outputs) โดยการประกาศ           
ใช้ น โยบายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี พ ร้ อ มทั้ ง จั ด สรรงบ
ประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเฉลี่ย
จังหวัดละ 100,000,000 บาท เป็นงบประมาณส�ำหรับกู้ยืม
และสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรง คือ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้สมาชิกรวมทัง้ ยังเป็นสถาบันการ
เงินในภาคประชาชนอีกด้วย ผลจากการน�ำนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติได้เกิดผลไปสู่สตรีที่เป็นสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีน�ำเงินกู้ไปลงทุนพัฒนาอาชีพ เช่น
กลุ่มสตรีที่กู้เงินไปลงทุนเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนที่ อ�ำเภอบ้านจีต
จังหวัดอุดธานี ทีท่ กุ วันนีเ้ ลีย้ งไก่ไข่ไอโอดีมรี ายได้หลายพันบาท
ต่อเดือน และกลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า อ�ำเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม เป็นกลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้ามีพ่อค้าคนกลางมารับ
ซือ้ ถึงในหมูบ่ า้ นมีรายได้หลายพันบาทต่อเดือนเช่นกัน สิง่ เหล่า
นี้ยืนยันได้ว่า เงินทุนหมุนเวียนได้สร้างงานใหม่ๆ รวมทั้งน�ำไป
ต่อยอดพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีได้เป็นอย่างดี ผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวจะเป็นผลสะท้อนกลับ (feedback) เพื่อน�ำเอาข้อ
เรี ย กร้ อ งนั้ น ๆ เข้ า สู ่ ร ะบบการเมื อ งอี ก ครั้ ง (ถวั ล ย์ รั ฐ                                         
วรเทพพุ ฒิ พ งษ์ , 2541) นอกจากนี้ ห ากพิ จ ารณากองทุ น          
เพื่อการกู้ยืมต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกองทุน
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ประเภทส่งเสริมดูแลกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ แต่ยงั ไม่มกี องทุนใด
ที่ให้ประโยชน์แก่สตรีเป็นการเฉพาะ ดังนั้นกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจึงเป็นกองทุนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ใช้
อ�ำนาจทางการเมืองในการจัดสรรทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่า
ในที่นี้คือ งบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ไปยังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศไทย       
จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า นโยบายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ด เป็ น
นโยบายที่เกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร (distribution         
policy) กล่าวคือ เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการน�ำเอาทรัพยากร
ในสังคมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคม       
โดยรัฐบาลได้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระจาย
แจกจ่ายสินค้าและบริการให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดย
รัฐบาลใช้อ�ำนาจจัดสรรงบประมาณส�ำหรับสตรีเท่านั้น ส่งผล
ให้ผู้ชายไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหรืออาจกล่าวได้ว่า นโยบายรัฐส่งผลให้คนบางกลุ่มได้
ประโยชน์บางกลุ่มเสียประโยชน์หรือบางกลุ่มไม่ได้ประโยชน์
แต่ไม่เสียประโยชน์นั่นเอง (สมบัติ  ธ�ำรงธัญวงศ์, 2555)
2. การบริหารนโยบายไปปฏิบัติมีปัจจัยส�ำคัญในการ
บริหารได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� ของประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงสร้างการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีต�ำบลและจังหวัด การบริหารงบประมาณ
ทัง้ หมดกระท�ำในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัด การบริหารบุคคลตั้งแต่ สรรหาประธาน คณะ
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบลและจังหวัดด้วยวิธี
การเลือกตั้ง ถึงแม้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล       
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการบริหารงานแต่คณะกรรมการ
ต่างท�ำงานด้วยจิตอาสา และมีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้ง 5 ปัจจัยนี้เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2554)            
ได้เสนอไว้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
กล่าวคือ โครงสร้างองค์กร ความรู้ความสามารถของบุคลากร  
งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ความสะดวก ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจัยทัง้ หมดส่งผล
ต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
3. ส่วนใหญ่สตรีเห็นว่าการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ผลการด�ำเนินงานมีความเหมาะสมมาก กล่าวคือ สตรีสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่ำและได้รับเงินทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น เห็นได้จากสมาชิกกองทุน
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พั ฒ นาบทบาทสตรี ไ ด้ น� ำ เงิ น กู ้ (เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น) ไปใช้
ประกอบอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ มีการ
ประกอบอาชี พ เสริ ม ควบคู ่ กั บ การท� ำ อาชี พ หลั ก เช่ น                       
ท�ำเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการแปรูปอาหารท�ำขนม มีรายได้
เพิม่ ขึน้ หนีส้ นิ ในครัวเรือนลดลง มีเงินออมมากขึน้ รายได้เฉลีย่        
ต่อเดือนเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นในด้านการด�ำเนิน
งานด้านเศรษฐกิจกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์
ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต�่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาส
ให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนส�ำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ  
สร้างงาน สร้างรายได้หรือส�ำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่
การสร้ า งสวั ส ดิ ภ าพหรื อ สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ส ตรี ต ่ อ ไป                              
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย เรื่อง ผลส�ำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) ที่พบว่าสตรีส่วนใหญ่เห็นว่ากองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเป็นประโยชน์ตอ่ สตรีในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ด้านทีเ่ ป็น
ประโยชน์คอื ด้านเงินทุนหมุนเวียน ทุนประกอบอาชีพ และยัง
ใช้เงินกู้ (เงินทุนหมุนเวียน) ในการจัดท�ำกิจกรรมใน 3 อันดับ
แรกคือ ด้านการเกษตร ด้านคหกรรม และด้านหัตถกรรม
เป็นต้น
4. ส่ ว นใหญ่ ส ตรี เ ห็ น ว่ า การด� ำ เนิ น งานด้ า นสั ง คม          
ผลการด�ำเนินงานมีความสมมาก สตรีมีชีวิตความเป็นอยู่
ภายในครอบครัวดีขึ้น เช่น มีเงินออม หนี้สินลดลงมีรายได้ไป
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บตุ รหลาน และเมือ่ มีการรวมกลุม่ สตรี
5 คนขึ้นไป ท�ำให้สตรีในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ให้กำ� ลังใจกัน เกิดความร่วมแรงร่วมใจ นอกจากนีส้ ตรียงั ได้รบั
การส่งเสริมให้คดิ เอง ท�ำเอง และเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง
กลุม่ สตรี แก้ปญ
ั หาสตรีตา่ งคนต่างอยู่ ท�ำให้สตรีมคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมีอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเอง
และสมาชิ ก ในครอบครั ว ได้ ไม่ ต ้ อ งอพยพไปท� ำ งานนอก
หมู่บ้าน/ชุมชน และสตรียังได้น�ำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
มาใช้ในการรวมกลุ่มอาชีพหรือพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการทอผ้า ท�ำขนมโบราณ ส่งผลให้สตรี
สามารถพึ่งพาตนเองได้พึ่งพาสามีในการหาเลี้ยงครอบครัว
น้อยลง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) ที่สตรีเห็นว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี            
มีประโยชน์ต่อสตรีในชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านที่เป็นประโยชน์
คือ ท�ำให้สตรีมีความสามัคคีกันมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
(สร้างรายได้ลดภาระหนี้สิน) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
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แหล่งสินเชื่อส�ำหรับคนจนของ Sidney and Others (1998)
เป็นการศึกษาในประเทศบังคลาเทศในเขตชนบท ที่มีแหล่ง      
สิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ คนจนโดยเฉพาะในกลุ ่ ม สตรี ห รื อ เรี ย กว่ า            
Microcredit หรือแหล่งสินเชื่อส�ำหรับคนจนซึ่งสตรียากจน
สามารถเข้าถึงได้ สตรีมักจะกู้เงินเพื่อแก้ไขความยากจน และ
น�ำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ             
ผู้กู้ยืมดีขึ้นเพราะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน  
      5. ส่วนใหญ่สตรีเห็นว่าการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพสตรี ผลการด�ำเนินงานมีความเหมาะสมมาก ได้แก่
สตรีมีความตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองมากขึ้น
สตรีสามารถท�ำงานเป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิก สตรีสามารถเขียนโครงการ           
เพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้        
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง ขอเพียงผู้หญิงมีโอกาส           
ถอดประสบการณ์ 77 ต�ำบลต้นแบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ, 2558) ทีพ่ บว่า
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มอบคุณค่าต่อสังคมไทยกล่าวคือ
สตรีมีศักยภาพท�ำให้แก้ปัญหาความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ       
ของสตรีอย่างตรงจุด

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบส�ำคัญในการวิจัยสามารถก�ำหนดเป็น      
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ควรเพิ่มโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ�ำเภอหากมีโครงสร้างระดับอ�ำเภอเพื่อเปิดช่องว่างในการ
ประสานงาน โดยเพิม่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับอ�ำเภอเพื่อเพิ่มช่องทางการประสานงานให้ข้อมูลต่างๆ
แก่อ�ำเภอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ทีผ่ า่ นมาระบบติดตาม
ของกองทุนไม่ได้ค�ำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
ติดตามเฉพาะการส่งใช้เงินคืนเพื่อให้กองทุนสามารถปิดบัญชี
ได้เท่านั้น ดังนั้นต้องเพิ่มการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ เช่น
ต้องก�ำหนดแบบฟอร์มการติดตามที่ก�ำหนดตัวชี้วัดให้คณะ
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ� บลลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามภาย
หลังการอนุมัติโครงการทุกไตรมาสว่าสมาชิกสามารถด�ำเนิน
การจริงหรือไม่
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด ในเขต      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนควรจัดโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสตรีซึ่งอาจท�ำการส�ำรวจความต้องการ
ของสตรีว่ามีปัญหาต้องการให้อบรมหรือจัดกิจกรรมอะไร       
แล้วจึงด�ำเนินการจัดอบรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสตรี
2.2 กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด ในเขต      
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนควรจั ด อบรมให้ ค วามรู ้            
ในเรือ่ งขัน้ ตอนการคืนเงินแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการส่งเงินคืนเพื่อช�ำระหนี้ กล่าวคือ
ตามระเบียบการส่งเงินคืนสมาชิกต้องเป็นผู้ส่งเงินคืนโดย       
โอนผ่านระบบบัญชีธนาคารเท่านั้น แต่ในหลายๆ จังหวัดเกิด
ปัญหาสมาชิกไม่โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารเพราะท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ ดังนั้นต้องจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
เรื่องขั้นตอนการส่งเงินคืนให้แก่สมาชิกต่อไป
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายคือบุคลากรที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีต�ำบล เนื่องจาก
เป็นคณะกรรมการที่ใกล้ชิดกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมากที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต�ำบล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ต่อไป
3.2 การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการบริ ห ารนโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เป็ น การศึ ก ษาภายใต้ บ ริ บ ทของภาคตะวั น ออก         
เฉียงเหนือตอนบนเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปจึงควร
เพิ่มการศึกษาในพื้นที่ภาคอื่นๆ เพื่อให้ผลการวิจัยที่สามารถ
อ้างอิงการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
อื่นๆ ได้
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