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การมีสวนรวมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
The Involvement of Females in Ranong Province on the Women Empowerment Fund
กนกวรรณ ทองยั่งยืน
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง 2) เปรียบเทียบระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง จําแนกตามป/จจัยส(วนบุคคล กลุ(มตัวอย(างเป1นกลุ(มสตรีที่เป1นสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาศัยอยู(ในพื้นที่ 5 อําเภอ จังหวัดระนอง จํานวน 396 ตัวอย(าง สถิติที่ใช9คือ
ค(าความถี่ ร9อยละ ค(าเฉลี่ย ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความแตกต(างของค(าที (t-Test) และทดสอบค(าเอฟ (FTest) ด9วยการวิเคราะหความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว(า กลุ(มตัวอย(างส(วนใหญ(มีอายุระหว(าง 36–45 ปP การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต9น
มีอาชีพเกษตรกร โดยมีตําแหน(งหน9าที่เป1นกลุ(มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ9าน อาศัยอยู(ในอําเภอเมือง
รายได9เฉลี่ยต(อเดือน 10,000-15,000 บาท และส(วนใหญ(มีระยะเวลาที่อาศัยอยู(ในท9องถิ่นมากกว(า 10 ปP ซึ่ง
กลุ(มตัวอย(าง มีระดับการมีส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู(
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป1นรายด9าน พบว(า ด9านที่มีค(าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด9านการรับผลประโยชน
รองลงมาคือ ด9านการปฏิบัติการ ส(วนด9านที่มีค(าเฉลี่ยลําดับสุดท9าย คือ ด9านการตัดสินใจ
นอกจากนี้ยังพบว(า กลุ(มตัวอย(างที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อําเภอที่อาศัย รายได9เฉลี่ยต(อเดือน
ต(างกัน มีระดับการมีส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง โดยรวมแตกต(าง
กันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การมีส(วนร(วม การดําเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Abstract
The research aims to explore the citizens’ involvement in the administration of the
Women Empowerment Fund in Ranong province and compare the level of the involvement
accordingly to the personal factors. Samples are 396 female members of the Women
Empowerment Fund who reside in the five districts of Ranong province. In the finding,
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-Test, and F-Test with One-Way ANOVA
are used to analyze the data.
The finding reveals that, the majority of the samples’ age between 36 and 45 years
old. They mostly graduated a secondary education, living as an agriculturist, positioning as
the chief of the village’s Women Empowerment Committee, reside in Muang district, receive
averagely 10,000 to 15,000 baht per month, and have been resided in Ranong for more than
ten years. The samples indicate the high level of involvement in the management of the
Women Empowerment Fund in the province. The in-depth study found that the members
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are highly involved in receiving benefits, followed by the administration. However, they
rarely involve in decision making.
Moreover, the differences of age, educational level, career, residential district, and
average monthly income of the samples cause the different level of involvement on the
administration of the Women Empowerment Fund in Ranong province as the statistically
significant level at 0.05
Keyword: Involvement, administration, Women Empowerment Fund
บทนํา
ป/จจุบันสตรีมีโอกาสเข9ามามีส(วนร(วมในชุมชนโดยเฉพาะการรวมตัวกันเองในกลุ(มสตรีด9วยกัน เช(น
กลุ(มสตรีอาสาสมัคร กลุ(มอาชีพสตรี กลุ(มสตรีผู9อนุรักษสิ่งแวดล9อม กลุ(มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ9าน
กลุ(มคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และกลุ(มคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ส(งผลให9สตรีมีความรู9ความ
เข9าใจในเรื่องของการเป1นบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะ โดยผ(านกระบวนการการมีส(วนร(วมในการสร9างสรรค
และแสวงหาแนวทางที่จะส(งผลให9ชุมชนน(าอยู(และเป1นส(วนหนึ่งในการที่จะสร9างพลังร(วมกัน และก(อให9เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสู(ความเป1นชุมชนเข9มแข็ง การที่สตรีมีภาวะผู9นําในการเข9าร(วมบริหารจัดการกับกลุ(มองคกร ที่มี
การผสมผสานในมิติชายหญิง เพื่อสร9างความเข9มแข็งโดยการมองกิจกรรมที่ปฏิบัติ คือ หากสตรีได9รับข(าวสาร
ที่ดี ทันสมัย จะช(วยให9ผู9นําชุมชนที่เป1นสตรีได9ใช9ประโยชนในการรู9สภาพป/ญหา สาเหตุของป/ญหา โดยเฉพาะ
ข9อมูลความจําเป1นพื้นฐานและ ข9อมูลระดับหมู(บ9านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู(บ9าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ระดับการศึกษา การมีส(วนร(วมและความเข9มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด
โดยกลุ(มสตรีควรมีโอกาสเข9าร(วมตั้งแต(การจัดเก็บและนําข9อมูลมาใช9ซึ่งป/จจุบันทุกองคการบริหารส(วนตําบลจะ
มีข9อมูลเหล(านี้ เป1นข9อมูลพื้นฐานในการพัฒนาในด9านต(าง ๆ ของคนในชุมชน ซึ่งมีความจําเป1นอย(างยิ่งใน
การศึกษาเพื่อเป1นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไปสู(ความเป1นอยู(ที่ขึ้นสําหรับใช9เป1น
แนวทางในการพัฒนาในเรื่องต(างๆที่เห็นสมควรแก(การพัฒนา โดยทุกฝ{ายจะต9องช(วยกันตรวจสอบความถูก
ต9องเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล(านี้จะช(วยให9ผู9นําสตรีเป1นคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ ด9านกิจกรรมของกองทุนต(างๆ
ในทุกชุมชนมีทรัพยากรที่แตกต(างกันออกไปตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ดังนั้น
ทรัพยากรจึงมีลักษณะที่แตกต(างกันออกไป จึงเป1นสิ่งสําคัญที่จะช(วยพัฒนาในเรื่องของการจัดการเงินในการ
ดําเนินการกิจกรรมต(างๆ ที่สอดคล9องกับทุนที่มีในชุมชนให9เกิดประโยชนสูงสุดและส(งผลต(อการพัฒนาชุมชน
ให9มีส(ว นร( วมภายใต9 กระบวนการมี ส(ว นร( วมของทุกฝ{าย ซึ่ งผู9 นําสตรี ก็จ ะมีส( วนในการสํา รวจกองทุ นจั ดทํ า
ทะเบียนโดยเข9าไปมีส(วนร(วมบริหารกองทุน หากใช9กองทุนให9สอดคล9องและคุ9มค(ากับประโยชนที่ได9รับกับ
ชุมชน ทําให9ชุมชนมีจุดแข็งในด9านเงินทุน การขยายกิจกรรมจะสามารถช(วยในการส(งเสริมให9ชุมชนเข9มแข็ง
รวมทั้งเรื่องของการค9นหาทุนทางสังคมที่มีอยู(ในชุมชน ซึ่งทุนชุมชนสามารถจําแนกได9 5 ประเภท ได9แก( ทุน
มนุษย (Human Capital) ทุนสังคม (Social Capital) ทุนกายภาพ (Physical Capital) ทุนธรรมชาติ
(Natural Capital) ทุนการเงิน (Financial Capital)ซึ่งล9วนแต(เป1นการสร9างมูลค(าเพิ่มกลายเป1นรายได9 มีทั้ง
เรื่องอาหาร สิ่งประดิษฐ ศิลปวัฒนธรรม และการท(องเที่ยว เป1นต9น หากสตรีได9พยายามพัฒนาที่วัตถุดิบ
การผลิต การตลาด โดยผ(านการรวมกลุ(มองคกรที่เป1นเครือข(ายก็จะก(อให9เกิดรายได9ภายในชุมชนภายใต9การ
บริหารจัดการทุนชุมชนที่สามารถก(อให9ทรัพยากรที่ไม(มีค(ากลายเป1นมูลค(าที่มหาศาลให9แก(ชุมชน ทําให9ชุมชน
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มีรายได9และมีการพัฒนาในส(วนต(างๆตามมาที่ส(งผลให9ชุมชนเกิดการพัฒนาไปสู(ทางดีขึ้นตามลําดับ (อุ(นเรือน
ทองอยู(สุข, 2547)
รั ฐ บาลมี น โยบายจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เมื่ อ ปP ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต9 สํ า นั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต(อมาคณะรักษาความสงบแห(งชาติ (คสช.) ได9มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให9
โอนย9ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู(กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให9จัดตั้งกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2558 ขึ้ น ในกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยกรมฯ ได9 รั บ จั ด สรร
งบประมาณประจํา ปP งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํ า นวน 100 ล9 า นบาท (หนึ่ งร9อยล9 านบาทถ9 ว น) และต( อมา
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เ มื่ อวั น ที่ 12 เมษายน 2559 ให9 ค วบรวมกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี สํ า นั กเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี เข9ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต( วันที่ 1 พฤษภาคม
2559 ซึ่งทํ าให9การบริ หารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี อยู(ในความรับผิด ชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดย
กรมการพัฒนาชุมชนได9แต(งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู9อํานวยการสํานักงาน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เพื่ อบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ภายใต9 พระราชบั ญ ญั ติ การบริ ห ารทุ น
หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 และข9 อบังคั บคณะกรรมการบริ หารกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ว( า ด9ว ยการบริ ห าร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 โดยวัตถุประสงคของกองทุนนั้น ประกอบด9วย (1) เป1นแหล(งเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ในการสร9างโอกาสให9สตรีเข9าถึงแหล(งเงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร9าง
งาน สร9างรายได9 หรือเสริมสร9างความเข9มแข็งทางด9านเศรษฐกิจให9แก(สตรีและองคกรของสตรี (2) เป1นแหล(ง
เงินทุนเพื่อการส(งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข(ายสตรี ในการเฝ•าระวังดูแลและแก9ไขป/ญหา
ของสตรี การส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นําไปสู(การสร9างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ9มครอง
และพิทักษสิทธิของสตรีและผู9ด9อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม (3) เป1นแหล(งเงินทุนเพื่อการส(งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร9างภาวะผู9นํา การพัฒนาองคความรู9 เพื่อเสริมสร9างความเข9มแข็ง
ทางด9านสังคมให9แก(สตรีและองคกรของสตรี และ (4) เป1นแหล(งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป1นการ
แก9ไขป/ญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ดังนั้น ผู9วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในจังหวัดระนอง ซึ่งถือเป1นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อสามารถเป1นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาบทบาทสตรีให9มีความเข9มแข็งอันเป1นฐานกําลังและเป1นเครื่องมือสําคัญ ในการสร9างศักยภาพ ช(วยใน
การผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป1นพลังสําคัญในการสร9างความอบอุ(น ความเอื้ออาทรในการ
ดูแล โอบอุ9มครอบคัว ชุมชน และสังคมให9อยู(ร(วมกันได9อย(างผาสุก
วัตถุประสงคA
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัด
ระนอง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัด
ระนอง จําแนกตามป/จจัยส(วนบุคคล
ประโยชนAที่คาดวาจะไดFรับ
สามารถนําผลการศึกษาที่ได9มาใช9เป1นข9อมูลในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง อันจะเป1นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดระนอง และเพื่อสร9างองคความรู9ในทางวิชาการเชิงนโยบายของรัฐ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช9ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีที่เป1นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาศัยอยู(ในพื้นที่
5 อําเภอ จังหวัดระนอง ได9แก( อําเภอเมืองระนอง อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุ(น และอําเภอสุข
สําราญ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 37,616 คน (ข9อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปP 2561 กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2561)
กลุ(มตัวอย(างที่ใช9ในการวิจัยครั้งนี้ ได9จากการคํานวณหาขนาดตัวอย(างของสตรีที่เป1นสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาศัยอยู(ในพื้นที่ 5 อําเภอ จังหวัดระนอง โดยใช9สูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และความคลาดเคลื่อน ± 5 ได9กลุ(มตัวอย(าง 396 ตัวอย(าง ใช9วิธีการสุ(มตัวอย(างแบบเทียบสัดส(วนกลุ(มตัวอย(าง
จําแนกตามอําเภอ (Proportional Stratified Sampling) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2561)
เครื่องมือที่ใชFในการวิจัย แบ(งเป1น 3 ส(วน ได9แก(
ส(วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับป/จจัยส(วนบุคคลของผู9ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป1นคําถามแบบเลือกตอบ
(Check list) จํานวน 7 ข9อ
ส(วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
จังหวัดระนอง ซึ่งเป1นคําถามแบบประเมินค(า (Rating Scale) จํานวน 20 ข9อ
ส(วนที่ 3 ข9อเสนอแนะและป/ญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ระนอง ซึ่งเป1นคําถามแบบปลายเป‚ด จํานวน 1 ข9อ
การสรFางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท และงานวิจัยที่เกี่ยวข9องกับการมีส(วนร(วมของ
สตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ต(างๆ เพื่อเป1นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย และสร9างแบบสอบถามโดยพิจารณาเนื้อหาให9ครอบคลุมกับวัตถุประสงคของการวิจัยและกรอบ
แนวคิดที่ได9กําหนดไว9
2. นํ า แบบสอบถามที่ ส ร9 า งไปเสนออาจารยที่ ป รึ กษางานวิ จั ย เพื่ อพิ จ ารณาความถู กต9 องและให9
คําแนะนํา เพื่อแก9ไขปรับปรุงแบบสอบถามให9สมบูรณยิ่งขึ้น โดยเสนอต(อผู9เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท(าน โดย
ผู9เชี่ยวชาญ ประกอบด9วย
(1) นายวสันต ชิงชนะ ตําแหน(ง พัฒนาการจังหวัดระนอง
(2) นายอเนกชัย แสงมิ่ง ตําแหน(ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ เจ9าหน9าที่ผู9รับผิดชอบ
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดระนอง
(3) นางพรชิต ศรีบุญจิต ตําแหน(ง ครู คศ.2 วิทยะฐานะชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนจังหวัด
ระนอง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
เพื่อพิจารณาความสมบูรณ ถูกต9อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล9วนํา
ผลการพิจารณาจากผู9เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท(าน มาวิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาได9ค(า IOC แต(ละ
ข9ออยู(ระหว(าง 0.67-1.00 ซึ่งเป1นที่ยอมรับได9
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก9ไขแล9วไปเสนออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความ
ถูกต9อง (Validity) และให9คําแนะนํา เพื่อแก9ไขปรับปรุงแบบสอบถามให9สมบูรณยิ่งขึ้น
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4. นําแบบสอบถามที่ผ(านการตรวจสอบแล9ว ไปทําการทดลองใช9 (Try out) กับกลุ(มสตรีที่มีลักษณะ
คล9ายคลึงกับกลุ(มตัวอย(างที่จะทําการวิจัย จํานวน 30 ตัวอย(าง และนํามาคํานวณหาค(าความเชื่อมั่นโดยใช9สูตร
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบารค (α-Coefficient) ซึ่งได9ค(าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส(วน
ร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง ได9ค(า α-Coefficient เท(ากับ
0.858 ซึ่งถือว(าแบบสอบถามมีความน(าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมขFอมูล
ผู9วิจัยได9ดําเนินการรวบรวมข9อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ติดต(อขอจดหมายรับรองจากคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึง
ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดระนอง เพื่อแนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงค พร9อม
ทั้งขอความร(วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข9อมูล
2. ผู9วิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปดําเนินการเก็บรวบรวมข9อมูล ในพื้นที่ทั้ง 5 อําเภอ จังหวัด
ระนอง ในวันที่มีงานประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชุมหมู(บ9าน ซึ่งเป1นกิจกรรมที่
กลุ(มตัวอย(างเข9าร(วมในกิจกรรมดังกล(าว พร9อมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนด9วยตนเอง
การวิเคราะหAขFอมูลสถิติที่ใชF
1. ป/จจัยส(วนบุคคลของผู9ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงค(าความถี่ (Frequency) และ
ค(าร9อยละ (Percentage)
2. ประเมินระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
วิเคราะหโดยคํานวณค(าเฉลี่ย (Mean) และค(าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.ทดสอบความแตกต(างของค(าที (t-Test) และทดสอบค(าเอฟ (F-Test) ด9วยการวิเคราะหความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในจังหวัดระนอง กับป/จจจัยส(วนบุคคล และหากมีความแตกต(างให9ใช9การเปรียบเทียบรายคู(ต(อ
ด9วยวิธีการแบบ LSD
ผลการวิจัย
1. ปRจจัยสวนบุคคลผูFตอบแบบสอบถาม
กลุ(มตัวอย(างส(วนใหญ(มีอายุระหว(าง 36–45 ปP คิดเป1นร9อยละ 28.54 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต9น คิดเป1นร9อยละ 26.52 ซึ่งส(วนใหญ(มีอาชีพเกษตรกร คิดเป1นร9อยละ 34.09 โดยมีตําแหน(ง
หน9าที่เป1นกลุ(มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ9าน คิดเป1นร9อยละ 13.13 รองลงมา คือ มีตําแหน(งเป1นเครือข(าย
เกษตรกร คิดเป1นร9อยละ 9.56 ส(วนใหญ(อาศัยอยู(ในอําเภอเมือง คิดเป1นร9อยละ 39.40 มีรายได9เฉลี่ยต(อเดือน
10,000-15,000 บาท คิดเป1นร9อยละ 49.00 และส(วนใหญ(มีระยะเวลาที่อาศัยอยู(ในท9องถิ่นมากกว(า 10 ปP คิด
เป1นร9อยละ 77.53
2. ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
กลุ(มตัวอย(าง มีระดับการมีส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง โดย
ภาพรวมอยู(ในระดับมาก ( X = 3.57) และเมื่อพิจารณาเป1นรายด9าน พบว(า กลุ(มตัวอย(าง มีระดับการมีส(วน
ร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง อยู(ในระดับมาก 3 ด9าน ได9แก( 1. ด9านการรับ
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ผลประโยชน ( X = 3.91) 2. ด9านการปฏิบัติการ ( X = 3.64) 3. ด9านการประเมินผล ( X = 3.47) และอยู(ใน
ระดับปานกลาง 1 ด9าน ได9แก( ด9านการตัดสินใจ ( X = 3.24) ตามลําดับ
3. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
จังหวัดระนอง จําแนกตามปRจจัยสวนบุคคล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับการมีส(วนร(วมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัด
ระนอง จําแนกตามป/จจัยส(วนบุคคล
การมีสวนรวมของสตรีในการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
ปRจจัยสวนบุคคล
ด9านการ
ด9านการ
ด9านการรับ
ด9านการ
โดยรวม
ตัดสินใจ
ปฏิบัติการ ผลประโยชน ประเมินผล
อายุ
*
*
*
*
ระดับการศึกษา
*
*
*
*
*
อาชีพ
*
*
*
*
*
อําเภอที่อาศัย
*
*
*
*
*
รายได9เฉลี่ยต(อเดือน
*
*
*
*
*
ระยะเวลาที่อาศัยอยู(ในท9องถิ่น
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
พบว(า กลุ(มตัวอย(าง มีระดับการมีส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
โดยภาพรวมอยู(ในระดับมาก ( X = 3.57) และเมื่อพิจารณาเป1นรายด9าน พบว(า กลุ(มตัวอย(าง มีระดับการมี
ส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง อยู(ในระดับมาก 3 ด9าน ได9แก( 1. ด9าน
การรับผลประโยชน ( X = 3.91) 2. ด9านการปฏิบัติการ ( X = 3.64) 3. ด9านการประเมินผล ( X = 3.47) และ
อยู(ในระดับปานกลาง 1 ด9าน ได9แก( ด9 านการตั ดสินใจ ( X = 3.24) ตามลําดั บ สอดคล9องกับ งานวิจั ย
กมลวรรณ มาฆะสวัสดิ์ (2557) ได9ศึกษาการมีส(วนร(วมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดสมุทรสงคราม : ศึกษากรณี อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว(า
ประชาชนมีส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยู(ในระดับมาก เช(นเดียวกับ นงนภัส ไพรศรี
บุญทัน ดอกไธสง และวิมล หอมยิ่ง (2558) ศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไป
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ(มจังหวัดภาคกลาง ป/จจัยด9านนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
การสัมภาษณส(วนใหญ(นํานโยบายลงไปปฏิบัติมีความชัดเจน และในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู(ในระดับมาก
สอดคล9องกับ กมลวรรณ มาฆะสวัสดิ์ (2557) ได9ศึกษาการมีส(วนร(วมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจั งหวัดสมุทรสงคราม : ศึกษากรณี อําเภอเมื องสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ ทรสงคราม ผล
การศึกษา พบว(า ประชาชนมีส(วนร(วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด9านการรับผลประโยชน
อยู(ในระดับมาก
ส(วนกลุ(มตัวอย(างที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อําเภอที่อาศัย รายได9เฉลี่ยต(อเดือน ต(างกัน มีระดับ
การมี ส( ว นร( ว มในการดํ า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ในจั งหวั ด ระนอง โดยรวมแตกต( า งกั น อย( า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล9องกับงานวิจัยของอุษณีย สุวรรณ (2558) บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน
733

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนวัดสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัย พบว(า
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได9เฉลี่ยต(อเดือนต(างกัน มีความคิดเห็นต(อบทบาทสตรีกับ
การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแตกต( า งกั น อย( า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
เช(นเดียวกับ ดวงปP คําปาน (2553) ศึกษา เรื่อง การมีส(วนร(วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลนิคมคําสร9อย อําเภอนิคมคําสร9อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา พบว(า ระยะเวลาที่อาศัยอยู(ในเขต
เทศบาล แตกต(างกัน การมีส(วนร(วมโดยภาพรวมและรายด9านแตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ขFอเสนอแนะ
ขFอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชF
1. จัดให9มีการรณรงคให9กลุ(มสตรี มีส(วนร(วมในการกําหนดวิสัยทัศนหรือเป•าหมายของกองทุนให9
มากกว(านี้
2. มีการประชาสัมพันธ เพื่อให9กลุ(มสตรีได9รับทราบหลักการในการดําเนินงานและมีโอกาสในการ
เรียนรู9การดําเนินงานร(วมกัน และรับฟ/งการเสนอแนวทางการแก9ไขป/ญหาต(างๆ ของสมาชิกในที่ประชุม
3. มีการส(งเสริมให9สตรีมีความรู9และความเข9าใจที่ถูกต9องเกี่ยวกับการได9รับความคุ9มครอง และการ
พิทักษสิทธิสตรี
4. สนับสนุนให9กลุ(มสตรีมีส(วนร(วมในการทบทวนป/ญหา และติดตามความก9าวหน9าในการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขFอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเข9ามามีส(วนร(วมของกลุ(มสตรี ในการบริหารงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได9ด9วยความอนุเคราะหจาก ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน อาจารยที่ปรึกษา ที่ได9
ให9ความกรุณาพร9อมให9คําปรึกษา แนะนํา แก9ไขข9อบกพร(องต(างๆ ด9วยความเอาใจใส(เป1นอย(างดี จนกระทั้ง
งานวิจัยสําเร็จลุล(วงไปด9วยดี ผู9วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป1นอย(างสูงไว9 ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณกลุ(ม
สตรีที่เป1นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาศัยอยู(ในพื้นที่ 5 อําเภอ จังหวัดระนอง ซึ่งเป1นกลุ(มตัวอย(างทั้ง
396 คน ที่ทุกท(านได9ให9ความร(วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําให9งานวิจัยนี้สําเร็จลุล(วงไปด9วยดี
เอกสารอFางอิง
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