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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 2) เปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ประเมิน 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 286 คน โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ รองผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมาย ปลั ด จั ง หวั ด พั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุษย์
พัฒนาการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 คนโดยการเลือก
แบบเจาะจง ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลำดับ ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้านด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และ
ด้านผลผลิต 2) เปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี จำแนกตามระดับ
การศึกษา รายได้ และภูมิลำเนา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จำแนกตามอายุ และอาชีพ
โดยภาพรวมแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางในการพัฒ นา
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรมีส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการหนี้ การจัดการ
บัญชี การเขียนขออนุมัติโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน รวมไปถึงการ
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ดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน พัฒนาบาทสตรี ให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนพั ฒ นา
บทบาทสตรี รวมถึงควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้สตรีสามารถ
รับรู้ข่าวสารและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ให้เพิ่มขึ้นต่อไป
คำสำคัญ : การประเมินผล, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Abstract
The purpose to this study were to 1) study the evaluation of Thai women
empowerment funds, 2) compare the evaluation of Thai women empowerment
funds, which classified according to personal information, 3) study guidelines for
development about the evaluation of Thai women empowerment funds in
Suratthani province. (Population): member Thai women empowerment funds
was 2 8 6 Persons by selecting a purposive sampling using questionnaires as a
research tool and collected data.The data were then analyze with descriptive
statistic. The qualitative research key informantwas Vice Govornor fo Suratthani
province, Deputy Govornor of Suratthani province, Head of Develop Social and
Human Security Surat Thani Provincial office, Chief of Suratthani CD Province
office, and Head of Development Promotion of Suratthani CD Province office
form 5 personsby purposive sampling using interview as research tool and
collected data using analyze content. The research found that 1) the evaluation
of Thai women empowerment funds in Suratthani province which the overall
was moderately level 2) The comparison of the evaluation of Thai women
empowerment funds in Suratthani province according to ages, occupations which
was overall significantly different at statistical level of 0.05 classified by level of
education, income, domicile, and the overall was not different 3) The guidelines
for development the evaluation of Thai women empowerment funds in
Suratthani province support about debt management, accounting management,
writing project for approval, type of working capital, and grant-in-aid, and the
operation of Thai women empowerment funds to all staffs concerned, and
including members of Thai women empowerment funds for solving outstanding
debt. It has to give importance public relations through social media all channels
suitable the present for promote women reaching source of investment for
making a living, and make more income.
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บทนำ
จากผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำจากทั่วโลกก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน โดยเฉลี่ย
อัตราการว่างงานทั่วประเทศมีจำนวนผู้ว่างงานถึง 4,910,000 คน พบว่าเป็นเพศหญิง จำนวน
2,455,000 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และรายได้ที่ลดลง จะเห็นได้ว่า การช่วยเหลือ
เยียวยาจากรัฐ ไม่ได้คำนึงถึงมิติเพศสภาพ และผู้หญิงต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติด้วยตนเอง
หลายครอบครั ว ต้ อ งมี ภ าระหนี ้ ส ิ น และเป็ น ปั จ จั ย ที ่ ผ ลัก ดั น ให้ผ ู ้ห ญิ ง ย้า ยถิ ่ นไปทำงาน
ต่างประเทศ นโยบายที่รัฐกำหนดขึ้น บางครั้งไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือกีดกัน แต่ผลที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงทางอ้อม เช่น การช่วยเหลือประชาชนรายได้ในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ และมีมาตรการออกเช็ค 2000 บาทให้กับผู้มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
เดือน ทั้งหญิงชาย ที่เป็นแรงงานในระบบสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือนี้ได้อย่างเสมอภาคกัน
แต่ปรากฏว่า แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีผู้หญิงถึงร้อยละ 60-70 ต้องตกหล่นไปจากมาตรการ
ดังกล่าวผู้หญิงมักจะเป็นแรงงานในภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนน้อยกว่าชาย หากพิจารณา
ตำแหน่งของผู้หญิงในแรงงานนอกระบบในห่วงโซ่การผลิตสินค้า พบว่าผู้หญิงเป็นแรงงานการ
ผลิตในขั้นตอนที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำ (อุษา เลิศศรีสันทัด, 2560)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ การขาดโอกาสในสังคม ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ
และที่สำคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย ซึ่งต้องส่งเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังนั้ น
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
และเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติด้วยการนำศักยภาพ และความแตกต่างระหว่างหญิงชายซึ่ง
นับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มาใช้อย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วย
นำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับผู้ชาย สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์กรสตรีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ (สำนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, 2556)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนสตรีที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน
จำนวนกว่า 427,000 คน และเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 181,802 คน
จากทั้ง 19 อำเภอ พบว่ าสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท ส่วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง อีกทั้งยังมีอัตราผู้ที่ว่างงานอีกกว่า 7,836 คน ซึ่งเป็นเพศหญิง
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จำนวน 4,467 คน และมีสถานภาพหย่า จำนวน 1,809 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
ซึ่งการส่งเสริมอาชีพมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง จึงต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลเข้ามา
สนับสนุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจากรัฐบาล จำนวน 39 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพสตรี สร้างโอกาสให้
สตรี เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื ่ อ พั ฒ นาอาชี พ สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ และได้ ม ี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่น กรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีอำเภอ
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียึดแนวทางตาม
ระเบียบและคู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี, 2559) เนื่องจากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเรื่องใหม่ อีกทั้งมีความ
คิดเห็นแตกต่างหลากหลาย เมื่อได้มีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัญหาต่างๆ
เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นไปแบบไม่ทั่วถึง บางอำเภอได้มาก บางอำเภอได้น้อย บางอำเภอไม่ได้เลย โครงการที่
สมาชิกเสนอคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์อย่ างไรในการพิจารณา ที่ไม่อนุมัติเพราะเหตุผลอะไร
เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำวิจัยเรื่องการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ถ้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประสบความสำเร็จ จะส่งผลในการ
สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี แต่ถ้าโครงการไม่ประสบความสำเร็จก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สิน
ของชาวบ้านที่พอกพูน มากขึ้น ปัญหาการกู้เงินไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ไม่เกิดมู ลค่าทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการ
ศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
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โดยทำการเก็บข้อมูลแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยทำการศึกษาสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ 18 อำเภอ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน คือ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งหมด 286 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป โดยถามเกี่ยวกับอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนาปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการประเมินผลกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกระบวนการ และและด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื ่ อ งมื อ โดยหาค่ า ความเที ่ ย งตรง (Validity) ของ
แบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบพิจารณาทั้ง
ในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยได้
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.87 และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไข
เครื่องมือเป็น ที่เรีย บร้อยแล้ว จึงนำเครื่องมือไปทดลอง (Try Out) เพื่อหาความวางใจได้
(Reliability) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัว อย่างที่จะสำรวจหรือเก็บข้อมูล จริง
จำนวน 30 คน และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมู ลได้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำมาวิเคราะห์เพื่อหา
ความเชื่อมั่นด้วยค่า Alpha (α) ของ Cranach’s Alpha โดยในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (α- Coefficient) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดยสรุป แบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.91
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ผู้ศึกษานำหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาต
เก็บข้อมูล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2) ผู้ศึกษาลง
พื ้ น ที ่ เ ก็ บ แบบสอบถามจากสำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอ ทั ้ ง 18 อำเภอ 3) เมื ่ อ ได้ รั บ
แบบสอบถามคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และนำแบบสอบถามไปทำการวิเคราะห์
ผลการศึกษาต่อไป
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมู ลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows Version 17.0 เพื่อ
การวิเคราะห์ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้
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1.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนาปัจจุบนั ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูป
ตารางประกอบการอธิบาย
1.4.2 วิเคราะห์ระดับการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย
1.4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีของผู้ตอบแบบสอบถามทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ T-Test +
One Way ANOVA
1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ปลัดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาการ
จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนากองทุนพัฒนาบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 สภาพทั่ว ไปโดยถามในประเด็น ต่ อ ไปนี้ คือ ชื่อผู้ให้ส ัม ภาษณ์
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษานำหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลั ด จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุ ษ ย์ จ ั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อขอความ
ร่วมมือจัดเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้ศึกษาทำการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง โดยใช้คำถามปลายเปิด
ดำเนินการวิจัยดังนี้
2.3.1 ขออนุญาตและนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์
2.3.2 แนะนำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
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2.3.3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมาย โดยจัดบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
2.3.4 นำแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และถูกต้องและนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตีความและวิเคราะห์ข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่ง
ดำเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
2.4.1 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็น
ข้อความ
2.4.2 นำข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจำแนกเป็น
ประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2.4.3 วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์เนื้อหา ประกอบบริบท
2.4.4 สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอต่อไป

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน
(n = 286)

ร้อยละ

รวม

19
94
143
30
286

6.6
32.8
50
10.6
100.00

รวม

74
97
56
59
286

25.8
33.9
19.5
20.8
100.00

ข้อมูลทั่วไป
อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
อื่น ๆ โปรดระบุ.......
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จำนวน
(n = 286)

ร้อยละ

50
27
123
42
3
33
8

17.4
9.4
43.0
14.6
1.3
11.6
2.7

286

100.00

28
45
52
161

9.7
15.7
18.1
56.5

รวม

286

100.00

รวม

8
24
7
1
59
14
41
38
1
4
3
9
9
7
3
9
4
39
286

2.4
8.3
2.4
0.3
20.6
4.8
14.3
13.2
0.3
1.3
1.0
3.1
3.1
2.4
1.0
3.1
1.3
17.1
100.00

ข้อมูลทั่วไป
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บา้ น
อื่นๆ โปรดระบุ.......
รวม
รายได้
ต่ำกว่า 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
20,001 บาทขึ้นไป
พื้นที่อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านตาขุน
พนม
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
พุนพิน
ชัยบุรี
วิภาวดี

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีระดับ
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การศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป และมี
ภูมิลำเนาอยู่อำเภอเกาะพะงัน มากที่สุด
1. ผลการวิเคราะห์ระดับ การประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยภาพรวม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตัวชี้วดั การประเมิน

ค่าเฉลี่ย

̅
𝒙
1. ด้านบริบท
2. ด้านปัจจัยนำเข้า
3. ด้านกระบวนการ
4. ด้านผลผลิต
ภาพรวม

3.44
3.34
3.45
3.28
3.38

ระดับการประเมิน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
.56
.73
.42
.58
.57

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 การประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
̅= 3.38) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙
̅= 3.45) ด้านบริบท (𝒙
̅= 3.44) ด้านปัจจัยนำเข้า (𝒙
̅= 3.34) และผลผลิต
ด้านกระบวนการ (𝒙
̅= 3.28) ตามลำดับ
(𝒙
ผลการศึกษาการการประเมินผลกองทุนพัฒนาบาทสตรี รายด้าน พบว่า
1.1 ด้านบริบท พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหาน้อย คือ
เป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความเหมาะสมชัดเจน รูปแบบการดำเนินงาน
โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นโครงการที่จำเป็นในสภาวะสังคม
ปัจจุบัน คณะกรรมการและสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการกองทุน
พัฒนาบทบาท โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อสมาชิก
และวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความเหมาะสมชัดเจน
1.2 ด้านปัจจัย นำเข้า พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีจังหวั ดสุ
ราษฎร์ธานีมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไป
หาน้อย คือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งมีความ
เหมาะสม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเหมาะสม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลมีความเหมาะสมในการให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจง แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความเหมาะสมในการให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงแก่สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สถานที่ทำการ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ของสำนักงานเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด มีความเหมาะสม คณะทำงาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีความเหมาะสมในการให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจง
แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 ล้านบาท มีความเหมาะสม
1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีจังหวั ดสุ
ราษฎร์ธานีมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหา
น้อย คือ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับสมาชิก มีความ เหมาะสม เสมอ
ภาพและเป็นธรรม จำนวนเงินที่ได้อนุมัติสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้แ ก่ กลุ่มสมาชิก กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเพื่อดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงาน
ของทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบ
ได้ การรวมกลุ่มของสมาชิกตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป เพื่อขอรับการ สนับสนุน จากกองทุน เพื่อ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานหลังจากสมาชิกได้รับเงินกู้จาก
กองทุนพัฒนาบาทสตรี มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไป อย่าง
สม่ำเสมอ เช่น เอกสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด ได้อนุมัติ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน โครงการให้แก่สมาชิก
เป็นไปสะดวกอย่างรวดเร็วและทันเวลา
1.4 ด้านผลผลิต พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามรายข้อจากมากไปหาน้อย
คือ การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรีสามารถสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ
สมาชิกกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีส ามารถนำเงิน จากกองทุน พัฒ นาบทบาทไปใช้ด ำเนิ น
โครงการ/กิจกรรม ในการแก้ไขปัญหา ของสตรีได้อย่างเหมาะสม การประเมินคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้สตรีใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรีสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกอย่าง
ทั่วถึง เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อมูลทั่วไป พบว่า
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2.1 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จำแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
กระบวนการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีจำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการและด้านผลผลิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
2.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีจำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบริบท
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.4 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จำแนกตามรายได้ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
2.5 ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จำแนกตามภูมิลำเนา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบริบท แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3. แนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ควร
สนับสนุนองค์ความรู้ ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการหนี้ การจัดการบัญชี
การเขียนขออนุมัติโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน รวมไปถึงการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาบาทสตรี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เพื่อช่ว ยแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ อีกทั้งควรให้ความสำคัญในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Midea ทุกช่องทางให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน รณรงค์ให้
สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้เพิ่มขึ้นต่อไป
แนวทางการพัฒนาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราย
ด้านพบว่า
ด้านบริบท “คือ การบริหารความเสี่ยง ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกิจ
กรรมการบริหารธุรการ แต่เป็นการบริหารความในเรื่องของความสามารถในการคืนทุน หรือ
ความสามารถของลูกหนี้ ในการชำระคืนของลูกหนี้ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ควรพิจารณาให้
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ความสำคัญ ควรมีการประเมินความสามารถของการชำระหนี้เป็นระยะ ๆ อีกทั้งยังต้องควรลง
พื้นที่สังเกตบริบทของผู้กู้” (พิสิษฐ์ พูลพิพัฒน, 2562)
ด้านปัจจัยนำเข้า “งบประมาณที่ได้มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาจาก
หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 39 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรมาให้สมาชิกได้กู้ยืมนำไปประกอบอาชีพ เพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หากได้รับมาก
เกินไป อาจจะทำให้สมาชิกใช้เงินเกินความจำเป็น และอาจส่งผลต่อการใช้หนี้ได้ในอนาคตและ
สิ่งที่สำคัญควรนำหลัก 4M เข้ามาประยุกต์ใช้ด้วย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของกองทุ นตาม
โครงการหรือกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์” (ไพศิษฏ์ อินทรโยธา, 2563)
ด้านกระบวนการ “ควรกำหนด กฎ ระเบียบ หรือกติกา ในการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางปฏิบัติ และต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างความ
เข้าใจแก่คณะอนุกรรมการกลั่น กรองระดับ อำเภอ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับ
จังหวัด” (วาทกานต์ ช่อแก้ว, 2562)
ด้านผลผลิต “ควรพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้ส มาชิกทราบและเข้าใจวัตถุป ระสงค์ของกองทุนฯ พัฒ นาวิธ ีการพิจารณา
โครงการโดยให้มีความเหมาะสมระหว่างวงเงินกู้กับกิจกรรมที่ขอกู้ให้มีความสัมพันธ์กัน และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้พิ จ ารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเยาวชน วัยแรงงาน
ผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม” (พิสิษฐ์ พูลพิพัฒน, 2562)

อภิปรายผล
1. การประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านบริบท พบว่า
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งจากแนวคิดของ ปยุตา จันทร์เส็ง การประเมินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน
เขตตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับการประเมินโครงการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบริบท พบว่าในภาพรวมคณะกรรมการให้
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ปยุตา จันทร์เส็ง,
2557) ซึ่งจากแนวคิดของ สายฝน โนปิง ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีชุมชนกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีอุปสรรคต่อการดำเนินงานกองทุน คือ
วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทุน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสมาชิก ด้านกระบวนการ พบว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (สายฝน โนปิง, 2557) ซึง่ จากแนวคิดของ เสาว
ภา ศรีสว่าง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของ

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 307

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชัน จากการวิจัยพบว่า การประเมินด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต พบว่า สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(เสาวภา ศรี ส ว่ า ง, 2555) ซึ ่ ง จากแนวคิ ด ของ มรรษมน บั ว ภา ได้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง การ
ประเมินผลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จาก
การวิจ ัย พบว่า 1. การประเมิน ผลการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็น ด้ว ยปานกลาง จากผลลัพธ์จากโครงการ โดยเห็นว่าโคร งการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ทำให้ประชาชนมีเงินทุนในการ
พัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับ
ปานกลาง (มรรษมน บัวภา, 2553)
2. การเปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำแนกตามการศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บริบท แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากงานวิจัยของ เสาวภา ศรีสว่าง ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผล
โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชัน
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่ งชัน ผลการศึกษาพบว่า 1. การประเมินด้านบริบท
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับดีมาก 2.คุณลักษณะส่วน
บุคคลด้านการศึกษา แตกต่างกันส่งผลให้ความคิดเห็นต่อการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย
นำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ไม่แตกต่างกัน (เสาวภา ศรีสว่าง, 2555)
3. แนวทางในการพัฒนาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ควรสนับสนุนองค์ความรู้ ในเรื่อง การบริหารจัดการหนี้ การจัดการบัญชี การเขียน
ขออนุมัติโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน รวมไปถึงการดำเนินงานต่าง ๆ
ของกองทุนพัฒนาบาทสตรี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของ พิสิษฐ์ พูลพิพัฒน การบริหารจัดการหนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญ
ที ่ ส ุ ด ควรพั ฒ นาในเรื ่ อ งนี้ ก ่ อ น โดยเริ ่ ม จากการสนั บ สนุ นองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ และ
คณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ในด้านการบริหารจัดการหนี้ การ
จั ด การบั ญ ชี เพื ่ อ ลดหนี ้ เ สี ย ทั ้ ง ของลู ก หนี ้ ร ายเก่ า รายใหม่ และแก้ ป ั ญ หาหนี ้ ค ้ า งชำระ
นอกจากนั้นอาจจะมีระบบติดตามหนี้ค้างชำระที่เป็นการติดตามในเชิงรุก หรือควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามหนี้ โดยลงพื้นที่เพื่อแก้ไขและป้ องกันหนี้ขาดอายุความ (พิสิษฐ์ พูล
พิพัฒน, 2562)
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สรุป/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการ
ศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) การประเมินผลกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธ านี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามอายุ และอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามระดับการศึกษารายได้และภูมิลำเนา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3) แนวทางในการพัฒนาการประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควร
สนับสนุนองค์ความรู้ ในเรื่อง การบริหารจัดการหนี้ การจัดการบัญชี การเขียน ขออนุมัติ
โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน รวมไปถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน
พัฒนาบาทสตรี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ อีกทั้งควรให้ความสำคัญ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
Social Midea ทุกช่องทาง ให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน รณรงค์ให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมให้สตรีได้
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นต่ อ ไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประสบผลสำเร็จของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ควรทำการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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