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บทคัดย�อ 
 สารนิพนธ�น้ี มีวัตถุประสงค� ดังน้ี 1) เพ่ีอศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด  
ของคณะกรรมการจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ และ 3) เพ่ือศึกษา
ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด กลุ�มตัวอย�าง ที่ใชAในการวิจัย ไดAแก� คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีผูAปฏิบัติหนAาที่บริหารจัดการกองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด จํานวน 
144 คน กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยใชAสูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชAใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส�วนประมาณค�าหAาระดับโดยมีค�าความเช่ือมั่น (Reliability)               
ทั้งฉบับเท�ากับ 0.92 สถิติที่ ใชA ในการวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแก�  ความถ่ี (Frequency) รAอยละ 
(Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน
หรืออAางอิง ไดAแก� การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว�า 1) ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวมและรายขAอ อยู�ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปeนรายดAาน อยู�ในระดับมากทั้งสี่ดAาน เรียงจากดAานที่มีค�าเฉลี่ยมากไปหานAอย ไดAแก� ดAาน
การวางแผนดAานการจัดองค�การ ดAานการอํานวยการ และดAานการควบคุม ตามลําดับ 2) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว�า คณะกรรมการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต�างกัน มีความ
คิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดที่ 
โดยรวมและรายดAาน ไม�แตกต�างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม�เปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไวA 
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และ 3) ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ลําดับตามความถ่ีสูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก ไดAแก� 
ควรควบคุมบุคลากร ตรวจสอบการบริหารจัดการ และใหAการติดตามประเมินผลในกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีใหAมากย่ิงข้ึน ควรอํานวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน และควรจัดองค�การในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 คําสําคัญ :  1. ความคิดเห็น 2. การบรหิารจัดการ 3. กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
 

ABSTRACT 
 The substance of this thesis objective is as follows: 1) enable study of the 
opinions of the Committee on women's development fund management role. Mueang 
ROI et province of Roi Et, 2) to compare the political participation in local municipal, et, 
Mueang Roi Et province et public, sex, age, educational level and occupation, and 3). To 
study the suggestions about the Board's comments on the role of a women's 
development fund management. Mueang Roi Et province et samples used in research 
include the role women Development Fund Committee, the operating fund management 
duties , Mueang Roi Et province Roi Et. The number of 144 men determine the size 
samples using a formula of taro pharmaceuticals come to Hakone (Taro Yamane) group. 
Tools used in this research is the query scale estimates the five levels of valuable 
confidence (Reliability). Full equal to 0.92, statistics that are used in the data analysis 
include frequency (Frequency, percentage (Percentage) average (Mean) standard deviation 
(Standard Deviation), and statistical inference or references include one-way ANOVA test 
(One-way ANOVA). . 
 The research found that the 1) the opinions of the Committee on women's 
development fund management roles, Mueang Roi Et and et level for message list is very. 
When considering a list of side is negotiating in a very level on all four sides from the side 
with the average descending include planning, organizing, side to side, and control, 
respectively, 2) hypothesis test results found that the Board of Directors, education and 
age are different career. There are comments on investment management, development, 
women's roles. Mueang Roi Et province et and list no different, which is not in accordance 
with the hypothesis of the research area 3) committees make recommendations about 
management development fund women's roles. High frequency sequence to find the low 
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The first three include should control personnel. Monitoring and management, evaluation 
in women role Development Fund. Management should facilitate women's role, 
Development Fund, has a more powerful and should be held in the organization 
management role to have women's Development Fund. 
 Keywords : 1. Articulation 2. Local Politics  3. Participation in Local Politics 
 
1. ความสําคัญและท่ีมาของปNญหาท่ีทําการวิจัย 
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวย่ิงลักษณ� ชินวัตร ไดAแถลงนโยบายกับรัฐสภาโดยมี
นโยบาย เร�งด�วนที่จะทําในปwแรกในขAอ 1.10 ส�งเสริมใหAประชาชนเขAาถึงแหล�งเงินทุน สนับสนุน
สินเช่ือรายย�อย โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือประกอบอาชีพใหAแก�ประชาชนผูAมีรายไดAนAอย รวมถึงเพ่ิม
สวัสดิการของรัฐเพ่ือเปeนการดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล�งเงินทุนใหAแก�ผูAประกอบการและ
ประชาชน โดยเพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู�บAานและชุมชนเมืองอีกแห�งละ 1 ลAานบาท จัดต้ังกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลAานบาท “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เปeนนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเปeนวาระเร�งด�วนที่จะดําเนินการในปw 2555 สําหรับเปeนแหล�งเงินทุน
หมุนเวียนแบบดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ยในการพัฒนาอาชีพ สรAางงาน สรAางรายไดA เพ่ือการ
พัฒนาไปสู�การสรAางสวัสดิภาพ และสวัสดิการใหAแก�สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี  และ
เครือข�ายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสรAางภาวะผูAนําและการคุAมครองและพิทักษ�สิทธิ ทั้งน้ี 
รัฐบาลมุ�งเนAนที่จะทางานร�วมกับองค�กรสตรีต้ังแต�ระดับทAองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เพ่ือใหAโอกาสสตรี
ในทุกพ้ืนที่ทุกชุมชน ไดAมีส�วนร�วมในการร�วมคิดร�วมทํา ร�วมพัฒนาเพ่ือสตรีทุกคน โดยความร�วมมือ
ของหน�วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค�กรสตรีต�าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เพ่ือใหAสตรีไทยไดAใชAประโยชน�จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส�วนร�วมสรAางสรรค�พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555, หนAา 18) 
 จากป|ญหาที่เกิดข้ึนต�อสตรี ไม�ว�าจะเปeนป|ญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว การ
ขาดโอกาสในสังคม ป|ญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และที่สําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีนAอย 
จึงตAองส�งเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังน้ัน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเปeนนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนําศักยภาพและความ
แตกต�างระหว�างหญิงชาย ซึ่งนับว�าเปeนพลังสังคมอย�างหน่ึง ที่ยังไม�ไดAรับการพัฒนาอย�างเปeนระบบ 
ใหAมีการนํามาใชAอย�างสรAางสรรค� รวมทั้งเพ่ือพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหAเปeนพลังทาง
สังคมที่เขAมแข็ง สามารถช�วยนําพาและร�วมสรAางสังคมไปสู�ความเสมอภาค อย�างสรAางสรรค� และมี
สันติสุขอย�างเคียงบ�าเคียงไหล�กับผูAชาย จากนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ� 
ชินวัตร ในฐานะที่เปeนสตรี อยากเห็นผูAหญิงมีสิทธิเสรีภาพอย�างเท�าเทียมกับชาย ในสังคม เพราะเช่ือ
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ว�าประเทศไทยมีผูAหญิงเก�งที่ยังไม�ไดAแสดงความสามารถอย�างเต็มที่ซึ่งเขAาใจผูAหญิงในฐานะที่เปeนแม�
และภรรยา หรือผูAตามของครอบครัว โดยนโยบายของรัฐบาล มีแนวนโยบายในการส�งเสริมสตรีใน
เรื่องสิทธิ บทบาท เพ่ือใหAเกิดความทัดเทียมในเรื่องของความเปeนมนุษย� ความเปeนผูAหญิงต�อครอบครัว 
รวมทั้งการส�งเสริมรายไดA อาชีพ และคุณภาพแรงงานของสตรี ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล�าว 
คณะรัฐมนตรีไดAเห็นชอบอนุมัติจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห�งชาติ” ตามนโยบายเร�งด�วน                             
ดAวยยุทธศาสตร�การพัฒนาสตรี ประกอบดAวย การสรAางโอกาสในการเขAาถึงแหล�งทุนพัฒนาสตรีแบบ
ดอกเบี้ยตํ่า การพัฒนาโอกาสในการงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพ การเพ่ิมบทบาท และการ
สรAางภาวะผูAนา การเฝ�าระวังและดูแลป|ญหาของสตรีช�วยเหลือเยียวยาสตรี การรณรงค�ใหAสังคมเขAาใจ
ป|ญหาสตรีในทุกมิติ ภายใตAวิสัยทัศน� “สรAางสรรค�พลังสตรีใหAเปeนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ” 
(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555, หนAา 28) 
 สํ าหรั บกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของอํ า เภอ เมื อง รAอย เอ็ ด จั งห วัดรAอยเอ็ ด                           
มีคณะกรรมการจํานวน 224 คน ที่มาจากการแต�งต้ังแต�ละตําบล และสมาชิกในกลุ�ม จํานวน 8,750 คน 
ซึ่งสมาชิกในกลุ�มมีการกูAยืมเงินกองทุนเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ สรAางรายไดA สรAางงาน ใหAกับ
ครอบครัว ส�วนใหญ�จะนําเงินไปลงทุนซื้อวัตถุดิบ เพ่ือนํามาสานผลิตภัณฑ�สินคAา OTOP เน่ืองจากใน
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด มีพ้ืนที่ที่มีสินคAาส�งขAาวออกนอกประเทศและสินคAาอีกอื่นๆ              
อีกมากมาย ซึ่งสอดคลAองกับวัตถุประสงค�ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด มีความเขAมแข็งของสมาชิกในกลุ�ม และจัดกิจกรรมภายใน
กลุ�มอย�างต�อเน่ือง (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมืองรAอยเอ็ด, 2554, หนAา 3) ป|จจุบัน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการในดAานการจัดองค�การ             
ดAานการวางแผน ดAานการอํานวยการ และดAานการควบคุม เพ่ือใหAการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพ่ือใหAการบริหารสอดคลAองกับป|ญหาของสตรีในป|จจุบัน แต�จากการบริหารจัดการที่ผ�าน
มายังไม�อาจทราบไดAว�ามีประสิทธิภาพมากนAอยเพียงใด เพราะจากการรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ยังมีขAอคิดเห็นของคณะกรรมการบางส�วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จะตAองมีการ
ปรับปรุงแกAไขอย�างเร�งด�วนเพ่ือใหAเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในดAานการควบคุม ดAานการ
อํานวยการ ดAานการจัดองค�การ และดAานการวางแผน ซึ่งตAองเร�งพัฒนาการบริหารจัดการใหAมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนกว�าที่เปeนอยู�  
 จากเหตุผลดังกล�าวมาแลAวน้ี ผูAวิจัยในฐานะมีส�วนเกี่ยวขAองกับกองทุนบทบาทสตรี จึงสนใจ
ที่จะทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดAไปใชAเปeนขAอมูลสารสนเทศ และ
พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด                       
ใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต�อไป 
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2. วัตถุประสงคQของการวิจัย 
 2.1 เพ่ีอศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ของคณะกรรมการจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ  
 2.3 เพ่ือรวบรวมขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 คณะกรรมการที่มีอายุต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แตกต�างกัน 
 3.2 คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แตกต�างกัน 
 3.3 คณะกรรมการที่ประกอบอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แตกต�างกัน 
 
4. ประโยชนQท่ีได"รับจากการวิจัย 
 4.1 ไดAทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 
 4.2 ไดAทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดของคณะกรรมการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต�างกัน 
 4.3 ไดAทราบขAอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมอืง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 
 4.4 สามารถนําผลการวิจัยไปใชAเปeนขAอมูลสารสนเทศ และเปeนแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ใหAมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มากย่ิงข้ึน 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 5.1 ขอบเขตดAานประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
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  1) ประชากร (Population) ไดAแก� คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผูAปฏิบัติ
หนAาที่บริหารจัดการกองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด จํานวน 224 คน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด, 2554, หนAา 3) 
  2) กลุ�มตัวอย�าง (Sample) ไดAแก� คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผูAปฏิบัติ
หนAาที่บริหารจัดการกองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด จํานวน 144 คน กําหนดขนาดกลุ�ม
ตัวอย�างโดยใชAสูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane) (กัลยา  วานิชย�บัญชา, 2548, หนAา 19) 
 5.2 ขอบเขตดAานเน้ือหา ไดAแก� ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ใน 4 ดAาน คือ 1)การวางแผน 2)การ
จัดองค�การ 3)การอํานวยการ และ 4)การควบคุม  
 5.3 ขอบเขตดAานพ้ืนที่ ไดAแก� อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 
 5.4 เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย แบ�งออกเปeน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปeนแบบสอบถามลักษณะปลายป�ด (Close-ended Questionnaire) และแบบ
เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับป|จจัยส�วนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายป�ด (Close-ended Questionnaire) แบ�งออกเปeนสี่ดAาน 
คือ 1) ดAานการวางแผน 2) ดAานการจัดการ 3) ดAานการอํานวยการ และ4) ดAานการควบคุม 
แบบสอบถามเปeนแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 ตอนที่  3 เปeนแบบสอบถามแบบปลายเป�ด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม
ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 

 5.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค�าความ
เที่ยงตรง (Content Validity) ค�าอํานาจจําแนกรายขAอ (Discrimination Power/DP) และค�าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) ดังน้ี 

  5.5.1 ตรวจสอบจากผูAเช่ียวชาญ นําขAอคําถามฉบับร�าง ที่ผ�านการพิจารณาจากอาจารย�
ที่ปรึกษาหลักเสนอผูAเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแกAไข หาค�าความเที่ยงตรง (Content Validity) 
ทั้งโครงสรAางเน้ือหา (Content and Construct Validity) และสํานวนภาษา (Wording) และประเมิน
ดัชนีความสอดคลAองระหว�าง ขAอคําถามกับวัตถุประสงค� ในเน้ือหา (Index of Item - objective 
Congruence /IOC) จํานวน 3 ท�าน แลAวนําผลการพิจารณา และประเมินจากผูAเช่ียวชาญสามท�าน 
ดําเนินการหาค�าดัชนีความสอดคลAองระหว�างขAอคําถามกับวัตถุประสงค� (Index of Item - objective 
Congruence /IOC) (ธีระศักด์ิ อุ�นอารมณ�เลิศ, 2549, หนAา 65) 
   5.5.2 ผลการประเมินค�าดัชนีความสอดคลAอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) IOC โดยเลือกขAอคําถามที่มีค�าต้ังแต� 0.67 ข้ึนไป จากขAอคําถามทั้งหมด จํานวน 
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28 ขAอ ค�าดัชนีความสอดคลAอง เท�ากับ 1.00 จํานวน 28 ขAอ ซึ่งใชAไดAทั้งหมด แลAวนําขAอคําถามที่ใชAไดA
ทั้งหมดไปหาค�าอํานาจจําแนกรายขAอ (Discrimination Power/DP) และค�าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)  

  5.5.3 ตรวจสอบกับประชากรไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง โดยนําแบบสอบถามไปใชAทดลองกับ
ประชากรที่ไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง (Try–out) จํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะใกลAเคียงกับกลุ�มตัวอย�างใน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แลAวนําผลการตอบแบบสอบถาม
กลับมาทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ  
  5.5.4 ค�าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) นําขAอที่มีค�าอํานาจจําแนกผ�าน

เกณฑ�จากวิธีการหาค�า t-test แลAวหาค�าสัมประสิทธ์ิแอลฟ�า (α-coefficient) ตามสูตรของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หนAา 35) ผลจากการทดสอบ 
ค�าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท�ากับ 0.92 
 5.6 สถิติที่ใชAในการวิจัย 
  5.6.1 สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดAแก� ค�าดัชนีความสอดคลAองระหว�างขAอคําถาม
กับวัตถุประสงค� (Index of Item Objective Congruence หรือ (IOC ) (ธีระศักด์ิ อุ�นอารมณ�เลิศ, 
2549, หนAา 65) และค�าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
  5.6.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดAแก� ความถ่ี รAอยละ ค�าเฉลี่ย และ
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  5.6.3 สถิติวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแก� การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One–way 
ANOVA) / (F-test) 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการวิเคราะห�ป|จจัยส�วนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว�า ผูAตอบ
แบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 36 – 50 ปw จํานวน 63 คน คิดเปeนรAอยละ 43.75 มีระดับการศึกษาตํ่า
กว�าปริญญาตรี จํานวน 71 คน คิดเปeนรAอยละ 49.30 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน               
43 คน คิดเปeนรAอยละ 29.86 
 6.2 ผลการวิเคราะห�ขAอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ผลการวิจัย พบว�า ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัด
รAอยเอ็ด โดยรวม และรายดAาน อยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปeนรายดAาน อยู�ในระดับมากทั้งสี่ดAาน 
เรียงจากดAานที่มีค�าเฉลี่ยมากไปหานAอย ไดAแก� ดAานการวางแผน ดAานการจัดองค�การ ดAานการ
อํานวยการ และดAานการควบคุม ตามลําดับ  
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 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 
  สมมุติฐานที่ 1 ผลการวิจัยพบว�า คณะกรรมการที่มีอายุต�างกันมีความคิดเห็นต�อการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวมไม�แตกต�างกัน         
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม�เปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไวA 
  สมมุติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบว�า คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต�างกันมีความ
คิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม             
ไม�แตกต�างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม�เปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไวA 
  สมมุติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบว�า คณะกรรมการที่ประกอบอาชีพต�างกันมีความคิดเห็น
ต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม             
ไม�แตกต�างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม�เปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไวA 
 6.4 สรุปขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยสรุป ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัด
รAอยเอ็ด ลําดับตามความถ่ีสูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก ไดAแก� ควรควบคุมบุคลากร ตรวจสอบการ
บริหารจัดการ และใหAการติดตามประเมินผลในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมากย่ิงข้ึน ควร
อํานวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และควรจัดองค�การ
ในบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1  การวิเคราะห�ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ผลการวิจัย พบว�า ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�
ในระดับมาก ที่เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด มีประสิทธิภาพอยู�มากพอควร เพราะมีการบริหารจัดการเปeนไปตามรูปแบบ
ของรัฐบาลไดAกําหนดไวA โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไดAร�วมกันวางแผนขับเคลื่อนตามนโยบาย
ถูกตAอง โดยเฉพาะในดAานการวางแผน ดAานการจัดองค�การดAานการอํานวยการ และดAานการควบคุม 
อาจบริหารจัดการไดAมีประสิทธิภาพ จึงทําใหAคณะกรรมการมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลAองกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา ปุณโณฑก (2551, บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอป�าแดด จังหวัด
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เชียงราย” ผลการวิจัยพบว�า โดยรวม อยู�ในระดับมาก และสอดคลAองกับงานวิจัยของดํารงค� มากระจัน 
(2551, บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บAานต�อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บAานในจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว�า ความคิดเห็น
ของสมาชิกกองทุนหมู�บAานต�อประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บAานใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปeนรายดAานอภิปรายผลการวิจัยไดAดังน้ี 
   1) ดAานการวางแผน พบว�า ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก ที่เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุนในดAานการวางแผน 
มีประสิทธิภาพ อยู�มากพอควร อาจดAวยเหตุน้ีจึงทําใหAคณะกรรมการ มีความคิดเห็นต�อการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการวางแผน อยู�ในระดับ
มาก ซึ่งผลอการวิจัยในประเด็นน้ี สอดคลAองกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา ปุณโณฑก (2551, บทคัดย�อ)
ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว�า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
หมู�บAานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บAานในพ้ืนที่ตําบลป�าแงะ อําเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย ดAาน
การวางแผนการ โดยรวมอยู�ในระดับมาก  
   2) ดAานการจัดองค�การ ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการจัดองค�การ โดยรวม อยู�ในระดับมาก ที่เปeนเช�นน้ี
อภิปรายไดAว�า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุน
ในดAานการจัดองค�การ มีประสิทธิภาพ อยู�มากพอควร อาจดAวยเหตุน้ีจึงทําใหAคณะกรรมการกองทุนมี
ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดใน
เขตเทศบาลเมืองรAอยเอ็ด อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการจัดองค�การ โดยรวมอยู�ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของพันธ�ศักด์ิ กลิ่นศรีสุข (2548, บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว�า ความคิดเห็นของกรรมการต�อการจัดการกองทุนหมู�บAานกรณีศึกษา : 
ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ดAานการจัดองค�การ โดยรวมอยู�ในระดับมาก  
  3) ดAานการอํานวยการ พบว�า ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับปานกลาง ที่เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุน ดAานการ
อํานวยการ มีประสิทธิภาพ อยู�มากพอควร อาจดAวยเหตุน้ีจึงทําใหAคณะกรรมการ มีความคิดเห็นต�อการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ในดAานการอํานวยการ 
โดยรวม อยู�ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นน้ี สอดคลAองกับการวิจัยของเยาวลักษณ� แถมศิริ 
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(2553, บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนหมู�บAานในเขตตําบลหัวขวาง อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว�า การบริหารจัดการกองทุนหมู�บAานในเขตตําบลหัว
ขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดAานการอํานวยการ โดยรวมอยู�ในระดับมาก  
   4) ดAานการควบคุม พบว�า ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก ที่เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุนในดAานการควบคุม 
มีประสิทธิภาพ อยู�มากพอควรอาจดAวยเหตุน้ีจึงทําใหAคณะกรรมการ มีความคิดเห็นต�อการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอ เมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดในดAานการควบคุม โดยรวม 
อยู�ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นน้ี สอดคลAองกับงานวิจัยของเรืองศิลป� ภูแกAว (2554, 
บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนหมู�บAาน บAาน
โคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว�า ความ
คิดเห็นของสมาชิกที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนหมู�บAาน บAานโคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง 
อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดAานการควบคุม โดยรวม อยู�ในระดับปานกลาง  
 7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
อําเภอเมืองร"อยเอ็ด จังหวัดร"อยเอ็ด ของคณะกรรมการ ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต�างกัน  
  7.2.1 อายุ พบว�า คณะกรรมการ ที่มีอายุต�างกัน ความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�แตกต�างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า อายุเปeนเพียงสัญลักษณ�ที่บ�งบอกใหAทราบว�าใครเกิดก�อนหรือใครเกิดหลัง
เท�าน้ัน แต�คณะกรรมไม�ว�าจะช�วงอายุใดก็ตาม สอดคลAองกับงานวิจัยของเรืองศิลป� ภูแกAว (2554, 
บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนหมู�บAาน บAาน
โคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว�า สมาชิกที่มีอายุ ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนหมู�บAาน  
บAานโคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม�แตกต�างกัน 
  7.2.2 ระดับการศึกษา พบว�า คณะกรรมการ ที่มีระดับการศึกษาต�างกัน ความคิดเห็นต�อ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�แตกต�างกันทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยไม�เปeนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวA ที่เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า ระดับการศึกษา
เปeนเพียงสัญลักษณ�เครื่องบ�งบอกใหAทราบถึงวิทยาฐานะที่มีระดับการศึกษาที่สูงหรือตํ่าเท�าน้ัน แต�
ประชาชนไม�ว�าจะระดับการศึกษาใดก็ตาม มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�ข้ึนอยู�ว�าจะอยู�ในระดับการศึกษาระดับใด แต�ข้ึนอยู�กับการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน คณะกรรมการ ไม�ว�าจะช�วงระดับ
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การศึกษาใดก็ตามต�าง มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�แตกต�าง ซึ่งสอดคลAองกับการวิจัยของเรืองศิลป� ภูแกAว (2554, บทคัดย�อ)   
ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนหมู�บAาน บAานโคกสี
ทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบว�า สมาชิกที่มี ระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนหมู�บAาน บAาน
โคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม�แตกต�างกัน  
  7.2.3 ประกอบอาชีพ พบว�า คณะกรรมการ ที่ประกอบอาชีพต�างกัน ความคิดเห็นต�อ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�แตกต�างกัน ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยไม�เปeนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวA ที่เปeนเช�นน้ีอภิปรายไดAว�า อาชีพเปeนเพียง
สัญลักษณ�เครื่องบ�งบอกใหAทราบถึงการประกอบอาชีพที่แตกต�างกัน แต�ประชาชนไม�ว�าจะประกอบ
อาชีพใดก็ตาม มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด 
จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�ข้ึนอยู�ว�าจะประกอบอาชีพไหน แต�ข้ึนอยู�กับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน คณะกรรมการไม�ว�าจะประกอบอาชีพใดก็ตามต�าง มีความคิดเห็นต�อการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไม�แตกต�าง ซึ่งสอดคลAอง
กับการวิจัยของเพ็ญโสภา ปุณโณฑก (2551, บทคัดย�อ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย” ผล
การเปรียบเทียบพบว�าคณะกรรมการที่มี อาชีพ ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย โดยรวม และดAานไม�แตกต�างกัน  
 
8. ข"อเสนอแนะ  
 8.1 ขAอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  8.1.1 ดAานการวางแผน พบว�า ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก ดังน้ัน 
ผูAบริหารกองทุนบทบาทสตรี และผูAมีส�วนเกี่ยวขAอง จึงควรรักษามาตรฐานน้ีไวA และยกระดับการ
พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ในดAานการ
วางแผน ใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
  8.1.2 ดAานการจัดองค�การ ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก ดังน้ัน ผูAบริหาร
กองทุนบทบาทสตรี และผูAมีส�วนเกี่ยวขAอง จึงควรรักษามาตรฐานน้ีไวA และยกระดับการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในดAานการจัดองค�การ ใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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  8.1.3 ดAานการอํานวยการ พบว�า ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก 
ดังน้ัน ผูAบริหารกองทุนบทบาทสตรี และผูAมีส�วนเกี่ยวขAอง จึงควรรักษามาตรฐานน้ีไวA และยกระดับ
การพัฒนาโดยการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAาน
การอํานวยการ ใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  8.1.4 ดAานการควบคุม พบว�า ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู�ในระดับมาก ดังน้ัน 
ผูAบริหารกองทุนบทบาทสตรี และผูAมีส�วนเกี่ยวขAอง จึงควรรักษามาตรฐานน้ีไวA และยกระดับการ
พัฒนาโดยการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการ
ควบคุม ใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   
 8.2 ขAอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต�อไป 
  8.2.1 จากผลการวิจัยพบว�า โดยรวม อยู�ในระดับมาก ดังน้ัน ควรวิจัย ความพึงพอใจต�อ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด  
  8.2.2 จากผลการวิจัยพบว�า ดAานที่มีค�าเฉลี่ยนAอยที่สุด คือ ดAานการควบคุม ดังน้ัน            
จึงควรวิจัย ป|ญหา อุปสรรค การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดAานการควบคุม เพ่ือใหAเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  8.2.3 จากผลการวิจัยพบว�า ขAอที่มีค�าเฉลี่ยนAอยที่สุดในสี่ดAาน คือ ขAอ 6 ที่ว�า “ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไม�เปeนทางการมีประสิทธิภาพ” ดังน้ัน จึงควรวิจัย ประสิทธิภาพ         
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไม�เปeนทางการใหAมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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10. คําขอบคุณ  
 ขอขอบพระคุณ ผูAช�วยศาสตราจารย� ดร.สมเกรียรติ เกียรติเจริญ อาจารย�ที่ปรึกษาหลัก
และ รองศาสตราจารย�อุดม  พิริยสิงห� อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม ที่กรุณาใหAความรูA คําแนะนํา คําปรึกษา 
และตรวจแกAไขอันเปeนประโยชน�แก�ผูAวิจัย จึงขอขอบพระคุณเปeนอย�างสูง ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล ผูAช�วยศาสตราจารย� ดร.สุรสิทธ์ิ ไกรสิน และ           
นายกองพล  ศิริเวช ที่ใหAความอนุเคราะห�เปeนผูAเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนทําใหA
สารนิพนธ�เล�มน้ีสําเร็จสมบูรณ�   
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผูAปฏิบัติหนAาที่บริหารจัดการ
กองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ซึ่งไดAรับการคัดเลือกเปeนตัวแทน ทุกท�านที่กรุณาใหA
ความช�วยเหลือในดAานการใหAขAอมูลและการเก็บขAอมูลในการวิจัย จนทําใหAสารนิพนธ�เล�มน้ีสําเร็จลงไดA
อย�างสมบูรณ�  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย�ทุกท�านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เมตตา กรุณาใหA
ความรูAทางวิชาการ ตํารา เอกสารต�าง ๆ ที่เกี่ยวขAองในการทําสารนิพนธ� ตลอดจนผูAเกี่ยวขAองที่ไม�ไดA
กล�าวนามมา ณ โอกาสน้ี ไดAมีส�วนร�วมในการใหAขAอมูล ใหAกําลังใจและคอยช�วยเหลือสนับสนุน  คุณค�า
และประโยชน�อันพึงมีจากสารนิพนธ�ฉบับน้ี ผูAวิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาพระคุณแด�บิดามารดา ครู อาจารย� 
ที่ใหAการอบรมสั่งสอนใหAมีสติป|ญญา และคุณธรรมเครื่องช้ีนําความสําเร็จในชีวิต 


