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สารนิพนธนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
ของคณะกรรมการจํ า แนกตามอายุ ระดั บ การศึ ก ษา และประกอบอาชี พ และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด กลุมตัวอยาง ที่ใชAในการวิจัย ไดAแก คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีผูA ป ฏิบั ติห นAาที่ บริ ห ารจั ดการกองทุ น อําเภอเมื องรA อยเอ็ ด จั งหวั ดรAอ ยเอ็ ด จํานวน
144 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชAสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชAใน
การวิ จั ย คื อ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหA าระดั บ โดยมี ค าความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
ทั้ ง ฉบั บ เทากั บ 0.92 สถิ ติ ที่ ใ ชA ใ นการวิ เ คราะหขA อ มู ล ไดA แ ก ความถี่ (Frequency) รA อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน
หรืออAางอิง ไดAแก การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิ ดเห็นของคณะกรรมการที่มี ตอการบริ หารจัดการกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวมและรายขAอ อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปeนรายดAาน อยูในระดับมากทั้งสี่ดAาน เรียงจากดAานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานAอย ไดAแก ดAาน
การวางแผนดAานการจั ดองคการ ดAานการอํานวยการ และดA านการควบคุม ตามลําดับ 2) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา คณะกรรมการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ตางกัน มีความ
คิดเห็ นตอการบริ ห ารจั ดการกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี อํ าเภอเมื อ งรA อ ยเอ็ ด จั ง หวั ดรA อ ยเอ็ ดที่
โดยรวมและรายดAาน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวA
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และ 3) ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับ แนวทางพัฒนาการบริห ารจั ดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก ไดAแก
ควรควบคุมบุคลากร ตรวจสอบการบริหารจัดการ และใหAการติดตามประเมินผลในกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีใหAมากยิ่งขึ้น ควรอํานวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และควรจัดองคการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. การบริหารจัดการ 3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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. ความสําคัญและที่มาของปNญหาที่ทําการวิจัย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดAแถลงนโยบายกับรัฐสภาโดยมี
นโยบาย เรงดวนที่จะทําในปwแรกในขAอ 1.10 สงเสริมใหAประชาชนเขAาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุน
สินเชื่อ รายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่ อประกอบอาชีพใหAแกประชาชนผูAมี รายไดA นAอย รวมถึงเพิ่ ม
สวั ส ดิ ก ารของรัฐ เพื่ อ เปe นการดู แลสั ง คมในชุ ม ชน จั ดหาแหลงเงิ นทุ นใหA แกผูA ป ระกอบการและ
ประชาชน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบAานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลAานบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลAานบาท “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เปeนนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเปeนวาระเรงดวนที่จะดําเนินการในปw 2555 สําหรับเปeนแหลงเงินทุน
หมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ยในการพัฒนาอาชีพ สรAางงาน สรAางรายไดA เพื่อการ
พัฒนาไปสู การสรA างสวั สดิ ภาพ และสวั สดิก ารใหA แกสตรี รวมถึงการพัฒ นาศัก ยภาพสตรี และ
เครือขายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสรA างภาวะผูAนําและการคุAม ครองและพิทั กษสิท ธิ ทั้ง นี้
รัฐบาลมุงเนAนที่จะทางานรวมกับองคกรสตรีตั้งแตระดับทAองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อใหAโอกาสสตรี
ในทุกพื้นที่ทุกชุมชน ไดAมีสวนรวมในการรวมคิดรวมทํา รวมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคน โดยความรวมมือ
ของหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และองคกรสตรีตาง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อใหAสตรีไทยไดAใชAประโยชนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีสวนรวมสรAางสรรคพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555, หนAา 18)
จากป|ญหาที่เกิดขึ้นตอสตรี ไมวาจะเปeนป|ญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว การ
ขาดโอกาสในสังคม ป|ญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และที่สําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีนAอย
จึงตAองสงเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเปeนนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนําศักยภาพและความ
แตกตางระหวางหญิงชาย ซึ่งนับวาเปeนพลังสังคมอยางหนึ่ง ที่ยังไมไดAรับการพัฒนาอยางเปeนระบบ
ใหAมีการนํามาใชAอยางสรAางสรรค รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหAเปeนพลังทาง
สังคมที่เขAมแข็ง สามารถชวยนําพาและรวมสรAางสังคมไปสูความเสมอภาค อยางสรAางสรรค และมี
สันติสุขอยางเคียงบาเคียงไหลกับผูAชาย จากนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร ในฐานะที่เปeนสตรี อยากเห็นผูAหญิงมีสิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียมกับชาย ในสังคม เพราะเชื่อ
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วาประเทศไทยมีผูAหญิงเกงที่ยังไมไดAแสดงความสามารถอยางเต็มที่ซึ่งเขAาใจผูAหญิงในฐานะที่เปeนแม
และภรรยา หรือผูAตามของครอบครัว โดยนโยบายของรัฐบาล มีแนวนโยบายในการสงเสริมสตรีใน
เรื่องสิทธิ บทบาท เพื่อใหAเกิดความทัดเทียมในเรื่องของความเปeนมนุษย ความเปeนผูAหญิงตอครอบครัว
รวมทั้งการสงเสริมรายไดA อาชีพ และคุณภาพแรงงานของสตรี ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว
คณะรัฐมนตรีไดAเห็นชอบอนุมัติจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ” ตามนโยบายเรงดวน
ดAวยยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี ประกอบดAวย การสรAางโอกาสในการเขAาถึงแหลงทุนพัฒนาสตรีแบบ
ดอกเบี้ยต่ํา การพัฒนาโอกาสในการงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มบทบาท และการ
สรAางภาวะผูAนา การเฝ•าระวังและดูแลป|ญหาของสตรีชวยเหลือเยียวยาสตรี การรณรงคใหAสังคมเขAาใจ
ป|ญหาสตรีในทุกมิติ ภายใตAวิสัยทัศน “สรAางสรรคพลังสตรีใหAเปeนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ”
(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555, หนAา 28)
สํ า หรั บ กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ข องอํ า เภอเมื อ งรA อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด รA อ ยเอ็ ด
มีคณะกรรมการจํานวน 224 คน ที่มาจากการแตงตั้งแตละตําบล และสมาชิกในกลุม จํานวน 8,750 คน
ซึ่งสมาชิก ในกลุมมีก ารกูA ยืม เงิ นกองทุ นเพื่อนํ าไปประกอบอาชีพ สรAางรายไดA สรAางงาน ใหAกั บ
ครอบครัว สวนใหญจะนําเงินไปลงทุนซื้อวัตถุดิบ เพื่อนํามาสานผลิตภัณฑสินคAา OTOP เนื่องจากใน
อําเภอเมื องรAอ ยเอ็ ด จัง หวั ดรAอ ยเอ็ด มีพื้ นที่ ที่ มีสิ นคA าสงขAาวออกนอกประเทศและสินคA าอี กอื่ นๆ
อีกมากมาย ซึ่งสอดคลAองกับวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด มีความเขAมแข็งของสมาชิกในกลุม และจัดกิจกรรมภายใน
กลุมอยางตอเนื่อง (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมืองรAอยเอ็ด, 2554, หนAา 3) ป|จจุบัน กองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรี อํ าเภอเมือ งรAอ ยเอ็ ด จั งหวั ดรA อยเอ็ด ไดA บริ ห ารจั ดการในดA านการจั ดองคการ
ดAานการวางแผน ดAานการอํานวยการ และดAานการควบคุม เพื่อใหAการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพื่อใหAการบริหารสอดคลAองกับป|ญหาของสตรีในป|จจุบัน แตจากการบริหารจัดการที่ผาน
มายั ง ไมอาจทราบไดA ว ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากนA อ ยเพี ย งใด เพราะจากการรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ ยังมีขAอคิดเห็นของคณะกรรมการบางสวนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จะตAองมีการ
ปรับปรุง แกAไขอยางเรงดวนเพื่ อใหAเกิ ดประสิ ทธิภาพสู งสุด โดยเฉพาะในดAานการควบคุม ดAานการ
อํานวยการ ดAานการจั ดองคการ และดA านการวางแผน ซึ่ ง ตA อ งเรงพั ฒ นาการบริ หารจั ดการใหA มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวาที่เปeนอยู
จากเหตุผลดังกลาวมาแลAวนี้ ผูAวิจัยในฐานะมีสวนเกี่ยวขAองกับกองทุนบทบาทสตรี จึงสนใจ
ที่จะทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อํ าเภอเมืองรAอยเอ็ด จั งหวัดรAอยเอ็ด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดAไปใชAเปe นขAอมู ลสารสนเทศ และ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อํ า เภอเมื อ งรA อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด รA อ ยเอ็ ด
ใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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2. วัตถุประสงคQของการวิจัย
2.1 เพี่ อ ศึ กษาความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการที่มี ตอการบริห ารจัดการกองทุนพั ฒ นา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ของคณะกรรมการจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อรวบรวมขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คณะกรรมการที่มี อ ายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริห ารจั ดการกองทุ นพัฒ นา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แตกตางกัน
3.2 คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แตกตางกัน
3.3 คณะกรรมการที่ประกอบอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แตกตางกัน
4. ประโยชนQที่ได"รับจากการวิจัย
4.1 ไดAทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
4.2 ไดAทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดของคณะกรรมการที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ตางกัน
4.3 ไดAทราบขAอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
4.4 สามารถนําผลการวิจัยไปใชAเปeนขAอมูลสารสนเทศ และเปeนแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ใหAมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตดAานประชากรและกลุมตัวอยาง
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1) ประชากร (Population) ไดAแก คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผูAปฏิบัติ
หนAาที่บริหารจัดการกองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด จํานวน 224 คน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด, 2554, หนAา 3)
2) กลุมตั วอยาง (Sample) ไดA แก คณะกรรมการกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีผูA ปฏิบั ติ
หนAาที่บริหารจัดการกองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด จํานวน 144 คน กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชAสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, หนAา 19)
5.2 ขอบเขตดAานเนื้อหา ไดAแก ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ใน 4 ดAาน คือ 1)การวางแผน 2)การ
จัดองคการ 3)การอํานวยการ และ 4)การควบคุม
5.3 ขอบเขตดAานพื้นที่ ไดAแก อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
5.4 เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย แบงออกเปeน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปe นแบบสอบถามลั กษณะปลายป‚ ด (Close-ended Questionnaire) และแบบ
เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับป|จจัยสวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายป‚ด (Close-ended Questionnaire) แบงออกเปeนสี่ดAาน
คื อ 1) ดA า นการวางแผน 2) ดA านการจั ด การ 3) ดA า นการอํ านวยการ และ4) ดA านการควบคุ ม
แบบสอบถามเปeนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปe นแบบสอบถามแบบปลายเป‚ ด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม
ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
5.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาคาความ
เที่ยงตรง (Content Validity) คาอํานาจจําแนกรายขAอ (Discrimination Power/DP) และคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) ดังนี้
5.5.1 ตรวจสอบจากผูAเชี่ยวชาญ นําขAอคําถามฉบับราง ที่ผานการพิจารณาจากอาจารย
ที่ปรึกษาหลักเสนอผูAเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกAไข หาคาความเที่ยงตรง (Content Validity)
ทั้งโครงสรAางเนื้อหา (Content and Construct Validity) และสํานวนภาษา (Wording) และประเมิน
ดัชนีความสอดคลAองระหวาง ขAอคําถามกับวัตถุประสงค ในเนื้อหา (Index of Item - objective
Congruence /IOC) จํานวน 3 ทาน แลAวนําผลการพิจารณา และประเมินจากผูAเชี่ยวชาญสามทาน
ดําเนินการหาคาดัชนีความสอดคลAองระหวางขAอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item - objective
Congruence /IOC) (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549, หนAา 65)
5.5.2 ผลการประเมิ นคาดั ช นี ค วามสอดคลA อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) IOC โดยเลือกขAอคําถามที่มีคาตั้งแต 0.67 ขึ้นไป จากขAอคําถามทั้งหมด จํานวน

7
28 ขAอ คาดัชนีความสอดคลAอง เทากับ 1.00 จํานวน 28 ขAอ ซึ่งใชAไดAทั้งหมด แลAวนําขAอคําถามที่ใชAไดA
ทั้ง หมดไปหาคาอํ านาจจํ าแนกรายขA อ (Discrimination Power/DP) และคาความเชื่ อ มั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)
5.5.3 ตรวจสอบกับประชากรไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําแบบสอบถามไปใชAทดลองกับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Try–out) จํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะใกลAเคียงกับกลุมตัวอยางใน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด แลAวนําผลการตอบแบบสอบถาม
กลับมาทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ
5.5.4 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) นําขAอที่มีคาอํานาจจําแนกผาน
เกณฑจากวิธีการหาคา t-test แลAวหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟˆา (α-coefficient) ตามสูตรของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หนAา 35) ผลจากการทดสอบ
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เทากับ 0.92
5.6 สถิติที่ใชAในการวิจัย
5.6.1 สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดAแก คาดัชนีความสอดคลAองระหวางขAอคําถาม
กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence หรือ (IOC ) (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ,
2549, หนAา 65) และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
5.6.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดAแก ความถี่ รAอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.6.3 สถิติวิเคราะหขAอมูล ไดAแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way
ANOVA) / (F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหป|จจัยสวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูAตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36 – 50 ปw จํานวน 63 คน คิดเปeนรAอยละ 43.75 มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริ ญ ญาตรี จํ านวน 71 คน คิ ดเปe นรA อ ยละ 49.30 และประกอบอาชี พ เกษตรกรรม จํ านวน
43 คน คิดเปeนรAอยละ 29.86
6.2 ผลการวิเคราะหขAอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการที่มี ตอการบริห ารจั ดการกองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี อํ าเภอเมื อ งรAอ ยเอ็ ด จัง หวั ด
รAอยเอ็ด โดยรวม และรายดAาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปeนรายดAาน อยูในระดับมากทั้งสี่ดAาน
เรี ยงจากดA านที่ มี คาเฉลี่ ยมากไปหานA อ ย ไดA แก ดA านการวางแผน ดA านการจั ดองคการ ดA านการ
อํานวยการ และดAานการควบคุม ตามลําดับ
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6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
สมมุติฐานที่ 1 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวมไมแตกตางกัน
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวA
สมมุติฐานที่ 2 ผลการวิจั ยพบวา คณะกรรมการที่มี ระดับ การศึ กษาตางกันมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม
ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวA
สมมุติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการที่ประกอบอาชีพตางกันมีความคิดเห็น
ตอการบริ ห ารจั ดการกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี อํ าเภอเมื อ งรA อ ยเอ็ ด จั ง หวั ดรA อ ยเอ็ ด โดยรวม
ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปeนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวA
6.4 สรุปขAอเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยสรุป ขAอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวั ด
รAอยเอ็ด ลําดับ ตามความถี่สูง ไปหาต่ํา สามอันดับแรก ไดA แก ควรควบคุมบุคลากร ตรวจสอบการ
บริ ห ารจั ด การ และใหA ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลในกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใหA ม ากยิ่ ง ขึ้ น ควร
อํานวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรจัดองคการ
ในบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การวิ เคราะหความคิดเห็ นของคณะกรรมการที่มี ตอการบริ ห ารจัดการกองทุ นพั ฒ นา
บทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยู
ในระดับมาก ที่เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือ ง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด มีประสิทธิภาพอยูมากพอควร เพราะมีการบริหารจัดการเปeนไปตามรูปแบบ
ของรัฐบาลไดAกําหนดไวA โดยกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี ไดA รวมกันวางแผนขับ เคลื่อนตามนโยบาย
ถูกตAอง โดยเฉพาะในดAานการวางแผน ดAานการจัดองคการดAานการอํานวยการ และดAานการควบคุม
อาจบริห ารจัดการไดAมี ประสิ ทธิ ภาพ จึง ทําใหA คณะกรรมการมีความคิ ดเห็นตอการบริห ารจัดการ
กองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี อํ า เภอเมื อ งรA อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด รA อ ยเอ็ ด โดยรวม อยู ในระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคลAองกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา ปุณโณฑก (2551, บทคัดยอ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการที่ มี ตอการบริ ห ารจั ด การกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี อํ า เภอปˆ าแดด จั ง หวั ด
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เชียงราย” ผลการวิจัยพบวา โดยรวม อยูในระดับมาก และสอดคลAองกับงานวิจัยของดํารงค มากระจัน
(2551, บทคัดยอ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบAานตอประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบAานในจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
ของสมาชิ กกองทุ นหมู บAานตอประสิท ธิภาพการดํ าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู บA านใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปeนรายดAานอภิปรายผลการวิจัยไดAดังนี้
1) ดAานการวางแผน พบวา ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก ที่เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุนในดAานการวางแผน
มีประสิทธิภาพ อยูมากพอควร อาจดAวยเหตุนี้จึงทําใหAคณะกรรมการ มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการวางแผน อยูในระดับ
มาก ซึ่งผลอการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคลAองกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา ปุณโณฑก (2551, บทคัดยอ)
ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอปˆาแดด จัง หวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบวา ประสิ ทธิภาพการบริห ารจั ดการกองทุ น
หมูบAานของคณะกรรมการกองทุนหมูบAานในพื้นที่ตําบลปˆาแงะ อําเภอปˆาแดด จังหวัดเชียงราย ดAาน
การวางแผนการ โดยรวมอยูในระดับมาก
2) ดAานการจัดองคการ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อํ าเภอเมื อ งรA อ ยเอ็ ด จั ง หวั ดรA อ ยเอ็ ด ดA านการจั ดองคการ โดยรวม อยูในระดั บ มาก ที่ เ ปe นเชนนี้
อภิปรายไดAวา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุน
ในดAานการจัดองคการ มีประสิทธิภาพ อยูมากพอควร อาจดAวยเหตุนี้จึงทําใหAคณะกรรมการกองทุนมี
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดใน
เขตเทศบาลเมืองรAอยเอ็ด อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการจัดองคการ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของพันธศักดิ์ กลิ่นศรีสุข (2548, บทคัดยอ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริห ารจั ดการกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมื อง จัง หวั ด
ปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของกรรมการตอการจัดการกองทุนหมูบAานกรณีศึกษา :
ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ดAานการจัดองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก
3) ดAานการอํานวยการ พบวา ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ที่เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา
กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี อํ าเภอเมือ งรAอยเอ็ ด จังหวั ดรAอยเอ็ ด ไดAบริห ารจัดการกองทุน ดAานการ
อํานวยการ มีประสิทธิภาพ อยูมากพอควร อาจดAวยเหตุนี้จึงทําใหAคณะกรรมการ มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ ด ในดAานการอํานวยการ
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคลAองกับการวิจัยของเยาวลักษณ แถมศิริ
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(2553, บทคัดยอ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนหมูบAานในเขตตําบลหัวขวาง อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการกองทุนหมูบAานในเขตตําบลหัว
ขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดAานการอํานวยการ โดยรวมอยูในระดับมาก
4) ดAานการควบคุม พบวา ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก ที่เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไดAบริหารจัดการกองทุนในดAานการควบคุม
มีประสิทธิภาพ อยูมากพอควรอาจดAวยเหตุนี้จึงทํ าใหAคณะกรรมการ มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอ เมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ดในดAานการควบคุม โดยรวม
อยูในระดั บมาก ซึ่ ง ผลการวิ จั ยในประเด็นนี้ สอดคลA องกั บงานวิจั ยของเรื องศิล ปŠ ภู แกAว (2554,
บทคัดยอ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบAาน บAาน
โคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของสมาชิกที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบAาน บAานโคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง
อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดAานการควบคุม โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิ ดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อําเภอเมืองร"อยเอ็ด จังหวัดร"อยเอ็ด ของคณะกรรมการ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ตางกัน
7.2.1 อายุ พบวา คณะกรรมการ ที่มีอ ายุตางกัน ความคิ ดเห็นตอการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา อายุเปeนเพียงสัญลักษณที่บงบอกใหAทราบวาใครเกิดกอนหรือใครเกิดหลัง
เทานั้น แตคณะกรรมไมวาจะชวงอายุใดก็ ตาม สอดคลAองกับงานวิจัยของเรืองศิลปŠ ภูแกAว (2554,
บทคัดยอ) ไดAทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบAาน บAาน
โคกสี ท องหลาง ตํ าบลโคกสี ท องหลาง อํ าเภอวาปw ป ทุ ม จั ง หวั ด มหาสารคาม” ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบวา สมาชิกที่มีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบAาน
บAานโคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไมแตกตางกัน
7.2.2 ระดับการศึกษา พบวา คณะกรรมการ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ความคิดเห็นตอ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไมแตกตางกันทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยไมเปeนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวA ที่เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา ระดับการศึกษา
เปeนเพียงสัญลักษณเครื่อ งบงบอกใหAทราบถึงวิทยาฐานะที่ มีระดับ การศึกษาที่สูงหรือต่ําเทานั้น แต
ประชาชนไมวาจะระดับการศึกษาใดก็ตาม มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไมขึ้นอยูวาจะอยูในระดับการศึกษาระดับใด แตขึ้นอยูกับการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการ ไมวาจะชวงระดับ
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การศึกษาใดก็ตามตาง มีความคิดเห็ นตอการบริ หารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมือ ง
รAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไมแตกตาง ซึ่งสอดคลAองกับการวิจัยของเรืองศิลปŠ ภูแกAว (2554, บทคัดยอ)
ไดA ทํ าการวิ จั ยเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นของสมาชิก ที่ มี ตอการบริห ารจั ดการกองทุ นหมู บAาน บA านโคกสี
ทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบวา สมาชิกที่มี ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบAาน บAาน
โคกสีทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปwปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไมแตกตางกัน
7.2.3 ประกอบอาชีพ พบวา คณะกรรมการ ที่ประกอบอาชีพตางกัน ความคิดเห็นตอ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยไมเปeนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวA ที่เปeนเชนนี้อภิปรายไดAวา อาชีพเปeนเพียง
สัญลั กษณเครื่องบงบอกใหAทราบถึงการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน แตประชาชนไมวาจะประกอบ
อาชีพใดก็ตาม มีความคิ ดเห็ นตอการบริหารจัดการกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมื องรAอยเอ็ ด
จังหวัดรAอยเอ็ด ไมขึ้นอยูวาจะประกอบอาชีพไหน แตขึ้นอยูกับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการไมวาจะประกอบอาชีพใดก็ตามตาง มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ไมแตกตาง ซึ่งสอดคลAอง
กั บการวิ จั ยของเพ็ ญโสภา ปุ ณโณฑก (2551, บทคั ดยอ) ไดA ทํ าการวิ จั ยเรื่ อง “ความคิ ดเห็ นของ
คณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอปˆาแดด จังหวัดเชียงราย” ผล
การเปรียบเทียบพบวาคณะกรรมการที่มี อาชีพ ตางกัน มี ความคิดเห็ นตอการบริ หารจั ดการกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอปˆาแดด จังหวัดเชียงราย โดยรวม และดAานไมแตกตางกัน
8. ข"อเสนอแนะ
8.1 ขAอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ดAานการวางแผน พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการ
กองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมื องรA อยเอ็ด จัง หวัดรAอ ยเอ็ ด โดยรวม อยูในระดั บมาก ดั งนั้ น
ผูAบริ หารกองทุ นบทบาทสตรี และผูAมี สวนเกี่ ยวขA อง จึง ควรรัก ษามาตรฐานนี้ไวA และยกระดับ การ
พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ในดAานการ
วางแผน ใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.1.2 ดAานการจัดองคการ ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมื องรA อยเอ็ด จังหวัดรA อยเอ็ ด โดยรวม อยูในระดั บมาก ดั งนั้ น ผูA บริหาร
กองทุนบทบาทสตรี และผูA มี สวนเกี่ ยวขA อง จึ งควรรักษามาตรฐานนี้ไวA และยกระดั บการพั ฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในดAานการจัดองคการ ใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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8.1.3 ดAานการอํ านวยการ พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มี ตอการบริ หาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมื องรA อยเอ็ด จังหวั ดรAอ ยเอ็ ด โดยรวม อยูในระดั บมาก
ดังนั้น ผูAบริหารกองทุนบทบาทสตรี และผูAมีสวนเกี่ยวขAอง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไวA และยกระดับ
การพัฒนาโดยการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAาน
การอํานวยการ ใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.1.4 ดAานการควบคุม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีตอการบริหารจัดการ
กองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมื องรA อยเอ็ด จัง หวัดรAอ ยเอ็ ด โดยรวม อยูในระดั บมาก ดั งนั้ น
ผูAบริ หารกองทุ นบทบาทสตรี และผูAมี สวนเกี่ ยวขA อง จึง ควรรัก ษามาตรฐานนี้ไวA และยกระดับ การ
พัฒนาโดยการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ดAานการ
ควบคุม ใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.2 ขAอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
8.2.1 จากผลการวิจัยพบวา โดยรวม อยูในระดับมาก ดังนั้น ควรวิจัย ความพึงพอใจตอ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด
8.2.2 จากผลการวิ จั ยพบวา ดA านที่ มี คาเฉลี่ ยนA อ ยที่ สุ ด คื อ ดA านการควบคุ ม ดั ง นั้ น
จึงควรวิจัย ป|ญหา อุปสรรค การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดAานการควบคุม เพื่อใหAเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8.2.3 จากผลการวิจัยพบวา ขAอที่มีคาเฉลี่ยนAอยที่สุดในสี่ดAาน คือ ขAอ 6 ที่วา “ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบั ติงานแบบไมเปeนทางการมี ประสิ ทธิภาพ” ดังนั้ น จึ งควรวิจัย ประสิท ธิภาพ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไมเปeนทางการใหAมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ขอขอบพระคุณ ผูAชวยศาสตราจารย ดร.สมเกรียรติ เกียรติเจริญ อาจารยที่ปรึกษาหลัก
และ รองศาสตราจารยอุดม พิริยสิงห อาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหAความรูA คําแนะนํา คําปรึกษา
และตรวจแกAไขอันเปeนประโยชนแกผูAวิจัย จึงขอขอบพระคุณเปeนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ดร.ประพิ ศ โบราณมู ล ผูA ชวยศาสตราจารย ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ ไกรสิ น และ
นายกองพล ศิริเวช ที่ใหAความอนุเคราะหเปeนผูAเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนทําใหA
สารนิพนธเลมนี้สําเร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุ ณคณะกรรมการกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรีผูA ป ฏิบั ติห นA าที่ บ ริห ารจั ดการ
กองทุน อําเภอเมืองรAอยเอ็ด จังหวัดรAอยเอ็ด ซึ่งไดAรับการคัดเลือกเปeนตัวแทน ทุกทานที่กรุณาใหA
ความชวยเหลือในดAานการใหAขAอมูลและการเก็บขAอมูลในการวิจัย จนทําใหAสารนิพนธเลมนี้สําเร็จลงไดA
อยางสมบูรณ
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เมตตา กรุณาใหA
ความรูAทางวิชาการ ตํารา เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวขAองในการทําสารนิพนธ ตลอดจนผูAเกี่ยวขAองที่ไมไดA
กลาวนามมา ณ โอกาสนี้ ไดAมีสวนรวมในการใหAขAอมูล ใหAกําลังใจและคอยชวยเหลือสนับสนุน คุณคา
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