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บทคัดย่อ

	 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1)	 เพี่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ

การบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ของคณะกรรมการจ�าแนก

ตามอายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับ

แนวทางพฒันาการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง 

ทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรผีูป้ฏบิติัหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน	อ�าเภอ

เมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	144 คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	

Yamane)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบัโดยมค่ีาความเชือ่มัน่	

(Reliability)	 ทั้งฉบับเท่ากับ	 0.92	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถ่ี	 (Frequency)	 ร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 และสถิติอนุมานหรือ

อ้างอิง	ได้แก่	การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	

	 ผลการวจัิยพบว่า	1)	ความคิดเห็นของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาท

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายข้อ	อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม.
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อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผนด้านการจดัองค์การ	

ด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคุม	ตามล�าดับ	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	คณะกรรมการที่

มอีาย	ุระดบัการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาท

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดที่	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่

เป็นไปตามสมมติฐานของการวจัิยทีต้ั่งไว้	และ	3)	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการ

บรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่	

สามอันดับแรก	ได้แก่ ควรควบคุมบุคลากร	ตรวจสอบการบริหารจัดการ	และให้การติดตามประเมินผลใน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มากยิ่งขึ้น	 ควรอ�านวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	และควรจดัองค์การในการบรหิารกองทนุพฒันาบทบาทสตรใีห้มปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ :	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	
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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	

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.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2554	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ได้แถลงนโยบายกับรัฐสภาโดยมีนโยบาย	

เร่งด่วนที่จะท�าในปีแรกในข้อ	1.10	ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน	สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย	โดย

เฉพาะสนิเชือ่เพ่ือประกอบอาชพีให้แก่ประชาชนผูม้รีายได้น้อย	รวมถงึเพิม่สวสัดกิารของรฐัเพือ่เป็นการดแูล

สังคมในชุมชน	 จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน	 โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองอีกแห่งละ	1	ล้านบาท	จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ	100	ล้าน

บาท	“กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี”	เป็นนโยบายทีส่�าคญัของรฐับาล	โดยก�าหนดเป็นวาระเร่งด่วนท่ีจะด�าเนนิ

การในปี	 2555	 ส�าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียต�่าหรือปลอดดอกเบ้ียในการพัฒนาอาชีพ	

สร้างงาน	 สร้างรายได้	 เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี	 รวมถึงการพัฒนา

ศกัยภาพสตรี	และเครอืข่ายสตรกีารพฒันาบทบาทสตร	ีการสร้างภาวะผูน้�าและการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธ	ิ

ทัง้น้ี	รฐับาลมุง่เน้นท่ีจะทางานร่วมกบัองค์กรสตรตีัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัประเทศ	เพือ่ให้โอกาสสตรี

ในทุกพ้ืนที่ทุกชุมชน	 ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท�า	 ร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคน	 โดยความร่วมมือของ

หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน	และองค์กรสตรต่ีาง	ๆ 	ในการขบัเคลือ่นกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีเพือ่ให้สตรี

ไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	(ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	2555,	หน้า	18)

	 จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรี	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 การขาด

โอกาสในสังคม	ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ	 และที่ส�าคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย	 จึงต้องส่ง

เสริมและพัฒนาอีกมาก	 ดังน้ัน	 “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”	 จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล	 โดยมี

วตัถปุระสงค์	เพือ่ยกระดบัและเสรมิศกัยภาพสตรใีนทุกมติ	ิโดยน�าศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างหญงิ

ชาย	 ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหน่ึง	 ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 ให้มีการน�ามาใช้อย่าง

สร้างสรรค์	 รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง	สามารถช่วย

น�าพาและร่วมสร้างสงัคมไปสู่ความเสมอภาค	อย่างสร้างสรรค์	และมสีนัตสิขุอย่างเคยีงบ่าเคยีงไหล่กับผูช้าย	

จากนโยบายของ	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในฐานะที่เป็นสตรี	อยากเห็นผู้หญิงมี

สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกับชาย	 ในสังคม	 เพราะเช่ือว่าประเทศไทยมีผู้หญิงเก่งท่ียังไม่ได้แสดงความ

สามารถอย่างเต็มที่ซึ่งเข้าใจผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และภรรยา	หรือผู้ตามของครอบครัว	 โดยนโยบายของ
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รัฐบาล	 มีแนวนโยบายในการส่งเสริมสตรีในเรื่องสิทธิ	 บทบาท	 เพื่อให้เกิดความทัดเทียมในเรื่องของความ

เป็นมนษุย์	ความเป็นผูห้ญงิต่อครอบครวั	รวมทัง้การส่งเสรมิรายได้	อาชพี	และคณุภาพแรงงานของสตร	ีใน

การขบัเคลือ่นนโยบายดังกล่าว	คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบอนมุตัจิดัตัง้	“กองทนุพฒันาบทบาทสตรแีห่งชาต”ิ	

ตามนโยบายเร่งด่วน	ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี	ประกอบด้วย	การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

พัฒนาสตรีแบบดอกเบี้ยต�่า	 การพัฒนาโอกาสในการงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพ	 การเพิ่มบทบาท	

และการสร้างภาวะผู้นา	 การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีช่วยเหลือเยียวยาสตรี	 การรณรงค์ให้สังคม

เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “สร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ”	

(ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	2555,	หน้า	28)

	 ส�าหรบักองทนุพฒันาบทบาทสตรขีองอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีณะกรรมการจ�านวน	

224	คน	ที่มาจากการแต่งตั้งแต่ละต�าบล	และสมาชิกในกลุ่ม	จ�านวน	8,750	คน	ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีการกู้

ยืมเงินกองทุนเพื่อน�าไปประกอบอาชีพ	สร้างรายได้	สร้างงาน	ให้กับครอบครัว	ส่วนใหญ่จะน�าเงินไปลงทุน

ซื้อวัตถุดิบ	เพื่อน�ามาสานผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	เนื่องจากในอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีพื้นที่

ที่มีสินค้าส่งข้าวออกนอกประเทศและสินค้าอีกอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

พฒันาบทบาทสตร	ีและกองทนุพฒันาบทบาทสตรอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีวามเข้มแขง็ของ

สมาชิกในกลุ่ม	 และจัดกิจกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง	 (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด,	

2554,	หน้า	3)	

	 ปัจจุบัน	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้บริหารจัดการในด้าน

การจัดองค์การ	 ด้านการวางแผน	 ด้านการอ�านวยการ	 และด้านการควบคุม	 เพื่อให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธภิาพสงูสดุ	และเพือ่ให้การบรหิารสอดคล้องกบัปัญหาของสตรใีนปัจจบัุน	แต่จากการบรหิารจัดการ

ที่ผ่านมายังไม่อาจทราบได้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	 เพราะจากการรายงานการประชุมคณะ

กรรมการ	ยงัมข้ีอคดิเหน็ของคณะกรรมการบางส่วนเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไข

อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยเฉพาะในด้านการควบคุม	ด้านการอ�านวยการ	ด้านการจัด

องค์การ	และด้านการวางแผน	ซึง่ต้องเร่งพฒันาการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู	่

	 จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนี้	 ผู้วิจัยในฐานะมีส่วนเก่ียวข้องกับกองทุนบทบาทสตรี	 จึงสนใจท่ีจะ

ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอ

เมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการวจัิยท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ	และพฒันาการบริหารจดัการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพีอ่ศกึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีมี่ต่อการบริหารจดัการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2		เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของคณะกรรมการจ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	

	 2.3		เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการบรหิารจดัการกองทนุ
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พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		คณะกรรมการทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3		คณะกรรมการที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ได้ทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.2		ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี

อ�าเภอเมืองร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ของคณะกรรมการทีมี่อาย	ุระดบัการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกนั

	 4.3		ได้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารจัดการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.4		สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ	และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1)		 ประชากร	(Population)	ได้แก่	คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรผีูป้ฏบิตัหิน้าที่

บริหารจัดการกองทุน	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 224	คน	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด,	2554,	หน้า	3)

	 	 2)		 กลุ่มตัวอย่าง	(Sample)	ได้แก่	คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่

บริหารจัดการกองทุน	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	144 คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สูตรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548,	หน้า	19)

	 5.2		ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใน	4	ด้าน	คือ	1)	การวางแผน	2)	การจัดองค์การ	

3)	การอ�านวยการ	และ	4)	การควบคุม	

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 57

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 ตอนที	่1	ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ลกัษณะปลายปิด	(Close-ended	Ques-

tionnaire)	และแบบเลือกตอบ	(Check	List)	

	 	 ตอนที่	2	ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	แบ่งออก

เป็น	สี่ด้าน	คือ	1)	ด้านการวางแผน	2)	ด้านการจัดการ	3)	ด้านการอ�านวยการ	และ	4)	ด้านการควบคุม	

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.5		การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 ใช้การหาค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 Validity) 

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination	 Power/DP)	 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

(Reliability)	ตามขั้นตอนดังนี้

  5.5.1	 ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	 น�าข้อค�าถามฉบับร่าง	 ที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข	หาค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 Validity)	 ทั้ง

โครงสร้างเนื้อหา	(Content	and	Construct	Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และประเมินดัชนี

ความสอดคล้องระหว่าง	ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	ในเนื้อหา	(Index	of	Item	-	objective	Congruence	

/IOC)	จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าผลการพิจารณา	และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่าน	ด�าเนินการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item	 -	 objective	 Congruence	 /IOC)	 

(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	หน้า	65)

  5.5.2		ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	

IOC)	 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	 0.67	 ขึ้นไป	 จากข้อค�าถามท้ังหมด	 จ�านวน	 28	 ข้อ	 ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 เท่ากับ	 1.00	 จ�านวน	28	ข้อ	 ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด	แล้วน�าข้อค�าถามที่ใช้ได้ทั้งหมดไปหาค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)	

	 	 5.5.3	ตรวจสอบกบัประชากรไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	โดยน�าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกบัประชากร

ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	(Try–out)	จ�านวน	30	คน	ซึง่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในกองทนุพฒันาบทบาท

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบหาคุณภาพของ

เครื่องมือทั้งฉบับ	

	 	 5.5.4	 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	(Reliability)	น�าข้อทีม่ค่ีาอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์

จากวิธีการหาค่า	 t-test	 แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α-coefficient)	 ตามสูตรของครอนบาค	 (Cron-

bach’s	Alpha	Coefficient)	(กัลยา	วานิชบัญชา,	2548,	หน้า	35)	ผลจากการทดสอบค่า	ความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม	(Reliability)	เท่ากับ	0.92

	 5.6		สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 	 5.6.1		สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	ได้แก่	ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์	 (Index	of	 Item	Objective	Congruence	หรือ	(IOC	)	(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	

หน้า	65)	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	

	 	 5.6.2		สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน



Vol.6 No.2 July - December 201758

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 5.6.3		สถิติวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One–way	

ANOVA)/(F-test)

6.  ผลการวิจัย

 6.1		ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีอายุ	36	–	50	ปี	จ�านวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.75	มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	71	

คน	คิดเป็นร้อยละ	49.30	และประกอบอาชีพเกษตรกรรม	จ�านวน	43	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.86

	 6.2		ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคิดเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	และรายด้าน	อยู่ใน

ระดบัมาก	เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดับมากทัง้สีด้่าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	

ด้านการวางแผน	ด้านการจัดองค์การ	ด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคุม	ตามล�าดับ	

 6.3		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 สมมติฐานที่	1	ผลการวิจัยพบว่า	คณะกรรมการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ทางสถิติที่

ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 	 สมมติฐานที่	2	ผลการวิจัยพบว่า	คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 	 สมมติฐานที	่3	ผลการวจิยัพบว่า	คณะกรรมการทีป่ระกอบอาชพีต่างกันมคีวามคดิเห็นต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกันทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 6.4	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสรุป	 ล�าดับตามความถ่ีสูงไปหาต�่า	 สามอันดับแรก	

ได้แก่ ควรควบคุมบุคลากร	 ตรวจสอบการบริหารจัดการ	 และให้การติดตามประเมินผลในกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีให้มากยิ่งขึ้น	ควรอ�านวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้น	และควรจัดองค์การในบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.  อภิปรายผลการวิจัย

 7.1		การวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ที่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

มีประสิทธิภาพอยู่มากพอควร	 เพราะมีการบริหารจัดการเป็นไปตามรูปแบบของรัฐบาลได้ก�าหนดไว้	 โดย

กองทนุพฒันาบทบาทสตรี	ได้ร่วมกนัวางแผนขบัเคลือ่นตามนโยบายถูกต้อง	โดยเฉพาะในด้านการวางแผน	

ด้านการจัดองค์การด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคุม	อาจบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ	จึงท�าให้

คณะกรรมการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา	ปุณโณฑก	(2551,	บทคัดย่อ)	ได้

ท�าการวจิยัเรือ่ง	“ความคิดเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบริหารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอ

ป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย”	ผลการวจิยัพบว่า	โดยรวม	อยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ด�ารงค์	

มากระจัน	(2551,	บทคัดย่อ)	ไดท้�าการวจิยัเรือ่ง	“ความคิดเหน็ของสมาชิกกองทนุหมูบ่า้นต่อประสิทธภิาพ

การด�าเนินงานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในจงัหวัดกาญจนบุร”ี	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของ

สมาชกิกองทนุหมูบ้่านต่อประสทิธภิาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในจงัหวดักาญจนบรุ	ี

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1)		 ด้านการวางแผน	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 กองทุนพัฒนา

บทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จังหวัดร้อยเอด็	ได้บรหิารจดัการกองทุนในด้านการวางแผน	มปีระสิทธภิาพ	

อยู่มากพอควร	 อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการ	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการวางแผน	 อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงผลอการวิจัยใน

ประเด็นนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพ็ญโสภา	ปุณโณฑก	(2551,	บทคัดย่อ)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความคิด

เหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย”	

ผลการวจิยัพบว่า	ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่านของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในพืน้ที่

ต�าบลป่าแงะ	อ�าเภอป่าแดด	จังหวัดเชียงราย	ด้านการวางแผนการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 2)		 ด้านการจัดองค์การ	ความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอ

เมืองร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ด้านการจัดองค์การ	โดยรวม	อยู่ในระดบัมาก	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้บริหารจัดการกองทุนในด้านการจัดองค์การ	 

มีประสิทธิภาพ	 อยู่มากพอควร	 อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการกองทุนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการจัดองค์การ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

พันธ์ศักดิ์	 กลิ่นศรีสุข	 (2548,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการ

บริหารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรอี�าเภอเมอืง	จงัหวดัปราจนีบรุ”ี	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเห็นของ

กรรมการต่อการจดัการกองทนุหมูบ้่านกรณศีกึษา	:	ต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัปราจนีบรุ	ีด้านการ

จัดองค์การ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 3)		 ด้านการอ�านวยการ	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท 

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้บริหารจัดการกองทุน	 ด้านการอ�านวยการ	 
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มีประสิทธิภาพ	อยู่มากพอควร	อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการ	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ

กองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ในด้านการอ�านวยการ	โดยรวม	อยูใ่นระดบั

ปานกลาง	ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้	สอดคล้องกับการวิจัยของ	เยาวลักษณ์	แถมศิริ	(2553,	บทคัดย่อ)	ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง	 “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต�าบลหัวขวาง	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม”	ผลการวิจัยพบว่า	การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต�าบลหัวขวาง	อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	ด้านการอ�านวยการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 4)		 ด้านการควบคุม	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ได้บรหิารจดัการกองทุนในด้านการควบคมุ	มปีระสทิธภิาพ	

อยู่มากพอควรอาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการ	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอ	เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดในด้านการควบคุม	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ซึ่งผลการ

วิจัยในประเด็นนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เรืองศิลป์	ภูแก้ว	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความ

คดิเหน็ของสมาชกิทีม่ต่ีอการบรหิารจัดการกองทนุหมู่บ้าน	บ้านโคกสทีองหลาง	ต�าบลโคกสทีองหลาง	อ�าเภอ

วาปีปทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม”	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของสมาชกิทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุ

หมู่บ้าน	บ้านโคกสีทองหลาง	ต�าบลโคกสีทองหลาง	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	ด้านการควบคุม	

โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	

 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของคณะกรรมการ	ที่มีอายุ	 ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกัน	น�ามา

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

  7.2.1	 อายุ	พบว่า	คณะกรรมการ	ที่มีอายุต่างกัน	ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท่ีเป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนหรือใครเกิดหลังเท่านั้น	 แต่คณะ

กรรมไม่ว่าจะช่วงอายใุดกต็าม	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	เรอืงศิลป์	ภแูก้ว	(2554,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการวจิยั

เร่ือง	 “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 บ้านโคกสีทองหลาง	 ต�าบลโคกสี

ทองหลาง	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม”	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า	สมาชิกที่มีอายุ	

ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจัดการกองทนุหมูบ้่าน	บ้านโคกสทีองหลาง	ต�าบลโคกสทีองหลาง	อ�าเภอ

วาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ระดับการศกึษา	พบว่า	คณะกรรมการ	ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	ความคดิเหน็ต่อการ

บรหิารจดัการกองทนุพัฒนาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนัทางสถติท่ีิระดบั	

.05	ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ระดบัการศกึษาเป็นเพยีงสญัลกัษณ์

เครื่องบ่งบอกให้ทราบถึงวิทยาฐานะที่มีระดับการศึกษาที่สูงหรือต�่าเท่านั้น	แต่ประชาชนไม่ว่าจะระดับการ

ศึกษาใดก็ตาม	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ในระดับการศึกษาระดับใด	แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีที่มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	คณะกรรมการ	ไม่ว่าจะช่วงระดับการศึกษาใดก็ตามต่าง	มีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่าง	ซึ่งสอดคล้องกับ

การวิจัยของ	เรืองศิลป์	ภูแก้ว	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 บ้านโคกสีทองหลาง	 ต�าบลโคกสีทองหลาง	 อ�าเภอวาปีปทุม	 จังหวัด

มหาสารคาม”	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า	สมาชิกที่มี	ระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็น

ต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 บ้านโคกสีทองหลาง	 ต�าบลโคกสีทองหลาง	 อ�าเภอวาปีปทุม	 จังหวัด

มหาสารคาม	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3	 ประกอบอาชีพ	พบว่า	 คณะกรรมการ	ที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 ความคิดเห็นต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 ทางสถิติที่

ระดับ	.05	ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	อาชีพเป็นเพียงสัญลักษณ์

เครื่องบ่งบอกให้ทราบถึงการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน	 แต่ประชาชนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม	 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่ขึ้น

อยู่ว่าจะประกอบอาชีพไหน	แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ	ดัง

นั้น	 คณะกรรมการไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามต่าง	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่าง	 ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ	 เพ็ญโสภา	

ปณุโณฑก	(2551,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	“ความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอป่าแดด	 จังหวัดเชียงราย”	 ผลการเปรียบเทียบพบว่าคณะกรรมการที่ม	ี

อาชีพ	ต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารจัดการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย	

โดยรวม	และด้านไม่แตกต่างกัน	

8.  ข้อเสนอแนะ 

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1	 ด้านการวางแผน	 พบว่า	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร

กองทุนบทบาทสตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการพัฒนาการบริหาร

จดัการกองทนุพัฒนาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ในด้านการวางแผนให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น	

	 	 8.1.2		ด้านการจัดองค์การ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารกองทุน

บทบาทสตรี	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	ในด้านการจัดองค์การ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 8.1.3	 ด้านการอ�านวยการ	พบว่า	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร

กองทนุบทบาทสตร	ีและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	จึงควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้	และยกระดบัการพฒันาโดยการบรหิาร

จดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	ด้านการอ�านวยการ	ให้มปีระสทิธภิาพ
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มากยิ่งขึ้น

	 	 8.1.4		ด้านการควบคุม	พบว่า	ความคดิเห็นของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารกองทุน

บทบาทสตรี	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้	และยกระดบัการพัฒนาโดยการบรหิารจดัการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการควบคุม	 ให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น	

 8.2	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ควรวิจัย	ความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 8.2.2		จากผลการวิจัยพบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการควบคุม	 ดังนั้น	 จึงควร

วิจยั	ปัญหา	อุปสรรค	การบรหิารจัดการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี	ด้านการควบคมุ	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ	

และประสิทธิผล

	 	 8.2.3		จากผลการวจัิยพบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุในส่ีด้าน	คอื	ข้อ	6	ท่ีว่า	“ตดิตามประเมนิ

ผลการปฏบิตังิานแบบไม่เป็นทางการมปีระสทิธภิาพ”	ดงันัน้	จงึควรวจิยั	ประสทิธิภาพ	การตดิตามประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานแบบไม่เป็นทางการให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
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10.  ค�าขอบคุณ 

	 ขอขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมเกียรติ	 เกียรติเจริญ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและ	 

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจ

แก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	 ขอขอบพระคุณ	 ดร.ประพิศ	 โบราณมูล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุรสิทธิ	์ 

ไกรสิน	และ	นายกองพล	ศิริเวช	ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	

	 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน	ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือใน

ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์	

	 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ที่เมตตา	กรุณาให้ความ

รู้ทางวิชาการ	ต�ารา	เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา	

ณ	โอกาสน้ี	ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู	ให้ก�าลงัใจและคอยช่วยเหลอืสนบัสนนุ	คณุค่าและประโยชน์อนัพงึ

มีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา	ครู	อาจารย์	ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้

มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต


