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องค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในพื้นที่อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1 

เกียรติศักด์ิ  นิลมณี2 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์3 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว3 

ดร.วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง องค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นท่ี
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา
และบทบาทขององค์กรสตรี อีกท้ังศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงานขององค์กรสตรี และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงาน
องค์กรสตรี ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ผลการศึกษาพบว่าการจัดต้ังองค์กรสตรีในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่า
ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 โดยการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปัญหา อุปสรรค 
คือ คณะกรรมการพัฒนาสตรีท่ีมีเป็นผู้ปฏิบัติงานมานาน และมีอายุมาก ท าให้ยังขาดการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงควรให้มีการผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานมาก แนวทางการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงานองค์กรสตรี คือ การให้
องค์กรสตรีท่ีมีความเข้มแข็ง คอยเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงาน และถ่ายทอดกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีในการพัฒนาศักยภาพ ไปสู่การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ภาวะหน้ีสิน
ลดลง มีการเรียนรู้การบริหารจัดการชีวิตท่ีดี เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนา เช่ือมโยงให้
เกิดการพัฒนาต่อยอด เกิดการเอื้ออาทรระหว่างคนในชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ชุมชนเกิดความ
สงบสุข นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดโดยแท้จริง 

 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “องค์กรสตรี ในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์   ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อสตรีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การมีอาชีพไม่มั่นคง  
ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติท้ังจากคนในครอบครัวและนายจ้าง และท่ีส าคัญโอกาสในการดึง
ศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมีน้อย ซึ่งในอดีตจะมีค่านิยมของคน
ไทยว่า บุรุษเป็นใหญ่สตรีจะต้องอยู่บ้านดูแลงานบ้านงานเรือน จัดเตรียมอาหาร ดูแลลูก
และสมาชิกในบ้าน แต่ส าหรับในปัจจุบันค่านิยมเหล่าน้ันได้เปลี่ยนไป สตรีและบุรุษควรมี
ความเสมอภาคกันแต่ในบางสถานการณ์สตรีก็ยังไม่เสมอภาคเท่าเทียมกับบุรุษ บุรุษมัก
ได้รับบทบาทส าคัญกว่าและมีฐานะท่ีแสดงถึงความเหนือกว่าสตรีในเกือบทุกด้าน 
ประกอบกับสตรียังมีความรู้ในเรื่องกฎหมายน้อยและด้วยความเคยชินท่ีได้พบเจอบ่อย  ๆ  
จึงไม่คิดต่อสู้หรือเรียกร้องสิทธิของตน   
 ประเทศไทย ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาสิทธิเสรีภาพของสตรีในทุกด้าน โดย
ได้ร่วม ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW) โดยมี แนวทางการพัฒนาตามท่ีสหประชาชาติก าหนด เมื่อวันท่ี  8 กันยายน 
พ.ศ. 2528 และได้มีการ ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกรณี ท้ังกฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิ
สตรีอย่างต่อเน่ือง อาทิ สิทธิในการรับราชการ สิทธิในการเข้าร่วมทางการเมือง สิทธิใน
การท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ท าให้สิทธิและเสรีภาพของสตรี ไทยเท่าเทียมกับบุรุษ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้ให้ความคุ้มครองรับรองสิทธิ 
และสร้างหลักประกันรวมถึงก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ และจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน โดยก าหนดให้มีมาตรการ
และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะเกิดจากการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็น
ธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลคลสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันท่ี  23 
มิถุนายน 2558 ข้ึนในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ล้านบาท และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 12 
เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้า
กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
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พัฒนาชุมชน 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยน าศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิง
ชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหน่ึง ท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการ
น ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทาง
สังคมท่ีเข้มแข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่าง
สร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว 
รัฐบาลจะท างานร่วมกับองค์กรสตรี ต้ังแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาส
สตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน
โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง  ๆ ในการ
ขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง องค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัยแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท า
แผนพัฒนา ต่อยอด และเป็นต้นแบบของการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นท่ี
ต่าง ๆ   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและบทบาทขององค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ
องค์กรสตรีในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงานองค์กรสตรี ในพื้นท่ีอ าเภอ        
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1.แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรชุมชน/องค์กรสตรี 
 ชยันต์ วรรธนภูติ (๒๕๓๖) ให้ความหมายว่า หมายถึง การอยู่รวมกันของกลุ่มคน
จ านวนหน่ึงในพื้นท่ีแห่งหน่ึง เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการด ารงชีวิต 
โดยเหตุผลท่ีมีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกันใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการก าหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันข้ึน มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑ์ต่างๆ ท้ังน้ี 
ชุมชน หมายถึง สังคมขนาดเล็กในชนบทท่ียังไม่พัฒนาหรือสังคมหมู่บ้านทีสมาชิกของ
สังคมยังมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และยังสามารถรักษาแบบแผนการด ารงชีวิต
บางส่วนได้ และได้ตีความหมายของค่า “ชุมชน” ในระดับเดียวกับค าว่า “สังคมหมู่บ้าน” 
ซึ่งเป็นการช่วยให้เข้าใจความหมายของค าว่า “ชุมชน” ในระดับ “สังคมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็น
การช่วยให้เข้าใจในความหมายของค าว่า “ชุมชน” ในลักษณะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา วิเคราะห์ชุมชน ท้ังน้ี เพราะค าว่า “หมู่บ้าน” สื่อความหมายให้เข้าใจถึงการ
กระจุกตัวของบ้านหลายๆ บ้านหรือหลายครัวเรือนในพื้นท่ีแห่งหน่ึงหรือในระบบนิเวศน์
แห่งหน่ึงและเป็นหน่วยสังคมขนาดเล็กท่ีสุดท่ีสมาชิกของสังคมพัฒนาข้ึนตามธรรมชาติ
และต่อมาภายหลังทางราชการอาจจะก าหนดให้เป็น “หมู่บ้าน” ในความหมายของทาง
ราชการ 

กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๘) ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่
ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีฐานะและอาชีพท่ีคล้ายคลึงกัน มี
ลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ต้ังแต่ระดับครอบครัวไปสู่
ระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านและผู้ ท่ีอาศัยในชุมชนมี
ความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากน้ี ยังมีการด ารงรักษาคุณค่าและมรดกทาง
วัฒนธรรมและศาสนาถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (๒๕๔๐) ให้ความหมายว่า ชุมชน ประกอบด้วยระบบ
ความสัมพันธ์ของคน ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบ
การเมือง ระบบการปกครอง โครงสร้างอ านาจ รวมถึงระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
มีความเช่ือมโยงกันชนิดท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 ประเวศ วะสี (๒๕๔๐) ให้ความหมายว่า ชุมชน โดยเน้น “ความเป็นชุมชน” 
หมายถึง การท่ีคนจ านวนหน่ึงเท่าใดก็ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือ
รวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า 
มีการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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สรุป ชุมชน คือ กลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน อาศัยอยู่ในอาณาเขตหรือบริเวณ
เดียวกัน มีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเช่ือ มีประเพณีและมีวัฒนธรรมร่วมกัน ความเป็น
ชุมชนจะท าให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ร่วมกัน 

องค์กรสตรี หมายถึง องค์กรซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและจัดต้ังข้ึน ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสอ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีมารวมตัวกันเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ตนเองตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆของสังคม การบริหารองค์กรสตรีจะมี
กระบวนการพัฒนากรรมการ สมาชิก ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นผู้น าท่ีมี
ภาวะผู้น า มีการสื่อสารท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ข้ันตอน วิธีการด าเนินงานตามขีด
ความสามารด้านเงินทุนและทรัพยากรอื่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์กร 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งในชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544, หน้า 46) ให้
ความหมายว่า ชุมชนเข้มแข็งหมายถึงการท่ีประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นองค์กร
ชุมชน โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งท าให้ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชน ส าหรับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน จะต้องเป็นการด าเนินงานแบบร่วมคิดร่วมท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส (ออนไลน์, หน้า 5) ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึงการท่ีประชาชนรวมตัวกันด้วยจิตส านึกร่วมกันมีบทบาทและขีดความสามารถใน
การจัดการเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตน บนพื้นฐานของสิทธิร่วมกันอย่างเท่าเทียม
และพึ่งพาตนเองได้ โดยอาศัยองค์กรและเครือข่ายในแนวราบ มีกลไก กระบวนการและ
กิจกรรมหลากหลายท่ีกลุ่มชุมชนจัดข้ึน ในลักษณะหุ้นส่วนท่ีเกิดจากความรัก ความ
สมานฉันท์ และเอ้ืออาทรต่อกันเป็นองค์รวม 
 ทวีป บุตรโพธิ์ (2560 – 2561) ให้ความหมายว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การท่ี
ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท ามีการติดต่อสื่อสาร การ
จัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายในชุมชน
ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามล าดับการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อ
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ผลประโยชน์ร่วมกัน 
 กล่าวโดยสรุป คือ ชุมชนเข้มแข็งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนเป็นองค์กรชุมชนท่ีมี
การเรียนรู้ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของสิทธิ
ร่วมกันอย่างเท่าเทียมอันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกคนในชุมชน 
 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 

 วชิรวัชร งามละม่อม (ออนไลน์, หน้า 3) ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมีลักษณะ
ท่ีส าคัญดังน้ี  

1.สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง  

2. สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
3. มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีของ

ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท้ัง
มวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใสและพร้อมท่ีจะตรวจสอบ 

4. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนด
วิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิด ตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน 

5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
 

 6. มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้านของชุมชน ท่ีมุ่ง
การพึ่งตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนท่ี
ยั่งยืน การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ท่ีสุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป 
  7. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอื่น ๆ 
ท้องถ่ิน ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆ ในลักษณะของการมี
ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน 
 ทวีป บุตรโพธิ์ (2560 – 2561 อ้างอิงจาก สมณะ โพธิรักษ์.2555) กล่าวถึงลักษณะ
ของชุมชนเข้มแข็ง ดังน้ี 
  1. เป็นสังคมท่ีเห็นได้ชัดถึงลักษณะของคนมีศีล มีคุณธรรม มีอารยะธรรม 
  2. เป็นสังคมท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่น 
  3. มีงาน มีกิจการท่ีมั่นคง 
  4. ขยัน สร้างสรรค์ ขวนขวาย กระตือรือร้น 
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  5. อยู่กันอย่างผาสุก สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบานร่างเริง 
  6. ไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่รุ่งเรือง ฟุ้งเฟื่อง ไม่ผลาญพร่า สุรุ่ยสุร่าย 
  7. มีความประณีต ประหยัด แต่เอ้ือเฟื้อสะพัดแจกจ่าย 
  8. ไม่มีอาชญากรรม ไม่มีอบายมุข ไม่มีทุจริตกรรม 
  9. มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคี อบอุ่น เป็นเอกภาพ 
  10. สัมผัสได้ในความเป็นปึกแผ่น แน่นหนา ของความเป็นภราดรภาพ 
  11. มีความแข็งแรง มั่นคง ยืนหยัด ยั่งยืน 
  12. เป็นสังคมท่ีสร้าง “ทุนทางสังคม” มีประโยชน์ คุณค่าต่อผู้อื่นและ
สังคมท่ัวไปในรอบกว้าง 
  13. อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่สะสม ไม่กักตุนหรือกอบโกย 
  14. มีน้ าใจไม่เอาเปรียบ เสียสละอย่างเป็นสุข และเห็นคุณค่าของคนตามสัจ
ธรรม ดังน้ันสรุปได้ว่า ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง คือ สมาชิกทุกคนในชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกันมีความเสียสละ มีความสามัคคีกัน มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน
ท่ีจะสามามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี มีการวางแผนร่วมกันเอื้อประโยชน์
ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีเป้าประสงค์ให้คน
ในสังคมมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มี
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมีเจตคติท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงและชายใน
การร่วมพัฒนาประเทศ สตรีได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจการเมือง การบริหารและการปกครองอย่างเต็มท่ี ท้ังได้รับการคุ้มครองทางสุข
ภาวะ มีความมั่นคงในชีวิตและร่างกายและเข้าถึงบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
สตรี  
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการภายใต้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 ส าหรับเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อการพัฒนาและสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ไปสู่การสร้างสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 
โดยรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะท างานร่วมกับองค์กรสตรีต้ังแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ
เพื่อให้โอกาสตรีในทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุก
คน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ภายใต้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติ
เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนา
ชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นขอบเมื่อ วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชน
ด าเนินการขอจัดต้ังกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอ
ขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวั นท่ี 23 
มิถุนายน 2558 ข้ึนในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ      พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ล้านบาท (หน่ึงร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี พ.ศ. 2559 
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี 
 2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย
สตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สตรี น าไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม 
 3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี 
 4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สตรีตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาหรือเห็นสมควร 



56 
 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 1. ศึกษาจากแนวความคิด และทฤษฎีองค์กร แนวความคิดชุมชนเข้มแข็ง
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร
กรมการพัฒนาชุมชน แล้วน าไปวิเคราะห์เพื่อต้ังค าถามในแบบสัมภาษณ์ 
 2. การศึกษาวิจัย โดยการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล จ านวนรวมท้ังสิ้น 9 
คน 
การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ ดังน้ี 
  1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ท่ีให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ – นามสกุล 
เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดให้
เลือกตอบ จ านวน 1 ข้อ 
   ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการวิจัย เป็นค าถามส าหรับผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี    ท่ีเกี่ยวข้อง และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล ในพื้นท่ีอ าเภอบาง
สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ จ านวน 4 ข้อ 
   ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานองค์กรสตรี ใน
พื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดตาม
ประเด็นการสัมภาษณ์ จ านวน 1 ข้อ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง องค์กรสตรี ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นท่ีอ าเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ พัฒนาการอ าเภอบางสะพานน้อย ท้องถ่ินอ าเภอบางสะพาน
น้อย(คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ) 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 4 คน และประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล จ านวน 5 คน รวมท้ังสิ้น 9 คน โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
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เป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.66 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.12 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55 
สถานะภาพ โสด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 สมรส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.44 หม้าย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.12 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 มัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 ปริญญาตรี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ด้าน
อาชีพ รับราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 เกษตรกรรม จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 และค้าขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.12  
2. ความเป็นมา และบทบาทขององค์กรสตรี ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย 
  องค์กรสตรี ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดคล้องกับ
(ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
พ.ศ. 2559) องค์กรสตรี หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ต าบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ซึ่งแต่งต้ัง และ
ข้ึนทะเบียนกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยองค์กรสตรีของอ าเภอบางสะพานน้อย มี
อ านาจหน้าท่ี คือ สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม แก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับการกู้ยืมเงินจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรสตรี (ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการ 
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563. กรมการพัฒนาชุมชน. กระทรวงมหาดไทย) มีท้ังหมด 47 องค์กร 
โดยแบ่งเป็น ระดับอ าเภอ 1 องค์กร ระดับต าบล 5 องค์กร และระดับหมู่บ้าน 41 องค์กร 
ซึ่งแรกเริ่มมีการจัดต้ังในรูปแบบของสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล อ า เภอ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการจัดต้ังองค์กร ผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ซึ่ง
ช่วงแรกของการจัดต้ังองค์กรยังมีแนวทางการด าเนินงานยังไม่ชัดเจนนัก ซึ่งบางองค์กรมี
การรวมกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว ตามแนวทางของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายหลังจึงค่อย ๆ 
ปรับเปลี่ยนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนภายหลัง และเมื่อมีข้อบัง คับ
คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 
2559 การด าเนินงานขององค์กรสตรีมีความชัดเจนข้ึน มีการประชุม อบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการและสมาชิกอย่างต่อเน่ือง มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ให้องค์กร
และสมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพตามความต้องการ 
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แบ่งเป็น ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินกู้ ให้กับสมาชิกท่ีรวมตัวกันต้ังแต่ 3 – 5 คน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ส่วนองค์กรสตรี สามารถขอเงินทุน
ประเภทเงินอุดหนุน หรือเงินให้เปล่าเพื่อพัฒนาศักยภาพศักยภาพ พัฒนาอาชีพตามความ
ต้องการ 
3. การด าเนินงานขององค์กรสตรี ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย 
 การด าเนินงานขององค์กรสตรี แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ 
 ปัจจัยภายใน หมายถึง คน หรือบุคลากรภายในองค์กรสตรี และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี มีคุณลักษณะท่ีดี คือ 
 1) มีความเสียสละ ท างานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถ่ินด้วย
ความเต็มใจ ทุ่มเทไม่ย่อท้อ สละเวลาส่วนตัว ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
 2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี ต่อชุมชน ท าให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส เป็นท่ี
ไว้วางใจจากสมาชิก และองค์กรสตรี ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
 3) มีคุณธรรม ด าเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มในการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาโครงการ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี 
 4) มีความรัก ความสามัคคี คณะกรรมการทุกคนมีความรัก ความสามัคคี ในการ
ปฏิบัติงานร่วมมือกัน ไม่มีแบ่งแยก หรือมีความขัดแย้ง เมื่อมีความเห็นท่ีต่างกัน ก็จะใช้
การประชุมคณะกรรมการเพื่อหามติร่วมกัน 
 5) การมีภาวะผู้น าของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ในการด าเนินงาน สามารถเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในการด าเนินงาน เป็นผู้ประสานงานของสมาชิก และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้สอดคล้อง กับแนวคิด (เครือข่ายองค์การสตรี. (2554) คู่มือสตรีเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนงาน (ต.ค. – ธ.ค. 2554. เครือข่ายองค์กรสตรี) 
 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีคุณลักษณะท่ีดี  คือ มี
ความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจ มีการปฏิบัติงานเข้าถึงในพื้นท่ี สามารถขับเคลื่อน
องค์กรสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมาชิก มีคุณลักษณะท่ีดี คือ สมาชิกให้ความเคารพ เช่ือถือผู้น า ปฏิบัติตามมติ 
การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ท าให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยภายนอก  
 1) หน่วยงานราชการ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรสตรี เป็นแนวร่วม
ในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงาน
เกษตร ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานประมง ส านักงานสาธารณะสุข  
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 2) ภาคประชาชน เป็นการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ภาคราชการ เป็น
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน เช่น เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
 
4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานขององค์กรสตรี  
  ขาดการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาทดแทนการท างานของคนรุ่นเก่า 
เน่ืองจาก    คณะกรรมการพัฒนาสตรีส่วนใหญ่เป็นมีอายุมาก มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 70 ปี 
ซึ่งบางครั้งมีปัญหาเรื่องสุขภาพ มีปัญหาเรื่องภาระการเดินทาง ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลง ท าให้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความต่อเน่ืองใน
การปฏิบัติงานในอนาคต และการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานจะท าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันท่วงที อาจท าให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อนได้ เกิดการพัฒนาท่ีไม่ต่อเน่ือง  
 งบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกสตรีเสนอโครงการกู้ยืมไปเพื่อ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกไม่เพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ เน่ืองจากมี
วงเงินทีอนุมัติมาจ ากัด ประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีมีอัตราท่ีต่ า ท าให้สมาชิกมีความ
สนใจท่ีจะขอกู้จ านวนมาก จึงท าให้ปริมาณเงินท่ีจัดสรรให้ไม่เพียงพอ จึงควรเพิ่ม
งบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอในแต่ละพื้นท่ี 

 สมาชิกบางส่วน ยังไม่เข้าใจระเบียบ และบทบาทหน้าท่ีของตัวเองตามระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเท่าท่ีควร ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน จึง
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจให้กับสมาชิกเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(อักษรา  กมลงาม. (2559) แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
5. การพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงานขององค์กรสตรี ในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย  

 ทางการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงานขององค์กรสตรี ได้แก่ การสร้างการเรียนรู้
ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรี และสมาชิกให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลมากข้ึน การขยายโอกาส
ให้กับสมาชิกและกลุ่มอาชีพท่ีได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในงานพัฒนา
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และให้กลุ่มองค์กรท่ีด าเนินงานประสบผลส าเร็จ จะต้องมีการ
ขยายผลไปสู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครัวเรือน หรือกลุ่มอื่น ๆ ท่ีสนใจ และต้องต้อง
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพิ่มเติม เช่น จากการผลิตพืช/สัตว์ ควรมีการพัฒนาในด้าน
การแปรรูปต่อไป หรือ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม กลุ่มท่ีจะด าเนินการครั้งแรก ให้
ศึกษาท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ โดยมีกลุ่มเดิมท่ีประสบความส าเร็จเป็นต้นแบบ และ
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แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานไปในระดับชุมชน ระดับ
อ าเภอต่อไป มีการพัฒนาต่อยอดในด้านการบริหารจัดการให้มีความครอบคลุมมากข้ึนใน
ทุกด้าน และการจัดสวัสดิการชุมชน และวางระเบียบปฏิบัติ การบริหารจัดการเงินทุนของ
องค์กรให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พีรพัฒน์  พันศิริ. (2559) การ
พัฒนาองค์กรชุมชน. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน. นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
 องค์กรสตรี มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน จากการด าเนิน
กิจกรรม  ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วม ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยให้เกิดพลังขององค์กรสตรีใน
การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ   ในชุมชน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกองค์กรสตรี 
โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
การสร้างเครือข่ายในการจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้  เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือน และชุมชนให้มีเสถียรภาพยิ่งข้ึน การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เมื่อเกิดการพัฒนาในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ ท าให้มีเงินเก็บ หน้ีสินครัวเรือนลดลง ครอบครัวมีความสุขเพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ีน เกิดความความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนโดยรวมมีความเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการฝึกอบรมอาชีพเสริม รวมถึงการพิจารณาให้เงิน
กู้ยืมไปประกอบอาชีพท่ีคิดอัตราดอกเบ้ียต่ า ส่งผลให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการ
สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและครอบครัว ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน หน้ีสินลดลง มีการเรียนรู้การบริหารจัดการชีวิตตนเอง สร้างการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาของสมาชิกสตรีภายในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยง
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นระยะ ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
ครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่ อเศรษฐกิจฐานราก
มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เกิดการเอื้ออาทรระหว่างคนใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความสงบสุข และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นับเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดโดยแท้จริง  สอดคล้องกับแนวคิดชุมชน
เข้มแข็งของ ทวีป บุตรโพธิ์ (2560 – 2561) แนวทางการก าหนดนโยบายพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. การเพิ่มโอกาสให้สตรีรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เน่ืองจากปัจจุบันคณะกรรมการสตรีล้วนเป็นผู้สูงอายุท่ีท างานมานาน และ
ยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาสานงานต่อ 
 2. ควรเพิ่มงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกสตรีกู้ยืมไปเพื่อ
ประกอบอาชีพมากข้ึน และควรจัดสรรให้อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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