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ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง กระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุน
หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศึกษากรณี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์     
1) เพ่ือศึกษากระบวนการการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคกระบวนการ
การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ศึกษากรณี เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร .3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
กระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ศึกษากรณี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กระบวนการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุน การพิจารณาอนุมัติโครงการ การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การ
ช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการติดตามผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ปัญหาและอุปสรรคกระบวนการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การก าหนดให้สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีภูมิล าเนาถิ่นที่อยู่หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นข้อจ ากัด ปิดกั้นการเข้าถึงแหล่งทุน  
ค าส าคัญ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กระบวนการการเสนอโครงการ 
                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง กระบวนการการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุเงิน 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศึกษากรณ ีเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
2 นักศึกษาหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5 อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ของสตรีหรือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาหรือมีชื่อตามทะเบียนบ้าน
ในพ้ืนที่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เคยเขียนโครงการในแบบเสนอโครงการมา
ก่อน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไม่สามารถให้ค าแนะน าหรือปรึกษาในการเขียนโครงการที่
ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง การก าหนดราคาของวัสดุ อุปกรณ์ต้องมีการสืบราคามากกว่า 1 ร้าน เพ่ือหา
ราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการมีหลายขั้นตอน ซึ่งใช้เวลานานเกินไป 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและ
อนุมัติวงเงินต่ ากว่าที่เสนอในโครงการ กระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความล่าช้า 
กระบวนการช าระคืนเงินภายในระยะเวลา 2 ปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาในการช าระคืน
เงินที่เร็วเกินไป กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางกลุ่มไม่สามารถช าระได้ตามที่
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และความไม่คมชัดของบาร์โค้ดในแบบฟอร์มการช าระเงินท าให้มีปัญหาในการ
ไปช าระเงินที่และกระบวนการติดตามหรือรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังไม่
ครอบคลุมและยังไม่มีความต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เคยท า 
 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ควรเปิดโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการรวมกลุ่ม โอยอาจเป็นการรับรองจากผู้น าชุมชน หัวหน้างาน หรือ
เจ้าของห้องพักหรือบ้านเช่า เพ่ือเป็นการรับรองว่าได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริง ควรมีการจัดท าแนวทาง
หรือตัวอย่างพร้อมค าอธิบายในการเขียนโครงการที่ถูกต้องและตัวอย่างเอกสารประกอบการเสนอ
โครงการ และควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนโครงการ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การก าหนดราคาของวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือเสนอโครงการควรจัดท า
แนวทางหรือก าหนดราคากลางให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใช้กรอกในรายละเอียด 
และไม่ควรน าแนวทางการปฏิบัติของทางราชการมาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เคร่งครัด
จนเกินไป กระบวนการการพิจารณาอนุมัติโครงการ ควรลดขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาอนุมัติ
โครงการให้มีความกระชับมากขึ้น หรือลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการให้มีความรวดเร็ว 
มีการจัดท าข้อมูลประกอบในแต่ละประเภทโครงการ หรือควรเพ่ิมหัวข้อให้คณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตได้กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนเงิน กระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรต้องปรับแผน การด าเนินงาน  
พร้อมชี้แจงถึงขั้นตอนในกระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุน  พัฒนาบทบาทสตรีได้ทราบและเข้าใจ กระบวนการช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ควรขยายระยะเวลาในการก าหนดการช าระคืนเงินเป็นปีละ 1 ครั้งจากระยะเวลาภายใน 2 ปี เป็น
ภายในระยะเวลา 4 ปี และควรปรับให้มีความคมชัดของบาร์โค้ด (Barcode) หรือควรพัฒนาการ
ช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้รูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้คิวอาร์
โค้ด (Qr code) กระบวนการติดตามหรือรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรให้
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขต
นั้น ๆ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามบ่อยครั้งขึ้นและให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่ม เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ มีการจัดท าแนวทางหรือตัวอย่างการรายงานผลให้กลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ศึกษาและท าความรู้ ความเข้าใจ  
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบัน สังคมไทยได้ให้ความส าคัญกับสตรีและบทบาทสตรีในด้านต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น        

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการให้
ความส าคัญกับสตรีและบทบาทสตรีมากขึ้น แต่ปัญหาที่เกี่ยวกับสตรียังคงมีอยู่ในสังคม หากสตรีได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบจะสามารถน าศักยภาพที่มีออกมาใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์ เกิดการยอมรับศักยภาพและบทบาทของสตรี เกิดความเสมอภาค น าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การสร้างสังคมให้ปกติสุข และพัฒนาประเทศท่ีมีการเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภายใต้ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เมื่อวันที่23 มิถุนายน 2558 ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 
2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่.1.พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน
ส าหรับการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การ
สร้างหรือสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี  2) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบ
ปัญหาในทุกรูปแบบการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สตรี 3) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี         
การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและ        
องค์กรสตรี 4) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้สนับสนุนเงินแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินทุนส าหรับสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีน าไปประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในลักษณะเงินทุนกู้ยืมโดยมี
การคิดดอกเบี้ยต่ า และประเภทเงินอุดหนุนเป็นเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและบทบาท
ของสตรีและองค์กรสตรี ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน”  

  การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.).เป็นหน่วยงาน
ที่ด าเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีรวมทั้งสิ้น 227,419 คน มีสมาชิกเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภททุน
หมุนเวียน(เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า) แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา และประเภท
องค์กรสตรี จ านวน 155 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,489,147 บาท  
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พ้ืนที่เขตหลักสี่เป็น 1 ใน 50 เขตของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตหลักสี่ จ านวน 14 
คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตหลักสี่ ในปี 2560 มี
วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3,826 คน มีสมาชิกเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภททุนหมุนเวียน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า) จ านวน 18 โครงการ เป็น
เงินทั้งสิ้น 3,898,221 บาท แต่โครงการได้รับการอนุมัติเพียง.2 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท  

ด้วยเหตุที่ประมวลมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน   พัฒนาบทบาทสตรี พ้ืนที่
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในประเด็นกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอย่างไร  ปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการแต่ละกระบวนการในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของกระบวนการแต่ละกระบวนการใน
การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

  2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนเงิน  ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้ เป็นการศึกษากระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และปัญหาและอุปสรรค
กระบวนการการยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ้ืนที่เขตหลักสี่ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ และประธานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จ านวนทั้งสิ้น 8 คน 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561  
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 4. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย  
ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 

1. น าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2. น าผลการศึกษาไปจัดท ากิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขอรับการ
สนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

3. โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้รับการอนุมัติมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการ
น าไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1 รูปแบบการวิจัย 
  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
วิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตการณ ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 2.ประชากรที่ใช้ศึกษา  
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ้ืนที่
เขตหลักสี่ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตหลักสี่ และประธานกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือในการการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร และข้อมูลต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์
ลักษณะเปิด (Open-ended question) เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เสรี และควบคู่ไปกับการท าบันทึกภาคสนาม เพ่ือสรุปประเด็นที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไว้อย่าง
หลวมๆ 
 



175 
 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนแรก การศึกษาข้อมูล ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเขต

หลักสี่   เช่น ข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อมูลพ้ืนที่ จ านวนประชากร และศึกษาจากเอกสารรวมถึง
เอกสารรายงานที่ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดท า  

ขั้นตอนที่สอง สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการพูดคุย แนะน าตัว สร้าง
ความคุ้นเคย เพ่ืออธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงมากที่สุด 

ขั้นตอนที่สาม สัมภาษณ์ผู้ให้ส าคัญตามประเด็นที่ได้ร่างไว้ 
ขั้นตอนที่สี่ ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับใช้ในการสรุปผลการสมภาษณ์ 

         6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การวิเคราะห์จะ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่ม 
รวมทัง้ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลด้านบริบท
สภาพแวดล้อม หลังจากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป และเรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แล้วเสนอเป็นผลการศึกษาต่อไป   
ผลการวิจัย 
 กระบวนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษากระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ปัญหาและอุปสรรค
กระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลการศึกษาสรุป
ผลได้ดังนี้ 

1. กระบวนการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุน การพิจารณาอนุมัติ โครงการ การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  การช าระคืน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการติดตามผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

2. ปัญหาและอุปสรรคกระบวนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การก าหนดให้สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีภูมิล าเนาถิ่นที่อยู่หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นข้อจ ากัด ปิดกั้นการเข้าถึงแหล่งทุน
ของสตรีหรือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาหรือมีชื่อตามทะเบียนบ้านในพ้ืนที่ 
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เคยเขียนโครงการในแบบเสนอโครงการมาก่อน 
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไม่สามารถให้ค าแนะน าหรือปรึกษาในการเขียนโครงการที่
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ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง การก าหนดราคาของวัสดุ อุปกรณ์ต้องมีการสืบราคามากกว่ า 1 ร้าน เพ่ือหา
ราคากลางของวัสดุอุปกรณ์  

กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการมีหลายขั้นตอน ซึ่งใช้เวลานานเกินไป คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและอนุมัติวงเงินต่ า
กว่าที่เสนอในโครงการ  

กระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความล่าช้า ท าให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีได้รับเงินในการน าไปด าเนินโครงการได้ช้า และส่งผลกระทบกับกลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้ติดต่อกับร้านค้าในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

กระบวนการช าระคืนเงินภายในระยะเวลา 2 ปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาในการ
ช าระคืนเงินที่เร็วเกินไป กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บางกลุ่มไม่สามารถช าระได้
ตามที่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และความไม่คมชัดของบาร์โค้ดในแบบฟอร์มการช าระเงินท าให้มีปัญหา
ในการไปช าระเงินที่ธนาคาร 

กระบวนการติดตามหรือรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังไม่ครอบคลุม
และยังไม่มีความต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เคยท า 
 2. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ควรเปิด
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการรวมกลุ่ม โดยอาจเป็นการรับรองจากผู้น าชุมชน หัวหน้างาน 
หรือเจ้าของห้องพักหรือบ้านเช่า เพ่ือเป็นการรับรองว่าได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริง ควรมีการจัดท า
แนวทางหรือตัวอย่างพร้อมค าอธิบายในการเขียนโครงการที่ถูกต้องและตัวอย่างเอกสารประกอบการ
เสนอโครงการ และควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียน
โครงการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

การก าหนดราคาของวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือเสนอโครงการควรจัดท าแนวทางหรือก าหนดราคา
กลางให้  กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใช้กรอกในรายละเอียด และไม่ควรน าแนว
ทางการปฏิบัติของทางราชการมาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ เคร่งครัดจนเกินไป 
กระบวนการการพิจารณาอนุมัติโครงการ     

กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการควรลดขั้นตอนให้มีความกระชับมากขึ้น หรือลด
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการให้มีความรวดเร็ว มีการจัดท าข้อมูลประกอบในแต่ละ
ประเภทโครงการ หรือควรเพ่ิมหัวข้อให้คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตได้กรอก
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงิน  

กระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรต้องปรับแผนการด าเนินงานพร้อมชี้แจง
ถึงขั้นตอนในกระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้ทราบและเข้าใจ กระบวนการช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรขยาย
ระยะเวลาในการก าหนดการช าระคืนเงินเป็นปีละ 1 ครั้งจากระยะเวลาภายใน 2 ปี เป็นภายใน
ระยะเวลา 4 ปี และควรปรับให้มีความคมชัดของบาร์โค้ด (Barcode) หรือควรพัฒนาการช าระคืน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้คิวอาร์โค้ด (Qr 
code)  
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กระบวนการติดตามหรือรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรให้เจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตนั้น ๆ ได้
ลงพ้ืนที่ติดตามบ่อยครั้งขึ้นและให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่ม เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ มีการจัดท าแนวทางหรือตัวอย่างการรายงานผลให้กลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ศึกษาและท าความรู้ ความเข้าใจ  

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษา กระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุน

หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน พบว่า 
 กระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีการก าหนดกระบวนการในการขอรับการ
สนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 5 กระบวนการ ประกอบด้วย การเสนอโครงการ
ขอรับการสนับสนุน การพิจารณาอนุมัติโครงการ การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การช าระคืน
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการติดตามหรือการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ซึ่งในแต่ละกระบวนล้วนมีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดมาก ท าให้ดู
ยุ่งยากซับซ้อน ยากแก่การเข้าถึงแหล่งทุนด้วยเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ส าหรับกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไม่ใช่นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ จึงไม่เคยชินและไม่สามารถ
ท าความเข้าใจได้ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการให้บริการ หลักการให้บริการของ       
สุนันทา  ทวีผล.(2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการต้องมีหลักความสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ บริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดมิใช่ เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่า
กับการด าเนินงานนั้น ๆ.หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ หลักความเสมอภาค บริการที่
จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน หลักความประหยัด 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับและหลักความสะดวก บริการที่
จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก
นัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป และสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ ปรัชญา  เวสารัชช์ (2523, หน้า 251) 
ไดก้ล่าวว่าการให้บริการของรัฐนั้นจะต้องค านึงถึงการให้บริการทีเ่ป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความ
พึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือ ให้ค าจัดความยาก องค์ประกอบที่จะให้เกิดความพึงพอใจ คือ 
ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกสังคม.ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือ
น้อยเกินไป ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการให้บริการโดยมี
ความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับการบริหารราชการในสังคมประชาธิปไตย
จะต้องท าหน้าที่ภายใต้การชี้น าทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน และต้องสามารถให้บริการที่มี
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ลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่
สามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากท่ีสุด   

 ปัญหาแลอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบว่า       

1. การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน 
 การก าหนดให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาต้อง

มีภูมิล าเนาถิ่นที่อยู่หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นไม่น้อยกว่ า 6 
เดือน กรณีประชากรแฝง เป็นข้อจ ากัด ปิดกั้นการเข้าถึงแหล่งทุนของสตรีหรือสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี การเขียนโครงการในแบบเสนอโครงการ ที่มีรายละเอียดที่ต้องกรอกจ านวนมากและกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไม่เคยเขียนมาก่อน ยากต่อความเข้าใจ  เจ้าหน้าที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถให้บริการในการให้ค าแนะน าหรือปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง
ได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้การเขียนโครงการในแบบเสนอโครงการยังไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ท าให้การส่ง
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินเกิดความล่าช้า การก าหนดราคาของวัสดุ อุปกรณ์ต้อง
หาราคากลางของวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ เป็นการน าระเบียบปฏิบัติของระบบราชการมาใช้มากเกินไป ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
หลักการให้บริการครบวงจรของชูวงศ์  ฉายะบุตร (2536, หน้า 11 - 14) ได้เสนอหลักการให้บริการครบ
วงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกว่าจะต้องยึดการตอบสนองความต้องการจ า เป็นของ
ประชาชนเป้าหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและมี
ลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการทีเ่ป็นไปเพ่ือสงวนอ านาจในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานหรือ
ปกป้องตัวข้าราชการเอง มักเป็นไปเพ่ือควบคุมมากกว่าการส่งเสริมการติดต่อราชการ  จึงต้องใช้
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและต้องผ่านการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่า
ความจ าเป็น และสอดคล้องกับงานวิจัยของโฆษิต  ไชยประสิทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษา
บริบทการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบว่าทั้งผู้เสนอโครงการ สมาชิกโครงการ ผู้บริหารโครงการระดับสูง กล่าวถึงปัญหาการ
จัดการโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีปัญหาส าคัญ 3 ประการ คือ 1) 
ปัญหาการเขียนโครงการของบประมาณของสมาชิก เช่น การเขียนโครงการไม่ถูกต้อง ข้อเสนอ
โครงการ มีความซับซ้อนในการกรอกข้อมูล 2) ปัญหาในการสื่อสารข้อมูล และ 3) การจัดสรร
งบประมาณกองทุนที่ไม่กระจายอย่างทั่วถึงแก่สมาชิกอนุมัติเงินสนับสนุนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานของสมาชิก การอนุมัติโครงการล่าช้า เป็นต้น 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
จัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
การปฏิบัติการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 7 ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มเขตพ้ืนที่ คือ
เขตในเมือง เขตในชนบท และเขตกึ่งเมือง กึ่งชนบท มีผลการปฏิบัติงาน การจัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ ทุกด้านไม่แตกต่าง    
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2. การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี มีหลายขั้นตอนกว่าจะถึงการอนุมัติโครงการ ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของแบบเสนอโครงการและเอกสารประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน ท าให้ดูยุ่งยากและซับซ้อน ต้องผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาหลาย
คณะท างาน ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการนานเกินไป ท าให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีภายในกลุ่มรู้สึกท้อแท้ และไม่อยากแก้ไขหรือรอผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและ ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ หลักการให้บริการครบวงจรของชูวงศ์  ฉายะบุตร 
(2536,.หน้า 11.-.14).ได้กล่าวว่า เป้าหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ  การมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชน ผู้รับบริการ ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ และผู้ที่อยู่ในฝ่ายที่ควรจะได้รับ
บริการเป็นส าคัญ การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว.ในขณะที่ปัญหาพ้ืนฐานของระบบราชการ คือ ความล่าช้า ซึ่งเกิดจากความจ าเป็นตาม
ลักษณะของการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมแห่งรัฐ แต่ในหลายส่วนความล่าช้าของระบบ
ราชการเป็นเรื่องท่ีสามารถแก้ไขได้ เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากการปัดภาระในการตัดสินใจความล่าช้า
ที่เกิดจากการขาดการกระจายอ านาจหรือเกิดจากการก าหนดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น หรือล่าช้าที่เกิดขึ้น
เพราะขาดการพัฒนางานหรือน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เป็นต้น 

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสนอโครงการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติทุกโครงการ และพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ต่ ากว่าที่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้เสนอโครงการไป ซึ่งท าให้ไม่เพียงพอต่อการน าไปด าเนินโครงการตามแผนที่กลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายฝน โนปิง และ             
สุวรัฐ แลสันกลาง (2558) ที่ศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชนกล้วยกลางต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า กองทุนได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและผู้ทรงคุณวุฒิกองทุน รวมถึงน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสตรีในชุมชน
กล้วยกลาง มาประกอบการพิจารณา และปัจจัยน าเข้าที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานกองทุน คือ
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุน ส่วนปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลดีต่อการ
ด าเนินงานกองทุน คือการมีส่วนร่วมในชุมชน ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการด าเนินงานของ
กองทุนฯ มีความเหมาะสมครอบคลุม โดยน าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยน าเข้ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนงานกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนได้จัดกิจกรรม         
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและสอดคล้องกับงานวิจัยของศราวุธ  สังข์วรรณะ (2556) วิจัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า.ระดับสภาพและ
ปัญหาในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 7 ด้าน คือการบริหารจัดการการกลุ่ม การออก
ระเบียบข้อบังคับ การรับสมัครสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก การส่งเสริมอาชีพ การพิจารณา
เงินกู้ การประชุมสมาชิก และ การจัดท าบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มมีระดับสภาพปัญหาสูงที่สุด รองลงมาคือการรับสมัครสมาชิก การ
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พิจารณาเงินกู้ การประชุมสมาชิก การจัดท าบัญชี และการส่งเสริมอาชีพ ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สตรีได้
ด าเนินโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ แต่สตรีขาด
ประสบการณ์จึงท าให้ค่าอยู่ในระดับปานกลาง 

3. การโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
การโอนเงินให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความล่าช้ากว่าที่ได้

ก าหนดไว้ ในกระบวนการของการโอนเงิน หลังจากที่ได้ด าเนินการเซ็นสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ยัง
ส่งผลกระทบกับกลุ่มในกรณีที่ได้ไปติดต่อกับร้านค้าในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินโครงการไว้
แล้ว ด้วยขั้นตอนของกระบวนการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ต้องมีการด าเนินงานผ่านระบบ
และโครงสร้างขององค์กรตามสายการบังคับบัญชาในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและการโอนเงินให้กับ
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กร การจ าแนกองค์กรแบ่ง
ออกเป็นหลายลักษณะ (กัญญามน อินหว่างและคณะ,2550) ได้กล่าวว่าองค์กรคือ โครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ (Organization.as a.Structure of.Relationship) แนวคิดนี้ มององค์กรโดยพิจารณา
ในรูปกรอบ (framework) ของความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน มีการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานย่อยภายในองค์กรในรูปของโครงสร้าง 
และองค์กรที่มีรูปแบบ (Formal Organization) หรือองค์กรรูปนัย หรือองค์กรที่เป็นทางการ คือ 
องค์กรที่มีโครงสร้างอย่างมีรูปแบบ ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ในระเบียบแบบแผน หรือก าหนดไว้ในกฎหมาย 
มีสายบังคบับัญชา มีข้ันตอน มีการก าหนดหน้าที่ไว้อย่างเดน่ชัด มีการแบ่งงานกนัตามความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน องค์กรในลักษณะนี้ จะเห็นได้จากองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐที่เรียกว่าระบบ
ราชการ (Bureaucracy) ที่มีลักษณะมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้           
มีการก าหนดในเรื่องหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแห่ง และแต่ละบุคคลที่เข้ามา
ร่วมงาน มีการก าหนดในเรื่องอ านาจในการบังคับบัญชาและวินิจฉัยสั่งงาน โดยก าหนด ลดหลั่นกัน
เป็นล าดับและเป็นระเบียบที่แน่นอน มีการก าหนดความสัมพันธ์ และการติดต่อของหน่วยงาน และ
บุคคลในหน่วยงานไว้อย่างเป็นระเบียบ มีแผนภูมิองค์กร (Organization Chart) แสดงให้ปรากฏว่า
กิจการต่าง ๆ ขององค์กรมีการจัดการแบ่งแยกกันอย่างไร ใครมีอ านาจหน้าที่อย่างไรและ               
มีความสัมพันธ์กันอยา่งไร 

 4. การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กระบวนการช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการก าหนดการช าระคืน

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้ก าหนดให้ช าระคืนเงินภายในระยะเวลา 2 ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เป็นระยะเวลาในการช าระคืนเงินที่เร็วเกินไปหลังจากได้รับเงิน ท าให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีบางกลุ่มไม่สามารถเป็นไปตามที่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งความคมชัดของบาร์โค้ดใน
แบบฟอร์มการช าระเงินช าระคืนเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เ พ่ือน าไปช าระกับ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท าให้มี
ปัญหาการไปช าระเงินที่ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ภาครัฐ หลักการให้บริการครบวงจรของชูวงศ์  ฉายะบุตร (2536, หน้า 11 - 14) ได้เสนอหลักการ
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ให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกว่าจะต้องยึดการตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นของประชาชนเป้าหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผน
และมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการที่เป็นไปเพ่ือสงวนอ านาจในการใช้ดุลยพินิจของ
หน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มักเป็นไปเพ่ือควบคุมมากกว่าการส่งเสริมการติดต่อราชการ
จึงต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและต้องผ่านการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซึ่งบางครั้ง
เกินกว่าความจ าเป็น ความรวดเร็วการให้บริการ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็วและ   มีการแข่งขันกับสังคมอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ปัญหาพ้ืนฐานของระบบ
ราชการ คือ ความล่าช้า ซึ่งเกิดจากความจ าเป็นตามลักษณะของการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมแห่งรัฐ แต่ในหลายส่วนความล่าช้าของระบบราชการเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความ
ล่าช้าที่เกิดจากการปัดภาระในการตัดสินใจ ความล่าช้าที่เกิดจากการขาดการกระจายอ านาจหรือเกิด
จากการก าหนดขั้นตอน ที่ไม่จ าเป็น หรือล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนางานหรือน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ เป็นต้น 

 5. การติดตามหรือรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
กระบวนการติดตามหรือรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน.เป็นการติดตามการด าเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุน
เงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่ครอบคลุมและมีความต่อเนื่อง และในการรายงานผลยังคงเป็น
กระบวนการที่มีรายละเอียดในการกรอกข้อมูลและเอกสารประกอบการรายงานผลที่กลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่เคยท า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนภาครัฐ หลักการให้บริการครบวงจรของชูวงศ์  ฉายะบุตร (2536, หน้า 11.-.14).ได้เสนอ
หลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกว่า  ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการเป็นเป้าหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่า การติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและ
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการ ดังนั้น จึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการของรัฐและต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาของการสื่อสารท าความเข้าใจกัน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พยายามให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็จะท าให้ผู้มารับบริการเกิดทัศนคติที่ดียอมรับฟัง
เหตุผล ค าแนะน าต่าง ๆ มากขึ้นและเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่อง อ่ืน ๆ อีก นอกจากนี้ความ
กระตือรือร้นในการให้บริการยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การบริการนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความ
สมบูรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด   

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา                                 
 1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง แต่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาติดต่อประสานงาน การขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมในการขอรับการ
สนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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 2. เจ้าหน้าที่ควรลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือความครอบคลุมและทั่วถึงในการให้บริการและให้ค าแนะน าแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอย่างต่อเนื่อง 

 3. ควรลดกระบวนการหรือขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ เพ่ือความรวดเร็วส าหรับกลุ่ ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการน าเงินไปประกอบอาชีพและการช าระคืนเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  

4. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านสื่อ
โทรทัศน์ยังไม่เป็นที่รู้จักและในช่วงเวลาการออกอากาศเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีไม่สามารถติดตามรับชมได้ เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ  

 5. การช าระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระยะเวลาในการช าระคืนเงินกู้ระยะเวลาใน
การช าระคืนเงินควรเป็น 1 ปี/ครั้ง และควรขยายเวลาเป็น 4 ปี หรือขยายระยะเวลาในการช าระคืน
เงินจาก 2 ปี เป็น 3 ปี หรือ 5 ปี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตอ่ืน ๆ ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตหลักสี่อย่างไรเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับการวิจัย   
ในครั้งนี้   

2. ควรมีการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตอ่ืน ๆ ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการการเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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