
การติดตามและก ากับการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
      นางรัตนา  สัยยะนิฐี 

 
การศึกษา เรื่อง “การติดตามและก ากับการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็น

ผู้น าในการสร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 2556” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นปัจจัยน าเข้า 
และความคิดเห็นของการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็น
ผู้น าในการสร้างสันติสุข ในปีงบประมาณต่อไป วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาความ (Survey Study) 
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document Study) ค้นคว้าจากเอกสารของส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีใต้ให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข 
ประจ าปี 2556 นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลจาก
ภาคสนาม (Field Study) ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2) เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ .บต.) 3) กลุ่มเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้แก่ ผู้น าเครือข่ายสตรี กลุ่มสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอหรือ
ระดับต าบล (กพสจ./กพสอ./กพสต.) และสตรีที่เข้าร่วมโครงการจาก.5.จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 
ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส ขนาดตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 160 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ 
จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 
ผลการศึกษาดังนี้ 
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มากที่สุด  

ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้านอายุกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 25 - 59 ปี อายุสูงสุด
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 67 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 18 ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ.44.26.ปี ด้าน
สถานภาพสมรส เป็นผู้ที่สมรสแล้ว ด้านการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ด้านอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ 
(แม่บ้าน/ค้าขาย) ต าแหน่งของสมาชิกโครงการฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอ (กพสอ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) ผู้น าเครือข่ายสตรี กลุ่มสตรี และสตรีที่
เข้าร่วมโครงการ เคยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสตรีแกนน าในระดับจังหวัด จ านวน 1–5 ครั้ง สาเหตุการเข้าร่วม
ประชุมโครงการฯ ได้รับคัดเลือกกลุ่ม กพสจ./กพสอ./กพสต. มากที่สุด 
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 2..ผลการศึกษาปัจจัยน าเข้าของการติดตามและก ากับการด าเนินงานโครงการ เพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยน าเข้าของการติดตามและก ากับการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพ
เครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วยด้านนโยบาย ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ในแต่ละด้านมีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 2.1 ด้านนโยบาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากต่อด้านนโยบายการด าเนินงาน
โครงการฯ  ในประเด็นการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 สอดคล้องกับแผนพัฒนาสตรีจังหวัด   
 2.2 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากในประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ  
 2.3 ภาพรวมด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
จ านวนบุคลากรที่มีเพียงพอและความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
คือ บุคลากรของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีจ านวนเพียงพอ และมีความ
เหมาะสม  
 2.4 ด้านงบประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ยกเว้น ค่าบริหารจัดการโครงการ
จ านวน 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ
มากท่ีสุด คือ ค่าจัดประชุม สัมมนา เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
จ านวน 860,700.บาท ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านงบประมาณนั้นค่าเฉลี่ย ไม่ค่อยแตกต่างกัน
เท่าใดนัก 

2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก.พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากในประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด คือ ค่าที่พักและอาหารระหว่างการประชุม  

 3..ผลการศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับการติดตามและก ากับการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 2556   
 ผลการศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการ
สร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 2556 พบว่า ด้านการด าเนินการโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก
ต่อการด าเนินงานโครงการ ในประเด็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชิญพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 2556  
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 3.1 ผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก  
ในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก คือ เครือข่ายสตรีจัดท าโครงการและน าเสนอโครงการให้
คณะกรรมการพจิารณาการอนุมัติโครงการในระดับจังหวัด 

 3.2 ผลการศึกษาด้านการติดตามก ากับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยในระดับมาก 
ต่อการติดตามก ากับ ในประเด็นที่ประชุมส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ข้อเสนอแนะและ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป 

 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 1. ด้านนโยบาย 

 1) โครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ควรด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสตรีในช่วงเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2549) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) แผนพัฒนาสตรีจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2555-2257  

 2) ควรมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการฯ กับภาคียุทธศาสตร์         
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพสตรีภาคให้มีโอกาส
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว 
 3) ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ควรสนับสนุนงบประมาณ 
ให้ เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก า หนด เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม และควรมีการด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง 

4)  สค. ควรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและทราบแนวทาง การพัฒนา
สตรีอย่างแท้จริงและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  

5) การบูรณาการงบประมาณส่วนกลาง (งบประมาณของส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) กับทรัพยากรในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน กับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกสตรีใต้ให้เข้มแข็งเพ่ือดูแล เด็ก สตรีในครอบครัวที่ประสบภัย
จากการใช้ความรุนแรงในภาคใต้ 

6) ควรส่งเสริมองค์กรและกลไกสตรีในระดับต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรสตรีในระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับต าบล (กพสจ./กพสอ./กพสต.) ให้มีความเข้มแข็งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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7).การพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีใต้ ให้มีบทบาทในการเชื่อมโยงเครื อข่าย 5 จังหวัด
ชายแดนใต้กับเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นให้สตรีฯ ทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง  
และกิจกรรมในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

8) ควรติดตามและประเมินผลโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือดูความก้าวหน้าและการคิดต่อ
ยอดในการด าเนินการโครงการเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องการด าเนินงานของกลุ่มสตรี 

 
  2. ด้านการบริหารจัดการ 

1) ควรถอดบทเรียนการท างานที่ผ่านมาเพ่ือเป็นการต่อยอดความคิดการท างานควรมี
เครือข่ายของ พมจ. ในระดับหมู่บ้าน เพ่ือที่จะดูแลผู้ด้อยโอกาสได้อย่างเต็มที่  
   2) ควรจัดตั้งวิทยากรประจ าโครงการหรือมีวิทยากรจากส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ หรืออาจจะสนับสนุนวิทยากรในการจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสตรีในพื้นที่ และมุมมองการพัฒนาสตรีในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ 

3) ควรมีการน าบทเรียนของเครือข่ายสตรีใต้ที่เป็นผู้น าในการสร้างสันติสุข มาน าเสนอต่อ
สังคม เพ่ือให้สังคมได้สนับสนุนให้เครือข่ายสตรีได้มีการท างานเชิงพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและเกิดสันติสุข
ในระดับชุมชนอย่างแท้จริง 

      
3. ด้านการด าเนินงาน  

1) ควรส่ งเสริมให้ความรู้  ยกระดับความคิด เกี่ ยวกั บการดูแลครอบครัวและชุมชน 
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในครอบครัวและชุมชน  

2) ควรจัดประชุมแลกเปลี่ ยนทั้ งภายในและภายนอกจั งหวัด  จัดอบรมให้ ความรู้  
และพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือสร้างความเข้าเรื่องต่างๆ และเป็นขวัญ ก าลังใจในการท างาน 
  3) ระยะเวลาด าเนินงานโครงการควรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  
    
 ข้อสังเกตของผู้ศึกษาคือ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ควรสนับสนุนงบประมาณ
ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result – based) หรือจัดสรรงบประมาณแบบใหม่มากกว่าการจัดสรรงบประมาณ 
ในลักษณะเฉลี่ยสัมบูรณ์ รวมทั้งออกแบบการจัดสรรงบประมาณแบบสมทบระหว่าง สค. กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ  เต็มรูปแบบ (100%) เพ่ือให้
งบประมาณของส่วนกลางไปใช้ในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีน้อย หรืออาจจัดสรรงบประมาณตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ดังนี้ 1) จ านวนองค์กรสตรี/จ านวนเครือข่ายองค์กรสตรีของจังหวัด ..2) จ านวนภาคี
ยุทธศาสตร์ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการพัฒนาสตรีผ่านข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงาน (MOU)  
3) ศักยภาพของทีมงานในพ้ืนที่ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น   
 


