
  

 
 
 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชน เพ่ือทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาท่ีเกิดกับสตรี
ในชุมชน/หมู่บ้าน การรับทราบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
การเป็นสมาชิกกองทุนฯ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ       
ท่ีเกี่ยวกับกองทุนฯ  ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  การมี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ความช่วยเหลือ/แนะนํา ความเหมาะสม      
ในวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ   ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
และความพร้อมในการบริหารของคณะกรรมการ  ประโยชน์ของ
กองทุนฯ  และความพึงพอใจต่อภาครัฐในการดําเนินงานโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และความคิดเห็นต่อโครงการ SMART 
LADY THAILAND  ท้ังนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติจะนําเสนอผล
สํารวจ เพ่ือให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์
ต่อไป  โดยสอบถามประชาชนเพศหญิง อายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีถูกเลือก
เป็นตัวอย่าง ท่ัวประเทศ 4,900 ราย ระหว่างวันท่ี 6 - 20 มกราคม 
2557 และเสนอผลสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และ   
ท่ัวประเทศ ในรูปร้อยละ 

สรุปผลการสํารวจที่สําคัญๆ 

1. การประสบปัญหาของผู้หญิงในชมุชน/หมู่บ้านในปัจจุบัน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากผลสํารวจเก่ียวกับปัญหาท่ีผู้หญิงส่วนใหญ่ในชุมชน/
หมู่บ้านประสบในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาท่ีผู้หญิงประสบระบุได้    
3 ลําดับแรก คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ/เลี้ยงครอบครัว 
(ร้อยละ 83.8)  ขาดโอกาสพัฒนาฝีมือ/อาชีพ (ร้อยละ 62.1) และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา (ร้อยละ 27.9) 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

• การทราบเกี ่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ 
แหล่งที่ทราบ 

เม่ือสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการรับทราบกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.7 ระบุว่า ทราบ  และ 
ร้อยละ 6.3 ไม่ทราบ  โดยผู้หญิงท่ีทราบส่วนใหญ่ ระบุแหล่ง       
ท่ีทราบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3 อันดับแรก คือ ทราบจาก
เจ้าหน้าท่ีชุมชน ร้อยละ 62.5  โทรทัศน์ (ฟรีทีวี) ร้อยละ 47.7  
และเพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 32.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• การเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ผลสํารวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.2 ระบุว่า เป็น
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และร้อยละ 18.8 ไม่เป็น
สมาชิก โดยผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระบุ
เหตุผล คือ ไม่มีเวลาเข้าร่วม/ทํากิจกรรม/ไม่มีใครช่วยทํางาน  
ร้อยละ 56.6   ไม่อยากเป็นหนี้ ร้อยละ 25.7   เป็นสมาชิกกองทุน
อ่ืนแล้ว ร้อยละ 24.4   ไม่มีความจําเป็นต้องกู้ ร้อยละ 19.9 และ
ไม่มีประโยชน์ เน้นให้กู้เงินมากกว่าการพัฒนา ร้อยละ 5.3 เป็นต้น 

       บทสรปุสําหรับผู้บริหาร 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557  
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62.1
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา 
ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านประสบในปัจจุบัน 

ปัญหาที่ประสบ 1/ 

หมายเหตุ :  1/ ตอบได้ไม่เกิน 3 คําตอบ 

ร้อยละ 
20 0 40 60 80 100 

2. ขาดโอกาสพัฒนาฝีมือ/อาชีพ 

1. รายได้ไม่เพียงพอต่อการ 
    ดํารงชีพ/เลี้ยงครอบครัว 

3. ขาดโอกาสทางการศึกษา 

9. ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 

6. ความไม่เสมอภาคทางเพศ 

4. ปัญหาสุขภาพ 

7. ขาดการยอมรับทางสังคม 

10. อ่ืนๆ (ไม่มีระบุปัญหา) 

8. ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
    และสตรี 

5. ปัญหาความไม่ปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบและแหล่งที่ทราบ
เก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

หมายเหตุ :  1/ ตอบได้ไม่เกิน 3 คําตอบ 

 

93.7
ทราบ 

6.3% 
ไม่ทราบ 

%  

แหล่งทีท่ราบ 1/ 

10.9% โทรทัศน์  
           (จานดาวเทียม)  
6.3% หนังสือพิมพ์ 
3.9% อินเตอร์เน็ต 

0.7% อ่ืนๆ เช่น คนใน  
           ชุมชนสนทนากัน 
            การเข้าร่วมประชุม 

โทรทัศน์ (ฟรทีีวี) 

วิทยุ/วิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าว 
เพ่ือน/ญาติ 

เจ้าหน้าที่ชุมชน 

12.1
13.8
28.0
32.9

47.7

62.5%  

%  

%  
%  
%  
%  ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 2.8% วารสาร/สิ่งพิมพ์  
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ตาราง 1 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามการเป็นสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และภาค  

การเป็นสมาชิก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 เป็น 81.2 19.9 85.2 84.2 85.0 60.6 

 ไม่เป็น 18.8 80.1 14.8 15.8 15.0 39.4 

 

• การใช้งบประมาณโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จัดทําโครงการ/กิจกรรมในชุมชน/หมู่บ้าน  

จากการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในชุมชน/หมู่บ้าน 
ผู้หญิง ร้อยละ 59.8 ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านมีการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมโดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร้อยละ 
24.7 ระบุว่า ไม่มี  และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.5 

ตาราง 2 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาค 

การจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม 

ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 มีการจัดทํา 59.8 13.4 61.6 46.9 73.5 46.1 

 ไม่ม ี 24.7 42.6 22.5 36.0 16.4 27.1 

 ไม่ทราบ/ 
ไม่แน่ใจ 

15.5 44.0 15.9 17.1 10.1 26.8 

 

1) ประเภทเงินหมุนเวียน (เงินกู้) และด้านที่จัดทํา  

 เม่ือสอบถามผู้หญิงในกลุ่มท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 92.8 ระบุว่ามีการใช้เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และร้อยละ 
7.2 ไม่มีการใช้เงิน  โดยในกลุ่มท่ีมีการใช้เงินประเภทนี้ ระบุว่าใช้
ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ  3 อันดับแรก คือ ด้าน
การเกษตร เช่น โครงการปลูกแตงระบบน้ําหยดปลอดสารพิษ  
เกษตรผสมผสาน  ปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงเป็ดไข่ (ร้อยละ 
53.9)  ด้านคหกรรม เช่น โครงการไส้กรอกสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
การแปรรูปและถนอมอาหารกลุ่มสตรีตําบล (ร้อยละ 23.1)  และ
ด้านหัตถกรรม เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและลําไย     
สีทองอบสมุนไพรการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด 
(ร้อยละ 20.6)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) ประเภทเงินอุดหนุน (เงินสนับสนุนให้เปล่า) และ   

ด้านท่ีจัดทํา  

เม่ือสอบถามผู้หญิงในกลุ่มท่ีจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พบว่า ผู้หญิง ร้อยละ 
59.8 ระบุว่า มีการใช้เงินอุดหนุน (เงินสนับสนุนให้เปล่า) และ  
ร้อยละ 40.2 ระบุว่า ไม่มีการใช้เงิน  โดยในกลุ่มท่ีมีการใช้เงิน
ประเภทนี้ ระบุว่าใช้ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ 
ตามลําดับ คือ ด้านการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ร้อยละ 70.5  
ด้านการฝึกอบรมการเขียนเสนอโครงการฯ ร้อยละ 45.4       
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและจิตใจ ร้อยละ 13.5  และด้านอ่ืนๆ 
เช่น ด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
3. การประสบปัญหาอุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม   

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับการประสบปัญหาอุปสรรคในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.2 ระบุว่า ไม่ประสบปัญหา 
และร้อยละ 11.8 ประสบปัญหา โดยกลุ่มที่ประสบปัญหา ระบุ

1.5% ด้านอ่ืนๆ เช่น 
        การฝึกทักษะ 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน 1/  จําแนกตามการใช้เงินอุดหนุน  
(เงินสนับสนุนให้เปล่า) และด้านที่จัดทํา 

ด้านที่จัดทํา 2/ 

 

59.840.2
มี ไม่มี 

%  %  

13.5

45.4

70.5%  

%  

%  

หมายเหตุ :  1/  เฉพาะผู้ตอบว่า จัดทําโครงการ/กืจกรรม 
โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

     การประกอบอาชีพ 
    ด้านการฝึกอบรม 

    การเขียนเสนอ 
    โครงการฯ 

   ด้านการฝึกอบรม 

    สุขภาพและจิตใจ 
  ด้านการส่งเสริม 

ด้านการเกษตร 

ด้านคหกรรม 

ด้านหัตถกรรม 

อาชีพบริการ 
ด้านพาณิชย์และ 

ด้านอุตสาหกรรม 
3.6% ด้านศิลปกรรม 
1.1% ด้านอื่นๆ เช่น  
         นวดแผนไทย 

 

92.8

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน 1/  จําแนกตามการใช้เงินทุนหมุนเวียน 
(เงินกู้) และด้านที่จัดทํา 

หมายเหตุ :  1/  เฉพาะผู้ตอบว่า จัดทําโครงการ/กืจกรรม 
โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 2/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

ด้านที่จัดทํา 2/ 

มี 

     ไม่มี 
7.2% 

%  

11.4
19.8
20.6

23.1

53.9%  

%  

%  
%  
%  
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เร่ืองปัญหาอุปสรรคท่ีประสบ 3 อันดับแรก คือ ขาดเจ้าหน้าท่ีให้
ความรู้ความเข้าใจคอยให้คําแนะนํา/ประสานงาน (ร้อยละ 24.5)  
โครงการไม่ผ่านการพิจารณา/การอนุมัติล่าช้า (ร้อยละ 18.4) และ
ปัญหาด้านการผลิต เช่น ต้นทุนสูง ขาดวัตถุดิบขาดแรงงาน ไม่ได้
ผลผลิตตามต้องการ ขาดตลาดรองรับ (ร้อยละ 17.2)    

4. การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ระดับตําบลและระดับจังหวัด 

• ความเหมาะสมในวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก  

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในวิธีคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกระดับชุมชน/หมู่บ้านเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ระดับตําบลและระดับจังหวัด ผู้หญิงส่วนใหญ่     
ร้อยละ 81.7 ระบุว่า เหมาะสม ร้อยละ 0.6 ไม่เหมาะสม และ   
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.7  โดยในกลุ่มท่ีตอบว่าไม่เหมาะสม 
ระบุเหตุผล คือ ไม่เป็นธรรม ใช้เส้นสาย เลือกจากเครือญาติ/  
พวกพ้อง อาจมีการทุจริต ฉ้อโกง เป็นต้น   

• ความโปร่งใส เป็นธรรมในการดําเนินงาน 

ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 ระบุว่า การดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบล/ระดับจังหวัด 
มีความโปร่งใส ร้อยละ 3.3  ไม่โปร่งใส และร้อยละ 23.4 ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

• ความพร้อมในการบริหารงาน 
เม่ือสอบถามถึงความพร้อมในการบริหารงานของคณะกรรมการ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบล/ระดับจังหวัด ผู้หญิง   
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.4 ระบุว่า มีความพร้อม ร้อยละ 5.3 ไม่มี
ความพร้อม และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.3 

ตาราง 3 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตําบลและระดับจังหวัด และภาค  

การดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ฯ 

ระดับตําบล/ระดับ
จังหวัด 

ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

• ความเหมาะสมในวิธีคัดเลือกผู้แทนสมาชิก 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 เหมาะสม 81.7 31.4 77.6 81.3 86.9 78.2 
 ไม่เหมาะสม 0.6 5.1 0.7 0.2 0.6 0.8 
 ไม่ทราบ/ 
ไม่แน่ใจ 

17.7 63.5 21.7 18.5 12.5 21.0 

• ความโปร่งใส เป็นธรรมในการดําเนินงาน 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 โปร่งใส 73.3 22.7 73.9 64.0 82.9 69.1 
 ไม่โปร่งใส 3.3 16.4 2.2 3.3 2.4 6.6 
 ไม่ทราบ/ 
ไม่แน่ใจ 

23.4 60.9 23.9 32.7 14.7 24.3 

• ความพร้อมในการบริหารงาน 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 พร้อม 72.4 22.8 66.9 65.1 82.8 69.7 
 ไม่พร้อม 5.3 13.9 6.5 5.8 3.3 8.1 
 ไม่ทราบ/ 
 ไม่แน่ใจ 

22.3 63.3 26.6 29.1 13.9 22.2 

5. การมีเจ้าหน้าท่ีรัฐให้ความรู/้ความช่วยเหลือ/แนะนําโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 เม่ือสอบถามถึงการมีเจ้าหน้าท่ีรัฐให้ความรู้/ความช่วยเหลือ/
แนะนําโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 82.5 ระบุว่า มี  ร้อยละ 5.5 ไม่มี  และร้อยละ 12.0 ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

6. ประโยชนข์องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีท่ีมีต่อสตรีในชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.8 
ระบุว่า เป็นประโยชน์ และร้อยละ 7.2 ระบุว่า ไม่เป็นประโยชน์ 
โดยในกลุ่มท่ีตอบว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นประโยชน์ ระบุ
ด้านท่ีเป็นประโยชน์ คือ ด้านการฝึกอาชีพ ร้อยละ 88.2  ด้าน
พัฒนาความรู้ ร้อยละ 52.9  ด้านการศึกษา ร้อยละ 11.8  ด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 10.1  ด้านคุณภาพชีวิต (สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
ลดภาระหนี้สิน) ร้อยละ 2.4  ด้านเงินทุนหมุนเวียน ทุนประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 0.8  และด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านความสามัคคี ของคน
ในชุมชน ความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศชาย/หญิง ร้อยละ 0.2 

ตาราง 4 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาค  

ประโยชน์กองทุนฯ ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 เป็นประโยชน์ 92.8 77.1 93.0 89.8 96.6 88.9 

 ไม่เป็น
ประโยชน์ 

7.2 22.9 7.0 10.2 3.4 11.1 

กลุ่มที่ตอบว่าเป็นประโยชน์ ระบุด้านที่เป็นประโยชน์คือ 1/ 

• ด้านการฝึกอาชีพ 88.2 75.2 88.0 88.4 88.9 86.5 

• ด้านพัฒนาความรู ้ 52.9 54.0 44.5 55.3 54.1 57.5 

• ด้านการศึกษา 11.8 27.2 13.5 10.3 9.8 18.9 

• ด้านสุขภาพ 10.1 33.7 13.3 9.0 7.2 16.0 

• ด้านคุณภาพชีวิต 
(สร้างรายได ้   
ลดรายจ่าย      
ลดภาระหนี้สิน) 

2.4 1.7 0.4 2.4 4.0 0.3 

• ด้านเงินทุน
หมุนเวียนทุน
ประกอบอาชีพ 

0.8 1.4 2.7 0.2 0.1 1.1 

• ด้านอื่นๆ  เช่น
ด้านความสามัคคี
ของคนในชุมชน
ความเสมอภาค
เท่าเทียมระหว่าง
เพศชาย/หญิง 

0.2 0.7 0.4 0.1 0.1 0.3 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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7. ความพึงพอใจต่อภาครัฐในการดําเนินงานโครงการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  

จากผลสํารวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.2 ระบุว่า 
พึงพอใจต่อภาครัฐในการดําเนินงานโครงการกองทุนพัฒนา   
บทบาทสตรี (โดยพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 36.9  ปานกลาง 
ร้อยละ 49.0  และน้อย ร้อยละ 7.3)  ที่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 1.9 
และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 

ตาราง 5 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามการเป็นสมาชิกโครงการ
กองทุนอ่ืนๆ ของรัฐบาล และภาค 

การเป็นสมาชิก 
โครงการกองทุน
อ่ืนๆ ของรัฐบาล 

ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100. 100. 100. 100. 100. 100.

 เป็นสมาชิก 83.7 23.7 76.0 86.6 92.9 64.3 

 ไม่เป็น 
      สมาชิก 

16.3 76.3 24.0 13.4 7.1 35.7 

• กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

85.3 62.0 84.8 86.1 88.1 69.9 

• กองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ 

35.3 13.6 36.7 36.4 34.4 35.0 

• กองทุนพัก
ชําระหนี้
ครัวเรือน
เกษตรกร 
รายย่อย 

20.7 3.3 9.2 15.9 28.8 20.2 

• กองทุนการรับ
จํานําข้าว 

20.1 7.0 11.2 22.2 25.9 1.2 

• กองทุนบัตร
สินเชื่อ
เกษตรกร/บัตร
เครดิต
เกษตรกร 

17.7 1.4 14.2 16.3 22.6 4.7 

• กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

7.1 39.0 4.4 9.7 5.7 9.8 

• กองทุนอื่นๆ  
เช่น กองทุน
ชาวมุสลิม 
กองทุน
ผู้สูงอาย ุ

0.2 1.9  -  - 0.3 0.4 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 

8. การเป็นสมาชิกโครงการกองทุนอื่นๆ ของรัฐบาล 

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกโครงการกองทุนอ่ืนๆ 
ของรัฐบาล (ท่ีไม่ใช่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ผู้หญิงส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 83.7 ระบุว่า เป็นสมาชิกโครงการกองทุนอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
และร้อยละ 16.3 ไม่เป็นสมาชิก  โดยผู้ท่ีเป็นสมาชิกระบุชื่อ
โครงการกองทุนอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิก คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง (ร้อยละ 85.3)  กองทุนสัจจะออมทรัพย์ (ร้อยละ 35.3) 

กองทุนพักชําระหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย (ร้อยละ 20.7) 
กองทุนการรับจํานําข้าว (ร้อยละ 20.1) กองทุนบัตรสินเชื่อเกษตรกร/
บัตรเครดิตเกษตรกร (ร้อยละ 17.7) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ร้อยละ 7.1) และกองทุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนชาวมุสลิม กองทุน
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 0.2) 

ตาราง 6 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามความพึงพอใจต่อภาครัฐในการ
ดําเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาค  

ความพึงพอใจต่อ
ภาครัฐ   ท่ัว

ประเทศ 
กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 พึงพอใจ 93.2 67.9 93.3 90.7 96.3 91.8 
• มาก 36.9 15.0 32.6 34.7 45.5 22.3 
• ปานกลาง 49.0 39.7 53.9 49.4 44.6 56.7 
• น้อย 7.3 13.2 6.8 6.6 6.2 12.8 
 ไม่พึงพอใจ 1.9 5.5 1.7 2.0 1.2 4.5 

 ไม่ทราบ/ 
    ไม่แน่ใจ 

4.9 26.6 5.0 7.3 2.5 3.7 

 

9. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 จากผลสํารวจ มีผู้หญิงร้อยละ 17.1 แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้ระบุเร่ืองท่ีเป็นข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ ควรเพ่ิมงบประมาณ และจัดสรรให้ท่ัวถึง เป็นธรรม โปร่งใส 
(ร้อยละ 44.7)  ควรมีโครงการท่ีเหมาะสม/มีประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง (ร้อยละ 23.6)   ควรลดข้ันตอน  เงื่อนไข
ต่างๆ ในการขอกู้ เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย ลดจํานวนผู้ค้ําประกัน 
เพ่ิมระยะเวลาส่งคืนเงิน (ร้อยละ 23.4)  ควรมีการประชาสัมพันธ์/
มีเจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา ชี้แจงรายละเอียด/ประโยชน์/หลักเกณฑ์
ต่างๆ และตดิตามผล (ร้อยละ 21.2)  เป็นต้น 
ตาราง 7 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร้อยละ 

รวม 100.0 

• แสดงความคิดเห็น    ในเรื่อง 1/ 17.1 

1. ควรเพิ่มงบประมาณ และจัดสรรให้ทัว่ถึง เป็นธรรม 
โปร่งใส 

44.7 

2. ควรมีโครงการที่เหมาะสม/มีประโยชน ์ช่วยแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนอย่างแทจ้ริง 

23.6 

3. ควรลดขั้นตอน เง่ือนไขต่างๆ ในการขอกู้ เช่น ลดอัตรา
ดอกเบ้ีย ลดจํานวนผู้คํ้าประกัน เพิ่มระยะเวลาส่งคืนเงิน 

23.4 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์/มีเจ้าหนา้ทีใ่ห้คําแนะนาํ ชี้แจง
รายละเอียด/ประโยชน/์หลักเกณฑ์ต่างๆ และติดตามผล 

21.2 

5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์
ต่อชุมชน/ช่วยพัฒนาสังคม ส่งเสริมให้สตรีมีงานมีรายได้ 
กล้าคิดกล้าแสดงออก 

10.1 

6. อ่ืนๆ เช่น การดําเนินงานกองทุนฯไม่โปร่งใส ได้ประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม ส้ินเปลืองงบประมาณ ซ้ําซ้อนโครงการอ่ืน 

4.9 

• ไม่แสดงความคิดเห็น 82.9 

หมายเหตุ : 1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ  
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10. ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ SMART LADY THAILAND 

• การทราบโครงการ SMART LADY THAILAND 

จากการสอบถามเกี่ยวกับการทราบโครงการ SMART 
LADY THAILAND ผู้หญิง ร้อยละ 51.5 ระบุว่า ทราบ  และร้อยละ 
48.5 ไม่ทราบ 

ตาราง 8 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบเก่ียวกับโครงการ 
SMART LADY THAILAND และภาค  

การทราบโครงการ 
SMART LADY 
THAILAND 

ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ทราบ 51.5 42.0 51.4 52.3 54.1 41.0 

 ไม่ทราบ 48.5 58.0 48.6 47.7 45.9 59.0 

• โครงการ SMART LADY THAILAND ช่วยพัฒนา
บทบาทสตรี  

จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ SMART 
LADY THAILAND ในการพัฒนาบทบาทสตรี ผู้หญิงส่วนใหญ่  
ร้อยละ 91.8 ระบุว่า โครงการ SMART LADY THAILAND ช่วยทําให้
สตรีในชุมชน/หมู่บ้าน กล้าแสดงออกทางความคิด ฯลฯ (ระดับมาก 
ร้อยละ 33.9  ปานกลาง ร้อยละ 48.0  และน้อย ร้อยละ 9.9)      
ท่ีระบุว่าไม่ได้ชว่ย มีร้อยละ 3.4  และไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9 ร้อยละของประชาชนที่ทราบโครงการ SMART LADY THAILAND  
จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการท่ีจะช่วยทําให้สตรีใน
ชุมชน/หมู่บ้าน กล้าแสดงออกทางความคิด ฯลฯ และภาค 

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ 
SMART LADY 
THAILAND 

ท่ัว
ประเทศ 

กทม. 

ภาค 

กลาง 

 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ช่วย 91.8 83.9 87.5 90.0 95.3 91.5 

• มาก 33.9 26.5 31.7 33.4 37.7 22.7 

• ปานกลาง 48.0 41.5 47.9 45.4 50.2 47.7 

• น้อย 9.9 15.9 7.9 11.2 7.4 21.1 

 ไม่ได้ช่วย 3.4 9.5 5.7 4.2 0.9 6.7 

 ไม่แน่ใจ 4.8 6.6 6.8 5.8 3.8 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


