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บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมการพัฒนา
สตรีขององค์การส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากการส ารวจ
จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน และด าเนินการประชุมสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในเขตบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ จ านวน 25 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มสตรี และผู้แทน
หน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล รวมจ านวนทั้งสิ้น 75 คน  จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสตรี
ในพ้ืนที่ของต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน  อาชีพเสริม
ของสตรีในพ้ืนที่ส่วนใหญ่  คือ  การท าอาหาร-ขนม  ปัจจุบันทางกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ของต าบลเกาะเปาะ 
พบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านโครงสร้างการบริหาร
จัดการของกลุ่มสตรี มีคณะกรรมการที่ยังไม่ชัดเจน  ขาดการประสานงานที่ชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนทางด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และด้านการ
จัดการทรัพยากร  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ มีการด าเนินงานให้กับกลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากปัญหาการขาดกลุ่มที่ชัดเจนท าให้งบประมาณที่สนับสนุนจึงขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นทาง
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ ควรมีการพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มสตรี ควร
เน้นการมีส่วนร่วมพร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการด าเนินงานทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
ของกลุ่มสตรีในพื้นที ่แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากมีและควรมีแผนงานในการบริหารจัดการกลุ่ม
ที่ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ:  กลุ่มสตรี  
 
Abstract  
 The objectives of the study were 1) tostudy the promoting gender equality and 
women’s empowerment of Kohpoh Sub-district Administrative Organization, Nongjik 
District, Pattani Province. 2) To identify ways to improve management practices 
forpromoting gender equality and women’s empowerment underthe service area of 
Kohpoh Sub-district Administrative Organization.  
 The first sample group was derived by mean of questionnaire sampling consist of 
50 women under the service area of Kohpoh sub-district Administrative Organization. 
Another sample group,wasderived by mean of focus group of discussion of the 25 
officers in Kohpoh sub-district Administrative Organization. 
 The results of the study were as follow 1) there are several women 
empowerment groups under the service area of Kohpoh Sub-district Administrative 
Organizations. Most of them are the professional gardeners. Pastry Chef is their second 
carrier. Although the groups remain capable of gaining continued support for health care, 
education, economic, socio-cultural and resources management from the local 
government, the performance does not meet the expectations.The main factors of 
depressed performance are a serious lack of the cooperation and poor structure 
management.For these reasons, the local government should be involved and attempt 
to reorganize the groups. 
 In order to become more effective at work, the local government should make a 
clear division of work, educate and inform the whole mass of the people about the 
performance and the reorganization of the local women empowered groups, and 
attempt to focus on the participation of the people. In addition, its collaboration with 
the people under the service area is more necessary. 
Keyword: The promotion of women's development   
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บทน า  
จากสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องท าและอาจจัดท ากิจการใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มีการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรีด้วย ซึ่งในปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงหรือสตรีไทยมีความส าคัญมากขึ้นมากกว่าใน
อดีตที่ผ่านมาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สตรีมิใช่เพียงมีบทบาทเป็นเพียงภรรยาและมารดาที่มี
หน้าที่แค่รับผิดชอบงานบ้านและเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น มีสตรีจ านวนไม่น้อยที่มีความรู้ความสามารถและ
ประกอบหน้าที่การงานในต าแหน่งระดับสูงเช่นเดียวกับผู้ชาย สตรีจึงเป็นทรัพยากรและเป็นก าลังส าคัญใน
การที่จะผลักดันและพัฒนาสังคมประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ดียังมีสตรีจ านวนมากที่ถูกจ ากัด
บทบาท ความเสมอภาค การไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ดีพอและการขาดโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของตน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาสตรีหรือ
ผู้หญิง และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ย่อมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของสตรีในพื้นที่ดีที่สุด จึงเป็นองค์กรส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัย อาชีพ และความมั่นคงทางรายได้ ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง โดยการพัฒนานั้นจะต้องครอบคลุมถึงสตรีในทุกกลุ่มวัย คือ เด็ก 
วัยรุ่น/เยาวชน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ นอกจากนี้  ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบลในการ
สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสตรี  โดยองค์กรสตรี ซึ่งกฎหมายไดก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี โดยก าหนดไว้ในมาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549) 

   จากการพัฒนาสตรีของไทย พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งด้านการศึกษาและ             
การพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการศึกษาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือถึงร้อยละ 60 ซึ่งพบมากในสตรี
อายุ 40 ขึ้นไป เช่นเดียวกับโอกาสในการศึกษาต่อที่สตรีมีโอกาสน้อย ส่วนในด้านสุขภาพอนามัยที่พบว่า 
แม้แต่ผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายแต่ปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ อัตราการตายของสตรีที่เกี่ยวกับการ
ติดเชื่อและการคลอด โรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็งเต้านมและมดลูกที่พบมากในสตรีไทยเช่นเดียวกันกับ
โรคเอดส์ที่เพ่ิมมากขึ้นในผู้หญิง นอกจากนั้นมีปัญหาการท าแท้งในวัยรุ่นสตรีที่เป็นปัญหามากขึ้น รวมทั้ง
ความเสมอภาคและคุ้มครองทางสังคมแก่สตรียังมีอายุน้อย โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ยังไม่เพียงพอ และการที่ผู้หญิงถูกท าให้เป็นสัญลักษณ์และวัตถุทางเพศจากสื่อมวลชนที่จ าเป็นต้องมีการ
แก้ไขให้สตรีมีภาพลักษณ์ในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2548)  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
ส่งเสริมบทบาทสตรีด้วย มีจ านวนประชากรทั้งประเทศจ านวน 2,602 คน  (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 
2554) เมื่อจ าแนกตามเพศแล้วเป็นเพศชาย จ านวน 1,286 คน และเป็นเพศหญิง จ านวนถึง 1,316 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 50.57 ของประชากรทั้งหมดในต าบล ส าหรับปัญหาด้านสตรีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเปาะประสบคือ 1) ปัญหาด้านการศึกษาการขาดความรู้เนื่องจากการไม่ได้เรียนหนังสือ 2) ปัญหา
ด้านปากท้องความยากจน 3) ปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงด้านสาธารณสุข 4) ปัญหาด้านอาชีพการ
ว่างงาน 5) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6) ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ถ้าหากไม่มี
การประเมินมาตรฐานการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาสตรีเพ่ือแนวทางในการพัฒนาสตรีก็อาจจะส่งผล
กระทบที่มากขึ้นในอนาคต (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ, 2554)   จากหลักการและเหตุผลใน
ข้างต้นจึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เปาะขึ้น และสืบเนื่องมาจากผู้ศึกษาเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะได้ประสบพบ
เห็นปัญหาที่กล่าวถึงในข้างต้นมาเป็นเวลานาน ซึ่งประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะจะ
ได้รับผลกระทบอย่างมาก  ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและหาแนวทางในปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในท างานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

1. สถานการณ์การพัฒนาสตรีในประเทศไทย สถานการณ์การพัฒนาสตรีในประเทศไทยประสบ
กับปัญหาต่างๆ  หลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมและความไม่มั่นคงในรายได้ การขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือ การ
ไม่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ผู้หญิงมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่
เป็นระบบ  เพราะขาดความรู้ทักษะฝีมือและมีภาระครอบครัวท าให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าท างานเป็นเวลา
ได้ และเพ่ือให้การส่งเสริมให้สตรีเหล่านั้นได้เข้าถึงโอกาสในการได้รับการพัฒนาผู้ศึกษาจึงได้ท าการ
ทบทวนปรัชญาการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังจะน าเสนอในหัวข้อล าดับ
ถัดไป 

2. ปรัชญาการส่งเสริมการพัฒนาสตรี การส่งเสริมพัฒนาสตรีมีงานวิชาการศึกษาในระดับ
สหประชาชาติ มีการออกเป็นกฎบัตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับสิทธิความเสมอภาคของชายหญิงและความเสมอ
ภาคในแง่ของสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2546)  และกล่าวย้ าถึงการ
น ากระแสความเสมอภาคหญิงชาย (Gendermainstreaming) มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือ
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บรรลุผลในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังสตรีตามประเด็นที่ก าหนดไว้ทั้ง 12 ประเด็นโดยระบุว่า   
“รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้มีนโยบายที่จริงจังและชัดเจนในการที่จะผสมผสานมิติหญิง
ชายในกระบวนการก าหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจใด ๆ ได้มี
การวิเคราะห์ผลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้หญิงและผู้ชายแล้ว” 
 3. กรอบเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals-MDG.) 
     ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ผู้น าประเทศต่าง ๆ 189 ประเทศ ได้ร่วมประชุมสุดยอดแห่ง
สหัสวรรษที่กรุงนิวยอร์กและให้ค ารับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษที่ก าหนดวาระการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาคนและลดช่องว่างการพัฒนาให้เป็นจุดเริ่มต้นศตวรรษใหม่ 

ปรัชญาส าคัญของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ คือ การยืนยันหลักการสากลเรื่องการพัฒนาที่มี
คนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยเน้นในสาระส าคัญ ได้แก่   เสรีภาพ  ความเท่าเทียม
กัน  เอกภาพ  ขันติธรรม  ความเคารพต่อธรรมชาติ  และความรับผิดชอบร่วมกัน  ส าหรับปฏิญญาแห่ง
สหัสวรรษอันเป็นที่มาของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(MDG) ได้มีก าหนดเวลาบรรลุสัมฤทธิผล
ภายในปี 2558 ด้วยเป้าหมายหลัก 8 ข้อ เป้าหมายย่อย 18 ข้อและตัวชี้วัด 48 ตัว โดยเป็นเป้าหลัก 8 ข้อ 
(ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก ข) ได้แก่ 

1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 
2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี 
4) ลดอัตราการตายของเด็ก 
5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 
6) ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอ่ืน ๆ 
7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

จะเห็นได้ว่าประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีเป็นประเด็นหลักข้อหนึ่งซึ่งว่าด้วยเรื่องความเท่า
เทียมทางเพศ ส าหรับประเทศไทยมีประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศเด็กชาย
และหญิงได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน แม้จะดูเหมือนว่าเด็กหญิงมีโอกาสเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาน้อยกว่า แต่สถานการณ์กลับตรงข้ามในระดับอุดมศึกษาผู้หญิงเรียนได้ดีกว่าผู้ชาย และยิ่ง
ดีกว่าอย่างชัดเจนในระดับสูง ตลาดแรงงานก็เปิดกว้างให้หญิงไทยสามารถท างานทั้งในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร อย่างไรก็ดีผู้หญิงยังมีโอกาสน้อยในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่ต้องรับภาระมากเกินไปโดยเฉพาะภาระที่บ้านผู้หญิงต้องดูแลครอบครัวพร้อมกับการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขณะเดียวกันบทบาทของผู้หญิงในการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นยังไม่มี
ความก้าวหน้ามากนัก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549) 
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จากข้อมูลปรัชญาการส่งเสริมการพัฒนาสตรีถือเป็นหลักการพ้ืนฐานในสิทธิความเสมอภาคของชาย
หญิงและเพ่ือให้การศึกษาในครั้งนี้มีแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติม  ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวน แนวคิด 
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อล าดับถัดไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบรรยายหรือพรรณนาข้อมูล 
(Descriptive Analysis) และการเชื่อมโยงตรรกะ  โดยศึกษาจากการส ารวจแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 50 คน และด าเนินการประชุมสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเปาะ จ านวน 25 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการในสังกัด  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มสตรีในพื้นที ่และผู้แทนหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้งสิ้น 75 คน เพ่ือจัดท าข้อสรุปเสนอผลการศึกษาในด้านการประเมินการด าเนินการด้าน
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี และมีแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ               
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
ผลการวิจัย  
 จากการส ารวจแบบสัมภาษณ์และประชุมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรีใน
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทั้ง  6  ด้าน  สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ 
หมวดที่ 1 โครงสร้าง กลุ่มสตรีมีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการ

ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ชัดเจน มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการและรายงานผลรายรับ -รายจ่าย 
แต่มิได้ท าเป็นประจ าทุกเดือน ส่วนใหญ่จะให้ประธานกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหลัก  เนื่องจากสมาชิก
ภายในกลุ่มมีความเห็นว่า ประธานกลุ่มมีศักยภาพและความรับผิดชอบมากกว่าสมาชิก  จึงท าให้การ
บริหารงานค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 2 การบริหารจัดการ กลุ่มสตรีได้ก าหนดแผนงานไว้ แต่ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนงานได้ เนื่องจากข้อก าหนดทางด้านเวลาและงบประมาณเพราะต้องขอรับเงินงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการต่างๆ  มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถเรียกดูรายละเอียดของกลุ่มได้  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่ม รายชื่อสมาชิกกลุ่ม รายงานการประชุม ผลการด าเนินการของกลุ่ม 
กิจกรรมที่ได้ร่วมแสดงผลงานของกลุ่ม   

2. ด้านสุขภาพอนามัย กลุ่มสตรีจะมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสุขภาพ โดยกลุ่ม อสม. 
นอกจากนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าต าบลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลได้
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จัดท าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มสตรีไม่ว่าจะเป็นโครงการตรวจสุขภาพ อบรมให้
ความรู้ด้านสุขอนามัย มีการจัดการป้องกันโรคให้กับสตรีทุกวัย กลุ่มสตรีจะได้รับค าแนะน าในการแก้ไข
ปัญหาทางโภชนาการจาก อสม. รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดท าโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งมีการจัดท าเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้ในเรื่องการป้องกน
โรคติดต่อที่จะเกิดข้ึน และมีการส่งเสริมให้สตรีสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  

3. ด้านการศึกษา มีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดยมีการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล  ส่งร่วมประกวดกิจกรรมระดับอ าเภอ จังหวัด ซึ่งได้
ท าติดต่อกันมาทุกปี อาทิเช่น โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอหนองจิก โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน เป็นต้น และมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือต่อยอด หลังจากได้รับการฝึกอบรม
ทางกลุ่มสตรีได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมและน าไปใช้ในการด าเนินการภายในกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มสตรีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทุนบทบาทสตรี    

4. ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มสตรี เช่นโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรี และมีการส่งเสริม
อาชีพที่ตอบสนองความต้องการ ส่งเสริมเฉพาะอาชีพที่กลุ่มสตรีมีความสนใจและสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย
ในพ้ืนที ่  

5. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้
ความรู้แก่สตรี และให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เคารพและศรัทธาต่อขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
เช่น ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการอาซูรอสัมพันธ์ และมีเครือข่ายคุ้มครอง เฝ้าระวัง
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยองค์กรและหน่วยงานจาก หน่วยงาน พมจ.ปัตตานี หรือ ศูนย์ ศพค.
ประจ าต าบล ให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่อง   

6. ด้านการจัดการทรัพยากร องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ มีกิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดท าโครงการรณรงค์
การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งมีการมอบหมายให้
กลุ่มสตรีรับผิดชอบดูต้นไม้ที่ปลูก ซึ่งโครงการดังกล่าวกลุ่มสตรีได้ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี    
 แนวทางการปรับปรุงการพัฒนาสตรีเพ่ือให้ตรงตามความต้องการทางองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเปาะจึงได้ก าหนดกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ 
เพ่ือให้ชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง และพัฒนาอาชีพของตนได้ เช่น การส่งเสริมด้านอาชีพ   
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2.การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสริมแรงจูงใจให้มีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือรณรงค์สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือสร้างอาชีพ และส่งเสริมรายได้ ของกลุ่มสตรีและให้สตรีมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรและเห็นวามส าคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3.การส่งเสริมการการจัดการองค์ความรู้ของสตรีต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก เพ่ือให้มี
ตัวแทนของสตรีมีสร้างกระบวนการเรียนรู้และมีการจัดการองค์ความรู้ของสตรีในพ้ืนที่ต าบลเกาะเปาะ 

4.ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ทางด้านความเสมอภาคและสิทธิต่างๆ  
เพ่ือให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายทางด้านความเสมอภาคของสิทธิต่างๆของสตรี 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  ควรเน้นการมีส่วนร่วมพร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มสตรี 
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และด้านการจัดการ
ทรัพยากร และควรมีกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สตรีในพ้ืนที่  การส่งเสริมการการจัดการองค์ความรู้ของสตรีต าบล  และส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ทางด้านความเสมอภาคและสิทธิต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมบทบาทของสตรี
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่วนจะด าเนินการได้ มาก/น้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความสามารถในการ
ประสานงานของแต่ละท้องถิ่นเอง ในการด าเนินการพัฒนากลุ่มสตรีจะเป็นการสร้างความเสมอภาคและ
สร้างศักยภาพให้สตรีมีบทบาทในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาของปัจจิมา มูลเมือง (2542) 
ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) กับการส่ง เสริมและ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ กพสต. ในระดับปานกลางและมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับมาก กพสต.ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรท้องท้องถิ่น และประชาชน โดยให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
และให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง กพสต.ส่วนใหญ่มีทัศนะผู้หญิงและผู้ชายมี
บทบาทเท่าเทียมกัน บทบาทของ กพสต.ที่ปฏิบัติในการส่งเสริมและอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ส าหรับปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ กพสต. คือประชาชนและผู้น าท้องถิ่น ขาดจิตส านึกและความตระหนักใน
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ กพสต.ขาดความมั่นใจในความรู้ด้านการจัดการ การ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนี้ไว้
อย่างน่าสนใจ ในส่วนของสตรีในวัยใกล้วัยสูงอายุคือ 50 ปีขึ้นไปว่ามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในจัดการ
สิ่งแวดล้อม และสุรัสวดี หุ่นพยนต์และชนาธิป บุณยเกตุ (2546) ได้ศึกษาสตรีกับบทบาทในการเข้า
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ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.): บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า สมาชิก อบต.หญิง ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามีบทบทบาทท างานใน  อบต. ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานทั่วๆไป ไม่ค่อยมีบทบาทส าคัญมากนัก ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างบางคน ที่ได้รับผิดชอบที่
เกี่ยวกับการบริหารและการตัดสินใจบ้าง ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับผิดชอบงานที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารนั้น มักจะเป็นบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการท างานเพ่ือชุมชนมาก่อน เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ของชุมชนมาก่อน จึงจะเป็นที่ยอมรับของสมาชิก อบต. ที่เป็นผู้ชายด้วย แต่ก็มีส่วนหนึ่งของสังคมที่มี
ความเห็นแตกต่างในประเด็นนี้โดยเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทไม่ด้อยกว่าผู้ชายเพราะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า
ผู้หญิงมีบทบาทด้านการเมืองได้เช่นกัน ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ทุกขั้นตอนประกอบกับ
การที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมท าให้ผู้หญิงสามารถมีบทบาททางการเมืองได้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ควรเน้นการพัฒนาในด้าน
ของโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มสตรี  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการจัดการทรัพยากร เพ่ือให้สตรีในพ้ืนที่เห็นความส าคัญในการที่จะ
พัฒนาตนเองและสังคม และควรให้สตรีในพ้ืนที่เข้าร่วมจัดท าประชาคมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสตรีใน
พ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการในแต่ละด้าน ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มสตรี ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและด้านการจัดการทรัพยากร อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสร้างความเสมอ
ภาคในการท างานในชุมชนและสร้างศักยภาพให้สตรีมีบทบาทในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
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