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(I) 
 

คํานํา 
 

โครงการศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) ตอการมีสวน
รวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย (ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลใน 4 
จังหวัด 4 ภาค) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจ
ขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงคยอยในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไดรับเลือกตั้งสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลของสตรี เพื่อระบุถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของสตรีในการ
ปกครองทองถิ่น และเพื่อนําเสนอแนวทางสงเสริมหรือสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในการปกครอง
ทองถิ่นเพิ่มข้ึน  
 รายงานการศึกษาแบงออกเปน 9 บท บทที่ 1 บทนํากลาวถึงความสําคัญของการศึกษา 
วัตถุประสงคของการศึกษา บทที่ 2 เปนการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี บทที่ 3 นําเสนอระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาวิจัยนี้ บทที่ 4 
ถึงบทที่ 7 เปนผลการศึกษาโดยแบงออกเปนกรณีศึกษาของแตละจังหวัดที่ไดเขาไปศึกษา โดยเปน
กรณีศึกษาการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลของ
จังหวัดลําพูน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครราชศรีมา และจังหวัดสงขลา ตามลําดับ ในบทที่ 8 เปน
การนําเสนอการวิเคราะหความเหมาะสมของปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี
ในสามมิติสําหรับทุกกรณีศึกษา และบทสุดทายคือบทที่ 9 เปนบทที่นําเสนอแนวทางสงเสริมการมี
สวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี  
 ผูศึกษาหวังวาผลการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถนําไปใชเปนสารสนเทศสําหรับทําความ
เขาใจสถานการณการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี รวมทั้ง นําไปใชเปนแนวทางใน
การวางยุทธศาสตร นโยบาย โครงการ และแผนงาน เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูหญิงและ
เสริมสรางความเสมอภาคของหญิงและชายในระยะยาวไดตอไป 
 

คณะผูวิจัย 
          มีนาคม 2549 
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(II) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยการสนับสนุนและชวยเหลือจากบุคคลและ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ คณะผูศึกษาขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (นายสุวิทย  ขันธาโรจน)  และผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
(นางจิตราภา  สุนทรพิพิธ)   สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  ที่ไดใหโอกาสคณะผูศึกษาไดศึกษาวิจัยโครงการนี้  ขอขอบคุณ
คุณสุวรรณา ไชยโยธา ที่อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางการศึกษาวิจัย 
ขอขอบคุณ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และผูมีบทบาทสําคัญดานสตรี อันไดแก คุณเมทินี พงษเวช 
คุณรัชฎาภรณ แกวสนิท     ดร.ผุสดี ตามไท    ดร.กรวิภา วิลลาส   นายอุดร ตันติสุนทร    และ 
คุณเรืองโรจน จอมสืบ ที่กรุณาใหคําวิพากษวิจารณที่เปนประโยชนในการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นทั้งสองครั้ง  

คณะผูศึกษาขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ผูนําองคกรสตรี   ผูนําชุมชน   ที่อนุเคราะหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก       ขอขอบคุณ
คุณกฤตกร ทวิชศรี ผูชวยวิจัยที่ชวยในการเก็บรวมบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ขอขอบคุณคุณ
พิสิษฐ จอมบุญเรือง ผูชวยวิจัยที่ชวยอานตรวจทานตนฉบับ ขอขอบคุณ คุณอําพล นววงศเสถียร 
ที่ชวยประสานงานทั่วไปในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ขอขอบคุณคุณ อรุณ บุญประสาทสุข
ที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบคุณคุณวรพงษ 
ตระการศิรินนท คุณรัศมี สีดาเพ็ง และคุณอธินา คูตระกูลที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 

 

(III) 
 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจ
ขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) ตอการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคยอยในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การไดรับเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลของสตรี เพื่อระบุถึงปญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานของสตรีในการปกครองทองถิ่น และเพื่อนําเสนอแนวทางสงเสริมหรือสนับสนุนใหสตรีมี
บทบาทในการปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน ผลการศึกษาวิจัยสามารถนําไปใชเปนสารสนเทศสําหรับทํา
ความเขาใจสถานการณการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี รวมทั้ง นาํไปใชเปนแนวทาง
ในการวางยุทธศาสตร นโยบาย โครงการ และแผนงาน เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูหญิงและ
เสริมสรางความเสมอภาคของหญิงและชายในระยะยาว 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยออกแบบใหเปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา 
(Case Study) ขอบเขตของกรณีศึกษาคือเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล โดยเลือก 
จังหวัดจาก 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด แตละจังหวัดจะเก็บรวบรวมขอมูล 5 องคการบริหารสวน
ตําบล รวม 20 องคการบริหารสวนตําบล เปนกรณีศึกษาดังนี้คือ จังหวัดลําพูน (ภาคเหนือ) 
จังหวัดนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง) จังหวัดสงขลา 
(ภาคใต) สําหรับเกณฑในการเลือกจังหวัดที่จะเขาไปศึกษานั้น ผูวิจัยเลือกใชความหลากหลาย
ของการศึกษาเปนเกณฑ  

กลุมเปาหมายในการวิจัยคือ ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี สําหรับผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครองทองถิ่นของสตรี 
ไดแก กลุมผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูนําสตรี หรือผูนําองคกรสตรีในชุมชน 
ผูนําชุมชนและ กลุมเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงเหลานั้นใน
องคการบริหารสวนตําบลที่กลาวไปแลวขางตนแตละเขตพื้นที่ 10-11 คน รวมผูที่ถูกสัมภาษณ
จํานวน 201 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured) เทคนิคที่
ใชในการสัมภาษณคือเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ขอมูลที่เก็บรวบรวมมา
ไดจะถูกนํามาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) การ
เปรียบเทียบขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) และการสรางขอสรุป
แบบอุปนัย (Analytical Induction)  
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(IV) 

 
ผลการศึกษาโดยสรุป มีดังนี้  

กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน ปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญไดแก ความกลาแสดงออก ปจจัยดาน
การเมืองไดแก ความรูดานการเมือง ความสํานึกในหนาที่ทางการเมือง การรับรูขาวสารหรือแนว
ทางการพัฒนาของอบต. และการประชาสัมพันธตัวเอง ปจจัยดานสังคม ไดแก (1) การเขาเปน
สมาชิกกลุมทางสังคม (2) ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง (3) ความพรอมที่จะเสียสละ
เพื่อสวนรวม (4) การรับรูวาคนในชุมชนใหโอกาสและยอมรับผูหญิงมากขึ้น และ (5) การสนับสนุน
จากครอบครัว สวนอุปสรรคขัดขวางการมีสวนรวมฯของสตรีประกอบดวย (1) การมีการศึกษาไม
สูง (2) การกีดกันจากกลุมการเมืองที่มีอยู (3) นักการเมืองในทองถิ่นไมสนับสนุน (4) ความเชื่อ
เดิมที่กีดกันสตรี (5) ความยินยอมจากพอแมสามี (6) ชาวบานไมตองการเลือกคนใหมเพราะคน
เดิมรูงานดีอยูแลว และสุดทาย ในสวนของประเด็นที่ยังมีปญหา (Dilemma) ที่พบไดแก (1) 
ประเด็นความเหมือนและความแตกตางของคําวา “ความรู” “การศึกษา” และ”ความสามารถ” (2) 
ประเด็นความคาดหวังที่ผิดพลาดของชาวบานตอหนาที่ของสมาชิกอบต. (3) ประเด็นการกําหนด
สัดสวนหญิงชายในการปกครองทองถิ่น (4) ประเด็นการเขาสังคมของสตรี  

กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนปจจัยสวน
บุคคลไดแก (1) การมีภาวะผูนําสูง (2) การมีความรูความสามารถ และ (3) การมีความพรอมทาง
เศรษฐกิจ สวนปจจัยดานการเมืองไดแก (1) การไดรับการสนับสนุนจากเครือขายการเมือง
ระดับชาติ และ (2) การไดรับขาวสารทางการเมืองมาก สําหรับปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมนั้น 
ไดแก (1) การมีใจรักในการทํางานเพื่อทองถิ่น (2) การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม (3) 
ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง และ (4) การสนับสนุนจากครอบครัว ในสวนอุปสรรคที่
ขัดขวางการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีประกอบดวยอุปสรรคสวนบุคคล ไดแก การ
ไมมีเวลาเพราะตองดูแลครอบครัว อุปสรรคดานการเมืองไดแก (1) การรับรูถึงความรุนแรงใน
การเมือง และ (2) การไมมีพรรคการเมืองสนับสนุน สุดทายคือความเชื่อเดิมที่กีดกันสตรีอันเปน
อุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุด ในสวนของประเด็นที่ยังมีปญหา (Dilemma) ที่พบ
ไดแก  (1) ประเด็นความรุนแรงในการเมือง (2) ประเด็นการมีกลุมการเมืองระดับชาติสนับสนนุ (3)  
ประเด็นภาวะผูนําของสตรี (4) ประเด็นการมีโอกาสไดรับขาวสารทางการเมืองมาก  

กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่มี
ความสําคัญอยางโดดเดนคือ ปจจัยดานการเมือง ซึ่งไดแก (1) การไดรับการสนับสนุนจาก 
“ผูใหญ” ในทองถิ่น (2) การไดรับการสนับสนุนจากเครือญาติที่เปนนักการเมือง และ (3) การมี
ความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง ในสวนของปจจัยสวนบุคคล ไดแก (1) การเรียนสูง  
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และ (2) การมีรายไดที่เพียงพอ สวนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก (1) การเขาเปนสมาชิก
กลุมทางสังคม (2) ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง (3) ความพรอมที่จะเสียสละเพื่อ
สวนรวม และ (4) การสนับสนุนจากครอบครัว สําหรับอุปสรรคที่สําคัญไดแก การที่สตรีไมมีเวลาที่
จะเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพราะตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว อุปสรรคดานการเมืองไดแก 
การไมมีพรรคการเมืองสนับสนุน และสุดทายอุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อ
เดิมที่กีดกันสตรีออกจากการเมือง  ในสวนของประเด็นที่ยังมีปญหา (Dilemma) ที่พบไดแก (1) 
ประเด็นการสนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถิ่น (2) ประเด็นระบบเครือญาตินิยมในการเมือง
ทองถิ่น (3) ประเด็นความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง  

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญไดแก  (1) การกลาแสดงออก (2) การ
มีภาวะผูนํา และ (3) การมีความรูความสามารถ ปจจัยสนับสนุนดานการเมือง ไดแก การไดรับ
การสนับสนุนจากญาติพี่นองที่อยูในอํานาจทางการเมือง สวนปจจัยสนับสนุนดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่สําคัญคือ การทํางานสวนรวมในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สําหรับอุปสรรคสวน
บุคคลไดแก การมีภาระครอบครัวตองดูแล อุปสรรคดานการเมือง ไดแก (1) การถูกโจมตีเพื่อหวัง
ผลทางการเมือง และ (2) ความยากลําบากในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง และอุปสรรคดานสังคม
และวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อเดิมที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี และ (2) 
การรับรูถึงขอจํากัดดานจารีตประเพณีและการไมยอมรับการเองของสตรี สําหรับประเด็นที่เปน
ลักษณะชัดเจนและนาสนใจ ไดแก (1) ประเด็นการศึกษา ความรู ความสามารถ (2) ประเดน็ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ (3) ประเด็นครอบครัว (4) ประเด็นเรื่องความเชื่อ ทัศนคติตอสตรี  

เมื่อวิเคราะหความเหมาะสม (Fit) ของปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีที่ไดพบใน
แตละกรณีศึกษาในสามมิติ ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อทบทวนซ้ําและยืนยันวาปจจัยที่ผูมีสวนรวม
โดยตรงเห็นวามีความสําคัญเหลานั้น มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกหรือ
ก็คือลักษณะของสังคมนั้นๆทั้งในดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจหรือไม พบวา (1) ปจจัย
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดลําพูน ไดแก ปจจัย
การมีเครือขาย, การเขากลุมทางสังคม, การมีการศึกษามีความรู, และการมีความพรอมในการให
ความชวยเหลือชาวบาน (2) ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัดนนทบุรี ไดแก ปจจัยการเขารวมกลุมทางการเมือง, การมีการศึกษามีความรู, 
การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน, และการมีความสามารถในการพัฒนา (3) 
ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนครราชสีมา 
ไดแก การมีกลุมการเมืองสนับสนุน, การมีการศึกษามีความรู, การเขากลุมทางสังคม, และการมี 
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ความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน (4) ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
สตรีที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสงขลา ไดแก การมีกลุมการเมืองสนับสนุน การเขากลุมทาง
สังคม และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน  
 

งานวิจัยนี้เสนอแนะแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 6 แนวทาง 
ซึ่งเนนที่การสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของสตรีใหพรอมที่จะสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองในระดับทองถิ่นในระดับสูง ไดแก  

 สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
 สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
 สงเสริมการสรางเครือขาย 
 สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
 สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 
 สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

 
นอกจากนี้ ในระดับสังคม งานวิจัยนี้ยังเสนอใหมีการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่

เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีไปพรอมกันดวย 
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1

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ปญหาและความสําคัญ 
  

สภาพสังคมปจจุบันผูหญิงไมเสมอภาคกับผูชาย  ทั้งในดานสิทธิ  การตัดสินใจทางการเมือง  
การไดรับการยอมรับ  เปนตน  แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 และ มาตรา 
80 ไดวางหลักประกันความเสมอภาคหญิงชายไว และกําหนดใหรัฐตองมีหนาที่จัดใหมีมาตรการใดๆ 
เพื่อสงเสริมใหผูหญิงสามารถเขาถึงสิทธิและโอกาสตางๆอยางเสมอภาคกับผูชาย 
 สถานการณความเทาเทียมทางเพศ  จากรายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษ 
(Millennium Development Goals—MDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)  พบวา  ในภาพรวมผูหญิงการมีสัดสวน
การเปนตัวแทนทางการเมืองต่ํา  ในป พ.ศ. 2544  สัดสวนผูหญิงในรัฐสภาและองคการบริหารสวน
ตําบล มีรอยละ 9.6 และ 8.9 ตามลําดับ  และสัดสวนของผูหญิงในคณะกรรมการระดับชาติ มีเพียง
รอยละ 16 เทานั้น  ดังนั้น เพื่อใหสตรีตระหนักถึงความสําคัญในการเขาไปมสีวนรวมในทางเศรษฐกจิ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และการบริหารทุกระดับ  ตลอดจนมีบทบาทนําเสนอมุมมองในการ
กําหนดนโยบาย  การบริหาร  และการออกกฎระเบียบตางๆ อันจะสงผลใหสตรีสามารถเขาถึง
ทรัพยากรและสิทธิตางๆ อยางเปนธรรม  รัฐบาลจึงกําหนดให  การใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจทุกระดับเปน 1 ใน 5 ยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)  โดยไดกําหนดเปาหมายเพิ่ม
จํานวนสตรีในระดับการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารทุกระดับอยางนอยเปนสองเทา  
นอกจากนี้ยังกําหนดเปาหมาย MDGs+ ที่จะเพิ่มสัดสวนผูหญิงในรัฐสภา  องคการบริหารสวนตาํบล  
และตําแหนงผูบริหารระดับสูงในราชการสวนกลางเปนสองเทาภายในชวง พ.ศ. 2549   

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเขาใจถึงสถานการณการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และทราบความตองการของผูหญิง  
ปญหาอุปสรรค  ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาและการสงเสริมสนับสนุนผูหญิงใหเขาไปมี
สวนรวมในการปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนงาน/โครงการที่จะ
ชวยสงเสริมศักยภาพของผูหญิงและชวยใหผูหญิงสามารถทํางานในองคการบริหารสวนตําบลได
อยางมั่นใจและไดรับการยอมรับ  นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนใหสตรีสามารถเขามามีบทบาท
ในการตัดสินใจในระดับนโยบายดวยการเขามามีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
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อันจะสงผลใหสตรีสามารถเขาถึงทรัพยากร สิทธิและโอกาสตางๆ ไดอยางเปนธรรม  และ
เสริมสรางความเสมอภาคของหญิงชายในระยะยาว 

 

1.2 วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ คือ เพื่อรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจขอคิดเห็นที่
ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) ตอการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคยอยในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไดรับเลือกตั้งของสตรีโดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีการเลือกตั้ง
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

2. เพื่อระบุถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของสตรีในการปกครองทองถิ่น 
3. เพื่อนําเสนอแนวทางสงเสริมหรือสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในการปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน 

 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
รายงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายทาง ประโยชนที่สําคัญไดแก 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการไดรับเลือกตั้งของสตรี  
2. ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาและการสงเสริม

สนับสนุนผูหญิงใหเขาไปมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน 
3. นํามาใชเปนสารสนเทศสําหรับทําความเขาใจสถานการณการมีสวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่นของสตรีในองคการบรหิารสวนตําบล  
4. นํามาใชเปนแนวทางในการวางยุทธศาสตร นโยบาย โครงงาน โครงการ และแผนงาน 

เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูหญิงและชวยใหผูหญิงสามารถทํางานในองคการบริหารสวนตําบล ได
อยางมั่นใจและไดรับการยอมรับ และเพื่อสงเสริมใหสตรีสามารถเขาถึงทรัพยากร  สิทธิและโอกาส
ตางๆ ไดอยางเปนธรรม  และเสริมสรางความเสมอภาคของหญิงและชายในระยะยาว 
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1.4 นิยามศัพทสําคัญ 
สําหรับงานวิจยัครั้งนี้ คําศัพทตอไปนี้ผูวิจยักําหนดใหมคีวามหมายดงัตอไปนี ้
 
1. ขอคิดเห็น หมายถงึ ทัศนคติของบุคคลที่มีตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

 
2. การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี หมายถึง การที่สตรีเสนอตัวเปนคู

แขงขันทางการเมืองดวยการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับทองถิ่น หรือการที่สตรีเขาดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในระดับทองถิ่น  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
การที่จะสรางความเขาใจเบื้องตนในเรื่องการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี

จะตองอาศัยความรูและความเขาใจในทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก  
1. แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง เปนการปูพื้นฐานความเขาใจเชิงทฤษฎี

เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง เปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองโดยเนนหนักในแงของปจจัยที่มีผลตอการเขาหรือไมเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองที่นักวิชาการไดทําการศึกษาคนควาเอาไวกอนหนานี้  

2. แนวคิดเรื่องการเมืองและพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
เร่ืองของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย และเรื่องการเมืองทองถิ่น
เปนอีกกลุมแนวคิดที่มีความสําคัญเพราะการทําความเขาใจแนวคิดเหลานี้นับเปน
การวางรากฐานใหเกิดความเขาใจในบริบท (Context) ของการมีสวนรวมทางการ
เมือง ของสตรีนั่นเอง 

3. แนวคิดเรื่องสถานภาพและบทบาทของสตรี เปนการใหความรูและความเขาใจถึง
สถานภาพและบทบาทของสตรีในระดับตางๆ ดวยการนําเสนอขอมูลที่เปนหลักฐาน
ชี้ใหเห็นถึงระดับความกาวหนาในดานการสรางความเทาเทียมระหวางเพศหญิงและ
ชาย จากนั้นจะเปนการพรรณนาถึงสภาวะการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีใน
ประเทศไทย รวมทั้งอุปสรรคของการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 

 
นอกจากนี้ ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดนําเสนอสาระสําคัญของงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเพื่อใหเห็นวาการวิจัยในหัวขอนี้มีการมุงเนนที่
ประเด็นอะไรบาง ความรูเหลานี้สามารถนํามาใชเสริมในการทําความเขาใจถึงการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่นของสตรีได ทายที่สุด ผลลัพธที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมคือการสราง
กรอบการวิเคราะหสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ โดยกรอบการวิเคราะหที่สังเคราะหข้ึนนี้จะทําหนาที่เปน
แนวทาง (Guideline) ในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตอไป  
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2.1 แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง 

2.1.1 การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง 
การมีสวนรวม (Participation) เปนหัวขอการศึกษาที่สําคัญในทางรัฐศาสตรทั้งนี้เพราะ

เมื่อมีการปกครองขึ้นในสังคมหนึ่งความสัมพันธระหวางฝายที่ปกครองกับฝายที่ถูกปกครองยอม
เกิดขึ้น ดังนั้นการทําความเขาใจถึงที่มาของรูปแบบความสัมพันธดังกลาวจึงนับไดวามี
ความสําคัญ วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน และอมร รักษาสัตย (2544) (อางใน บุญเสริม นาคสาร, 2546) 
เสนอวาเมื่อพิจารณาวิวัฒนาการของรัฐและการปกครองตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทําใหสามารถแบง
ลักษณะความสัมพันธระหวางฝายที่ปกครองกับฝายที่ถูกปกครองได 3 รูปแบบโดยสรุปไดดังนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธแบบผูปกครองกับผูถูกปกครอง (Ruler and Ruled) เปนลักษณะที่
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในแงของการมีโอกาสในการตัดสินใจทางการเมอืงนอยมากถงึไม
มีเลย ซึ่งสมบัติ ธํารงธัญวงศ (2542: 316) เรียกวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
อํานาจนิยมโดยมีทิศทางของความสัมพันธเปนทางเดียวคือประชาชนเปนผูที่ตองปฏิบัติตาม
ผูปกครองเทานั้น ตัวอยางเชน ระบอบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช และระบอบเผด็จ
การ เปนตน  

2. รูปแบบความสัมพันธแบบการปกครองโดยผูแทน (Representative Government) มี
หัวใจอยูที่ “อํานาจอธิปไตย” ซึ่งเปนของประชาชนทุกคน อํานาจนี้จะถูกใชผานตัวแทนที่ไดรับ
เลือกจากประชาชนโดยผานกระบวนการเลือกภายใตระบบการแขงขัน อยางไรก็ตามอํานาจที่
ตัวแทนไดรับนั้นมีขอบเขตจํากัด มีเงื่อนไข และประชาชนมีสิทธิที่จะเรียกคืนอํานาจนั้นได ผลที่
ตามมาคือความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนแบบ ผูปกครองกับผูถูกปกครอง เปลี่ยนมาเปน
แบบการปกครองระบอบผูแทนตามไปดวย  

3. รูปแบบความสัมพันธของการเมืองแบบมีสวนรวม (Participative Politics) หลักการ
สําคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยึดหลักพื้นฐานที่วา ประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย ที่แทจริงดังนั้นประชาชนจึงควรสามารถใชอํานาจไดเสมอแมวาไดมอบอํานาจใหกับ
ผูแทนของประชาชนไปใชในฐานะที่เปนตัวแทนแลวก็ตาม ซึ่งการจะทําใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางการเมืองการปกครองยังขึ้นอยูกับส่ิงสําคัญอยางนอยอีก 3 เร่ือง (เจริญ คัมภีร
ภาพ, 2548) ไดแก การรับรองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง การมีองคกรตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ
และมีประสิทธิภาพตลอดทั้ง ประชาชนมีทางเลือกและเขาถึงขอมูลขาวสารที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรับรองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในฐานะที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้นจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองดําเนินการอยางจริงจังดังที่ เจริญ คัมภีรภาพ (2548) กลาวไว 
 



__________________________________________________ 

 

6

 
“โดยนัยการเขาถึงสิทธิพลเมืองของประชาชนในทาง เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
ผานกระบวนการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะอยางแทจริงนั้น จะสงผลสะทอนตอฐานะ
และบทบาทของการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง ทั้งยังเปนตัวกําหนดทิศ
ทางการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ ที่หลอมรวมเอาผลประโยชนของสังคมสวนรวม (ปวง
ชน) ไปสูจุดหมายปลายทางอยางเกื้อกูลตอกันได ในทางตรงกันขามหากสิทธิพลเมืองถูก
จํากัดตัดทอนหรือมีอยูในระดับต่ํา หรือเต็มไปดวยเงื่อนไข ผลที่จะมีตอการตัดสินใจใน
การใชอํานาจอธิปไตยแหงรัฐก็จะลดนอยตามไปดวย ดังตัวอยางสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
ในดานการเมือง ที่ประชาชนพึงไดรับขอมูลขาวสาร และ รวมแสดงออกในความคิดเห็น     
ตอนโยบายสาธารณะ หากประชาชนในฐานะ “บุคคล” ขาดไปซึ่งสิทธิเสรีภาพในดานนี้     
ทั้ง ๆ ที่เปนสิทธิในฐานะปจเจกบุคคล ก็เปนเรื่องยาก หรือแทบจะเปนไปไมไดเลย            
ที่ผลจากการรับรองสิทธิของปจเจกบุคคล จะสามารถขยายไปสูสิทธิของปวงชนที่
กวางขวางออกไปจนสามารถพัฒนาขยายเปนการแสดงออกถึงซึ่งสิทธิที่กวางขวางใหญ
กวานั้น ในฐานะอธิปไตยของปวงชนซึ่งมีรากแกวมาจากอํานาจของปวงชนได”  (ที่มา: 
http://www.ftawatch.org) 

 

2.1.2 ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 
นักวิชาการไดใหความหมายตอแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยไวหลายประการ อาทิ Milbrath (1965) เสนอวา การมีสวนรวมทางการเมืองนั้น
หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแตละบุคคลที่ตองการมีอิทธิพลผลักดันใหเกิดผลทางการ
เมืองตามตองการ และยังรวมถึงกิจกรรมที่เปนการยอมรับสนับสนุนในเชิงพิธีการดวย ผูที่ยอมรับ
รัฐบาลจะแสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตนเองตามคําสั่งหรือขอเรียกรองของรัฐบาล แตผูที่ไม
เห็นดวยก็จะพยายามกออิทธิพลผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใหม การมีสวนรวม
ทางการเมือง จึงมีทั้งที่เปนการตอตาน เชน เดินขบวนประทวงการกอจลาจล เปนตน และทั้งที่เปน
การสนับสนุน เชน การใหความรวมมือในการเสียภาษี เปนตน 

McClosky (1968: 252-253) กลาววาการมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมตางๆ 
ตามความสมัครใจ ซึ่งสมาชิกในสังคมมีสวนในการเลือกผูปกครองประเทศ โดยทางตรงหรือ
ทางออม ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การหาขาว การ
อภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขารวมประชุม การบริจาคเงินและการติดตอกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ลักษณะความกระตือรือรนของการเขามีสวนรวมทางการเมืองนั้น 
รวมถึงการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการ ผูลงคะแนนเสียงตามบัญชี การเขียน
และกลาวสุนทรพจน การรณรงคหาเสียง การแขงขันเปนเจาหนาที่ตรวจและเจาหนาที่ของรัฐ แต
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ไมรวมถึงกิจกรรมที่ไมสมัครใจ เชน การเสียภาษี การเสียสิทธิ การเปนทหาร และหนาที่ดานตุลา
การ เปนตน 

Weiner (1971: 161-164) ไดใหความหมาย “การมีสวนรวมทางการเมือง” (Political 
Participation) หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางเปนระเบียบหรือไม และไมวาจะเกิดขึ้นเปนครั้งคราว
หรือตอเนื่องกัน จะใชวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิผลตอการเลอืก
นโยบายของรัฐ หรือตอการบริหารงานของรัฐ หรือตอการเลือกผูนํา ทางการเมืองของรัฐบาลไมวา
จะเปนไปในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติก็ตาม 

Huntington และ Dominquez (1975: 33) ใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง
วา หมายถึง กิจกรรม หรือการกระทําของประชาชนที่ตองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรฐับาล โดย
การกระทําหรือความพยายามนั้นเปนไปไดทั้งที่สมัครใจหรือไมสมัครใจ รวมถึงการเลือกตั้งการ
รวมในการรณรงคหาเสียง การรวมตัวเพื่อใหโนมนาวหรือกดดันรัฐบาล การประทวง การใชความ
รุนแรง 

Verba and Nie (1975: 2-3) เห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองจะตองเปนกิจกรรมของ
ประชาชน เฉพาะบุคคลเปนเรื่องของการกระทํากิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิที่กฏหมายกําหนด 
โดยเฉพาะสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิที่จะเขาสมาคมหารือกอต้ังพรรคการเมือง หรือ
กลุมที่เกี่ยวของกับการเมืองกลุมอ่ืน ๆ สิทธิที่จะอุทธรณตอรัฐบาล สิทธิที่เกี่ยวกับการพดูการชมุนมุ 
และการพิมพอยางอิสระ และเปนกิจกรรมที่มุงหมาย เพื่อที่จะสรางอิทธิพลตอรัฐบาล ทั้งในการ
เลือกตั้งเจาหนาที่ของรัฐหรือเลือกกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งเปนการเขามามีสวนรวมตอ
การปกครองโดยการกระทํากิจกรรม 

จากนิยามของแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองที่ยกมาขางตน เห็นไดวาเปนนิยามที่
เนนใหการมีสวนรวมทางการเมืองเปนกระบวนการทางการเมือง (Political Process) หรือเปน
กิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบตางๆของบุคคลในสังคม แตตองไมลืมวา การพิจารณาวาแนวคิด
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายของการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็นับวา
มีความสําคัญเชนกันในฐานะที่การมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542) หรืออาจกลาวไดวา สังคมที่
เรียกวาเปนสังคมที่พัฒนาแลวทางการเมืองคือสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยาง
แทจริงนั่นเอง อยางไรก็ตาม รายงานวิจัยนี้จะเนนเฉพาะการมีสวนรวมในฐานะที่เปนกระบวนการ
ทางการเมืองเทานั้น  
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2.1.3 ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
จากการวิจัยของ Milbrath and Goel (1977) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม

ทางการเมืองไดแก 
1. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Stimuli) ไดแก ระบบสังคม (Social 

System) และสภาพการณทางการเมือง (Political Settings) ปจจัยดานนี้อาจมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมอืงไดทั้งในเชิงบวกและเชงิลบ  

2. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ไดแก พนัธกุรรม แรงขับ ความตองการทาง
บุคลิกภาพ ความตองการทางจิตใจและรางกาย และความเชื่อและทศันคติทางการ
เมือง  

 
Burkhart et al (1972) (อางใน รังสิมันต บุณยบรรณานนท, 2537: 28-29) เสนอปจจัยที่

ทําใหบุคคลจะเขามามีสวนรวมทางการเมือง โดยปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมี
สวนรวมทางการเมือง ดังนี้ 

1. ความตองการที่จะเกี่ยวของสัมพันธทางสงัคมกับผูอ่ืน 
2. ความตองการที่อยากจะรูจักกับบุคคลสําคัญ 
3. ความตองการที่จะทําในสิ่งทีเ่ปนประโยชนตอประเทศชาติ ตอสังคม หรือกลุมของตน 
4. ความตองการไดมาซึ่งอํานาจ 
5. ความตองการไดมาซึ่งอิทธิพล  
6. ความตองการมีเกียรติและศกัดิ์ศรี 
7. ความตองการที่จะตอบสนองสภาวะทางจติ 
8. ความตองการรายไดที่สูงขึน้ 

 
Nie et al (1969) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองพบวา

มีทั้งปจจัยที่มีความสัมพันธโดยตรง (แบงออกเปนความสัมพันธสูงและปานกลาง) และปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางออมหรือมีระดับความสัมพันธตํ่า ดังแสดงในรูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.2: ตัวแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ Nie et al 
 

 
ที่มา ปรับจาก Nie et al (1969)  

ตัวแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ Rush (1992) (รูปที่ 2.3) ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  จะเห็นวาตามความคิดของ  Rush 
สถานการณเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการตัดสินใจที่จะมีหรือไมมีสวนรวมทางการเมือง โดยใน
สถานการณหนึ่งๆไดแก บุคคลจะมีการกลั่นกรองเชิงการรับรูผานทางการใชความรู คานิยม และ
ทัศนคติของตัวบุคคลเอง และอาจจะมีส่ิงกระตุนทางการเมืองเขามาเปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ทรัพยากรและทักษะที่แตละคนมีอยูรวมทั้งบุคลิกภาพของแตละปจเจกก็มีผล
ตอการตัดสินใจมีหรือไมมีสวนรวมทางการเมืองเชนกัน ทายที่สุดเมื่อบุคคลตัดสินใจที่จะมีหรือไม
มีสวนรวมทางการเมืองแลวผลลัพธจากการตัดสินใจดังกลาวจะเปนขอมูลยอนกลับไปเปน
ประสบการณตอการกลั่นกรองเชิงการรับรูของบุคคลนั้นเอง 

 

 

รูปที่ 2.3: ตัวแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ Rush 
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ประสบการณ
(Experience)

ทรัพยากรและทักษะ
(Resources and skills)

สถานการณ
(Situation)

สิ่งกระตุน
(Stimuli)

บุคลิกภาพ
(Personality)

การมีสวนรวม
(Participation)

มีสวนรวม
(Action)

ไมมีสวนรวม
(Inaction)

ความรู
(Knowledge)

คานิยม
(Values)

ทัศนคติ
(Attitudes)

การกลั่นกรองเชิงการรับรู
(Perceptual Screen)

การกลั่นกรองเชิงการรับรู
(Perceptual Screen)

ขอมูลยอนกลับ
(Feedback)

 
ที่มา ปรับจาก Rush (1992)     

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2542: 335) ไดสรุปรวมบทบาทของปจเจกชนตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองจากผลการวิจัยของนักวิชาการตางๆจํานวนมาก ซึ่งชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลเชิงบวก
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลในฐานะปจเจกไดดังนี้  

1. ปจจัยความสนใจหรือความผูกพนักับการเลือกตั้งหรือการเมืองมีความสัมพันธเชงิบวกตอ
การไปใชสิทธิเลอืกตั้ง 

2. ปจจัยการประกาศตัวสังกัดพรรคการเมือง โดยผูที่ประกาศตัววาสังกดัพรรคการเมอืงจะมี
ความสนใจทีจ่ะมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงกวาผูที่มิไดประกาศตัว 
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3. ปจจัยอาย ุคือ ผูที่มีอายุมากหรือผูอาวุโสมแีนวโนมจะเขาสังกัดพรรคการเมืองมากกวาผูมี
อายุนอยหรือคนหนุมสาว 

4. ปจจัยความนยิมตัวบุคคลในการแขงขนัทางการเมือง ถาบุคคลใดมีความนิยมตวับคุคลใด
บุคคลหนึ่งในการแขงขันทางการเมืองยอมตองการที่จะใหผูที่ตนพอใจไดรับเลือกตั้งดังนั้น
จึงมีความแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลที่มไิดนิยมในตัวบุคคล
ใดเปนพิเศษ 

5. ปจจัยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการศึกษา มีความสัมพนัธเชงิบวกตอระดับ
ความผูกพนัทางการเมือง 

6. ปจจัยเพศ โดยเพศชายจะมจีิตใจเกี่ยวของสัมพนัธทางการเมืองมากกวาเพศหญงิซึ่งเปน
ผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสงัคม (Socialization) ที่ทาํใหเพศชายเปนเพศที่เปน
ผูนําในทกุๆดาน สวนเพศหญิงถูกอบรมขดัเกลาใหเปนผูตาม 

 

2.1.4 รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง 
 ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันวารูปแบบการเขามามีสวนรวมทางการเมืองมีอยูมากมายและ
แตกตางกันไปในแตละระบบการเมือง ตามความคิดเห็นของ (Milbrath, 1965 อางถึงใน สมบัติ 
ธํารงธัญวงศ, 2542) โดยพื้นฐานแลวการมีสวนรวมทางการเมืองทําใหสามารถแบงคนในสังคม
ออกไดเปนสองกลุมใหญๆคือ กลุมที่ไมสนใจทางการเมือง กับกลุมที่สนใจทางการเมือง สําหรบัผูที่
สนใจทางการเมืองนั้นเมื่อนําเอาการใชทรัพยากรและความพยายามในการมีสวนรวมทางการเมอืง
เขามาเปนขอพิจารณาทําใหสามารถแบงระดับสูงต่ําของการเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดเปน 
3 กลุมเรียงตามลําดับการใชทรัพยากรและความพยายามนอยไปหามาก ไดแก กลุมผูสนใจทาง
การเมือง กลุมผูกระทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนทางการเมือง และกลุมผูตอสูทางการเมือง อยางไรก็
ตามการเปนสมาชิกของกลุมทั้งสามนี้มิไดมีลักษณะคงที่ หากแตสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยู
ตลอดเวลาขึ้นอยูกับปจจัยกระตุนหรือตอตานที่บุคคลไดรับ  

กรอบแนวคิดวาดวยลําดับข้ันของการเกี่ยวพันทางการเมือง (The Hierarchy of Political 
Involvement) ที่เสนอโดย Milbrath มีฐานคติที่สําคัญอยูสองประการ (Milbrath, 1965 อางถึงใน 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542: 326)  คือ (1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกระทําทางการเมืองอยางใด
อยางหนึ่งมีแนวโนมที่เกี่ยวของกับการกระทําทางการเมืองอื่นๆดวย และ (2) ความเกี่ยวพันทาง
การเมืองมีลักษณะเปนลําดับข้ัน นั่นคือ บุคคลที่อยูในลําดับข้ันของการเกี่ยวพันทางการเมือง
เดียวกันมีแนวโนมที่จะมีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน ผูที่มีลําดับข้ันของการเกี่ยวพันทาง
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การเมืองในลําดับสูงจะครอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลําดับที่ตํ่ากวาดวย กรอบแนวคิดของ 
Milbrath แสดงเปนภาพไดดังรูปที่ 2.4 

 
รูปที่ 2.4: ตัวแบบลําดับขั้นการมีสวนรวมทางการเมืองของ Milbrath 
 

 
การดํารงตําแหนงทางการเมือง

การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง
การรวมระดมทุน

การรวมประชุมแกนนําของพรรค
การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง

การรวมรณรงคทางการเมือง
การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง

การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง
การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง

การติดกระดุมหรือสติกเกอรเพื่อแสดงการสนับสนุน
การชักจูงผูอ่ืนใหเลือกต้ังผูที่ตนสนับสนุน

การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง
การใชสิทธิเลือกตั้ง

การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

กิจ
กร
รม
ขอ
งผู
สน
ใจท

างก
ารเ
มือ
ง

กิจ
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รม
ปร
ับเป

ลี่ย
นท
างก

ารเ
มือ
ง

กิจ
กร
รม
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อสู
ทา
งก
ารเ
มือ
ง

กลุมผูไมสนใจทางการเมือง
ที่มา: ปรับจาก Milbrath, 1965 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542 
 

นอกเหนือไปจากตัวแบบของ Milbrath แลว ยังมีรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองอื่นๆ
อีกดวย อาทิ รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองที่เสนอโดย Verba and Nie (1975: 57-58) ที่
ประกอบดวยรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทําใหประชาชนมี
อิทธิพลเหนือผูนําในแงที่วาเปนแรงกดดันใหผูนําตองปรับนโยบายของตน คะแนนเสียง
เปนเสมือนอาวุธของประชาชนทําใหมีอํานาจควบคุมรัฐบาล ดังนั้น บุคคลที่ไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งจึงเปนผูที่มีความสํานึกในหนาที่ของพลเมือง มีความสํานึกในบรรทัดฐาน
ของสังคม และวิถีการดํารงชีวิตในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน อยางไรก็ตาม ประชาชน
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สวนใหญที่ไปลงคะแนนเสียงนั้นอาจไมเห็นความสําคัญของการกระทําของตนตอผลทาง
การเมืองก็เปนได ซึ่งบุคคลเหลานี้อาจไมไดเขาเกี่ยวของกับการเมืองในรูปแบบอื่นใดเลย 
และผูที่เขามีสวนรวมทางการเมืองบางสวนจะพบวาเมื่อไปใชสิทธิเลือกตั้งแลวก็จะยุติ
เพียงเทานั้น และการเลือกตั้งที่ไมสามารถมีข้ึนไดบอยครั้งก็เทากับเปนขอจํากัดที่ทําให
บุคคลไมอาจเขามามีสวนรวมทางการเมือง 

2. กิจกรรมชุมชน (Community Activities) คือ การสรางกลุมเพื่อแกปญหาสังคม เปนการ
เขารวมกับกลุมที่ทํางานเกี่ยวกับการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งอาจจัดตั้งเปน
องคการที่ทํางานเกี่ยวกับปญหาสาธารณะแตไมใชองคการของรัฐบาล  

3. การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ (Contacting Official) หมายถึง การกระทําของบุคคลใน
ลักษณะที่เปนการติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีจุดมุงหมายใหไดมาหรือปกปอง
ผลประโยชนบางอยางของตนหรือกลุมของตนถือวาเปนการมีสวนรวมแบบคับแคบ 
(Parochial Participation) 

4. การล็อบบ้ี (Lobbying) คือ ความพยายามของบุคคลในการติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ
และผูนําทางการเมืองโดยหาทางที่จะมีอิทธิพลในการตัดสินหรือกําหนดนโยบายของฝาย
บริหาร 

5. การประทวง (Protest) เปนการตอตานการตัดสินใจทางการเมืองในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคม 

6. การเปนผูส่ือสาร (Communicators) หมายถึง การที่บุคคลจะติดตามขาวสารเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง การสงจดหมายแสดงความสนับสนุนตอผูนําทางการเมืองในการ
ดําเนินการที่เห็นวาเหมาะสมถูกตอง การสงคําประทวงตอการดําเนินการที่เห็นวาไมดี 
การใหขาวสารทางการเมืองแกเพื่อนบาน การแสดงความคิดเห็นของตนตอเจาหนาที่ของ
รัฐบาล การเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นของตนตอหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตางๆ 

 
สําหรับนักวิชาการไทย บุญเสริม นาคสาร (2546) ไดสรุปลักษณะการมีสวนรวมทางการ

เมืองได 4 ลักษณะ คือ  
1. การเรียกคืนอํานาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนง (Recall) เปนการควบคุมการ

ใชอํานาจของผูแทนของประชาชนในการดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนประชาชน หาก
ปรากฎวา ผูแทนของประชาชนใชอํานาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใชเปนไปเพื่อหลักการที่
ถูกตอง หรือเพื่อผลประโยชนสวนรวมที่แทจริง ในทางตรงกันขาม กลับเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบ โดยทุจริต หรือเพื่อประโยชนสวนตัวเปนหลัก ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
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อธิปไตยสามารถเรียกรองอํานาจที่ไดรับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดย การถอดถอน/ปลดออก
จากตําแหนงได 

2. การริเร่ิมเสนอแนะ (Initiatives) เปนการทดแทนการทําหนาที่ของผูแทนของประชาชน 
หรือเปนการเสริมการทําหนาที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย 
รางกฎหมาย รวมทั้งมาตรการใหมๆ เองได หากวาตัวแทนของประชาชนไมเสนอหรอืเสนอ
แลวแตไมตรงกับความตองการของประชาชน 

3. การประชาพิจารณ (Public Hearings) เปนการแสดงออกของประชาชนในการเฝาดู
ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของตัวแทนของประชาชน ในกรณีที่ฝายนิติบัญญัติหรือ
ฝายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือกําหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ก็ตามอันมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจาของ
อํานาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกรองใหมีการชี้แจงขอเท็จจริงและผลดีผลเสีย กอนการ
ออกหรือบังคับใชกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการนั้นๆได 

4. การแสดงประชามติ (Referendum) ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ หรือการออก
กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมาก 
ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถเรียกรองใหรัฐรับฟงมติของประชาชน
เสียกอนที่จะตรากฎหมาย หรือดําเนินการสําคัญๆ โดยการจัดใหมีการลงประชามติเพื่อ
ถามความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญอันเปนการตัดสินใจขั้นสุดทาย 

 

2.2 การเมืองและพัฒนาการทางการเมืองของไทย 

2.2.1 การเมืองไทย 
การเมืองเปนเรื่องของอํานาจและการใชอํานาจ ซึ่งแนวคิดเรื่องอํานาจ (Power) นั้นมี

ทฤษฎีทางสังคมศาสตรมากมายที่ใหอรรถาธิบายไว โดยเฉพาะทฤษฎีทางดานรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาตรที่เนนศึกษาถึงการจัดการกับอํานาจโดยตรงทั้งในระดับรัฐ ระดับทองถิ่นและระดับ
องคการ สําหรับประเทศไทยนั้น ประเวศ วะสี (2543) เห็นวาอํานาจหรือพลังทางสังคมโดยเฉพาะ
ของสังคมไทยนั้นประกอบไปดวยพลัง 3 ประการ คือ      พลังพลานุภาพ พลังธนานุภาพ และ
พลังสังคมานุภาพ (ดูรูปที่ 2.1) ประเด็นที่สําคัญที่ ประเวศ วะสี (2543) กลาวถึงคือ พลังสัมคมานุ
ภาพนั้นเปนอํานาจแบบผูหญิง (ตรงกันขามกับพลังพลานุภาพและพลังธนานุภาพ) คือ “ถอยที
ถอยอาศัยซึ่งกันและกัน ไมมีลักษณะของความเปนผูนําที่โดดเดน หรือการสืบทอดอํานาจตลอด
กาล” (ประเวศ วะสี 2543) ดังนั้น หากพลังสังคมานุภาพเกิดขึ้นไดจริงในสังคม ก็นับไดวาเปนการ
เอื้อใหสตรีเขามีสวนรวมทางการเมืองไดอยางแทจริง อาจกลาวไดวา พลังสังคมานุภาพถือเปน
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พลังอํานาจที่พึงปรารถนาและตองการการเขามามีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมซึ่งเปนการหัวใจ
ของระบอบประชาธิปไตย  
 
รูปที่ 2.1: ทฤษฎี 3 อํานาจ 
 

 
 
ที่มา: ปรับใหเปนแผนภาพจาก  [www.geocities.com/midnightuniv/newpage77.htm] 

2.2.2 พัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทย 
ประเทศไทยใชระบอบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเร่ือยมาตั้งแตสมัย

อยุธยา จนกระทั่งปพ.ศ. 2475 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหอํานาจอธิปไตยเปลี่ยน
มือมาจากกษัตริยมาสูประชาชนทุกคนนี้มีผลทําใหรูปแบบการปกครองสวนตางๆของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดกลไกและสถาบันทางการเมืองตางๆขึ้นมารองรับการใชอํานาจอธิปไตย
ดังกลาว อาทิ รัฐธรรมนูญ สภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมือง เปนตน จากนั้นเปนตนมา ระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลว
ทั้งสิ้น 16 ฉบับ เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 6 ฉบับ และฉบับถาวรจํานวน 10 ฉบับรวมทั้งฉบับ
ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (สยาม ดําปรีดา, 2547: 100) 
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สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2542: 345) กลาววา ตลอด 62 ป (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2537) ที่ผานมา
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตยในประเทศไทยมีการรัฐประหารสลับกับการ
เลือกตั้งมาโดยตลอด ปรากฎการณเชนนี้เกิดจากภาวะที่การเมืองและสังคมพัฒนาไปอยางไม
สอดคลองกัน กลาวคือ รัฐไทยและสังคมไทยซึ่งเปนแหลงดั้งเดิมของอํานาจและความชอบธรรม
นั้นเกิดขึ้นและมีอยูมาอยางตอเนื่องยาวนาน สวนระบอบการเมืองและรัฐบาลนั้นเปนสิ่งที่ถูกสราง
ข้ึนใหมและยังไมมีความเปนสถาบัน (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2538: 14) ประกอบปจเจกชนคนไทย
สวนใหญเองก็ยังขาดความรู ความเขาใจในคุณลักษณะและหลักการของระบอบประชาธิปไตย
อยางเพียงพอ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542: 346) อยางไรก็ตาม มีจุดหลัก (Milestone) อยางนอย 
2 จุดที่ถือวาเปนจุดเปล่ียนสําคัญของพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยหลังจากป 2475  
ไดแก เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่นักศึกษาและประชาชนเดินออกมาเดินขบวนเรียกรอง
รัฐธรรมนูญและเหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่ประชาชนรวมมือรวมใจออกมา
เดินขบวนตอตานรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ซึ่งชัยอนันต สมุทวณิช (2538: 56-57) 
วิเคราะหวา ทั้งสองเหตุการณนั้นเกิดจากแรงผลักดันของประชาชนที่ไมตองการใหเกิดการสืบทอด
อํานาจของเผด็จการและการทําใหรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศแทนที่อํานาจเผด็จ
การ  

เหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 นั้นยังทําใหเกิดกระแสเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนเพื่อใชปกครองประเทศซึ่งนํามาสูการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทํา
หนาที่รางรัฐธรรมนูญและไดประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในที่สุด 
ผลของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดทําใหระบบการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ 
เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไปเปนระบบผสมระหวางประชาธิปไตยแบบตัวแทน
กับประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสวนรวม ซึ่งทําใหเกิดระบบการเมือง 2 ระบบ คือ ระบบการเมือง
แบบตัวแทน กับระบบการเมืองของพลเมือง หรือเรียกวา การเมืองภาคประชาชนโดยมีฐานอยูบน
หลักการตอไปนี้ (พิภพ ธงชัย, 2543) 

1. เพิ่มอํานาจประชาชน 
2. ควบคุมและลดอํานาจผูอยูในอํานาจรัฐ 
3. เพิ่มการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่เปนอิสระ 
4. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารประเทศ 
5. จัดดุลยอํานาจทางการเมืองใหม 
6. เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง การเขาสูอํานาจรัฐ 
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อาจกลาวโดยสรุปไดวา พัฒนาการของการเมืองไทยหลังจากมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
และหลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหมนั้น ธีรยุทธ บุญมี (2546) ไดสรุปวา การเมืองไทยไดกาว
พนการปฏิรูปคร้ังใหญมาสูการปฏิรูปยอยในประเด็นใหญๆทางสังคม เชน ปฏิรูปการศึกษาและ
สุขภาพ เปนตน กลาวสําหรับการปฏิรูปการเมืองนั้นพบวาการทําใหการเมืองที่สามารถถูก
ตรวจสอบไดประสบกับความลมเหลวมากกวาสําเร็จเพราะมีการแทรกแซงจากกลุมผลประโยชน
ตางๆโดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่จะกาวเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง  

2.2.3 การเมืองทองถิน่  
การเมืองการปกครองระดับทองถิ่นในระดับแนวคิดถือไดวาเปน “สัญลักษณที่สําคัญ

ประการหนึ่งของการพัฒนาทางการเมือง” (สมบัติ ธํารงคธัญวงศ, 2542: 301) เพราะถือไดวาเปน
การสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการกระจายอํานาจทางการเมืองการบริหารของประเทศนัน้ๆ 
ส่ิงที่สําคัญคือตองเขาใจวาการกระจายอํานาจที่แสดงออกผาน “การปกครองทองถิ่น” นั้นแตกตาง
กับการแบงอํานาจหรือมอบอํานาจที่แสดงออกผาน “การปกครองสวนภูมิภาคและการปกครอง
สวนทองถิ่น” ในหลายประเทศ เชน ประเทศไทยนั้นใชรูปแบบการมอบหรือแบงอํานาจใหแกสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่นมากกวาที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง การปกครองสวนภูมิภาคและ
สวนทองถิ่นนั้นเปนเพียงการที่รัฐสวนกลางแบงหรือมอบอํานาจใหเพียงสวนหนึ่งเทานั้นโดยเฉพาะ
ในประเด็นหรือเร่ืองที่มีความสําคัญนอย สวนประเด็นที่มีความสําคัญ อาทิ การตัดสินใจเรื่อง
งบประมาณหรือการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามาเปนผูบริหาร เปนเพียงการมอบอํานาจเพื่อใหเปน 
“ตัวแทน” ของรัฐบาลในการปกครองสวนภูมิภาคและทองถิ่นเทานั้น การกระทําเหลานี้เปนการ
สะทอนใหเห็นถึงสภาพการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลางอยางชัดแจงและเขมขนเพราะรัฐสรางกลไก
เพื่อไปควบคุมประชาชนถึงในระดับทองถิ่น (อําเภอ ตําบล และหมูบาน)  

การปกครองระดับทองถิ่นที่สะทอนถึงแนวคิดการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนอยางแทจริงนั้นจะตองกระทําอยูบนหลักการที่สําคัญคือ ประชาชนใน
ทองถิ่นตองมีสิทธิในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของตัวเองดวยตัวเอง และผูบริหารทองถิ่นนั้น
จะตองรับผิดชอบตอประชาชนในทองถิ่นนั้นดวยการนําเสนอและแกปญหาตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น (สมบัติ ธํารงคธัญวงศ, 2542: 302) นอกจากจะใชแนวคิดการกระจายอาํนาจ
แลว การปกครองทองถิ่นควรจะตั้งอยูบนหลักการและแนวคิดเหลานี้ดวย (อุทัย หิรัญโต, 2523: 
22; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2535: 9; สมบัติ ธํารงคธัญวงศ, 2542: 302-303) คือ 
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1. หลักสถานะตามกฏหมาย นั่นคือ การปกครองทองถิ่นควรจะถูกตราไวในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ  

2. หลักความเปนอิสระ โดยทองถิ่นตองสามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติ
กิจการภายในขอบเขตของกฏหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไมอยู
ในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทางราชการ 

3. องคการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารทองถิ่นตองเปนองคการนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลของ
กฏหมายแยกจากรัฐบาลกลางมีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย  ออกกฏขอบังคับควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น  ๆ 
นอกจากนั้นจะตองมีงบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บ
ภาษี  เพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะใชในการบริหารทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. สําหรับการปกครองทองถิ่นตองมีการตั้งสภาทองถิ่นเพื่อใหเปนสถาบันที่จะแสดงถึง
ปญหาและความตองการของประชาชนกลุมตางๆในทองถิ่นและยังทําหนาที่
กลั่นกรองและกําหนดทางเลือกในการแกปญหาเพื่อใหตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด 

5. การปกครองทองถิ่นที่สามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพไดควรมี
ขนาดของประชากรที่เหมาะสมสอดคลองกับขนาดของพื้นที่และปจจัยทางภูมิศาสตร
และประชากรศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง เมื่อรวมเขากับ

การพรรณาสภาพบริบทของสังคมไทยในแงของพัฒนาการทางการเมือง ทําใหเห็นวาสถานการณ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไทยยังนับไดวามิไดมีลักษณะที่ตอเนื่องและเปนระบบ
อยางแทจริง เปนแตเพียงการเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณสําคัญๆทางการเมืองระดับประเทศ
เทานั้น โดยที่การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสวนใหญโดยทั่วไปในฐานะการเขาไป
ปรับเปลี่ยนทางการเมืองและการตอสูทางการเมืองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง (Continuous) นั้น
ยังไมเกิดขึ้นในบริบทการเมืองของไทย ไมวาจะเปนในระดับประเทศหรือในระดับทองถิ่นทั้งที่โดย
หลักการแลวการมีสวนรวมในการบริหารประเทศของประชาชนนับวาเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่ง
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เฉพาะอยางยิ่งกรณีการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
ของสตรีในระดับที่เขาไปตอสูทางการเมืองนั้น นับวายังมีนอยกวาที่ควรจะเปนอยูมาก 
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2.3 สถานภาพการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 
การที่สตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองมีคุณูปการตอระบบการเมืองและสังคมโดย

สวนรวม (มูลนิธิ ฟรีดิค เอแบรทและคณะอนุกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมืองและการ
บริหาร, 2547; วิระดา สมสวัสด์ิ, 2546) ในแงของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเมืองที่จะไดจาก
มุมมอง ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่แตกตางของสตรี;  การทําใหรูปแบบการ
พัฒนามีความหลากหลายเนื่องจากสตรีจะสะทอนความตองการที่แตกตางของเพศหญิงที่ควร
จะตองมีการใหความสนใจเปนพิเศษ; และการทําใหระบอบประชาธิปไตยเขมแข็งขึ้นเพราะการเขา
รวมมีสวนตัดสินใจทางการเมืองของสตรีเปนการทําใหคนทุกกลุมในสังคมไดมีสวนในการปกครอง 
นอกจากนี้ ในแงของกฎหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนสิ่งสําคัญที่เปนหลักประกัน
วาจะมีการวางนโยบายและออกกฎหมายรวมทั้งบังคับใชกฎหมายที่คุมครองและสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนสตรี 

แมในอดีตที่ผานมาสถานภาพการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีจะอยูในระดับตํ่าเพราะ
ความเชื่อและคานิยมของสังคมตอความสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิงยังคงยึดถือใหเพศ
ชายเปนใหญ อยางไรก็ตาม เมื่อปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจและสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบความสัมพันธระหวางหญิงและชายก็วิวัฒนาการตามไปดวย 
ตัวอยางเชนการที่สตรีมีโอกาสในการดานการศึกษาและเขามาเปนกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆทําใหบทบาทดั้งเดิมของหญิงและชายคอยคลายความชัดเจนลง อยางไรก็ตาม 
ประเด็นที่นาสนใจคือแมวาบทบาทของผูหญิงจะเปลี่ยนแปลงไปแตทัศนคติ ความเชื่อ และคานยิม
ของสังคมที่มีตอเพศหญิงนั้นมิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางเทาเทียมกัน การเหลื่อมลํ้ากันของบทบาท
และทัศนคตินั้นนํามาซึ่งการไมยอมรับและการตอตานการมีสวนรวมของผูหญิงในสังคมตางๆทั้งที่
เปดเผยและไมเปดเผย 
 

2.3.1 ภาพรวมสถานภาพของสตรีในสังคมไทย 

2.3.1.1 มิติดานกฎหมายขอบังคับ 
กลาวสําหรับประเทศไทยเองนับต้ังแตมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2475 ความ

เสมอภาคเทาเทียมกันของหญิงและชายก็ไดรับการรับรองและตราไวในรัฐธรรมนูญในลักษณะของ
การมีโอกาสเทาเทียมกันในการออกเสียงเลือกตั้ง จากนั้นแนวคิดความเสมอภาคทางเพศมีการ
พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งทิพาวดี เมฆสวรรค (2543) ไดสรุปไวดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1: ความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพของสตรีไทยในชวงป พ.ศ. 2475 ถึง ปจจุบัน 

ป 2475 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกไดบัญญัติใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันในการใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง  
ป 2492 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงคนแรกไดรับการเลือกตั้ง (คุณ อรพินท ไชยกาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี)  
ป 2497 รัฐบาลไดใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี  
ป 2508 แตงตั้งผูพิพากษาหญิงคนแรก (คุณชะลอจิต จิตตะรุทธะ)  
ป 2512 แตงตั้งนายกเทศมนตรีหญิงคนแรก (คุณจินตนา นพคุณ นายกเทศมนตรีเมือง โพธาราม จังหวัดราชบุรี)  
ป 2517 เปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2517 บัญญัติวาหญิงและชายมีสิทธิ
เทาเทียมกัน และมีมาตราที่บัญญัติใหรัฐบาลตองทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของที่เปนการเลือกปฏิบัติ
ตอสตรีเพศใหเสร็จส้ินภายในเวลาสองป  
ป 2519 แตงตั้งสตรีซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนรัฐมนตรีหญิงสองคนแรก (คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรองศาสตราจารยวิมลศิริ ชํานาญเวช รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย)  
ป 2522 รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2522-2544) ขึ้นเปนครั้งแรก  
ป 2525 ยกเลิกขอบังคับที่หามใหสตรีเปนกํานันและผูใหญบาน และมีแตงตั้งกํานันหญิงคนแรก (คุณมลเชียร 
เพ็งวงษ) และผูใหญบานหญิงคนแรก (คุณสมทรง สุรพันธ)  
ป 2528 รัฐบาลไดลงนามเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีเพศในทุกรูปแบบโดยวิธี
ภคยานุวัติ คือการยอมรับที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาบางสวนและยังคงมีขอสงวนที่จะไมปฏิบัติตามบางสวน  
ป 2531 แตงตั้งรัฐมนตรีหญิงคนแรกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คุณสุพัตรา มาศดิตถ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี)  
ป 2532 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติไดรับการสถาปนาเปนองคกรถาวร  
ป 2534 คณะรัฐมนตรีไดส่ังการใหสวนราชการทุกแหงทบทวนขอจํากัดและเงื่อนไขของทางราชการที่เปน
อุปสรรคหรือปดกั้นความเสมอภาคในการดํารงตําแหนงและความกาวหนาของสตรี  
ป 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติใหป 2535 เปนปสตรีไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ พรอมกันนี้เปนครั้งแรกที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายและ
เปาหมายที่ชัดเจนและเรงดวนในเรื่องการปองกันและปราบปรามโสเภณี และเปดโอกาสใหสตรีสามารถประกอบ
อาชีพไดเทาเทียมกับบุรุษ  นอกจากนี้รัฐบาลไดประกาศใชนโยบายและแผนงานหลักพัฒนาสตรีระยะยาว (พ.ศ. 
2535-2554)* 
ป 2536 มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่เปนระดับ 11 (คุณฤดี จิวารักษ) 
ป 2537 แตงตั้งผูวาราชการหญิงคนแรก (คุณจรัสศรี ทีปรัช ผูวาราชการจังหวัดนครนายก) ในปเดียวกันนี้ 
ประเทศไทยไดลงนามรับรองปฎิญญาปกกิ่งและแผนที่จะนําไปสูการปฏิบัติจากการประชุมระดับโลกวาดวยสตรี
ครั้งที่ 4  
ป 2538 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหโอกาสสตรีเทาเทียมกับบุรุษในการศึกษา การเมืองและ
กิจกรรมสาธารณะ และในปเดียวกันนี้ไดมีการแตงตั้งพนักงานสอบสวนหญิงเปนครั้งแรกจํานวน 15 คน ประจํา
สถานีตํารวจ 3 แหง  
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ป 2539 แตงตั้งนายอําเภอหญิงคนแรก (คุณประสม ดําริชอบ) แตงตั้งนายพลหญิงครั้งแรกจํานวน 10 คน ในป
เดียวกันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการปองกันแกไขปญหาธุรกิจบริการทาง
เพศ นอกจากนี้ ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี รวมทั้งมีการแกไข
ระเบียบใหขาราชการมีสิทธิในการลาคลอดได 90 วัน โดยไมนับรวมกับวันลากิจ  
ป 2540 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมที่บัญญัติสาระสําคัญอันยกระดับและ
สงเสริมสถานภาพสตรีไทยไวหลายประการ เชน มาตรา 30 บัญญัติวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง…เพศ...จะกระทํามิได เปนตน 
ป 2544 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายใหผูบริหารระดับรอง
ปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีขึ้นไป จํานวน 1 คน ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย 
(CGEO) ในหนวยงาน และจัดใหมีหนวยงานระดับสํานัก/กอง ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานดานความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชายในหนวยงาน และจัดทําแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน
แผนงาน/โครงการของหนวยงาน 
ป 2545 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหยกฐานะสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติเปนสวนราชการระดับกรม  และมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให
มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีสํานักกิจการสตรีกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่
ทําหนาที่ในการสงเสริม ประสานงาน และพัฒนาความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงและชาย 
 
ป 2548  มีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ไดบัญญัติใหการใชชื่อสกุลของคูสมรสใหเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางคูสมรส ทําใหผูหญิงมีโอกาสที่จะเลือกใชชื่อสกุลเดิมของตนเองหรือของคูสมรสก็ได  
 
มีรองประธานสภาผูแทนราษฎรหญงิคนแรก คือ นางลลิตา ฤกษสําราญ 
ที่มา ทิพาวดี เมฆสวรรค (2543), อางใน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว [http://www.women-
family.go.th/women2/menu802.html] 
* ที่มา คณะอนุกรรมการเฉพาะดานจัดทําแผนหลักงานสตรี (2537)  
 

อยางไรก็ตามหลังจากไดรับแรงผลักดันจากการที่สหประชาชาติกาํหนดใหปค.ศ. 1975 
การพัฒนาสถานภาพของสตรีในประเทศไทยนับวามีความกาวหนาขึน้เปนลาํดับ ดังแสดงใน
ตารางที ่2.2 และรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ไดบัญญัติถึงสิทธิที่เทาเทียมกนั
ของสตรีและบุรุษไวอยางแจงชัด ดังแสดงในตารางที ่2.3 
 
 
 
 



__________________________________________________ 

 

22

ตารางที่ 2.2: ความกาวหนาในการดําเนินการดานสตรีในประเทศไทย 

พ.ศ. การดําเนนิการของประเทศไทย 
2519 รัฐบาลมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน

หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานทศวรรษของการพัฒนาสตรี 
2522 มีแผนพัฒนาสตรี ระยะยาวฉบับแรก (พ.ศ. 2522 –2544) จัดทําโดย  คณะทํางานใน

คณะอนุกรรมการพัฒนาบทบาทและสถานภาพสตรี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2528 การตอบสนองของรัฐบาลไทยตามยุทธศาสตรไนโรบี 
-  มีการผนวกแผนพัฒนาสตรี ระยะ 5 ป เขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ระยะ 5ป 
มาตั้งแตป 2524 
-  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.)  พ.ศ. 2532 
เขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก รูปแบบ โดยการ
ภาคยานุวัติ   มีผลใหรัฐบาลตองใชอนุสัญญาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานใน
เรื่องเกี่ยวกับสตรี 

2533 ประเทศไทยยกเลิกขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  
(CEDAW) 2 ขอ คือ มาตรา 11 และมาตรา 15 เปนผลใหสตรีไดรับความเสมอภาคในเรื่องสิทธิ
และโอกาสที่จะไดรับการจางงาน และการทํานิติกรรม 

2535 ประเทศไทยยกเลิกขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  
(CEDAW) อีก 1 ขอ  เรื่องการถือสัญชาติของบุตรที่เกิดจากหญิงไทย  
 
คณะรัฐมนตรีมีมติให  ป  2535  เปน  “ปสตรีไทย”    

2536 คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกขอหามการแตงตั้งสตรีเปนปลัดอําเภอ   เนื่องจากถือเปนการกีดกั้น
สตรีที่จะเขามามีสวนรวมในการปกครอง 

2537 ประเทศไทยรวมรับรองปฏิญญาจาการตาวาดวยความกาวหนาของสตรีในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก 

2538 ประเทศไทยรวมรับรองปฏิญญาและแผนปฎิบัติการปกกิ่ง ในที่ประชุมระดับโลกวาดวยเรื่อง
สตรี   ครั้งที่ 4 

2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ยกเลิกการจํากัดจํานวนหญิงชายในการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ สังกัด
หนวยงานของรัฐตลอดจนในสถาบันอาชีวศึกษา 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 เปนการยกเลิกพระราชบัญญัติ 
การคาประเวณี พ.ศ. 2503 โดยมีบทกําหนดในการปองกันเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จากการเอา
เปรียบทางเพศอยางเด็ดขาดและกําหนดบทลงโทษผูคาประเวณีใหไดรับบทลงโทษนอยลงโดยถือ
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พ.ศ. การดําเนนิการของประเทศไทย 
วาโสเภณีมิใชอาชญากรแตเปนเหยื่อ 
 
ขาราชการและลูกจางภาครัฐมีสิทธิในการลาคลอดได  90  วัน  โดยไมตองรวมอยูในวันลากิจตาม
ระเบียบวาดวยการลาของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 

2540 พระราชบัญญัติในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก    พ.ศ. 2540 เปนการยกเลิก
พระราชบัญญัติวาดวยการคาหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 และบัญญัติกฎหมายใหมให
ครอบคลุมการซื้อ ขาย จําหนาย ชักพา จัดหาหญิงหรือเด็ก  รวมทั้งการกําหนดมาตราการตอตาน
ขบวนการเชื่อมโยงการคาหญิงและเด็กทั้งในและตางประเทศ มาตราการในการติดตามเพื่อ
ชวยเหลือและเยียวยาหญิงและเด็ก 

2542 การแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรีและเด็กไดเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่  29  มิถุนายน  2542   กําหนดใหเดือนพฤศจิกายนของทุกปเปนเดือน  “รณรงคยุติความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี” 

2543 จัดทํานโยบายและแผนขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรี ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลและตัวบงชี้ดานความรุนแรงตอสตรี 
เพื่อใหเปนขอมูล    เบื้องตนในการกําหนดแผนงานโครงการในการแกไขความรุนแรงตอสตรี 
 
มีการแตงตั้งตําแหนงผูบริหาร ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality 
Officers – CGEO) และจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ( Gender 
Focal Point ) ภายในหนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม และใหมีการจัดทําแผนแมบทการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย     และบูรณาการหลักความเทาเทียมระหวางหญิงชาย
ในแผนงานโครงการของหนวยงาน    และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 

2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งถือเปนหนวยงานระดับชาติเกี่ยวกับสตรี   ศักยภาพ ความเสมอภาค 
และความเปนธรรมของหญิงและชายและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 
 
มีปลัดจังหวัดหญิงคนแรก คือ นางเบญจวรรณ อานเปรื่อง 

2548 มีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ไดบัญญัติใหการใชชื่อสกุลของคูสมรสใหเปนไป
ตามขอตกลงระหวางคูสมรส ทําใหผูหญิงมีโอกาสที่จะเลือกใชชื่อสกุลเดิมของตนเองหรือของคู
สมรสก็ได  
 
มีรองประธานสภาผูแทนราษฎรหญิงคนแรก คือ นางลลิตา ฤกษสําราญ 

ที่มา ปรับจาก สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว [http://www.women-
family.go.th/women2/menu802.html] 
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ตารางที่ 2.3: ประเด็นหญิงชาย และสิทธิประโยชนของผูหญิงที่ไดรับจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิทธิประโยชนที่ผูหญิงไดรับ 
หมวด 1 บททั่วไป 
     มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลา
กําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครอง
แหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
     มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้    บทบัญญัติ
นั้นเปนอันใชบังคับมิได 

  
     ประชาชน หญิง ชาย ไดรับความคุมครองเทากัน 
  
 
     มาตรา 6 เพิ่มเติมวากฎ หรือขอบังคับใด ๆ หากขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้จะใชบังคับมิได อันจะสงผลตอ
กฎหมายลูก กฎ ขอบังคับ  ที่เกี่ยวกับผูหญิงหากไม
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญนี้จะใชบังคับไมไดเชนกัน 

หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของบุคคล 
     มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไม
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
     บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาล
ได 
 
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและ
ไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายเทาเทียมกันชาย
และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความ แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา 

  
     การใหบุคคลที่ถูกละเมิดความเปนมนุษย สิทธิ 
เสรีภาพ ใชสิทธิฟองศาล หรือยกเปน  
ขอตอสูในศาลได  
(เทากับวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้เปนบทที่
กอตั้งสิทธิทางศาลไดในตัว โดยไมตองอางกฎหมาย
ระดับรองอื่น กลาวคือการฟองคดีแพงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 กําหนดไว 2 
ทางคือ ทางแรกเมื่อมีขอพิพาท ทางที่สองมีกฎหมาย
กําหนดสิทธิไว)    
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เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความ เชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได 
 
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคล สามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือวา เปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สงเสริมความ เสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ 
ครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน รัฐตอง
สงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูดอย โอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง
ได 

 

ที่มา: ปรับจาก สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
[http://www.women.family.go.th/women2/menu503.html] 

2.3.1.2 มิติดานวัฒนธรรมและสงัคม 
ในมิติวัฒนธรรมและสังคม บทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีถูกจํากัดโดย

วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยปจจัยเชิงวัฒนธรรมและสังคม
เหลานี้มีผลทางลบตอระดับการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี (โคทม อารียา และคณะ, 
2540: 8) ทั้งนี้เปนเพราะสังคมไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่หลอหลอมมากจากวัฒธรรมจีนและ
อินเดียที่ใหความสําคัญ โอกาส การยกยอง และใหสิทธิแกเพศชายมากกวาเพศหญิง ความสําคัญ
ในที่นี้คือการที่ผูชายไดรับบทบาทและหนาที่ที่มีความสําคัญตอครอบครัวและสังคมเหนือกวา
ผูหญิงซึ่ง Vichit-Vadakarn (1993: 178) (อางถึงใน โคทม อารียา และคณะ, 2540: 9) เห็นวา
นาจะเปนอิทธิพลของศาสนาพราหมณและฮินดู เชน การมีความเชื่อที่วาผูชายเทานั้นที่ควรมี
บทบาท “นอกบาน” ซึ่งหมายความรวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจและบทบาททางการเมือง เปนตน  

ผลสะทอนจากคานิยมและความเชื่อของสังคมไทยเชนนี้แสดงออกใหเห็นผานทาง
กฎหมายในอดีตที่กําหนดใหสตรีมีฐานะที่ไมเทาเทียมกับบุรุษ (กอบแกว มุคทอง, 2531: 1-3 อาง
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ถึงใน โคทม อารียา และคณะ, 2540: 9) แมกฎหมายเหลานั้นจะไดรับการปรับปรุงแกไขแลวก็
ตามแตคานิยมและความเชื่อของคนสวนใหญในสังคมยังไมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฝงแนนใน
ระดับวัฒนธรรมและประเพณีของสังคม ซึ่งมิไดเปนเพียงสิ่งประดิษฐทางเชิงวัฒนธรรม (Social 
Artifacts) (เชน กฎหมาย เปนตน) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดงายกวา  

คานิยมและความเชื่อที่วาสตรีควรมีบทบาทเฉพาะภายในบานที่ถูกสรางขึ้นผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) นั้น สัมพันธกับการจัดการศึกษาสําหรับสตรีใน
สังคม สังคมไทยในอดีตมีเพียงสตรีในชนชั้นสูงเทานั้นที่อาจจะมีโอกาสไดรับการศึกษาสวนสตรี
ไทยสวนใหญนั้นไมมีแมแตโอกาสดังกลาว ส่ิงที่สตรีมีโอกาสไดรับการฝกฝนมีเพียงงานดาน “งาน
บานงานฝมือและการดูแลบุตรเทานั้น” (โคทม อารียา และคณะ, 2540: 10) การปลูกฝงสืบตอกัน
มาเปนทอดๆตั้งแตอดีตทําใหการเกิดยึดมั่นจนเปนขนบประเพณีที่พึงประสงคของสังคมไทย ไมนา
แปลกใจวาทําไมระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีจึงมิไดมีมากเทาที่ควรแมวาสังคมไทย
จะกาวมาสูสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกเพศตางมีสิทธิเทาเทียมกันในทางการเมืองการ
ปกครองแลวก็ตาม  

2.3.2 สถานภาพการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในประชาคมโลก 
ประเทศตางๆไดเร่ิมมีความพยายามอยางจริงจังในการดําเนินการใหโครงการพฒันาตางๆ

เอื้อโอกาสและผลประโยชนแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกันมากขึ้นในชวง 20 ปที่สหประชาชาติ
กําหนดใหเปนสองทศวรรษสตรี (พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2538) (ปริญญ 
ปราชญานุพร, 2540) โดยชวงแรกนั้นใชแนวทางการสนับสนุนบทบาทดั้งเดิมของสตรีซึ่งเปนการ
พัฒนาในลักษณะที่แบงแยกระหวางเพศหญิงและชาย ในชวงทศวรรษที่สองจึงหันมาเนนบทบาท
รวมของทั้งหญิงและชายอันเปนการสะทอนใหเห็นบทบาท สถานภาพและความรับผิดชอบของ
สตรีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ความพยายามของสหประชาชาติทําใหเกิดการเคลื่อนไหวทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพื่อใหเกิดผลที่ดีข้ึนตอสถานภาพและวิถีชีวิตที่ดีข้ึนของสตรีโดยทั่วไป การเคลื่อนไหวที่
เปนรูปธรรมอยางหนึ่งคือการจัดใหมีการประชุมระหวางประเทศในวาระที่เกี่ยวของกับสถานะและ
บทบาทของสตรี ตลอดระยะเวลา 21 ป (ต้ังแต พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2538) มีการประชุมคร้ังสําคัญ
เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 11 คร้ัง (เกียรติชัย พงษพาณิชย, 2545: 20-21) โดยเฉพาะการประชุมสตรีโลก
คร้ังที่ 4 วาดวยเรื่องสตรี แผนปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ ณ กรุง
ปกกิ่ง ป 2538 ที่มีเนื้อหาในการประชุมเนนหนักในเรื่องการสงเสริมบทบาทสตรีกับการพัฒนา
อยางชัดแจงซึ่งรวมทั้งบทบาทในการตัดสินใจในระดับตางๆ  
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ผลไดอยางหนึ่งของการประชุมสตรีที่ผานมาคือการไดมาซึ่งอนุสัญญาและสนธิสัญญาซึ่ง
เปนเอกสารที่ยกระดับของเพศหญิงและสิทธิที่ชอบธรรมตางๆที่สตรีพึงมี (เกียรติชัย พงษพาณิชย, 
2545: 15) เอกสารสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการมีสวนรวมทางการเมืองที่ประเทศสวน
ใหญในโลกตางใหสัตยาบันรับรอง ไดแก  

 
 ประกาศสิทธมินุษยชนสากล  

(Universal Declaration on Human Rights)  
 การประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(International Convention on Economic, Social and Cultural Rights) 
 ขอตกลงทางเลือกตอการประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องสิทธิของพลเรอืนและสิทธิ
ทางการเมือง  
(Optical Protocol to the International Convention on Civil and Political Rights) 

 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี  
(Convention on Political Rights of Women) 

 

แมจะมีขอตกลงรวมที่เปนสากลเชนนี้ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีนั้นก็คง
จะไมเพิ่มข้ึนหากรัฐบาลของแตละประเทศมิไดดําเนินการสรางและสงเสริมสตรีอยางจริงจังดวย
ความมีสํานึกตอความสําคัญของสิทธิและบทบาทของสตรีอยางแทจริง นอกจากความจริงใจใน
การดําเนินการตามมาตรการสากลเหลานั้นแลวรัฐบาลของแตละประเทศตองมีความสามารถใน
การปรับประยุกตมาตรการเหลานั้นใหเขาสภาพการณของแตละประเทศดวยการวางนโยบายและ
แผนทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ที่เหมาะสม กลาวโดยสรุป ในปจจุบัน (พ.ศ. 2548) 
อาจกลาวไดวาสตรีไดรับสิทธิทางนิตินัยในประเด็นตางๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งนับไดวาเปนกรอบหรือกฎ
กติกาที่เพิ่มระดับความเสมอภาคทางเพศของหญิงและชายไดในระดับหนึ่ง  

2.3.3 การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในประเทศไทย 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบ

ประชาธิปไตย ในป พ.ศ.2475 ความคิดเชิงประชาธิปไตยและเสรีนิยมไดนําไปสูการปรับเปลี่ยน
บทบาทและสถานภาพของผูหญิงมากขึ้น ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ไดกําหนดใหคนไทยทั้งชาย
และหญิงมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากการศึกษาของ โคทม 
อารียา และคณะ (2540) พบวาสตรีไทยมีการรวมกลุมเพื่อเรียกรองสิทธิทางการเมืองเร่ือยมา
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ต้ังแตกอนป พ.ศ. 2475 โดยเนนการเรียกรองสิทธิในทางการเมืองที่เทาเทียมกันของหญิงและชาย
แมวาในชวงเวลาดังกลาวแนวคิดเรื่องนี้ยังคงเปนแนวคิดใหมโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รูปธรรม
ประการหนึ่งคือการที่บทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ที่ระบุใหแกไขกฎหมายอื่นๆที่ขัด
ตอความเทาเทียมกันของชายและหญิงในทางการเมืองและการบริหารราชการ นอกจากนี้การ
เรียกรองสิทธิสตรีอีกประการที่ถือไดวามีนัยสําคัญอยางมากตอบทบาทและสถานะของสตรี นั่นคือ
การเรียกรองสิทธิทางการศึกษาโดยใหสตรีมีโอกาสเลือกเรียนวิชาสามัญเชนเดียวกับชาย ผลที่
ตามมาก็คือการที่สตรีมีความรูดานวิชาชีพสามารถเขาสูตลาดแรงงานเพื่อทํางานไดอยางเทาเทยีม
กับบุรุษ  

อยางไรก็ตามสัดสวนการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงในประเทศไทยยังลาหลังกวา
ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว (ถวิลวดี บุรีกุล, 2544) จาก
รายงานการพัฒนาคนป 2539 ของ UNDP ระบุวา โดยภาพรวมประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีผูหญิง
ไดรับการเลือกตั้งเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคิดเปนคาเฉลี่ยไดรอยละ 10.8 ในขณะที่
ปจจุบันประเทศไทยมีผูหญิงที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย (โครงการสตรีศึกษา, 2541: 186-187, อางถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 
2544) 

ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูหญิงไทยแสดงใหเห็นวาสถานภาพของผูหญิงในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง นับวามีความกาวหนากวาในอดีต และเปนที่นาสังเกตวาปจจุบันการรวมตัว
ทางการเมืองของกลุมผูหญิงเริ่มมีความหลากหลาย จากในอดีตที่จํากัดวงอยูเฉพาะผูหญิง
ระดับสูงและผูหญิงที่มีการศึกษา มาสูการรวมกลุมของผูหญิงในทุกๆระดับ ซึ่งรวมถึงผูหญิงกลุม
อาชีพตางๆ โดยเฉพาะการที่กลุมผูหญิงไดมีโอกาสเขาดํารงตําแหนงผูนําระดับชุมชนทองถิ่น ทั้ง
ในรูปของผูสมัครเปนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาทองถิ่น เชน กรรมการสภาตําบล และ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน (โครงการสตรีศึกษา, 2541 : 187, อางถึงใน ถวิลวดี บุรี
กุล, 2544)  

2.3.3.1 การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไทยในระดับประเทศ   
ส่ิงชี้วัดระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีของไทยในระดับประเทศอาจจะพิจารณา

ไดจาก จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนสตรีในคณะรัฐมนตรี จํานวนสมาชิกวุฒิสภา และ
จํานวนผูมาเลือกตั้ง  

จากตารางที่ 2.4 พบวา ผูหญิงมีตําแหนงทางการเมืองและการบริหารเพียงไมถึงรอยละ
20 สําหรับตําแหนงดานการบริหารราชการ ผูหญิงดํารงตําแหนงขาราชการระดับ 9 สูงที่สุด คือ
รอยละ 24.4 ในปงบประมาณ 2547 และผูหญิงดํารงตําแหนงขาราชการระดับ 11 นอยที่สุดรอย
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ละ 9.7 สําหรับตําแหนงทางการเมืองผูหญิงเขาดํารงตําแหนงเปน ส.ส.แบบแบงเขตสูงที่สุดรอยละ 
11.8 ในการเลือกตั้งป 2548 แตกระนั้นมีผูหญิงเพียง 2 คนหรือรอยละ 5.7 เทานั้นที่ไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีป 2548 

 
ตารางที่ 2.4: จํานวนและรอยละการบริหารและการเมืองระดับประเทศ จําแนกตามเพศ 

รอยละ ตําแหนง จํานวน 
รวม หญิง ชาย 

ระดับประเทศ    
ส.ส.แบบแบงเขต (ป 2548)  400 11.8 88.2 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ป 2548)  100 6.0 94.0 
วุฒิสมาชิก (ป 2545)  200 10.0 90.0 
คณะรัฐมนตรี (ป 2548)  35 5.7 94.3 
ผูพิพากษา (ปงบประมาณ 2543-2544)  2,410 18.6 81.4 
อัยการ (ปงบประมาณ 2543-2544)  1,692 11.5 88.5 
ขาราชการ (ปงบประมาณ 2547)*     

ระดับ 11  31 9.7 90.3 
ระดับ 10  207 16.4 83.6 
ระดับ 9  258 24.4 75.6 

ที่มา: ปรับจาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  
[www.gdrif.org/GDRI%20Site%20Thai/48March-Thai-Administration.dwt];  
* ปรับจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547)  
 

จากตารางที่ 2.5 จะเห็นไดวา ต้ังแตป 2526-2548 มีการเลือกตั้ง 9 คร้ัง ผูหญิงไดรับ
เลือกตั้งเฉลี่ยรอยละ 9.62 ของผูหญิงที่ลงสมัคร ยกเวน ป 2526, ป 2548 ผูหญิงไดรับเลือกตั้งรอย
ละ 24.07 และ 25.82 ของผูหญิงที่ลงสมัครแบบแบงเขต ในอีกแงหนึ่ง สตรีไมเคยไดรับการ
เลือกตั้งถึงรอยละ 10 เลยจนกระทั่งป 2548 อยางไรก็ตามแนวโนมการไดรับการเลือกตั้งของสตรี
เปนไปในดานบวก กลาวคือมีสัดสวนเพิ่มข้ึนในการเลือกตั้งแตละครั้งที่ผานมา 
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ตารางที่ 2.5: รอยละของผูสมัครและผูไดัรับเลือกตั้งเปน ส.ส. และ ส.ว.  

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูไดรับเลือกตั้ง วัน/เดือน/ป 
ที่เลือกตั้ง  หญิง ชาย หญิง ชาย 

การเลือกตั้ง ส.ส.      
18 เม.ย. 2526 2.9 (54) 97.1 (1,826) 4 (13) 96 (311) 
27 ก.ค. 2529 9.5 (362) 90.5 (3,451) 3.5 (12) 96.5 (335) 
24 ก.ค.2531  9.2 (366) 90.8 (3,612) 2.8 (10) 97.2 (347) 
22 มี.ค. 2535 7.2 (212) 92.8 (2,742) 3.3 (12) 96.7 (348) 
13 ก.ย. 2535 10 (242) 90 (2,175) 4.2 (15) 95.8 (345) 
2 ก.ค. 2538 9.3 (242) 90.7 (2,372) 6.1 (24) 93.9 (367) 

17 พ.ย. 2539 15.6 (360) 84.4 (1,950) 5.6 (22) 94.4 (370) 
6 ม.ค. 2544  13.4 (500) 86.6 (3,222) 7.8 (39) 92.2 (461) 
ส.ส.แบงเขต 12.7 (352) 87.3 (2,430) 8 (32) 92 (368) 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 15.7 (148) 84.3 (792) 7 (7) 93 (93) 
6 ก.พ. 2548 12 (281) 88 (2,056) 10.6 (53) 89.4 (447) 
ส.ส.แบงเขต 10.4 (182) 89.6 (1,573) 11.8 (47) 88.2 (353) 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 17 (99) 83 (483) 6 (6) 94 (94) 
การเลือกตั้ง ส.ว.      

4 มี.ค. 2543 7.5 (115) 92.5 (1,417) 10 (20)  90 (180) 
ที่มา: ปรับจาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
[www.gdrif.org/GDRI%20Site%20Thai/48March-Thai-Administration.dwt] 

 
ตารางที่ 2.6 แสดงจํานวนผูมีสิทธิและผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง โดยจากตารางจะเห็นวาทั้งผูมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและผูมาใชสิทธิเลือกตั้งเปนหญิงมากกวาชายโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 2  
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ตารางที่ 2.6: รอยละของผูมีสิทธิ์และผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ป 2535, 2539 และผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. 

ป 2543 

การเลือกตั้ง ส.ส.  หญิง ชาย รวม 
ทั่วประเทศ ป 2535    
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 50.6 (16,416,581) 49.4 (16,015,506) 100.0 (32,432,087) 
ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 50.8 (9,768,924) 49.2 (9,455,277) 100.0 (19,224,201) 
ทั่วประเทศ ป 2539    
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 50.9 (19,625,386) 49.1 (18,939,450) 100.0 (38,564,836) 
ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง 52.1 (12,539,547) 47.9 (11,531,197) 100.0 (24,070,744) 
ทั่วประเทศ ป 2544    
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง - - 100.0 (49,318,531) 
ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง - - 100.0 (33,582,309) 
ทั่วประเทศ ป 2548*    
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง - - 100.0 (44,572,101) 
ผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง - - 100.0 (32,341,330) 
การเลือกตั้ง ส.ว. ป 2543    
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 51.1 (20,415,647) 48.9 (19,521,185) 100.0 (39,936,832) 
ที่มา สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา [www.gdrif.org/GDRI%20Site%20Thai/48March-Thai-
Administration.dwt]  * ที่มา คณะกรรมการการเลือกตั้ง [www.ect.go.th]  

2.3.3.2 บทบาทของสตรีในการเมืองทองถิ่น 
หากพิจารณาจากทฤษฎี 3 พลังของ ประเวศ วะสี (2543) การมีสวนรวมทางการเมือง

ทองถิ่นของสตรีนับวามีความสําคัญตอการเร่ิมตนสรางพลังสังคมานุภาพใหเกิดขึ้นในสังคมเพราะ
การที่สตรีเขารวมการปกครองในระดับทองถิ่นอยางจริงจังนับวาเปนการเขามามีสวนรวมดูแล
จัดสรรผลประโยชนของกลุมผลประโยชนตางๆที่จะมีผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ  

องคการบริหารสวนตําบลถือเปนหนวยองคกรปกครองทองถิ่นที่อยูในระดับตําบล ที่จะ
เปนกลไกทําหนาที่บริหารจัดการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม เขตพื้นที่ชุมชน ซึ่ง
สวนใหญเปนพื้นที่ชุมชนในชนบท โครงสรางและองคประกอบขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มี
การกําหนดใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน กับมี
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ที่ประกอบดวยประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล 1 คน กรรมการบริหาร 2 คน ซึ่งภายใตโครงสรางดังกลาวเปดโอกาสใหสตรี
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ชนบทไดเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโดยตรง ตาม พ.ร.บ. สภาตําบล และ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 3 ปยอนหลังติดตอกันเฉลี่ยไมตํ่า
กวาปละ 150,000 บาทจะถูกยกฐานะขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลโดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
และเปนราชการสวนทองถิ่น  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผานมาแลว  5 คร้ัง จากการสํารวจ
ขอมูลการเลือกตั้งใน 4 คร้ังแรก พบวาการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 มีสตรี
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 9.1 การเลือกตั้งครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2539 มีสตรีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 7.7 และ
การเลือกตั้งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 มีสตรีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8.4 และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543 สตรีมี
โอกาสไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8.4 (โกวิทย พวงงาม, 
มมป.) ตารางที่ 2.7 สรุปจํานวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและการบริหารระดับทองถิ่นซึ่งจะ
เห็นไดวาในระดับจังหวัด ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนตําแหนงบริหารระดับจังหวัดที่สูงที่สุด
ปรากฏวาไมมีผูหญิงดํารงตําแหนงอยูเลย (พ.ศ. 2547) สวนปลัดอําเภอมีผูหญิงดํารงตําแหนง
มากที่สุดถึงรอยละ 11.2 สวนระดับทองถิ่นผูหญิงดํารงตําแหนงสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
(พ.ศ. 2546) มีเพียงรอยละ 6.7 ทั้งที่จํานวนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนถึง 
127,594 คนดวยกัน สวนในภาพรวมจะเห็นไดวา จํานวนผูหญิงที่ดํารงตําแหนงบริหารระดับ
ทองถิ่นมีจํานวนไมถึงรอยละ 10 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.7) 

 
ตารางที่ 2.7: การบริหารและการเมืองระดับทองถิ่น ป 2546-2547 

รอยละ ตําแหนง จํานวนรวม 
หญิง ชาย 

ระดับจังหวัด    
ผูวาราชการจังหวัด (ป 2548)  75 1.3 (1) 98.7 (74) 
รองผูวาราชการจังหวัด (ป 2548)  169 4.1 (7) 97.0 (162) 
นายอําเภอ (ป 2548)  796 0.0 (0) 100.0 (796) 
ผูอํานวยการเขต กทม. (ป 2547)  50 12 (6) 44 (88) 
 
ระดับทองถิ่น 

   

สมาชิกสภาจังหวัด (ป 2546)  2,322 4.8 (107) 95.2 (2,215) 
สมาชิกสภาเทศบาล (ป 2546)  10,887 6.6 (720) 93.4 (10,167) 
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รอยละ ตําแหนง จํานวนรวม 
หญิง ชาย 

กํานัน (ป 2547)  7,263 2.4 (176) 97.6 (7,087) 
ผูใหญบาน (ป 2547)  61,344 3.3 (2,036) 96.7 (59,308) 
ประธานบริหาร อบต. (ป 2546)  6,725 3.8 (257) 96.2 (6,468) 
สมาชิก อบต. (ป 2546)  127,594 6.7 (8,591) 93.3 (119,003) 
ที่มา  มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบรทและคณะอนุกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร (2548) 

2.3.4 อุปสรรคในการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง 
Kate (1971) (อางถึงใน กมลา ขันธปราบ, 2535: 16) อธิบายวาอุปสรรคในการเขามามี

สวนรวมทางการเมืองของสตรีไดแก  
1. ปจจัยดานการกลอมเกลาทางสังคม 
2. ปจจัยดานกายภาพ 
3. ปจจัยดานโครงสรางสังคม 
4. ปจจัยดานการจัดลําดับชนชั้นทางสังคม 
5. ปจจัยดานครอบครัวและความรับผิดชอบในฐานะแมบานและมารดา 
6. ปจจัยดานกฎหมายและขอบังคับทางสังคม 
7. ปจจัยดานความเชื่อทางศาสนาและแงคิดทางมนุษยวิทยา 
8. ปจจัยดานคานิยมและความเชื่อดานจิตวิทยา 

เมทินี พงษเวช (2541 : 16) ระบุถึงสาเหตุที่ทําใหผูหญิงมีสวนรวมทางการเมืองนอย ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม และความกาวหนาของผูหญิงในทางการเมือง อาจสรุปได 2 ปจจัย 
คือ 

1. ปจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมทางการเมืองที่พรรคการเมืองปดกั้นโอกาสของ
ผูหญิงจึงทําใหผูหญิงไมอยากเขารวมพรรคการเมือง นอกจากนี้สวนตางๆ ของสังคม
ไมใหโอกาสผูหญิงและไมไดใหการสนับสนุนผูหญิงเทาที่ควร รวมทั้งทัศนคติและ
พันธนาการทางความคิดที่กีดกันผูหญิงหรือที่ไมมั่นใจในผูหญิง 

2. ปจจัยภายใน ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวผูหญิงเอง คือ ผูหญิงขาดความมั่นใจ ขาดความรูทาง
การเมือง ขาดเปาหมาย ขาดขาวสาร รวมทั้งการยอมรับสภาพ ไมเห็นคุณคาของ
ตัวเอง ซึ่งหลายๆ สวนเหลานี้ เนื่องจากประเพณีวัฒนธรรมที่หลอหลอมมาใหผูหญิง
เปนผูตามและมีบทบาทหลักในฐานะมารดาและภรรยา 
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นอกจากนี ้ในทัศนะของ วิระดา สมสวัสด์ิ (2546) ผูหญิงเผชิญกับอุปสรรคเชิงวัฒนธรรม
และโครงสรางทางสังคมหลายประการที่จะมีสวนรวมทางการเมืองและสาธารณะรวมถึง 

1. เจตคติและการเลือกปฏิบัติ 
2. ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญงิชายที่ไมเทาเทียมกันในครอบครวั 
3. การกําหนดใหผูชายเปน “หัวหนาครอบครัว” ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 
4. ความรับผิดชอบในบานและในการดูแลลูก 
5. การขาดประสบการณในกิจการสาธารณะ 
6. การขาดแบบอยางและการสนับสนนุของผูหญิงที่อยูในอํานาจ 
7. ความกลวัความรุนแรง การคุกคาม การวพิากษวิจารณและการถกูหยาขาดจากสาม ี
8. การไมเหน็คุณคาของตนเอง 
9. วัฒนธรรมของการเผชิญหนาทางการเมืองที่สราง “ผูชนะ” และ “ผูแพ” 
10. การเลือกปฏิบัติตอผูหญิง 
11. คาใชจายในการลงสมัครรับเลือกตั้งและการอยูในตําแหนงมีสูง 
12. การขาดการศกึษา 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การวิจัยศึกษาเรื่องบทบาทและการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีนั้นมีเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม ระดับของการศึกษาของงานวิจัยเหลานั้นมักจะเนนที่การเมืองระดับชาติ สวน
การเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังมีไมมากนัก นอกจากนี้ งานวิจัยที่มีอยูยังขาดการมองหรือวิเคราะห
การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) ซึ่งทําใหการทําความ
เขาใจในประเด็นการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรียังไมชัดเจนและรอบดานเพียงพอ ผูวิจัยขอ
นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยชิ้นนี้ ดังตอไปนี้  

ถวิลวดี บุรีกุล (2544) ศึกษาเรื่อง “ผูหญิงไทยกับการเมืองหลังการมีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงประจักษเพื่อสํารวจพฤติกรรมทางการ
เมืองของผูหญิงไทย 1,273 คน หลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543  โดยสํารวจพรอมกับ
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนไทย ใน 6 จังหวัด คือเชียงใหม สงขลา ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี สกลนคร และกรุงเทพมหานคร การศึกษาไดรวมประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง ความรูความเขาใจทางการเมือง ความพอใจในระบอบประชาธิปไตย และปจจัยที่ใช
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ในการพิจารณาผูสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนประเด็นตางๆในเรื่องของคอรับชั่นและการรับสินบน
ในระหวางที่มีการเลือกตั้ง 

การศึกษาพบวา    ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองมีความแตกตางตามเพศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยที่เพศชายมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาในหลายๆประเทศ ชองวางระหวางชายหญิงในเรื่องการมี
สวนรวมทางการเมืองนี้แสดงถึงวัฒนธรรมทางความคิดทางการเมือง บทบาทของชายหญิงในทาง
การเมือง นอกจากนี้ผูหญิงที่มีสวนรวมทางการเมืองสูง จะมีความพอใจในระบอบประชาธิปไตยสูง
กวาผูมีสวนรวมทางการเมืองนอยกวา  ขณะที่การเปนสมาชิกกลุมกลับแปรผกผันกับความพอใจ
ในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังพบวาผูหญิงในกรุงเทพ โดยเฉพาะกรุงเทพรอบใน มีความ
พอใจในระบอบประชาธิปไตยที่เปนอยูนอยกวาผูหญิงที่อยูในตางจังหวัด (ทั้งเขตเทศบาลและ
ชนบท) ระดับการรับรูขาวสารและความสนใจทางการเมืองมีความแตกตางตามเพศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยที่เพศชายมีระดับการรับรูขาวสารและความสนใจทางการเมืองตลอดจน
สนใจกิจกรรมทางการเมืองเฉลี่ย มากกวาเพศหญิงนอกจากนี้ผูหญิงใหความสําคัญกับความ
ซื่อสัตย สุจริต และการชวยเหลือทองถิ่น เปนปจจัยหลัก ในการพิจารณาผูสมัคร  

ดังนั้นหากจะสงเสริมใหผูหญิงเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นควรมีการสงเสริม
กิจกรรมการรวมกลุม  การรับรูขอมูลขาวสาร การปลูกฝงความเขาใจทางการเมืองและระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนใหผูหญิงเห็นความสําคัญของการเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น 

จีระนันท พิตรปรีชา (2518) ศึกษาเรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรีไทย พบวาผูหญิงไทยสวน
ใหญไมคิดวากฎหมายเปนสิ่งสําคัญที่บังคับกะเกณฑวิถีชีวิต หากแตเปนประเพณีและคานิยม
ตางหากที่ทําใหสูญเสียเสรีภาพ เธอยังกลาวไวดวยวารูปแบบการเมืองการปกครองที่ถูกสรางมา
จากเพศชายยอมกําหนดใหเพศชายเปนผูนําหรือผูปกครอง ดังนั้นความเหลื่อมลํ้าทางเพศจึงเปน
เร่ืองทางการเมืองหาใชเปนเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดระบบสังคมที่มีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูหญิงเกิดขึ้นจากแนวทางทางสังคม 3 ประการ
ที่ยึดถือสืบทอดกันมา ไดแก (1) การสรางบุคลิกภาพของปจเจกบุคคลเพื่อสนองคานิยมและความ
ตองการของชนชั้นปกครองผานทางการอบรมสั่งสอนและสภาพแวดลอม กลาวโดยสรุปคือมีการ
กําหนดใหผูหญิงจะตองมีบุคลิกภาพที่งายตอการถูกปกครอง; (2) การกําหนดบทบาทระหวางเพศ
ที่แตกตางกันของหญิงและชาย; และ (3) การทําใหคานิยมเหลานี้กลายเปนสถาบัน กฎหมาย ลัทธ ิ
ความเชื่อ ซึ่งผูที่ไมปฏิบัติตามจะไดรับการลงโทษทางสังคม จากเหตุผลทั้ง 3 ประการนี้ทําให
ผูหญิงขาดการไดรับการยอมรับและขาดโอกาสในการเขามามีสวนรวมแสดงบทบาททางการเมือง  

ไพรัช เตชะรินทร (2525) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในสังคม การเมืองการปกครอง
ของสตรีไทย พบวาในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร สตรีไทยสวนใหญถูกจํากัดบทบาทโดย
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ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใหมีบทบาทเพียงภายในครอบครัว และแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
แนวคิดเรื่องสิทธิและความเสมอภาคในเวลาตอมา แตในความเปนจริงแลวบทบาทของสตรีทาง
การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนอยและชามาก มีสตรีจํานวนนอยที่ไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง
ทั้งๆที่บทบัญญัติทางกฎหมายตางๆไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเปดโอกาสดังกลาวแลวก็ตาม สําหรับ
ขอเสนอแนะในประเด็นนี้ผูวิจัยเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมของคนทุกระดับใน
สังคมตั้งแตระดับครอบครัว โรงเรียนและองคการอาชีพตางๆ พรอมทั้งสรางสภาพแวดลอมและ
โอกาสที่เอื้อใหสตรีเขามามีสวนรวมในสังคมและการเมือง 

สุจิตรา สงาเนตร (2529) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับบทบาททางการปกครองของสตรี 
ศึกษากรณีขาราชการในจังหวัดนครพนม เปนการศึกษาถึงระดับการยอมรับบทบาทการปกครอง
ของสตรีและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภูมิหลังทางสังคม แนวคิด บทบาทความเปนเพศ
หญิงชาย และการกลอมเกลาทางสังคมตอการยอมรับบทบาทการปกครองของสตรี ผลการวิจัย
พบวา ภูมิหลังของขาราชการ ไดแก เพศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของผลการ
ยอมรับบทบาทการปกครองของสตรีพบวาระดับการยอมรับจะลดลงตามระดับความสําคัญและ
อํานาจที่สูงขึ้นของบทบาทแตละบทบาท  

ศศิพร สิทธิสัมพันธ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องเงื่อนไขการเขาสูบทบาททางการเมือง
ของสตรีและการยอมรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิง วัตถุประสงคของการศึกษาคือเพื่อใหทราบ
ถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคและปจจัยที่สงเสริมและการยอมรับในการเขาสูบทบาททางการเมืองของ
สตรีในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวามีมากหรือนอยเพียงใด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงจํานวน 15 คนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 422 
คน ผลการศึกษาสรุปไดวาอุปสรรคในการเขาสูบทบาททางการเมืองของสตรีเกิดจากคานิยมและ
ความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีที่ส่ังสมถายทอดตอๆกันมาในการตีคาใหกิจกรรมทางการเมือง
เหมาะสําหรับเพศชายมากกวาเพศหญิง และอุปสรรคยังเกิดจากตัวผูหญิงเองที่ไมกลาตัดสินใจ
และขาดความเชื่อมั่น สวนปจจัยที่สนับสนุนการเขามามีบทบาทการเมืองสรุปได 4 ประการ คือ 
(1) การเปนที่รูจักและสนิทสนมกันมานานในทองถิ่นนั้น; (2) พรรคการเมือง เชน นโยบายพรรค
และหัวหนาพรรค; (3) บุคลิกภาพสวนตัว; และ (4) อิทธิพลของบุคคลมีนัยสําคัญเกี่ยวพันทางการ
เมือง งานวิจัยชิ้นนี้มีขอสรุปคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงสามารถแสดงบทบาทตางๆไดเต็มที่
เทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชาย ซึ่งการทํางานไมมีการแบงแยกความเปนชายหญิง และ
ประชาชนสวนใหญยอมรับบทบาททางการเมืองในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญงิในระดบั
ปานกลาง 
 



__________________________________________________ 

 

37

2.5 กรอบการวิเคราะห (Framework for Analysis) 
กรอบการวิเคราะหสําหรับงานวิจัยนี้ (ดูรูปที่ 2.5) เปนกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห

ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงในการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี สรางขึ้นโดยใชความรู
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ไดนําเสนอไปแลวเปนฐานคิด กรอบการวิเคราะหนี้ถือเปนเพียงขอ
อธิบายสมมติ (Hypothetical Explanation) ที่จะใชในการอธิบายสถานการณการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่นของสตรีในแตละกรณีศึกษา อยางไรก็ตาม กรอบการวิเคราะหนี้สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดอยางเต็มที่เมื่อผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่จริงแลวพบวาขอมูลที่ไดไมสอดคลอง
กับกรอบการวิเคราะหนี้ ที่เปนเชนนี้ก็เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมิไดใชกรอบการวิเคราะหเปน
ขอจํากัดแตใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการแสวงหาคําตอบของการวิจัยเทานั้น (สุภางค จัน
ทวา-นิช, 2546) นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้มิไดมุงหวังที่จะสรางทฤษฎีหลัก (Grand Theory) 
หากแตเปนการสรางทฤษฎีแบบติดดิน (Grounded Theory) ที่เนนการสรางขอสรุปจากความเปน
จริงที่เกิดขึ้นในแตละกรณีศึกษา ดังนั้น ขอมูลที่เก็บไดจริงในพื้นที่ถือวามีความสําคัญมากที่สุด  

ความสัมพันธเชิงตรรกะ (Logical Relationship) ขององคประกอบตางๆในกรอบการ
วิเคราะหนี้อยูบนฐานของแนวทางระบบ (System Approach) โดยมองวาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของสตรีเปนระบบที่มีองคประกอบยอยและดําเนินการอยูภายใตสภาพแวดลอมชุดหนึ่ง 
สําหรับกรอบการวิเคราะหนี้ ปจจัยนําเขา (Input) ถูกดัดแปลงใหเปนปจจัยและปญหาที่มี
ผลกระทบตอกระบวนการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี นอกจากนี้ผลลัพธจาก
กระบวนการมีสวนรวมก็จะแปรสภาพยอนกลับไปเปนปจจัยสงเสริมและ/หรือปญหาสําหรับ
กระบวนการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีตอไป เมื่อมองในภาพกวาง ระบบการมีสวน
รวมนี้ยังไดรับผลกระทบและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่มันดํารงอยูอีกดวย ในรายละเอียด 
กรอบการวิเคราะหนี้ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

 
1. ปจจัยระดับปจเจกทีม่ีผลตอการมสีวนรวมทางการเมืองของสตรี 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนองคประกอบเฉพาะตัวของสตรี
เองที่นาจะชวยเสริมใหระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเพิ่มข้ึน(สงผลเชิงบวกตอการมี
สวนรวม) ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยเชิงสมมติ (Hypothetical Factor) ที่ไดสังเคราะหมาจาก
วรรณกรรมที่ไดทบทวนไปแลว โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญๆทั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกปจจัย
ยอยที่สําคัญๆมาเปนตัวอยางประกอบดวย ไดแก (แนนอนวาปจจัยที่ผูมีสวนรวมโดยตรงในการ
ปกครองทองถิ่นของสตรีเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปกครองถิ่นของสตรีอาจมี
มากกวาปจจัยที่นําเสนอนี้ก็เปนได กรอบการวิเคราะหนี้ยอมมีการปรับเปลี่ยนไปตามขอมูลเชิงลึก
ที่เก็บไดจริงในพื้นที่) 
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1.1) ปจจัยสวนบุคคล คือ ปจจัยที่เปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของสตรี ไดแก  
1) อายุ  
2) การศึกษา  
3) รายได  
4) อาชีพ 

1.2) ปจจัยดานการเมือง ไดแก  
1) ความรูดานการเมืองของสตรี หมายถงึ ความสามารถของสตรีในการทาํ

ความเขาใจและอธิบายปรากฎการณทางการเมืองที่เกดิขึ้น  
2) ความสาํนกึในหนาทีท่างการเมืองของสตรี หมายถงึ การตระหนักและ

แสดงออกดานการเมืองตามสิทธทิี่ตนมีอยู  
3) การรับขาวสารทางการเมืองของสตรี หมายถึง ระดับการติดตามขาวสาร

ทางการเมืองของสตรี 
1.3) ปจจัยดานสังคมและวฒันธรรม ไดแก  

1) การที่สตรีเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ไดแก การที่สตรีเขาไปมีสวนรวม
กิจกรรมในกลุมสหกรณ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร กลุมผลิตสินคาชุมชน
ตางๆ  

2) ความรูสึกเปนชุมชนของสตร ีคือ การที่สตรีมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน มีความตองการทีจ่ะทาํในสิ่งที่มีประโยชนตอชุมชนของตนเอง 

3) การรับรูบทบาทที่สังคมคาดหวงัของสตรี หมายถงึ การตระหนักถึงสิง่ที่สตรี
ควรจะแสดงออกภายใตบรรทัดฐานของสังคม 

4) การสนับสนุนของครอบครัว ไดแก การที่ครอบครัวของสตรีใหความรวมมือ
และความชวยเหลือทัง้ทางกายภาพและทางจิตใจแกสตรีในการทีจ่ะมสีวน
รวมทางการเมือง 

 
2. ปญหาระดับปจเจกทีก่ระทบตอการมสีวนรวมทางการเมืองของสตร ี

ตรงกันขามกับปจจัยที่ผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ปญหาเฉพาะตัวสตรีที่
กระทบตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนองคประกอบที่ขัดขวาง เบียดบัง ลดทอนการ
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ทําใหระดับการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีลดลง 
(สงผลเชิงลบตอการมีสวนรวม) ปญหาเหลานี้จําแนกออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก  

1.1) ปญหาสวนบุคคล 
1.2) ปญหาดานการเมือง 
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1.3) ปญหาดานสงัคมและวฒันธรรม 
สําหรับองคประกอบของกรอบแนวคิดการวิจัยสวนนี้ ผูวิจัยกําหนดใหมีลักษณะเปนกรอบ

กว างๆ ทั้งนี้เพราะตองการที่จะรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในแตละกรณีศึกษา  
 

3. กระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง  
องคประกอบสวนนี้ไดทําการประยุกตจากตัวแบบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ 

Milbrath (1965, อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542) ซึ่งในที่นี้จะเนนที่การมีสวนรวมในระดับสูง 
นั่นคือ                      

 การมีสวนรวมทางการเมืองดวยการเสนอตัวเขาเปนคูแขงขันทางการเมืองหรือการลง
สมัครรับเลือกตั้ง 

 การมีสวนรวมทางการเมืองระดับสูงสุดหรอืการเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

ผูวิจัยไดปรับใหการมีสวนรวมทั้งสองระดับนี้มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) 
กลาวคือ การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งถือเปนปจจัยนําเขาของ
กระบวนการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งแลวและไดรับเลือกตั้งก็นับเปนการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองดวยการเขาไปดํารงตําแหนงทางการเมืองนั่นเอง โดยการทําใหการมีสวนรวมมี
ลักษณะเปนกระบวนการนี้จะชวยลดแนวโนมการมองการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะคงตัว 
(Static) ซึ่งมักจะทําใหเกิดความเขาใจที่คับแคบในเรื่องการมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งนี้ ทั้ง
องคประกอบปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมและองคประกอบปญหาที่ลดทอนการมีสวนรวมที่ได
กลาวถึงกอนหนานี้จะมีผลตอทั้งการมีสวนรวมดวยการลงสมัครรับเลือกตั้งและการมีสวนรวมดวย
การดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
4. สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกของการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี  

หมายถึง ปจจัยภายนอกที่อยูลอมรอบตัวสตรีโดยอยูนอกเหนือการควบคุมของสตรี ปจจัย
เหลานี้นอกจากจะสงผลกระทบตอการมีสวนรวมของสตรีแลวยังไดรับผลกระทบจากการมีสวน
รวมของสตรีดวยเชนกัน  

บรรยากาศทางการเมือง หมายถึง ความรูสึกและการแสดงออกทั่วๆไปของตัวแสดงทาง
การเมือง เชน นักการเมือง กลุมผลประโยชน และประชาชน เปนตน  

โครงสรางเชิงสถาบันขององคการทางการเมือง หมายถึง โครงสรางของกฎระเบียบตางๆ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการที่สรางขึ้นโดยองคการทางการเมือง  
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เสถียรภาพทางการเมือง หมายถงึ แนวโนมที่ฝายบริหารจะสามารถทาํงานไดตลอดวาระ
การทาํงาน และความถี่ของการเปลี่ยนแปลงผูที่เขามาดาํรงตําแหนงในฝายบริหาร 

วัฒนธรรมทางการเมือง ไดแก   ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อทาง
การเมืองของบุคคลที่มีตอการเมืองที่ไดรับการปลูกฝง อบรม และถายทอดสืบตอกันมาในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีผลสะทอนตอแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอระบบการเมืองและ
องคประกอบตาง ๆ ทางการเมือง  

สภาพเศรษฐกจิ หมายถึง สภาวะโดยทั่วไปของการซื้อขายแลกเปลีย่นสินคาและบรกิาร
ของประเทศ 

ลักษณะของสังคม หมายถึง สภาพความเปนอยูโดยทั่วไปของคนในชุมชน 
วัฒนธรรมของสังคม หมายถึง แบบแผนของการกระทาํหรือแบบอยางการดําเนนิชวีิตที่

กลุมสรางขึน้มาเพื่อใชในการดํารงชีวิตรวมกันไดอยางผสมผสานและถาวร โดยมกีารถายทอดจาก
กลุมหนึ่งไปยงัอีกกลุมได  
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รูปที่ 2.5: กรอบการวิเคราะหขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงในการมสีวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยออกแบบใหเปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา 

(Case Study) โดยใชหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในระดับปจเจก (Individual) นั่นคือ 
ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครองทองถิ่นของสตรี  
 

3.1 ขอบเขตการศึกษาและกลุมเปาหมาย 
ในการวิจัยนี้ ขอบเขตของกรณีศึกษาคือเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล โดยเลือก

จังหวัดจาก 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด แตละจังหวัดจะเก็บรวบรวมขอมูล 5 องคการบริหารสวน
ตําบล รวม 20 องคการบริหารสวนตําบล เปนกรณีศึกษาดังนี้คือ 

1. จังหวัดลําพูน (ภาคเหนือ) เนื่องจากจังหวัดลําพูนเปนจังหวัดที่มีขนาดไมใหญเปนตัวแทน
จังหวัดทั่วๆ ไปของภาคเหนือเพราะเมื่อกลาวถึงภาคเหนือผูคนโดยทั่วไปมักคํานึงถึงจังหวัด
เชียงใหมซึ่งเปนจังหวัดที่ใหญมีความเจริญกาวหนารวดเร็ว  

2. จังหวัดนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พื้นที่ขนาดใหญมาก การจะเลือกตัวแทนจังหวัดจึงตองเลือกจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญจํานวน
อําเภอหลายอําเภอเพื่อจะสามารถศึกษาองคการบริหารสวนตําบลไดหลากหลาย 

3. จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง) เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดขนาดเล็กในภาคกลาง
และเปนจังหวัดรอบปริมณฑลกรุงเทพมหานครที่มีความเจริญคอนขางสูงมีลักษณะเฉพาะ ผูวิจัย
จึงตองการเลือกเปนตัวแทนจังหวัดที่มีความเจริญเพื่อศึกษาวาในเขตที่มีความเจริญดังกลาว สตรี
ไดมีบทบาทกาวหนาทางการเมืองเพิ่มข้ึนและไดมีผลตอการไดรับเลือกตั้งหรือไมไดรับการเลือกตั้ง
หรือไมอยางไร 

4. จังหวัดสงขลา (ภาคใต) เนื่องจาก จ.สงขลาเปนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย และมี
อําเภอหาดใหญซึ่งเปนอําเภอที่มีความเจริญทางธุรกิจ ดังนั้น จึงมีความหลากหลายที่นาจะนํามา
เปนตัวอยางจังหวัดที่ศึกษา 

 
หมายเหตุ สําหรับเกณฑในการเลือกจังหวัดที่จะเขาไปศึกษานั้น ผูวิจัยเลือกใชความ

หลากหลายของการศึกษาเปนเกณฑ เนื่องดวยการวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น
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จังหวัดที่เลือกมาในแตละภาค ผูวิจัยมิไดมุงหวังใหมีความเปนตัวแทนของทุกจังหวัดที่เหลือของแต
ละภาคแตอยางใด หากแตมุงเนนใหการศึกษาวิจัยในภาพรวมมีความหลากหลาย ใหครอบคลุม
ลักษณะของสังคมในหลายๆลักษณะ เพื่อใหสามารถฉายภาพของสถานการณการมีสวนรวมของ
สตรีตามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงไดอยางกวางขวางมากขึ้นนั่นเอง  

กลุมเปาหมายในการวิจัยคือ ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี โดยจะสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงเหลานั้นในองคการบริหารสวนตําบลที่กลาว
ไปแลวขางตนแตละเขตพื้นที่ไมนอยกวา 10 คน รวมผูที่ถูกสัมภาษณไมนอยกวา 200 คน สําหรับ
ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครองทองถิ่นของสตรี ไดแก 

1. กลุมผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
2. ผูนําสตรี หรือผูนําองคกรสตรีในชุมชน 
3. ผูนําชุมชน 
4. ประชาชนในพื้นที่ที่เปนตัวแทนของกลุมชุมชนตางๆ เชน ตัวแทนกลุมแมบาน 

กลุมเกษตรกร และกลุมวิชาชีพตางๆ เปนตน  
5. กลุมเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured) ซึ่งจะมี

การกําหนดแนวคําถามและใชแนวคําถามเหลานั้นเปนหลักในการสัมภาษณแตขณะเดียวกันก็เปด
กวางสําหรับประเด็นหรือขอคิดเห็นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมภาษณทุกรูปแบบ โดยผูวิจัยมุงเนน
ใหไดมาซึ่งความถูกตองแมนยําของขอมูลที่มาจากมุมมองหรือทัศนะของผูใหขอมูลเปนหลัก 
เทคนิคที่ใชในการสัมภาษณคือเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เหตุผลในการ
เลือกใชเทคนิคนี้เปนเพราะลักษณะขอมูลที่ตองการเปนขอมูลเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่เจาะจง 
นั่นคือ ความคิดเห็นหรือทัศนะสวนตัวของผูมีสวนรวมโดยตรงในการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี  

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังใชวิธีการสัมมนาสาธารณะ (Public Workshop) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวย  โดยวิธีการนี้ เปนการสื่อสารและนําเสนอผลการศึกษาเพื่อใหมีการ
วิพากษวิจารณ และประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักการเมือง และผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัย 
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3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดจะถูกนํามาวิเคราะหโดยใชเทคนิคดังตอไปนี้ 
1. การจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) 
เทคนิคนี้เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงเปนหมวดหมูหรือประเภทโดยใชเกณฑบางอยางตาม

คุณลักษณะที่ขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัวจําแนก (สุภางค จันทวานิช, 2546) สําหรบังานวจิยัชิน้นี้
จะใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลทั้งในระดับจุลภาคซึ่งไดแกการวิเคราะหกลุมคํา (Domain 
Analysis) และในระดับมหภาคซึ่งไดแกการวิเคราะหเหตุการณ (Event Analysis)  

2. การเปรียบเทียบขอมูลดวยการวิ เคราะหองคประกอบ  (Componential 
Analysis)  

เทคนิคการเปรียบเทียบขอมูลเปนเทคนิคที่สําคัญในการศึกษาแบบกรณีศึกษาเพราะเปน
การแสวงหาความเหมือนและความแตกตางที่มีอยูในคุณลักษณะและคุณสมบัติของขอมูลต้ังแต
สองชุดขึ้นไปอยางเปนระบบ (สุภางค จันทวานิช, 2546) ผลลัพธของการเปรียบเทียบสามารถ
นําไปสรางเปนขอสรุป (Generalization) ที่มีพลังในการอธิบายมากขึ้นสามารถนําไปใชสรุปได
มากกวาหนึ่งกรณี งานวิจัยนี้จะใชการเปรียบเทียบขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบตาม
แนวทางของ Spradley (1980) (อางถึงใน สุภางค จันทวานิช 2546) ซึ่งเปนการคนหา
องคประกอบหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับขอมูลอยางเปนระบบแลวจึงนําเอาองคประกอบ
เหลานั้นมาเปรียบเทียบกัน 

3. การสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytical Induction)  
ในทางทฤษฎี การสรางขอสรุปแบบอุปนัยเปนการสรางคําอธิบายทั่วไป (Universal 

Explanation) เกี่ยวกับปรากฎการณ ซึ่งทําไดโดยการกําหนดคําอธิบายสมมติ (Hypothetical 
Explanation) เอาไวแลวจึงตรวจสอบหากรณี (Case) ที่ไมสอดคลอง (Deviant) กับคําอธิบาย
สมมติที่กําหนดไว (Bryman 2001; Neuman 1994) หากคนพบกรณีที่ไมสอดคลอง คําอธิบาย
สมมติจะถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นๆ เมื่อไมมีกรณีที่ไมสอดคลองกับ
คําอธิบายสมมติ คําอธิบายสมมตินั้นก็ถือไดวาเปนคําอธิบายที่ใชไดทั่วไปนั่นเอง ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้น
นี้ไดกําหนดคําอธิบายสมมติเอาไวซึ่งไดแกกรอบการวิเคราะหหรือกรอบแนวคิดในการวิจัยนั่นเอง 
จากนั้นเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลได จึงทําการตรวจสอบความใชไดของคําอธิบายสมมติหรือกรอบ
การวิเคราะหที่กําหนดไวโดยใชขอมูลที่ไดจากการจําแนกประเภทขอมูลและการเปรียบเทียบขอมูล
ดวยการวิเคราะหองคประกอบ 
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3.4 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้มีข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ทบทวนองคความรู แนวคิด ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานและกฎระเบียบตางๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของสตรีไทยในทุก
มิติ 

2. สรางกรอบแนวคิด วิธีการและแผนดําเนินการศึกษา เพื่อศึกษาขอคิดเห็นของผูมี
สวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในประเทศไทยโดยดําเนินการใน 
4 จังหวัด (4 ภูมิภาค) 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนรวมโดยตรง 
จากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะทําการศึกษาใน 4 จังหวัดๆ ละ 5 องคการบริหารสวนตําบล 
โดยจะสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในองคการ
บริหารสวนตําบลเหลานั้นแตละเขตพื้นที่ ไมนอยกวา 10 ราย 

4. จัดประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย และ
ผูเกี่ยวของ ทั้งใน สค. พม. และภาครัฐและเอกชนอื่นๆ นักวิชาการ นักการเมือง รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ คร้ังที่ 1 โดยผูวิจัยนําเสนอรายงานผลฉบับกลาง (จํานวนผูเขาประชุมประมาณ 100 
คน) 

5. นําผลที่ไดจากที่ประชุมมาประมวลผล วิเคราะหขอมูล และยกรางรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ  

6. จัดประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย และ
ผูเกี่ยวของ ทั้งใน สค. พม. และภาครัฐและเอกชนอื่นๆ นักวิชาการ นักการเมือง รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ คร้ังที่ 2 โดยผูวิจัยนําเสนอรางรายงานผลฉบับสมบูรณ (จํานวนผูเขาประชุม
ประมาณ 100 คน) 

7. ปรับปรุงรายงานผลการศึกษา พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะตอแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของสตรีไทย 
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บทที่ 4 
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดลําพูน 
 
 เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอกรณีศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวน
รวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 5 แหงของ
จังหวัดลําพูน ไดแก  

1. องคการบริหารสวนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง 
2. องคการบริหารสวนตําบลตนธง อําเภอเมือง 
3. องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอเมือง 
4. องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง 
5. องคการบริหารสวนตําบลหนองลอง กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง 

 
สําหรับเกณฑการเลือกอบต.นี้ ผูวิจัยมุงหวังใหเกิดความหลากหลายของอบต.ที่จะใชเปน

ผูใหขอมูล จึงใชเกณฑรายไดของอบต.และจํานวนสมาชิกอบต.สตรีเปนเกณฑ โดยจะเห็นไดจาก
ตารางที่ 4.1 วาอบต.ที่เลือกมานั้นมีทั้งอบต.ที่มีรายไดสูง (อบต.บานกลาง) และรายไดตํ่า (อบต.
หนองลอง) และในขณะเดียวกันก็มีอบต.ที่มีสมาชิกสตรีมาก (อบต.เหลายาว) และอบต.ที่มี
สมาชิกนอย (อบต.บานกลาง) นอกจากนั้นจะเปนอบต.ที่มีลักษณะปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของอบต.ที่เลือกศึกษา 

จํานวนสมาชิก
อบต.สตรี 

 
อบต. 

ชาย หญิง 

จํานวนประชากร
ชาย 

 

จํานวนประชากร
หญิง 

 

 
รวม 

งบประมาณ
ประจําป 2548 

(ลานบาท) 
เวียงยอง 13 3 2,377 2,690 5,067 17.3 
ตนธง 20 2 4,823 5,535 10,358 20.4 
บานกลาง 23 1 3,941 4,141 8,036 62.06 
เหลายาว 13 11 4,149 4,466 8,615 12.82 
หนองลอง 16 2 2,657 2,777 5,434 8.40 
ที่มา: รวบรวมจาก แผนพัฒนาสามป ประจําปพ.ศ. 2549-2551 ของอบต.ทั้งหาแหง 
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 กรณีศึกษานี้เปนผลจากการสัมภาษณกับผูมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ดังที่กลาวมาอบต.ละ 10 ทาน รวมเปน 50 ทาน โดยใน
จํานวนนั้นเปนสมาชิกอบต.สตรีจํานวน 13 คน (รอยละ 26.0) เปนสตรีที่เปนผูนําองคกรสตรี 20 
คน (รอยละ 40.0) เปนสตรีที่เปนผูนําชุมชน 4 คน (รอยละ 8.0) และเปนประชาชนที่เกี่ยวของ 1 
คน (รอยละ 2.0) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.2)  
 
ตารางที่ 4.2 ขอมูลของกลุมตัวอยางของกรณีศึกษาจังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ  
 

เพศ ลักษณะการมีสวนรวม 
 หญิง (%) ชาย (%) รวม (%) 

   สมาชิกอบต. 
   ผูนําองคกรสตรี 
   ผูนําชุมชน 
   อ่ืนๆ (ประชาชนที่เกี่ยวของ) 

13 (26.0) 
20 (40.0) 
4 (8.0) 
1 (2.0) 

4 (8.0) 
0 (0.0) 

6 (12.0) 
2 (4.0) 

17 (34.0) 
20 (40.0) 
10 (20.0) 
3 (6.0) 

   รวม  38 (76.0) 12 (24.0) 50 (100.0) 
 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเปนหลัก ใชเวลาในการ
สัมภาษณในแตละครั้งประมาณทานละ 1 ชั่วโมงโดยมีเปาหมายหลักในการสัมภาษณ 3 ประการ 
ไดแก การคนหาวาผูมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีนั้นเห็นวา 
(1) อะไรเปนปจจัยที่สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น (2) อะไรเปนอุปสรรค
ขัดขวางมิใหสตรีเขามามีสวนรวมฯ และ (3) อะไรเปนขอเสนอแนะสําหรับการเพิ่มระดับการมีสวน
รวมฯของสตรี  
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากสัมภาษณขางตนจะนํามาใชในการวิเคราะหในบทนี้ โดยการ
นําเสนอจะแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนไดแก สวนที่หนึ่งเปนการวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของ
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีโดยใชกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 
2 เปนฐาน สวนที่สองเปน “เร่ืองเลา” (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมสีวน
รวมฯของสตรี สวนที่สามเปนการนําเสนอขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ และสวนที่ส่ีเปน
การสรุปความ  
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4.1 การวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี 
  

จากกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอไปแลวในสวนทายของบทที่ 2 นั้น เมื่อผูวิจัยเขาไป
สัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลภาคสนามนั้น พบวาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
ของสตรีที่ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเห็นวามีความสําคัญนั้นสวนใหญเปนไปในลักษณะเดียวกับปจจัย
สมมติที่ไดกําหนดไว ภาพที่ 4.1 แสดงภาพปจจัยสงเสริมและอุปสรรคขัดขวางที่ไดพบจริงจากการ
สัมภาษณในพื้นที่  
 ผลจากการสัมภาษณทําใหทราบวาปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก อายุ รายได การศึกษา และ
อาชีพนั้น มิไดเปนปจจัยที่ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเห็นวามีความสําคัญตอการเขามามีสวนรวมฯของ
สตรี หลักฐานที่เห็นไดชัดก็คือการที่สมาชิกอบต.สตรีที่ใหสัมภาษณนั้น มีทั้งอายุ ระดับรายได 
ระดับการศึกษา และอาชีพที่หลากหลายแตกตางกันไป การกลาวเชนนี้มิไดหมายความวาปจจัย
สวนบุคคลดังที่กลาวไปแลวนั้นไมมีความสําคัญตอการมีสวนรวมฯของสตรี แตผูมีสวนรวมโดยตรง
เหลานั้นเห็นวามีปจจัยอื่นๆที่สําคัญกวาปจจัยเหลานั้นมากกวา นั่นคือ ความกลาแสดงออกของ
สตรี ความเห็นเชนนี้นับไดวาสอดคลองกับความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนจริงที่วา
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหสตรีมีสิทธิเสมอภาคกับบุรุษทุกประการอยูแลว เรียกวา
โอกาสในทางกฎหมายนั้นมีพรอมอยูแลว ดังนั้นสิ่งที่ยังขาดอยูก็คือความกลาในการกาวเขามาสู
อาณาเขตของการเมืองการปกครองทองถิ่นของตัวสตรีเอง ประธานกลุมสตรีประจําหมูบานทาน
หนึ่งเชื่อมั่นวาความกลาแสดงออกทางการเมืองของสตรีเองเปนกาวแรกสุดของการเขามามีสวน
รวมทางการเมือง อยางไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญในพื้นที่จังหวัดลําพูนคือการที่สตรียังมีระดับ
การศึกษาไมสูงนัก การขาดการศึกษาในระดับที่สังคมยอมรับนั้นทําใหสตรีในทองที่ไมมีความ
มั่นใจเพียงพอ ซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหสตรีไมกลาแสดงออกทางการเมืองเทาที่ควร  
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ภาพที่ 4.1 ปจจัยและอุปสรรคของการเขามามีสวนรวมฯของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ของจังหวัดลําพูน 
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นอกจากนี้ ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นดานการเมืองที่ผูมีสวนรวม
โดยตรงฯจากเขตพื้นที่อบต.ตางๆในจังหวัดลําพูนเห็นรวมกันวามีความสําคัญไดแก (1) ความรู
ดานการเมือง (2) ความสํานึกในหนาที่ทางการเมือง (3) การรับรูขาวสารหรือแนวทางการพัฒนา
ของอบต. และ (4) การประชาสัมพันธตัวเอง ในดานสังคม ไดแก (1) การเขาเปนสมาชิกกลุมทาง
สังคม (2) ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง (3) ความพรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวม (4) 
การรับรูวาคนในชุมชนใหโอกาสและยอมรับผูหญิงมากขึ้น และ (5) การสนับสนุนจากครอบครัว 
ในทางกลับกัน ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเหลานั้นก็เห็นวาสิ่งที่เปนอุปสรรคขัดขวางการมีสวนรวมฯของ
สตรีประกอบดวย (1) การมีการศึกษาไมสูง (2) การกีดกันจากกลุมการเมืองที่มีอยู (3) 
นักการเมืองในทองถิ่นไมสนับสนุน (4) ความเชื่อเดิมที่กีดกันสตรี (5) ความยินยอมจากพอแมสามี 
(6) ชาวบานไมตองการเลือกคนใหมเพราะคนเดิมรูงานดีอยูแลว  

 

4.2 เรื่องเลา (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมี
สวนรวมฯของสตรี 
 ในสวนนี้เปนการเรียบเรียงพรอมกับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในประเด็นที่ยัง
มีปญหา (Dilemma) อยู ซึ่งปญหาในที่นี้มิไดหมายถึงภาวะที่ไมพึงประสงค หากแตเปนภาวะที่มี
ความขัดแยงในตัวเองวาสิ่งๆหนึ่งนั้นเปนปจจัยหรือเปนเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมฯของสตรีกัน
แน เพราะผูใหขอมูลบางทานเห็นวาสิ่งๆหนึ่งเปนปจจัยสงเสริมแตอีกทานหนึ่งกลับเห็นวาสิ่ง
เดียวกันนั้นเปนอุปสรรคไดเชนกัน ปรากฎการณเหลานี้เปนประเด็นที่ควรคาแกการวิเคราะหในเชิง
คุณภาพเพื่อใหสามารถเขาถึงและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูมีสวนรวมโดยตรงฯไดอยางแทจริง
ผูวิจัยพบจากการเก็บขอมูลวาสิ่งหรือประเด็นที่มีลักษณะเชนนี้ที่ปรากฎอยูอยางเห็นไดชัดในพื้นที่
ไดแก  
 
4.2.1 การศึกษา ความรู ความสามารถ 

ประเด็นปญหาที่นาสนใจประเด็นแรกคือความเหมือนและความแตกตางของคําวา 
“ความรู” “การศึกษา” และ”ความสามารถ” โดยทั้งหมดนี้นับเปนปจจัยหลักที่ผูใหสัมภาษณเห็นวา
สามารถจะชวยสงเสริมใหผูหญิงมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้นได ผูวิจัยตองชี้ไว ณ จุด
นี้วา “ความรู” “การศึกษา” และ “ความสามารถ” ที่ผูใหสัมภาษณตอบมานั้นมิไดเปนสิ่งเดียวกัน 
ฟงเผินๆอาจจะคิดวาเปนสิ่งเดียวกันแตจริงๆแลวไมใช โดย “ความรู” ในคําตอบของประธานกลุม
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แมบานทานหนึ่งนั้น หมายถึงการมีความเขาใจในการทํางานของอบต. รวมทั้งการ “เขาใจวาอะไร
เปนอะไร” ในการดําเนินการภายในอบต.ซึ่งผูวิจัยตีความวาเปนความรูความเขาใจในระบบการ
ทํางานที่ไมเปนทางการของอบต.ดวย ความรูดานการเมืองนี้นับวาเปนจุดที่ไดรับการกลาวถึงมาก
วาถามีแลวจะทําใหผูหญิงมีความมั่นใจที่จะกาวเขาสูปริมณฑลของการเมืองมากขึ้น แตปญหาก็
คือ ความรูทางการเมืองนี้ถาหากมีมากเกินไปจะทําใหผูหญิงสูญเสียคุณสมบัติที่ดีประจําตัวไป
หรือไม ความคิดเห็นของประธานกลุมสตรีอีกทานหนึ่งชี้ใหเห็นวาผูหญิงนั้นมีขอดีกวาผูชายเพราะ
ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนทางการเมือง นั่นคือ การดําเนินการทางการเมืองเปนไปดวยความบริ
สุทธใจ เห็นแกประโยชนของทองถิ่นเปนหลัก ความรูทางการเมืองถามีมากขึ้นสามารถนําไปสูทาง
สองแพรงไดคือ สามารถตรวจสอบการทํางานการเมืองของผูชายไดมากขึ้น หรือ เขาไปอยูใน
กระบวนการที่เนนที่ผลประโยชนสวนตัวมากกวาเสียเอง ดังนั้น ความรูโดยเฉพาะความรูทาง
การเมืองนั้นจึงเปนประเด็นปญหาในเชิงระดับวาระดับใดของความรูจึงจะเปนระดับที่เหมาะสม
อยางแทจริง 

คําวา “การศึกษา” ในคําตอบของผูใหสัมภาษณจํานวนหนึ่งนั้นหมายความชัดเจนถึง
การศึกษาที่เปนทางการ นั่นคือ การศึกษาที่ไดรับรองวุฒิการศึกษา และโดยนัยยะนั้นหมายถึง
การศึกษาขั้นต่ําที่ระดับปริญญาตรีดวย ความนาสนใจอยูที่วาการศึกษาควรจะสูงถึงในระดับใด
กันแน เพราะในขณะที่ผูใหสัมภาษณสวนหนึ่งมองวาการมีระดับการศึกษาที่สูงของสตรีจะเปน
ปจจัยสงเสริมที่สําคัญตอการเขามามีสวนรวมทางการเมือง แตผูใหสัมภาษณอีกกลุมกลับเห็นวา
วุฒิการศึกษาที่สูงเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาของชาวบานในบางพื้นที่ ตองเขาใจวาการศึกษา (ที่เปน
ทางการ) นี้ดานหนึ่งก็เปนการสรางกําแพงขึ้นระหวาง “ผูมีการศึกษา” ทานนั้นกับชาวบาน วุฒิ
การศึกษากลายเปนสิ่งแบงแยกแทนที่จะเปนสิ่งเชื่อมประสาน  

และสุดทายผูมีสวนรวมโดยตรงฯหลายทานเห็นวาความสามารถเปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะ
ทําใหสตรีกลาเขามาสูการเมือง คําวา “ความสามารถ” นั้นถูกหมายถึงความสามารถในเชิงปฏิบัติ
ของผูหญิง นอกจากนี้ผูวิจัยสังเกตวาความสามารถที่ผูใหสัมภาษณหมายถึงนั้นนาจะเปน
ความสามารถในเชิงเปรียบเทียบกับผูชาย กลาวคือ ตองมีความสามารถใหทัดเทียมกับผูชาย ซึ่งก็
เทากับเปนการสะทอนความเชื่อที่วางานดานการเมืองการปกครองนั้นเหมาะกับผูชายนั่นเอง 
ประเด็นที่เปนประเด็นปญหาก็คือ การมีความสามารถนั้นดีแนนอน แตวาการมีความสามารถมาก
เกินไปหรือโดดเดนเกินไปก็ไมเปนที่ตองการของชาวบานอีกนั่นเอง สมาชิกอบต.ทานหนึ่งเลาใหฟง
วามีผูหญิงในหมูบานหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต.แตไมไดรับเลือกทั้งๆที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมหลายประการ ทราบภายหลังวาที่ผูหญิงคนนั้นไมไดรับเลือกเพราะชาวบานเห็นวามี
ความสามารถมากเกินไป ชาวบานกลัววาถาเขาไปทํางานอบต.แลวจะไมทําตามความตองการ
ของชาวบาน   
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4.2.2 วาดวยเรื่องของความเชื่อ 
ในที่นี้ ผูวิจัยเลือกใชคําวา “ความเชื่อ” เพื่อส่ือถึงขอสรุปของสมาชิกของสังคมจํานวนหนึ่ง

หรือสวนใหญตอพฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆวาเปนความจริงหรือไมเปนความจริง ความเชื่อนั้น
เปนสิ่งที่ทรงพลังมากพอที่จะทําใหความจริงบางอยางบิดเบือนไปได ดังเชนที่ผูที่มีสวนรวมโดยตรง
ฯชี้ใหเห็นวามีความเชื่อทั้งดานบวกและดานลบเกี่ยวกับผูหญิงในแงของการทํางานดานการเมือง
การปกครองอยูในพื้นที่จังหวัดลําพูนอยูไมนอย อาทิ 
 
ตารางที่ 4.3 ความเชื่อดานบวกและดานเชื่อลบของชาวบานตอสตรี 

ความเชื่อดานบวก ความเชื่อดานลบ 
- เชื่อวาผูหญิงไมหวังผลประโยชนทางการเมือง 
- เชื่อวาผูหญิงทํางานดานสังคม ดานอาชีพ ดาน
วัฒนธรรมไดดีกวาผูชาย 
 

- เชื่อวาผูหญิงออนแอ  
- เชื่อวาผูชายทํางานไดทุกอยาง ทุกที่ ทุกเวลา  
- เชื่อวาผูหญิงไปไหนมาไหนไมสะดวก 
- เชื่อวางานอบต.เปนเรื่องของผูชาย 
- เชื่อวาผูหญิง “ไมทัน” ผูชายในการทํางานอบต. 
- เชื่อวาผูหญงิไมควรทําหนาที่ผูนํา  
- เชื่อวาผูชายทํางานดีกวาผูหญิง 
- ไมเชื่อถือผูหญิงในเรื่องการเมืองการปกครอง 

 
จะเห็นไดจากตารางที่ 4.3 จะเห็นไดวาความเชื่อที่ผูมีสวนรวมโดยตรงใหขอมูลมานั้น 

ความเชื่อดานบวกตอความสามารถของผูหญิงนั้นมีนอยกวาความเชื่อดานลบมาก ผูวิจัยสังเกตวา 
ในการสัมภาษณนั้นสตรีจะไดรับการยกยองอยางมากในกิจกรรมตางๆแตเมื่อกาวเขาสูดาน
การเมืองผูใหสัมภาษณเหลานั้นชี้ใหผูวิจัยเห็นทันทีวาชาวบานยังมีความเชื่อดานลบตอสตรีอยู
มาก แมแตตัวสตรีเองก็ยังมีความเชื่อดานลบตอตัวเองดวยเชนกัน บางครั้งกิจกรรมบางอยางกเ็ปน
สวนเสริมใหความเชื่อดานลบเหลานั้นคงอยู ตัวอยางหนึ่งไดแก กิจกรรมที่ตองอาศัยพละกําลังทาง
กายเปนกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีสวนเสริมใหความเชื่อวา “ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ” ไดรับการ
ยอมรับตอไป ตองยอมรับการทํางานของอบต.นั้นเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมในตําบล ซึ่งกิจกรรม
ที่ตองไปคลุกคลีกับชาวบานทั้งหลายเหลานั้นตองมีการจัดเตรียมสถานที่และความพรอมอ่ืนๆ 
อาทิ การตั้งเตนท การขนโตะเกาอี้ เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่สมาชิกอบต.ที่เปนผูชาย
เปนผูดําเนินการและก็เปนกิจกรรมที่ชาวบาน “เห็น” ดวย ดังนั้นจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหชาวบาน 
“เขาใจไปวา” ผูชายนั้นสามารถทํางานอบต.ไดดีกวาผูหญิง 

ประเด็นเชิงแนวคิดอีกประเด็นที่สําคัญที่เกิดจากการสัมภาษณคือ ระดับของความเชื่อ
เหลานั้นในปจจุบัน เพราะสิ่งที่พบคือผูมีสวนรวมโดยตรงฯซึ่งคลุกคลีอยูกับชาวบานอยูแลวนั้นเห็น
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วาความเชื่อดานลบทั้งหลายนั้นมีแนวโนมจะลดลง เมื่อผูวิจัยถามวาลดลงมากนอยแคไหน สวน
ใหญผูใหสัมภาษณจะตอบเหมือนกันวาลดลงไปมาก แตผูเขียนวิเคราะหวาคําวา “มาก” นั้นคง
เปนเพียงแคความจริงระดับพื้นผิวเทานั้นหาใชความเปนจริงระดับลึกไม โดยมีจํานวนสตรีที่ลง
สมัครรับเลือกตั้งอบต.และจํานวนสมาชิกอบต.สตรีที่นอยนิดเปนตัวชี้วัดที่ไมอาจปฏิเสธไดเลยวา
ความเชื่อดานลบเหลานั้นยังทรงอิทธิพลอยูไมนอย ตองไมลืมวาความเชื่อนั้นคือขอสรุปวาสิ่งใด
จริงหรือไมจริง และความเปนจริงของปรากฎการณทางสังคมศาสตรนั้นเปน “ความเปนจริงเชิง
สังคม” (Societal Reality) ซึ่งก็คือความเชื่อและการยอมรับรวมกันวาอะไรเปนความจริงหรือไม
เปนความจริง ดังนั้น สําหรับเร่ืองของการความสามารถของสตรีในการทํางานดานการเมืองนั้น 
“ความเชื่อ” ที่ปรากฎ เปน “ความจริง” ของสังคมนั้นๆนั่นเอง ส่ิงที่ผูวิจัยตองการจะชี้ก็คือ การลด
ระดับลงของความเชื่อดานลบตอสตรีนั้นไมเพียงพอและไมเปนที่พึงประสงค การเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อจากดานลบไปเปนดานบวกตางหากที่มีความสําคัญและเปนที่ตองการอยางแทจริง 
เพราะภายใตความเชื่อเดิมไมวาจะเชื่อมากหรือเชื่อนอยแตมันก็ยังทําใหความจริงเปนเหมือนเดิม
คือสตรีไมมีความเหมาะสมกับการเมือง แตถาความเชื่อเปล่ียนแปลงไปเลยนั้นจะทําใหความเปน
จริงเกี่ยวกับผูหญิงกับการเมืองเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
4.2.3 ความคาดหวังของชาวบานตอหนาที่ของสมาชิกอบต. 

ประเด็นนี้เปนตัวอยางที่ดีของการรับรูและการคาดหวังที่ผิดพลาดของชาวบาน โดยเกิด
จากการขาดการเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึงวาหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เปน
สมาชิกอบต.คืออะไร จากการสัมภาษณพบวา ผูมีสวนรวมโดยตรงไดใหความเห็นเกี่ยวกับความ
คาดหวังของชาวบานในการเลือกสมาชิกอบต. วาไมเพียงคาดหวังการทํางานเกี่ยวกับหนาที่
โดยตรงของสมาชิก อบต. เทานั้น แตยังคาดหวังใหสมาชิกอบต. ตองทํางานดานสังคมทั่ว ๆ ไป 
เชน ตองเขาไปชวยในงานตาง ๆ งานศพ งานบวช งานแตงงาน หรือแมแตการเขาไปแกปญหา
เร่ืองการทะเลาะวิวาทของชาวบาน ไมวาจะเปนเวลาราชการหรือเวลานอกราชการก็ตาม ดังนั้น 
ชาวบานจึงมีความคิดวาผูหญิงจะทํางานบางอยางไมสะดวกเทาผูชาย  หรือแมแตการเขารวม
อบรมสัมมนาตามหนาที่ของสมาชิกอบต. ซึ่งจําเปนตองออกไปนอกพื้นที่ ผูหญิงก็มักจะไม
สามารถเขารวมได เนื่องจาก มีภาระเรื่องครอบครัว  ทั้งที่ตามความเปนจริงแลวหนาที่ของสมาชิก
อบต. นั้นมีเพียงหนาที่ดานการบริหารจัดการ ซึ่งไมเปนอุปสรรคตอการทํางานของผูหญิงเลย 
นอกจากการขาดการรับการรับรูขอมูลที่ถูกตองแลว สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความคาดหวังเชนนั้น
ขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่ชาวบานเคยชินกับการทํางานของผูใหญบาน กํานัน ที่เปนขาราชการ
ปกครองสวนทองถิ่น และคาดหวังวาสมาชิกอบต.ที่เปนผูที่ตองทํางานในระดับทองถิ่นเชนกันนั้น
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จะปฏิบัติในบรรทัดฐานเดียวกัน การยึดติดในภาพลักษณที่ไมถูกตองนี้จึงนับเปนอุปสรรคอยาง
มากตอสตรีสวนใหญที่ไมสามารถจะปฏิบัติเชนนั้นได  
.2.4 การกําหนดสัดสวนหญิงชายในการปกครองทองถิ่น 

ปจจัยภายนอกที่จะเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นไดอยางแนนอนหากมีการ
นํามาใชในทางปฏิบัติไดแก การกําหนดสัดสวนหญิงชายในการปกครองทองถิ่น นั่นคือ จากที่แต
ละหมูบานมีผูแทนสองคนที่จะเขาไปเปนสมาชิกอบต. กฎหมายจะกําหนดใหมีผูหญิงหนึ่งคนและ
ผูชายหนึ่งคนสําหรับการนั้น ตอประเด็นนี้ผูมีสวนรวมโดยตรงไดมีความคิดเห็นแยกออกเปนสอง
ทาง กลาวคือ ผูมีสวนรวมโดยตรงที่เปนผูหญิงจะตองการใหกฎหมายระบุถึงสัดสวนของชายและ
หญิงในสมาชิกอบต. เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูหญิงจะไดลดการแขงขันกับผูชายลงไป  แต
สําหรับผูมีสวนรวมโดยตรงที่เปนผูชายจะเห็นวาไมควรที่จะกําหนดสัดสวนหญิงและชาย เนื่องจาก
ไมเปนธรรมและไมเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย หากที่หมูบานใดขาดแคลนผูหญิงที่มีความ
พรอมก็จะเกิดการบังคับและทําใหไดบุคคลากรที่ไมมีความพรอมเขามาทํางาน ผูชายจะมี
ความเห็นวาปจจุบันกฎหมายการเลือกตั้งก็ไมไดปดกั้นโอกาสของผูหญิงอยูแลว ผูชายก็ไมได
เปรียบแตอยางใดในเชิงโอกาส แตที่ผูหญิงไดรับเลือกตั้งนอยนั้นมาจากปจจัยสวนบุคคลคือ 
ผูหญิงขาดความพรอมสวนตัวเอง และการทํางานของผูหญิงก็ยังสูกับผูชายไมไดมากกวา อาจกก
ลาวไดวา การที่ผูหญิงเขามาทํางานการเมืองทองถิ่นดวยระบบโควตานั้น แทนที่จะทําใหการ
ปกครองทองถิ่นเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะผูหญิงเขามามีสวนรวมมากขึ้น
และไดนําเอาคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของความละเอียดรอบคอบในการทํางานและการมองเห็น
ความสําคัญของกิจกรรมดานสังคม ก็อาจจะกลับกลายเปนทําใหขาดเอกภาพในการทํางานเพราะ
มีการตอตานเนื่องจากความไมพอใจในการบังคับใชระบบโควตา 
 
4.2.5 การเขาสังคม 

ความไมสามารถไปรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในเวลามืดค่ําที่ผูใหสัมภาษณหลายทานยกมานั้น
เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูหญิงถูกมองวาไมสามารถทํางานการเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
เทียบเทาผูชายได ในระดับทองถิ่นนั้นการเขาไปคลุกคลีรวมงานหรือกิจกรรมตางๆกับชาวบานนั้น
เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการเปนผูนําของชุมชน เฉพาะอยางยิ่งการดื่มสุรานั้นทําใหไดคะแนน
เสียงมาอยางงายๆเพราะชาวบานจะรูสึกผูกพันและถือวาการเลี้ยงสุรา (ที่โดยมากมักจะเปนผูชาย
ทํา) เปนบุญคุณที่ตองมีการตอบแทนยามที่มีการเลือกตั้ง ในขณะที่ผูหญิงเองมองการเลี้ยงและ
รวมดื่มสุราวาไมเหมาะสม แมวาการมารวมกิจกรรมที่จัดในเวลาค่ําคืนในบางครั้งจะเปนสิ่งจําเปน
ก็ตาม แตก็ไมสามารถจะมาไดทุกวันทุกครั้งที่ตองการ โดยเฉพาะผูหญิงที่แตงงานแลว ในชวงการ
หาเสียงเลือกตั้ง ผูลงสมัครรับเลือกตั้งระดับทองถิ่นชายมักจะมีการเขาไปสนทนาหาเสียงกับ
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ชาวบานในวงเหลาบาง ผูสมัครที่เปนผูชายจะไดเปรียบกวาผูหญิง ผูชายอาจเขาไปรวมดื่มหรือ
เปนผูซื้อเหลาเขาไปรวมวง ในขณะที่ผูหญิงไมสามารถทําไดเพราะไมเหมาะสม หรือแมแต
ชวงเวลาในการลงพื้นที่หาเสียง ผูหญิงก็จะมีเวลาจํากัดกวาผูชาย เพราะยามค่ําคืนหากผูหญิงจะ
ออกไปหาเสียงตามบานตาง ๆ เพราะเปนชวงเวลาที่ชาวบานกลับจากทํางานนอกบานและทํางาน
บานเรียบรอยแลวก็ดูจะไมเหมาะสมเพราะเวลากลางคืนผูหญิงไมควรออกไปนอกบาน  

แตอยางไรก็ตาม การเขา “สังคม” ในลักษณะนั้นไมได ก็มิไดเปนขอเสียเปรียบของสตรี
เสมอไป เพราะก็ยังมีผูใหสัมภาษณอีกสวนหนึ่งที่เห็นวาการเขา “สังคม” ในลักษณะนัน้มใิชส่ิงทีพ่งึ
ปรารถนาอยูแลว ผูหญิงไมจําเปนตองมีความสามารถในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมเชนนั้น แต
กระนั้น อดีตผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต.ทานหนึ่งเลาใหฟงวา เธอเชื่อมั่นอยางยิ่งวาที่เธอ
ไมไดรับการเลือกตั้งนั้นเปนเพราะเธอไมสามารถจะเขาถึงคนกลุมที่อยูในหรือชื่นชอบ “สังคม” ใน
ลักษณะนั้นได หรือไมก็เปนเพราะคนที่ไมชื่นชอบ “สังคม” แบบนั้นไมเลือกเธอ  
 

4.3 ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ 
  

สวนนี้เปนการรวบรวมขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงในการเพิ่มระดับการมีสวนรวม
ของสตรี โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานองคการ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานตัวบุคคล และ
ดานกฎหมาย 
 
4.3.1 ดานองคการ 

1. องคการตาง  ๆ  ควรใหโอกาสสตรีไดรวมทํางานใหมากขึ้น  เชนใหการสนับสนุน
งบประมาณใหสตรีไดทํางานในโอกาสตางๆ เชน งานลอยกระทง 

2. ใหกลุมสตรีแมบานเขามามีบทบาทในการรณรงคใหสตรีเขามาดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมากขึ้น 

3. ตองชวยกันรณรงคหลาย ๆฝายใหเห็นวาผูหญิงสามารถรวมในการปกครองทองถิ่น
หลายๆฝายไดแก ภาครัฐ ฝายปกครอง พัฒนา ประชาสัมพันธ ทางสื่อตาง ๆ วทิยโุทรทศัน 
หรือมีการจัดประชุมในหมูบานใหชาวบานเขาใจวาผูหญิงทําได มีการรวมกลุมและใช
งบประมาณในการดําเนินงานเพื่อใหชาวบานไดเห็นผลงาน 

4. หนวยงานของรัฐโดยเฉพาะพัฒนาสังคมควรมามีบทบาทสนับสนุนใหสตรีเขามามบีทบาท
และให (ชาย) ยอมรับสตรีมากขึ้น 
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5. สนง.กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรจะสอนวิธีหาเสียงใหสตรีที่สนใจจะลงสมัคร
โดยจะนําสตรี ผูนําแมบาน อสม. เขาไปฝกอบรมจะชวยไดมากมีการฝกหาเสียงเหมือน
จริง มีผูแนะนํา ใหความรูทางดานกฎหมายดวยวาหากเราสมัครจะตองทําอยางไร 

6. สมาชิกอบต.หญิงควรไปชวยหญิงหมูบานอื่น โดยผูที่จะสมัครตองมาพูดคุยขอคําแนะนํา
ต้ังแตเนิ่น ๆ ใหสมาชิกอบต.หญิงไปชวยพูดในหมูบานวาผลงานของ สมาชิกอบต.หญงิทาํ
อะไรไดบางที่ผานมาใหชาวบานเห็นวาผูหญิงก็สามารถเปนได 

7. ควรมีการรวมตัวของสตรีที่สนใจจะเขาสมัครเปน อบต.ใหผูที่มีประสบการณจริงมา
ถายทอดประสบการณในการหาเสียง 

8. ใหหนวยงานราชการออกมาใหความรูกับชาวบานในเรื่องที่วาหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับ
ผูชายในการทํางานดานการเมือง การเลือกผูหญิงจะไดชวยเขามาดูแลเรื่องปญหา
ครอบครัว ปญหาดานอาชีพ เพราะผูหญิงละเอียดกวา หนวยงานตาง ๆ เชน พัฒนากรมา
ประชุมเปนหมูบาน จะไดผลดีและจะตองโนมนาวมาก ๆ การประชุมสอดแทรกตลอดใน
ทุกการประชุม 

9. ผูนําหมูบานควรทําตัวเปนกลาง เจาหนาที่ของรัฐควรเขามาดูแล 
 

4.3.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
1. ผูหญิงตองไมชิงดีชิงเดนกันเอง ตองสนับสนุนกัน 
2. สตรีตองมีบทบาทและมีสวนรวมในงานดานสังคม  วัฒนธรรมมากขึ้นตอง รูถึ ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อที่จะไดพูดจากับชาวบานรูเร่ือง โดยการขวนขวายหาเอง 
 
4.3.3 ดานตัวบุคคล 

1. ผูหญิงตองพิสูจนใหชาวบานเห็นใหมากวาสามารถทํางานไดเทาผูชาย 
2. ผูหญิงควรศึกษาตอใหไดวุฒิปริญญาตรี 
3. อบรม ความรูใหผูหญิงมากขึ้น 
4. สตรีตองมีผลงานใหมากกวาเดิมโดยรวมตัวในรูปกลุมประสานกับ อบต.หรือหนวยงาน 

มาแกไขปญหาใหชาวบานตองทําใหมากหรือใหเวลากับสวนรวมมากจนชาวบานมองเห็น
ผลงาน 

5. ผูหญิงตองไมทอแทถึงแมจะไมไดรับเลือกคราวหนาก็ตองลงตอไปเพื่อใหเคาเห็นถึงความ
ต้ังใจ 

6. สรางความมุงมั่นและมุงหวังใหผูหญิงเพื่อใหเกิดพลังในการทําทุกอยาง 
7. ตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพใหมีความเปนผูนํา 



__________________________________________________ 

 

57

8. ผูหญิงตองแสดงบทบาททางสังคมตั้งแตแรก ในการชวยเหลือชาวบาน ประวัติเร่ืองเงิน
ทองความซื่อสัตยก็ตองมีเพราะในหมูบานชาวบานจะรูกันหมด 

9. ผูหญิงไมควรทําตัวเดนเกิน ทําตัวรูมากกวาชาวบานฉลาดคนเดียว จะทําใหชาวบานไม
ยอมรับถึงแมจะทํางานมีผลงานมาก ตองทําตัวใหชาวบานยอมรับ 

10. การศึกษาของสตรีอาจเปนเรื่องสําคัญแตหากจบสูงแลวแตไมยอมรับความคิดเห็นของคน
อ่ืนชาวบานก็จะไมยอมรับใหไปเปนตัวแทนของเขา 

 
4.3.4 ดานกฎหมาย 

1. กฎหมายควรระบุจํานวนสมาชิกชายและหญิงใหชัดเจน 
2. กําหนดอายุผูสมัคร อายุ 60 ข้ึนไปไมควรใหสมัคร เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูสนใจที่มี

อายุนอยไดมีโอกาสเขามาทํางาน 
3. ในปจจุบันการทํางานของสตรีในบทบาทผูนําไมไดมีผลตอบแทนอะไรก็เลยทําใหสตรีบาง

คนใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกวาทําใหชาวบานไมเห็นความสามารถ 
นโยบายของรัฐบาล ควรมีงบสวัสดิการใหสตรีที่ทํางาน เชน คารักษาพยาบาล คา
ชวยเหลือบุตรจะทําใหสตรีไดเขามาทํางานมากขึ้นชาวบานจะไดเห็นผลงาน 

 

4.4 สรุปความ 
  

จากการเก็บขอมูลในพื้นที่พบวา ในระดับทองถิ่นของจังหวัดลําพูน พบวา ไมมีการรวม
เปนกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน อาจจะมีบางในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้งแตก็จะเปนลักษณะการ
รวมตัวกันอยางหลวมๆไมเปนทางการมากกวา สวนเศรษฐกิจของทองถิ่นในเขตอบต.ทั้ง 5 ของ
จังหวัดลําพูนนั้น มีเพียงอบต.บานกลางเทานั้นที่เปนแบบพึ่งพาอุตสาหกรรมเพราะเปนพืน้ทีท่ีน่คิม
อุตสาหกรรมลําพูนตั้งอยู สวนอบต.ที่เหลือเปนอบต.ที่มีลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรม 
และสุดทายในมิติสังคมนั้น ผูวิจัยยังไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนวาสังคมของที่นั่นมีการกีดกัน
หรือเปดโอกาสใหกับสตรี ขอมูลที่มีอยูบอกไดแตเพียงวายังมีการกีดกันสตรีไมใหเขาสูการเมืองทั้ง
โดยเจตนาและไมเจตนาอยู แตก็มีบรรยากาศของการเปดโอกาสใหแกสตรีเขามามีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นอยูเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของสตรีที่ไดแก ปจจัยการมีเครือขาย, การเขากลุมทางสังคม, การมีการศึกษามีความรู, และ
การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน  
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บทที่ 5 
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดนนทบุรี 
 
 เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอกรณีศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวน
รวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 5 แหงของ
จังหวัดนนนทบุรีไดแก  

1. องคการบริหารสวนตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ  
2. องคการบริหารสวนตําบลบางกราง อําเภอเมือง  
3. องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย  
4. องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง  
5. องคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง  

 
ผูวิจัยใชหลักเกณฑเดียวกับที่ใชเลือกอบต.ในจังหวัดลําพูนในบทกอนหนานี้ กลาวคือ 

เลือกโดยใชเกณฑรายไดของอบต.และเกณฑจํานวนสมาชิกอบต.สตรี โดยอบต.ที่เลือกมาศึกษานี้
อบต.บางบัวทองเปนอบต.ขนาดใหญที่มีรายไดมาก สวนอบต.บางรักใหญและอําเภอบางเลนเปน
อบต.ขนาดเล็กที่มีรายไดนอย ในสวนของจํานวนสมาชิกอบต.สตรี อบต.บางเลนเปนอบต.ที่มี
จํานวนสมาชิกสตรีมากที่สุด ในทางตรงกันขามอบต.บางบัวทองมีสมาชิกอบต.สตรีนอยที่สุด สวน
อบต.ที่เหลือเปนอบต.ระดับกลางๆทั้งในแงของขนาดของงบประมาณและจํานวนสมาชิกอบต.สตรี  
 
ตารางที่ 5.1 ขอมูลทั่วไปของอบต.ที่เลือกศึกษา 

จํานวนสมาชิก
อบต.สตรี 

 
อบต. 

ชาย หญิง 

จํานวนประชากร
ชาย 

 

จํานวนประชากร
หญิง 

 

 
รวม 

งบประมาณ
ประจําป 2548 

(ลานบาท) 
บางเลน 13 7 4,674 4,972 9,646 35.0 
บางกราง 12 6 5,874  6,270 12,144 59.0 
บางขุนกอง 9 3 2,348 2,736 5,084 64.4 
บางบัวทอง 24 2 12,426 13,778 26,204 130.0 
บางรักใหญ 17 5 4,730 2,170 2,560 30.0 
ที่มา: รวบรวมจาก แผนพัฒนาสามป ประจําปพ.ศ. 2549-2551 ของอบต.ทั้งหาแหง 
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กรณีศึกษานี้เปนผลจากการสัมภาษณกับผูมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ดังที่กลาวมาอบต.ละ 10 ทาน รวมเปน 50 ทาน โดยใน
จํานวนนั้นเปนสมาชิกอบต.สตรีจํานวน 11 คน (รอยละ 22) เปนสตรีที่เปนผูนําองคกรสตรี 12 คน 
(รอยละ 24) เปนสตรีที่เปนผูนําชุมชน 13 คน (รอยละ 26) และเปนประชาชนที่เกี่ยวของ 4 คน 
(รอยละ 8) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 ขอมูลของตัวอยางของกรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ  
 

เพศ ลักษณะการมีสวนรวม 
 หญิง (%) ชาย (%) รวม (%) 

   สมาชิกอบต. 
   ผูนําองคกรสตรี 
   ผูนําชุมชน 
   อ่ืนๆ (ประชาชนที่เกี่ยวของ) 

11 (22.0) 
12 (24.0) 
13 (26.0) 
4  (8.0) 

2 (4.0) 
0 (0.0) 
4 (8.0) 
4 (8.0) 

13 (26.0) 
12 (24.0) 
17 (34.0) 
8 (16.0) 

   รวม  40 (80.0) 10 (20.0) 50 (100.0) 
 
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเปนหลัก ใชเวลาในการ

สัมภาษณในแตละครั้งประมาณทานละ 1 ชั่วโมง โดยมีเปาหมายหลักในการสัมภาษณ 3 ประการ 
ไดแก การคนหาวาผูมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีนั้นเห็นวา 
(1) อะไรเปนปจจัยที่สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น (2) อะไรเปนอุปสรรค
ขัดขวางมิใหสตรีเขามามีสวนรวมฯ และ (3) อะไรเปนขอเสนอแนะสําหรับการเพิ่มระดับการมีสวน
รวมฯของสตรี  
 เชนเดียวกับบทที่ 4 ขอมูลที่รวบรวมไดจากสัมภาษณขางตนจะนํามาใชในการวิเคราะหใน
บทนี้ โดยการนําเสนอจะแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนไดแก สวนที่หนึ่งเปนการวิเคราะหปจจัยและ
อุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีโดยใชกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอ
ไปแลวในบทที่ 2 เปนฐาน สวนที่สองเปน “เร่ืองเลา” (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณี
อุปสรรคของการมีสวนรวมฯของสตรี และสวนที่สามเปนการนําเสนอขอเสนอแนะของผูมีสวนรวม
โดยตรงฯ โดยสวนที่ส่ีจะเปนการสรุปความ 
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5.1 การวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี 
 

เมื่อใชกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอไปแลวอยางละเอียดในบทที่ 2 เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการเก็บขอมูลในพื้นที่จริง พบวาขอมูลที่ไดนั้นสอดคลองกับกรอบ
การวิเคราะหเปนสวนใหญ โดยจากการเก็บขอมูลพบวาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นที่ผูมีสวนรวมโดยตรงฯ เห็นวามีความสําคัญในสวนของปจจัยสวนบุคคลไดแก 
การมีภาวะผูนําสูง การมีความรูความสามารถ และการมีความพรอมทางเศรษฐกิจ สวนปจจยัดาน
การเมืองนั้น การไดรับการสนับสนุนจากเครือขายการเมืองระดับชาติ และการไดรับขาวสารทาง
การเมืองมากพบวาเปนสองปจจัยที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด สําหรับปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ไดแกการมีใจรักในการทํางานเพื่อทองถิ่น การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง และการสนับสนุนจากครอบครัว สวนอุปสรรคที่ขัดขวาง
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีประกอบดวยอุปสรรคสวนบุคคล ไดแก การไมมีเวลา
เพราะตองดูแลครอบครัว อุปสรรคดานการเมืองไดแก การรับรูถึงความรุนแรงในการเมือง และการ
ไมมีพรรคการเมืองสนับสนุน สุดทายคือความเชื่อเดิมที่กีดกันสตรีอันเปนอุปสรรคดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่สําคัญที่สุด  
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ภาพที่ 5.1 ปจจัยและอุปสรรคของการเขามามีสวนรวมฯของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ของจังหวัดนนทบุร ี
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5.2 เรื่องเลา (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมี
สวนรวมฯของสตรี 
  

ในสวนนี้เปนการเรียบเรียงพรอมกับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในประเด็นที่ยัง
มีปญหา (Dilemma) อยู ซึ่งปญหาในที่นี้มิไดหมายถึงภาวะที่ไมพึงประสงค หากแตเปนภาวะที่มี
ความขัดแยงในตัวเองวาสิ่งๆหนึ่งนั้นเปนปจจัยหรือเปนเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นของสตรีกันแน เพราะผูใหขอมูลบางทานเห็นวาสิ่งๆหนึ่งเปนปจจัยสงเสริมแตอีก
ทานหนึ่งกลับเห็นวาสิ่งเดียวกันนั้นเปนอุปสรรค ปรากฎการณเชนนี้กอใหเกิดประเด็นที่ควรคาแก
การวิเคราะหในเชิงคุณภาพเพื่อใหสามารถเขาถึงและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูมีสวนรวม
โดยตรงฯไดอยางแทจริง ผูวิจัยพบจากการเก็บขอมูลวาสิ่งหรือประเด็นที่มีลักษณะเชนนี้ที่ปรากฎ
อยูอยางเห็นไดชัดในพื้นที่ไดแก  
 
5.2.1 ความรนุแรงในการเมือง 

จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหผูวิจัยพบวามีการใชความรุนแรงโดยคนบางกลุมเพื่อให
ไดมาซึ่งผลลัพธทางการเมืองตามที่คนกลุมนั้นตองการ กลาวในรายละเอียด การใชความรุนแรง
นั้นรวมความถึงทั้งการลงมือกระทําจริงๆและการขมขูวาจะกระทํา ตัวอยางของความรุนแรงที่พบ
เห็นไดบอยครั้งคือการพกอาวุธเขามาในหองประชุมคณะผูบริหารอบต. บางครั้งถึงกับมีการใช
อาวุธนั้นทํารายฝายตรงขามกลางที่ประชุมก็มี นอกจากนี้ยังมีการขมขูที่มาในรูปแบบของการ
โทรศัพทขมขู จดหมายขูจะทํารายหรือเอาชีวิต เปนตน ความรุนแรงเหลานี้ทําใหสตรีเกิดความ
หวาดกลัวจนไมกลาเขามามีสวนรวมทางการเมืองทั้งผูที่ถูกคุกคามดวยความรุนแรงดวยตัวเอง
และผูที่ทราบขาวเกี่ยวกับความรุนแรงนั้น ผูใหสัมภาษณหลายทานยอมรับวา การทราบขาว
เกี่ยวกับการใชความรุนแรงในกิจกรรมทางการเมืองทําใหเกิดความรูสึกหวาดกลัวอยางมาก ทั้ง
กลัววาจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งกลัวการสูญเสียทรัพยสินทั้งของตนเองและคนใกลชิด  

อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่งการรับรูถึงการใชความรุนแรงในการเมืองทองถิ่นนี้ก็มิไดทํา
ใหผูหญิงทุกคนหวาดกลัวจนไมกลาเขามามีสวนรวมทางการเมือง ผูมีสวนรวมโดยตรงฯสตรีทาน
หนึ่งเลาใหฟงวาทานเคยถูกสะกดรอยตามระหวางการพบปะกับชาวบานในชวงหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกอบต. รวมทั้งการมาเฝาที่หนาประตูบาน ทานเลาวาแมวาจะมีความกลัวตอการกระทํา
เชนนั้นเพราะทราบดีวาฝายตรงขามเปนใครและมีวัตถุประสงคอะไร แตทานก็ยังคงดําเนนิกจิกรรม
ในการหาเสียงเลือกตั้งตอไปไมหยุดแตกระทําดวยความระมัดระวังมากขึ้น ทานเห็นวาทานมิไดทํา
อะไรที่ผิดกฎหมายหรือผิดตอคุณธรรมเหตุใดตองหวาดกลัวมากหรือถอนตัวจากการเลือกตั้งเพียง
เพราะการกระทําที่ไมถูกทํานองคลองธรรมเชนนั้น นอกจากนี้ความรุนแรงก็เปนเสมือนการกระตุน
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ใหสตรีเขาจับกลุมรวมมือกันแนนเขา และยังอาจจะเปนโอกาสสําหรับสตรีที่ทําใหไดเขามาทํางาน
ในอบต.เพราะประชาชนจะเลือกตั้งเขามามากขึ้นเพื่อใหผูหญิงเขาไปชวยลดบรรยากาศของความ
รุนแรงใหนอยลง  
 
5.2.2 การมีกลุมการเมืองระดับชาติสนับสนุน 

การเปนจังหวัดที่อยูใกลชิดกับกรุงเทพมหานครซึ่งเปนศูนยกลางของอํานาจของประเทศ
ทําใหการเมืองทองถิ่นของจังหวัดนนทบุรีความเกี่ยวพันใกลชิดการการเมืองระดับชาติอยาง
หลีกเลี่ยงไมได โดยที่การเมืองทองถิ่นจะเปนฐานสําหรับการเมืองระดับชาติ ดังนั้นจึงมีความ
พยายามของกลุมการเมืองระดับชาติที่จะเขามากําหนดตัวบุคคลเขามาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกอบต. ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบวากลุมการเมืองระดับชาติมีอิทธิพลตอการ
คัดเลือกและสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งอยางมาก เพราะโดยมากผูสมัครที่มีกลุมการเมืองระดับชาติ
หนุนหลังนี้มักจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งเขามาทํางานในอบต. ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งถึงกับ
กลาววาถาหากมีกลุมการเมืองระดับชาติสนับสนุนจะสงใครที่ไหนลงสมัครก็ไดรับเลือกตั้งแนนอน 
ดวยหลักการอยางนี้หากกลุมการเมืองระดับชาติเขามาสนับสนุนสตรียอมทําใหสตรีมีโอกาสเขาสู
การเมืองทองถิ่นไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรและเครือขายการเมืองที่กลุมการเมืองระดับชาติมีอยู 
การสังกัดกลุมการเมืองระดับชาติยังมีอิทธิพลตอการเขาดํารงตําแหนงในฝายบริหารของอบต.ดวย 
ซึ่งหากเปนสตรีที่ไดรับการหนุนหลังยอมทําใหสตรีเหลานั้นมีโอกาสที่จะไดทํางานในระดับบริหาร
ขององคกรปกครองทองถิ่น  

อยางไรก็ตาม ตามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงฯหลายทานเห็นวา การสังกัดกลุม
การเมืองเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาสําหรับสตรีเพราะจะเปนการทําลายอุดมการณในการทํางาน
การเมืองทองถิ่นของสตรีเอง โดยทั่วไปแลวสตรีที่เขามาทํางานการเมืองทองถิ่นนั้นมีความมุง
หมายที่จะเขามาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ตองการใชความรูความสามารถไปในทางที่จะ
กอใหเกิดความเจริญแกทองถิ่น มิไดมุงหวังที่จะเขามาแสวงหาผลประโยชนสวนตนแตอยางใด แต
การสังกัดกลุมการเมืองระดับชาตินั้นทําใหการหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชนใหกลุมการเมือง
นั้นๆเปนไปไดยาก เชน การจัดสรรงบประมาณใหโครงการที่กลุมการเมืองตองการมากกวาที่
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญตองการ หรือการวางระเบียบการจัดซื้อจัดจางที่เอื้อตอธุรกิจของกลุม
การเมือง เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนภาพลักษณที่เสียหายสําหรับสตรีที่สังกัดอยูกับกลุมการเมือง
นั้นๆเอง ตองกลาวไวดวยวาภาพลักษณที่เปนลบของกลุมการเมืองนั้นถือเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การลงสมัครและการไดรับเลือกตั้งของสตรีดวยเชนกัน ผูใหสัมภาษณหลายทานกลาววาจะไม
เลือกและแนะนําใหประชาชนไมเลือกสตรีที่มีกลุมการเมืองระดับชาติสนับสนุนเพราะเชื่อวาสตรี
เหลานั้นเปนเพียงหุนเชิดสําหรับการเขามาแสวงหาผลประโยชนของกลุมการเมืองนั้นๆเทานั้น  
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5.2.3 ภาวะผูนําของสตร ี
ผูวิจัยพบวา สตรีในเขตพื้นที่อบต.จังหวัดนนทบุรีมีภาวะผูนําคอนขางสูง กลาคิด กลาพูด 

ดังนั้นจึงทําใหเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นอยางคึกคักและมีคุณภาพ การมีภาวะผูนํา
สูงทําใหสตรีเหลานั้นมีความคิดริเร่ิมที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาขึ้น โดยตัว
สตรีเองจะเขามามีสวนรวมอยางแข็งขัน เปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการดําเนินกิจกรรมตางๆในทองถิ่น 
ซึ่งจะสงผลใหเกิดการยอมรับในความสามารถของสตรี สตรีที่เปนผูนําเหลานั้นจะมีสวนชวยให
ความสงสัยในความสามารถในการทํางานดานการเมืองของสตรีลดนอยลงไปได ผูมีสวนรวม
โดยตรงฯสวนใหญที่ถูกสัมภาษณก็แสดงใหเห็นถึงตัวอยางที่เปนรูปธรรมของภาวะผูนําที่ทาน
เหลานั้นมีอยู ภาวะผูนําของสตรีนั้นนอกจากมีเปนคุณลักษณะสวนตัวของสตรีเองแลว ยังมี
ผลกระทบตอสตรีคนอื่นๆอีกดวยในลักษณะที่จะเปนแรงบันดาลใจที่ทําใหสตรีคนอื่นๆไดดําเนิน
รอยตามดวยการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม ความเชื่อของประชาชนที่มีตอสตรียังคงเปนไปในลักษณะที่สงสัยตอความ
ยั่งยืนของภาวะผูนํานั้น กลาวคือ ไมมั่นใจวาหากมีประเด็นปญหาใหญๆเขามากระทบสตรีจะ
สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพอยูหรือไม ดังนั้นถึงจะดูนาประทับใจแตก็ยังไมมีอิทธิพลตอ
ประชาชนในระดับที่สูงพอที่จะลงคะแนนใหในการเลือกตั้ง ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งชี้วา แมวาสตรี
จะมีภาวะผูนําสูงแตก็ไมอาจชวยใหสตรีผูนั้นชนะการเลือกตั้งได เพราะความเชื่อในระดับที่ลึกและ
ฝงแนนกวาของประชาชนตอบทบาท “ในอุดมคติ” ของสตรีนั้นยังมิไดเปลี่ยนแปลงในทางที่ยอมรับ
ความสามารถของสตรีแตอยางใด นอกจากนี้ดวยเหตุผลเดียวกันนี้ยังทําใหการมีความเด็ดเดี่ยว
และเชื่อมั่นในตัวเองสูงในบางครั้งทําใหประชาชนในทองถิ่นนั้นเกิดความรูสึกในทางลบตอสตรีผู
นั้นดวย 
 
5.2.4 การมีโอกาสไดรับขาวสารทางการเมืองมาก 

ดังที่ทราบกันดีอยูแลววา จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่อยูใกลกับศูนยกลางของประเทศ
อยางกรุงเทพมหานครมาก ขอมูลขาวสารดานการเมืองจึงเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดนนทบุรีไดมากและ
ไดอยางรวดเร็ว การที่ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณเชนนี้สวนหนึ่งชวยกระตุนให
สตรีเกิดความสนใจในการดําเนินการทางการเมืองการปกครองในทองถิ่น นอกจากจะกระตุน
ความสนใจแลวยังการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเมืองมากนี้ยังทําใหสตรีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมี
ระดับความรูทางการเมืองที่คอนขางสูง ทําใหสตรีที่ทํางานใหกับสังคมอยูแลวสามารถตัดสินใจได
วาอยางถูกตองวาจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองหรือไมและในลักษณะใด ผูใหสัมภาษณเห็นวา 
ขาวสารทางการเมืองที่ไดรับอยางมากและมาถึงอยางรวดเร็วนี้อาจสงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี โดยขาวสารเกี่ยวกับปญหาสังคมในทองถิ่น
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มักจะกอใหเกิดแรงกระตุนใหสตรีอยากเขาไปทํางานการเมืองเพื่อแกไขปญหาเหลานั้น สวน
ขาวสารเกี่ยวกับการใชความรุนแรงในการเมืองจะทําใหสตรีรูสึกไมชอบการเมืองและหวาดกลัวที่
จะเขาไปมีสวนรวม  
 

5.3 ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ 
สวนนี้เปนการรวบรวมขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงในการเพิ่มระดับการมีสวนรวม

ของสตรี โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานองคการ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานตัวบุคคล และ
ดานกฎหมาย 
 
5.3.1 ดานองคการ  

1. หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานควรเขามาสนับสนนุการมสีวนรวมของสตรีอยางเปนระบบ 
2. ใหมีการจัดประชุมใหความรูแกสตรีเกี่ยวกบัการมสีวนรวมทางการเมืองอยางสม่าํเสมอ 
3. จัดตั้งองคการตางๆใหมากขึน้เพื่อรวมกลุมในการสรางงาน สรางรายไดใหแกสตรี 
4. กําหนดแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนทีจ่ะเอื้อใหมีการพฒันาสตรีมากขึ้น 

 
5.3.2 ดานกฎหมาย 

1. จัดใหมีกฎหมายกาํหนดสัดสวนจาํนวนหญิงชายที่จะเขาเปนสมาชกิอบต.จากแตละ
หมูบาน 

2. ใหมีการแกไขกฎหมายใหผูหญิงมีบทบาทหนาที่มากยิง่ขึ้น  
3. สนับสนนุใหสตรีมคีวามรูในดานกฎหมายมากขึ้น 

 
5.3.3 ดานตัวบุคคล 

1. สตรีควรทําตัวใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
2. เนนการคนหาและชักจูงสตรทีี่เปนผูนาํชุมชนทีม่ีความรูความสามารถ 
3. ตองเพิ่มการสนับสนนุจากสมาชิกในครอบครัว 
4. สรางจิตสํานึกใหเหน็ถงึความสําคัญของสตรีในการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น 

 
5.3.4 ดานสังคมและวัฒนธรรม  

1. เพิ่มการใหโอกาสแกสตรีในทางการเมืองมากขึ้น 
2. ตองเพิ่มการพบปะและชวยเหลือกนัในสงัคมใหมากยิง่ขึ้น 
3. เรงสรางคานิยมของสังคมใหยอมรับสถานภาพของสตรีใหมากขึ้น 
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5.4 สรุปความ 
  

จากการวิเคราะหกรณีศึกษาของอบต.ของจังหวัดนนทบุรี พบวา ในมิติการเมืองนั้น การ
รวมกลุมทางการเมืองในทองถิ่นจังหวัดนนทบุรีนั้นมีความชัดเจน มีการจัดองคการทีเ่ปนทางการ มี
ทรัพยากรและบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุมทางการเมืองเหลานี้เกี่ยวพันทั้ง
โดยตรงและโดยออมกับพรรคการเมืองระดับชาติ สวนในมิติเศรษฐกิจนั้น ลักษณะอาชีพโดยทั่วไป
ยั ง เปนอาชีพดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทําสวน  ขณะเดียวกันพื้ นที่ ที่ อยู ติดกับ
กรุงเทพมหานครจะมีลักษณะอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมมากกวา โดยมีโรงงานอตุสาหกรรม
ต้ังอยูเปนจํานวนมาก สําหรับมิติสังคมนั้นผูวิจัยพบจากการเก็บขอมูลวาทัศนคติโดยทั่วไปของผูให
สัมภาษณนั้นเปนไปในทางบวกมากกวาทางลบตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 
ดังนั้นแมวาจะพบผูใหสัมภาษณที่ยังเห็นวาสตรีไมเหมาะกับการทํางานการเมืองแตตองกลาววา
โดยสวนใหญแลวไมเห็นดวยกับความคิดเชนนั้น จึงอาจกลาวไดวาสังคมของจังหวัดนนทบุรี
คอนขางเปดโอกาสใหสตรีไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง จึงอาจจะกลาวโดยสรุปไดวาปจจัยที่
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไดแก ปจจัยการเขารวมกลุมทางการเมือง, การมี
การศึกษามีความรู, การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน, และการมีความสามารถ
ในการพัฒนา 
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บทที่ 6 
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอกรณีศึกษาสถานการณการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 5 แหงของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก  

1. องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง  
2. องคการบริหารสวนตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง  
3. องคการบริหารสวนตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว  
4. องคการบริหารสวนตําบลพังเทียม กิ่งอําเภอพระทองคํา  
5. องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย  
 
สําหรับเกณฑการเลือกอบต.นี้ ผูวิจัยมุงหวังใหเกิดความหลากหลายของอบต.ที่จะใชเปน

ผูใหขอมูล จึงใชเกณฑรายไดของอบต.และจํานวนสมาชิกอบต.สตรีเปนเกณฑ โดยจะเห็นไดจาก
ตารางที่ 6.1 วาอบต.ที่เลือกมานั้นมีทั้งอบต.ที่มีรายไดสูง (อบต.พังเทียม) และรายไดตํ่า (อบต.
ขามสะแกแสง) และในขณะเดียวกันก็มีอบต.ที่มีสมาชิกสตรีมาก (อบต.ขามสะแกแสง) และอบต.
ที่มีสมาชิกนอย (อบต.พังเทียม) นอกจากนั้นจะเปนอบต.ที่มีลักษณะปานกลาง 
 
ตารางที่ 6.1 ขอมูลทั่วไปของอบต.ที่เลือกศึกษา 

จํานวนสมาชิก
อบต.สตรี 

 
อบต. 

ชาย หญิง 

จํานวนประชากร
ชาย 

 

จํานวนประชากร
หญิง 

 

 
รวม 

งบประมาณ
ประจําป 2548 

(ลานบาท) 
ขามสะแกแสง 24 6 3,369 3,447 6,816 13.1 
ดานคลา 24 4 4,256 4,388 8,644 17.0 
สีคิ้ว 13 5 2,200 2,600 4,800 10.6 
พังเทียม 37 3 5,055 5,135 10,190 22.5 
โชคชัย 17 5 7,931 8,517 16,448 11.3 
ที่มา: รวบรวมจาก แผนพัฒนาสามป ประจําปพ.ศ. 2549-2551 ของอบต.ทั้งหาแหง 
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 กรณีศึกษานี้เปนผลจากการสัมภาษณกับผูมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ดังที่กลาวมาอบต.ละ 10 ทาน รวมเปน 50 ทาน โดยใน
จํานวนนั้นเปนสมาชิกอบต.สตรีจํานวน 8 คน (รอยละ 16) เปนสตรีที่เปนผูนําองคกรสตรี 14 คน 
(รอยละ 28) เปนสตรีที่เปนผูนําชุมชน 9 คน (รอยละ 18) และเปนประชาชนที่เกี่ยวของ 4 คน (รอย
ละ 8) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6.2 
 
ตารางที่ 6.2 ขอมูลของตัวอยางของกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ  
 

เพศ ลักษณะการมีสวนรวม 
 หญิง (%) ชาย (%) รวม (%) 

   สมาชิกอบต. 
   ผูนําองคกรสตรี 
   ผูนําชุมชน 
   อ่ืนๆ (ประชาชนที่เกี่ยวของ) 

8 (16.0) 
14 (28.0) 
9 (18.0) 
4 (8.0) 

6 (12.0) 
0 (0.0) 

5 (10.0) 
4 (8.0) 

14 (28.0) 
14 (28.0) 
14 (28.0) 
8 (16.0) 

   รวม  35 (70.0) 15 (30.0) 50 (100.0) 
 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเปนหลัก ใชเวลาในการ
สัมภาษณในแตละครั้งประมาณทานละ 1 ชั่วโมง โดยมีเปาหมายหลักในการสัมภาษณ 3 ประการ 
ไดแก การคนหาวาผูมีสวนรวมโดยตรงกับการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีนั้นเห็นวา 
(1) อะไรเปนปจจัยที่สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น (2) อะไรเปนอุปสรรค
ขัดขวางมิใหสตรีเขามามีสวนรวมฯ และ (3) อะไรเปนขอเสนอแนะสําหรับการเพิ่มระดับการมีสวน
รวมฯของสตรี  
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากสัมภาษณขางตนจะนํามาใชในการวิเคราะหในบทนี้ โดยการ
นําเสนอจะแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนไดแก สวนที่หนึ่งเปนการวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของ
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีโดยใชกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 
2 เปนฐาน สวนที่สองเปน “เร่ืองเลา” (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมสีวน
รวมฯของสตรี และสวนที่สามเปนการนําเสนอขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ และสวน
สุดทายของบทจะเปนการสรุปความ 
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6.1 การวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี 
  

จากกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอไปแลวในสวนทายของบทที่ 2 นั้น เมื่อผูวิจัยเขาไป
สัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลภาคสนามนั้น พบวาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
ของสตรีที่ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเห็นวามีความสําคัญนั้นสวนใหญเปนไปในลักษณะเดียวกับปจจัย
สมมติที่ไดกําหนดไว ภาพที่ 6.1 แสดงภาพปจจัยสงเสริมและอุปสรรคขัดขวางที่ไดพบจริงจากการ
สัมภาษณในพื้นที่  

ในเขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดนครราชสีมาปจจัยสวนบุคคลที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของสตรีที่มีความสําคัญอยางโดดเดนไดแก ปจจัยดานการเมือง ซึ่งไดแก การไดรับการ
สนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถิ่น การไดรับการสนับสนุนจากเครือญาติที่เปนนักการเมือง และ
การมีความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง การที่ปจจัยดานการเมืองมีความสําคัญเชนนี้
อาจจะวิเคราะหไดวาเปนเพราะจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ มี ส.ส.  ได  17  คน  และส.ส. 
สวนใหญ  16 คน  มาจากพรรคการเมืองใหญระดับชาติพรรคหนึ่ง ประชาชนสวนใหญไดรับการ
ชวยเหลือเกื้อกูลโดยผูนําชุมชนซึ่งลวนแลวเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นทั้งสิ้น  ไมวาจะเปนส.ส. 
ส.จ. กํานัน ผูใหญบาน  ดังนั้นจึงไมแปลกอะไรเลยที่  สมาชิกอบต.  นายกอบต. จะเปนคนของ
พรรคการเมืองระดับชาติพรรคนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________ 

 

70

ภาพที่ 6.1 ปจจัยและอุปสรรคของการเขามามีสวนรวมฯของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ของจังหวัด
นครราชสีมา 
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ในสวนของปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมฯที่เปนปจจัยสวนบุคคลที่ผูมีสวนรวมโดยตรงตอ
การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีมีความคิดเห็นวาเปนปจจัยที่สําคัญไดแก การเรียนสูง การมี
รายไดที่เพียงพอ ซึ่งนับวาเปนปจจัยสวนบุคคลที่เปนพื้นฐานของสตรีที่จะทําใหสตรีกลาตัดสินใจที่
จะเขาสูการเมือง สวนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง ความพรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวม และการสนับสนุน
จากครอบครัว  

 
สําหรับอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีที่พบในเขตพื้นที่

อบต.ในจังหวัดนครราชสีมาที่สําคัญไดแก การที่สตรีไมมีเวลาที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง
เพราะตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว  สวนอุปสรรคดานการเมืองไดแก การไมมีพรรคการเมือง
สนับสนุน และสุดทายอุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อเดิมที่กีดกันสตรีออกจาก
การเมือง ซึ่งรวมทั้งความเชื่อพื้นฐานวาสตรีเปนชางเทาหลังตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน และยัง
รวมถึงความเชื่อที่วาสตรีไมเหมาะกับการเมืองอีกดวย  

 

6.2 เรื่องเลา (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมี
สวนรวมฯของสตรี 
  

ในสวนนี้เปนการเรียบเรียงพรอมกับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในประเด็นที่ยัง
มีปญหา (Dilemma) อยู ซึ่งปญหาในที่นี้มิไดหมายถึงภาวะที่ไมพึงประสงค หากแตเปนภาวะที่มี
ความขัดแยงในตัวเองวาสิ่งๆหนึ่งนั้นเปนปจจัยหรือเปนเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมฯของสตรีกัน
แน เพราะผูใหขอมูลบางทานเห็นวาสิ่งๆหนึ่งเปนปจจัยสงเสริมแตอีกทานหนึ่งกลับเห็นวาสิ่ง
เดียวกันนั้นเปนอุปสรรคไดเชนกัน ปรากฎการณเหลานี้เปนประเด็นที่ควรคาแกการวิเคราะหในเชิง
คุณภาพเพื่อใหสามารถเขาถึงและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูมีสวนรวมโดยตรงฯไดอยางแทจริง
ผูวิจัยพบจากการเก็บขอมูลวาสิ่งหรือประเด็นที่มีลักษณะเชนนี้ที่ปรากฎอยูอยางเห็นไดชัดในพื้นที่
ไดแก  

 
6.2.1 การสนบัสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถิ่น 

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบวาสตรีที่เขามาเปนสมาชิกอบต.สวนมากจะอยู
พึ่งพิงการสนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถิ่น กลาวคือ ต้ังแตกอนเขามาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกอบต. สตรีผูนั้นจะตองไดรับการยอมรับจาก “ผูใหญ” ซึ่งโดยมากจะเปนผูที่มีตําแหนงทาง
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การเมืองที่เปนทางการ เชน เปนสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) หรือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) การไดรับการยอมรับจาก “ผูใหญ” เชนนี้เทากับเปนการยอมอยูภายใตโอวาท เมื่อถูกสั่งให
ปฏิบัติในแนวทางใดก็ยอมตองทําใหเปนไปในแนวทางนั้น ตองยอมรับวา ระบบอุปถัมภเชนนี้เปน
ระบบที่ดํารงอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานและยังคงดํารงอยูอยางเขมแข็งในปจจุบัน ทุกระดับ
ของความสัมพันธในสังคมไทยเกี่ยวของกับระบบอุปถัมภไมโดยตรงก็โดยออม สําหรับกรณีการมี
สวนรวมของสตรีในการปกครองทองถิ่นในเขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดนครราชสีมาเองก็มี
สภาวะการณของการยึดถือการอุปถัมภคํ้าชูกันโดยมิไดคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมตาม
ครรลองคลองธรรมอยูไมนอย ดังเชนที่สตรีทานหนึ่งกลาวไววา 

 “....ถาเรารูจักสนิทสนมส.ส.ทานใด  หรือทานส.ส. สนับสนุนใคร  ส.ส.ก็จะส่ังการสจ.ใน
พื้นที่  กระจายขอมูลไปกําชับกํานัน  ผูใหญบานตอๆไป ในการเลือกตั้งแตละครั้งในการ
จัดตั้งนั้นๆ  จะมีคนไปที่วาการอําเภอเพื่อไปดูวาทีรายชื่อใครอยูในบานหลังไหน  อยูใน
หมูบาน  อยูในตําบล  ในอําเภอใดบาง   จํานวนเทาไหร    ใครเปนผูมีสิทธิ์ออกเสียงบาง   
หลังจากนั้นจะรายงานส.ส.  ในกลุมจัดตั้งจะสามารถควบคุมคะแนนเสียงไดทันที  โดยการ
ลงไปกําชับ ส.จ.  กํานัน  ผูใหญบาน  หรือบางที่ที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ
ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูใหญ  แมกระทั่งเจาอาวาสวัดในทองถิ่นก็จะมีคนเขาไปทําให
บุคคลเหลานี้เชื่อถือและบอก  กําชับใหประชาชน/ชาวบาน ใหสามารถเลือกผูที่ส.ส.ตองการ
ไดไมยากเลย      ถาที่ใดไมใหความรวมมือ  เชน  ถาส.จ. คนไหนไมใหความรวมมือ   ทํา
การแข็งเมือง  ส.ส.ก็จะมีวิธีการจัดการถาแข็งเมืองสมัยหนาก็ไมไดเปน  ส.ส.ก็จะสงคนลง
มาแขง ลงมาสมัครสจ.  เพราะถือวาไมเห็นหัวกัน ไมเชื่อฟงกัน  การสงคนของส.ส.ลงแขง  
โดยการสงคนใกลชิดลงแทน  เพราะคนใกลชิดมักจะติดตามส.ส.เสมอ  หรือสงไปรวม
กิจกรรมทองถิ่นแทนส.ส   ใหออกงานแทนบาง  เดินตามส.ส.เปนที่รูจัก  ส.ส.มอบโครงการ
พัฒนาตางๆใหไปเปนผูนําดําเนินการ  เปนผูรวมกิจกรรมทองถิ่นตลอดเปนระยะเวลานาน
...”   
 
ภายใตระบบอุปถัมภเชนนี้ สตรีในทองถิ่นอาจจะพบโอกาสหรืออุปสรรคในการเขามามี

สวนรวมทางการเมืองได จากขอมูลที่ไดพบวาหากสตรีสามารถที่จะเขาถึง “ผูใหญ” ได สตรีผูนั้นก็
จะไดรับโอกาสหรืออาจจะเรียกวาชองทางในการเขาสูวงการเมืองไดเปดออกใหสตรีผูนั้น ในทาง
ตรงกันขาม หากสตรีไมสามารถเขาหา “ผูใหญ” ไดแลวสภาวะการณเชนนั้นจะถือเปนอุปสรรคที่
สําคัญมากของสตรีเพราะเทากับขาดผูสนับสนุนที่สําคัญไป อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง
สตรีที่ตองการเขาสูการเมืองกับ “ผูใหญ” นั้นมิไดมีลักษณะที่เรียบงายเชนนั้นเทานั้น ความสัมพันธ
ที่ซับซอนกวาที่พบคือ การที่ “ผูใหญ” แสดงตัวเปนกลางในชวงกอนการเลือกตั้ง โดยแสดงออกวา
สนับสนุนผูสมัครทุกคนอยางเทาเทียมกัน แตแทจริงแลวกลับแอบสนับสนุนผูสมัครบางคนเปนการ
เฉพาะอยางลับๆ ผูมีสวนรวมโดยตรงฯที่ใหสัมภาษณยังใหขอมูลดวยวาโดยมากสตรีมักจะไมทัน
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ตอกลยุทธทางการเมืองของ “ผูใหญ” เหลานั้น จึงมักตกอยูในฝายที่ถูกทําใหเชื่อวาไดรับการ
สนับสนุนแตมิไดรับอยางแทจริง  
 
6.2.2 ระบบเครือญาตินิยมในการเมืองทองถิ่น 

การเมืองทองถิ่นในเขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะอิงเครือญาติอยาง
เดนชัด ผูใหสัมภาษณหลายทานกลาวตรงกันวาการที่สตรีจะเขามาเปนสมาชิกอบต.ไดนั้นปจจัย
การมีเครือญาติเปนนักการเมืองนับวามีสวนสําคัญมากตอการไดรับเลือกตั้งเขาไปทํางานในอบต. 
สตรีบางทานที่เขามาเปนสมาชิกอบต.ไดเพราะเปนผูที่มีญาติพี่นองมาก  เปนคนนามสกุลเดียวกัน
เครือญาติกันในหมูบานนั้นๆหรือในตําบลนั้นๆ การมีกลุมเครือญาติที่อยูในตําแหนงทางการเมือง
มีอิทธิพลตอสตรีในหลายๆทาง ในเบื้องตน สตรีที่มีญาติเปนนักการเมืองอาจจะไดรับการชักจูง 
ชี้แนะใหเห็นถึงขอดีของการเขาสูการเมือง สตรีที่กําลังลังเลใจอยูวาจะเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองหรือไมจึงสามารถที่จะตัดสินใจที่จะมีสวนรวมไดงายขึ้น นอกจากนี้ญาติที่เปนนักการเมือง
สามารถที่จะแนะนําชองทางและวิธีการรวมทั้งใหการสนับสนุนที่จะทําใหสตรีผานกระบวนการคัด
สรรทางการเมืองและเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองได  
 แมการมีเครือญาติที่มีตําแหนงทางการเมืองจะทําเปนปจจัยสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรีก็ตาม แตในขณะเดียวกันก็เปนอุปสรรคที่ขัดขวางการเขาสูการเมืองทองถิ่น
ของสตรีได ซึ่งจากการเก็บขอมูลในเขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดนครราชสีมาพบวามีผูมีสวนรวม
โดยตรงฯจํานวนไมนอยที่ไมพอใจผูสมัครรับเลือกตั้งสตรีที่มาจากครอบครัวที่เปนนักการเมือง
เพราะเห็นวาสตรีเหลานั้นมิไดมีความสามารถในการทํางานอยางแทจริง นอกจากนี้ยังเปนหวงวา
จะเปนการผูกขาดอํานาจในการบริหารจัดการทองถิ่นโดยเฉพาะในการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาทองถิ่น  
 
6.2.3 ความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง  
 ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีหลายทานชี้ใหเห็นถึงประเด็น
การขาดความรูความเขาใจในการกลยุทธทางการเมืองของสตรี กลยุทธทางการเมืองรวมความถึง
การวางแผนและการใชแผนการตางๆเพื่อใหไดมาซึ่ง “เสียง” ในการเลือกตั้ง ผูใหสัมภาษณยังเนน
ดวยวาในหลายๆโอกาสที่แผนการหรือกลยุทธในการเลือกตั้งของผูชายนั้นเกี่ยวพันกับผลประโยชน
ในอนาคตที่สัญญาวาจะใหแกชาวบานหากผูชายคนนั้นไดรับการเลือกตั้ง สตรีสวนใหญที่ต้ังใจเขา
มามีสวนรวมในการเมืองทองถิ่นไมมีความรูและไมมีความคิดที่จะใชแผนการเชนนั้นในการ
แสวงหาคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หากกลาวโดยคํานึงผลของการเลือกตั้งเปนเปาหมายแลว 
การที่สตรีไมสามารถดําเนินกลยุทธเชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนผูชายไดยอมเปนการทํา
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ใหโอกาสในการไดรับเลือกตั้งลดนอยลง ซึ่งนั่นหมายถึงจํานวนสตรีที่จะไดเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองลดลงนั่นเอง  ในบางกรณี สตรีผูลงสมัครรับเลือกตั้งทราบดีวากลยุทธอะไรที่ควร
นํามาใชแตดวยขอจํากัดของการเปนเพศหญิงทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนการนั้นได 
ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก การเขาหาชาวบานของสตรีที่มีขอจํากัดทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ 
กลาวคือสตรีไมสามารถรวมวงสนทนากับชาวบานไดในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่เปนสวนตัว
ของชาวบาน และการที่สตรีจะมีปฏิสัมพันธกับชาวบานที่เปนผูชายจะตองระมัดระวังอยางมากที่
จะมิใหถูกมองวาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม  
 อยางไรก็ตาม การที่สตรีขาดความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมืองก็สามารถปรับใช
ใหเกิดประโยชนได สตรีบางทานที่เคยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.กลาววาแมในชวงแรกที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งจะรูสึกวาการที่ตนเองไมมีความรูในกลยุทธดานการเมืองจะเปนอุปสรรคตอการ
ไดรับเลือกตั้ง แตในอีกทางหนึ่งก็เปนการทําใหสตรีเหลานั้นสามารถดําเนินกิจกรรมในการหาเสียง
เลือกตั้งไดอยางบริสุทธใจและทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจวาไดหาเสียงอยางถูกตองโปรงใส 
อาจกลาวไดวาการหาเสียงโดยปราศจากการใชกลยุทธทางการเมืองที่หวังผลประโยชนสวนตนนั้น
แมจะมีสวนทําใหไมสามารถไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต.ไดแตก็ทําใหสตรีเหลานั้นมีความรูสึก
ภาคภูมิในการมีสวนรวมทางการเมืองอยางใสสะอาดของตน 
 

6.3 ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ 
  

สวนนี้เปนการรวบรวมขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงในการเพิ่มระดับการมีสวนรวม
ของสตรี โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานองคการ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานตัวบุคคล และ
ดานกฎหมาย 
 
6.3.1 ดานองคการ 
 1.  หนวยงานดานองคการสตรี หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ควรจัดใหมีการเผยแพรความรู
และเสริมสรางทัศนคติในการมีบทบาท และมีสวนรวมในการทํางานทองถิ่น เชน จัดสัมมนาให
ความรูเร่ืองบทบาทสตรียุคใหม และพาศึกษาดูงานในองคการที่สตรีมีบทบาทในการชวยเหลือ
สังคมชุมชนที่ประสบความสําเร็จ 
 2.  สมาชิกองคการสตรีตาง ๆ ในชุมชน ควรมีการรวมตัวใหเหนียวแนนมีความสามัคคีกัน
ในการทํางานดานตาง ๆ เปนตัวอยางในการทํางานเพื่อกลุม เพื่อสังคม ชุมชนที่ตนเองอยูอาศัย 
เปนแบบอยางที่ดีของสตรีในหมูบานชุมชน พรอมทั้งออกแนะนําชักชวน เผยแพรประสบการณ
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ทํางานที่ประสบความสําเร็จใหกับสตรีทานอื่น ๆ ไดรับทราบ เพื่อเปนการปรับทัศนคติในดาน
บทบาทในการทํางานเพื่อสังคมและทองถิ่น 
 3.  หนวยงานองคการบริหารสวนตําบล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรออกใหความรูกับ
ประชาชนทั่วไป ถึงเรื่องการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นที่ประชาชนควรมีสวนรวม
อยางไรและมีบทบาทอยางไร  ที่จะทําใหทองถิ่นของตนเองนั้นมีความเจริญกาวหนามากขึ้น จึงจะ
ทําใหประชาชนไมวาจะเปนชายหรือหญิงกาวเขามาทํางานในบทบาทที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของตนเอง ไดถูกตอง ถูกเวลา ถูกกาลเทศะ ยังประโยชนสูงสุดใหเกิดกับชุมชน
ทองถิ่นนั้น ๆ  
 4.   จัดตั้งองคการเพื่อรวมกลุมขององคการสตรีในทองถิ่น เปนองคการที่ประสานความ
รวมมือใหการชวยเหลือองคการสตรีตาง ๆ ในทองถิ่น เพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีและพัฒนาสตรี
ที่จะกาวเขามาเปนผูนําชุมชนในอนาคต โดยใหการฝกอบรม ดานการพัฒนาทองถิ่น การจัดทํา
นโยบายและแผนงาน การเมืองการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองสวนทองถิ่นและ
การบริหารจัดการดานงบประมาณ 
 
6.3.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
 1.  จัดตั้งกลุมที่รวบรวมองคการสตรีในทองถิ่นใหเหนียวแนน เพื่อใหเกิดเอกภาพ เพื่อใหมี
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการทํางานระหวางกลุม ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกและกลุม เปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเมืองการปกครองสวนทองถิ่น 
 2. ระบบการเรียนการสอนในสังคม/ส่ือมวลชนชวยกระตุนสังคมยอมรับและเปดโอกาสให
สตรีที่มีความรู ความสามารถ เปนที่ยอมรับเขามาทํางานเพื่อชุมชนมากขึ้น 
 3. กลุมแมบาน หรือองคการสตรีในชุมชนตองสนับสนุนสตรีในกลุมที่มีความสามารถ มี
ผลงานดีและสม่ําเสมอ ใหเขามาทํางานเพื่อชุมชนอยางจริงจัง โดยไมแกงแยงกัน 
 
6.3.3 ดานตัวบุคคล 

1.    สตรีที่ตองการเขามาทํางานเพื่อชุมชนตองแสดงความสามารถใหเปนที่ยอมรับกับ 
ประชาชนในทองถิ่น โดยตองเขามามีบทบาทสรางผลงานในกลุมตาง ๆ ในชุมชน เชน กลุมแมบาน 
กลุมอาสาสมัคร เปนตน 

2.  สตรีที่ตองการเขามาทํางานเพื่อชุมชนตองมีจิตใจดีงาม ประพฤติตนเปนคนดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต เปนแบบอยางทั้งตนเองและครอบครัว ชอบชวยเหลือสังคม ชุมชน  ใหความรวมมือ
ในงานดานตาง ๆ ของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
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3. สตรีที่ตองการเขามาทํางานเพื่อชุมชนตองกลาเสนอตัวเขามาทํางาน เพื่อแสดงความ 
สามารถและจิตสํานึกที่ตองการจะพัฒนาชุมชน ทํางานเพื่อสังคม 

4.  สตรีที่ตองการเขามาทํางานเพื่อชุมชนตองสรางความเขาใจอันดีกับสมาชิกใน
ครอบครัวและไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว 

5. สตรีที่ตองการเขามาทํางานเพื่อชุมชนควรเสริมสรางศักยภาพ และพัฒนาตนเองในทุก 
ๆ ดาน อยางสม่ําเสมอ 
 
6.3.4 ดานกฏหมาย 
 1.  ใหความรูดานกฎหมายแกกลุมสตรีในชุมชนเพิ่มข้ึน 
 2.  จัดสวัสดิการ คาตอบแทน  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการเขามา
ทํางานเพื่อชุมชนของสตรีมากขึ้น 
 3.  ควรจัดใหมีกฎหมายกําหนดใหผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนนายกและสมาชิก อบต.ตอง
มีอายุไมเกิน 60 ป เพื่อเปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาแสดงบทบาททางการเมืองการปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มข้ึน สตรีก็จะมีโอกาสเพิ่มข้ึน 
 4.  ควรมีกฎหมายกําหนดวาการเปนสมาชิก อบต. หรือ นายก อบต. ไมใหดํารงตําแหนง
ดังกลาวไดไมเกิน 2 สมัยติดตอกัน 
 

6.4 สรุปความ 
  

จากการวิเคราะหกรณีศึกษาการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นในเขตพื้นที่อบต.ใน
จังหวัดนครราชสีมา พบวามีกลุมทางการเมืองชัดเจนเมื่อกลาวถึงมิติการเมือง โดยเฉพาะเครอืขาย
และสาขาของพรรคการเมืองระดับชาติที่หยั่งรากลึกถึงระดับตําบลและหมูบาน ในมิติเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจสวนใหญเปนเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาการเกษตร ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่มีอาชีพ
ในดานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม และในมิติสุดทายคือมิติสังคมนั้น จากขอมูลที่ไดพบวาสังคมมี
ทัศนคติที่ปะปนกันอยูระหวางทัศนคติที่เปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองและ
ทัศนคติที่กีดกันสตรีไมเชื่อวาสตรีควรเขามาทํางานดานการเมือง ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา
ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไดแก การมีกลุมการเมืองสนับสนุน, การมี
การศึกษามีความรู, การเขากลุมทางสังคม, และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน  
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บทที่ 7 
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดสงขลา 
 
 เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอกรณีศึกษาสถานการณการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 5 แหงของจังหวัดสงขลา ไดแก  
  
 1.  องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ 
 2.  องคการบริหารสวนตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ 
 3.  องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง  อําเภอเมือง 
 4.  องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา 
 5.  องคการบริหารสวนตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร 
 
 ผูวิจัยใชรายไดของ อบต.และจํานวนสมาชิก อบต.สตรีเปนเกณฑในการเลือกอบต.ที่จะ
เขาไปเก็บขอมูล โดยจะเห็นไดจากตารางที่ 7.1 วา อบต.ที่เลือกมานั้นมีทั้ง อบต. ที่มีรายไดสูง 
(อบต.ทาขามและอบต.สํานักแตว) และรายไดตํ่า (อบต.ชิงโค) และในขณะเดียวกันก็มีอบต.ที่มี
สมาชิกสตรีมาก (อบต.ชิงโค) และอบต.ที่มีสมาชิกสตรีนอยหรือไมมีเลย ซึ่งไดแก อบต.ทั้งสี่แหงที่
เหลือนั่นเอง  ประชากรในอบต. ทั้ง 5 แหง โดยภาพรวมมีอาชีพทําสวนยาง ทําสวนผลไม ทํานา 
เพาะปลูกและรับจางสภาพแวดลอมโดยทั่วไปเปนสังคมชนบท 
 
ตารางที่ 7.1 ขอมูลทั่วไปของ อบต.ที่เลือกศึกษา 

จํานวนสมาชิก 
อบต.สตรี   

ชาย หญิง 

จํานวนประชากร 
ชาย 

จํานวนประชากร 
หญิง 

รวม 
งบประมาณ 
ประจําป 2548 

(ลานบาท) 
ทาขาม 15 1 3,681 4,122 7,803 19.7 
จะโหนง 22 0 3,363 3,338 6,701 7.9 
ทุงหวัง 19 1 4,371 5,180 9,911 13.4 
สํานักแตว 20 0 5,424 4,882 10,306 19.9 
ชิงโค 8 4 2,732 2,792 5,714 6.0 
ที่มา: รวบรวมจาก แผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ. 2549-2551 ของอบต.ทั้งหาแหง 
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 การเก็บขอมูลคร้ังนี้ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของ
สตรีในพื้นที่ อบต. 5 แหงดังกลาว อบต. ละ 10 – 11 คน รวม 51 คน โดยในจํานวนนั้นเปนสมาชิก
อบต.สตรีจํานวน 5 คน (รอยละ 9.8) เปนสตรีที่เปนผูนําองคกรสตรี 10 คน (รอยละ 19.6) เปนสตรี
ที่เปนผูนําชุมชน 4 คน (รอยละ 7.9) และเปนประชาชนที่เกี่ยวของ 4 คน (รอยละ 7.9) โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7.2 
 
ตารางที่ 7.2 ขอมูลของตัวอยางของกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ  
 

เพศ ลักษณะการมีสวนรวม 
 หญิง (%) ชาย (%) รวม (%) 

   สมาชิกอบต. 
   ผูนําองคกรสตรี 
   ผูนําชุมชน 
   อ่ืนๆ (ประชาชนที่เกี่ยวของ) 

5 (9.8) 
10 (19.6) 
4 (7.9) 
4 (7.9) 

5 (9.8) 
0 (0.0) 

13 (25.5) 
10 (19.6) 

10 (19.6) 
10 (19.6) 
17 (33.4) 
14 (27.5) 

   รวม  23 (45.2) 28 (54.9) 51 (100.1) 
 
 
 อบต.ทั้ง 5 แหง ต้ังใน 5 อําเภอ จ.สงขลา เปน อบต.ที่มีประชาชนอยูในพื้นที่มีลักษณะ
เปนชนบทประมาณรอยละ 90 ของประชาชนมีอาชีพเกษตรกร คือทําสวนยาง ทําสวนผลไม ทํานา   
เปนตน นอกจากนี้ประชาชนในจังหวัดสงขลาสวนใหญรอยละ 64 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 33 
นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 2.37 นับถือศาสนาคริสต และที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ๆ (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, 2548) 
 

7.1 การวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี 
  

ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
ของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดสงขลาโดยใชกรอบการวิเคราะหที่ไดนําเสนอไปแลวใน
สวนทายของบทที่ 2 ผลจากการสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงฯในเชิงลึกทําใหทราบวาปจจัย
สําคัญที่สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองในสวนของปจจัยสวนบุคคลไดแก การสนับสนุน
จากครอบครัว  จากบิดามารดาและจากสามี อาจจะกลาวไดวาหากสามีไมสนับสนุนแลวสตรีทาน
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นั้นก็ไมมีโอกาสที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมืองดวยการลงสมัครรับเลือกตั้งไดเลย มิฉะนั้นก็
อาจจะเปนดังที่ผูใหสัมภาษณหลายทานไดใหขอมูลไววา การพยายามจะเขารวมทางการเมอืงของ
สตรีโดยมิไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวทําใหครอบครัวแตกแยก นอกจากการสนับสนุนจาก
ครอบครัวแลว การกลาแสดงออก การมีภาวะผูนํา และการมีความรูความสามารถตางก็เปนปจจัย
สวนบุคคลที่สําคัญเชนกัน สําหรับปจจัยสนับสนุนดานการเมืองนั้น ปจจัยที่โดดเดนมากที่ผูให
สัมภาษณชี้ใหเห็นคือ การไดรับการสนับสนุนจากญาติพี่นองที่อยูในอํานาจทางการเมือง เพราะ
ญาติพี่นองที่เปนนักการเมืองนั้นจะนํามาซึ่งชองทางและทรัพยากรที่จําเปนตอการไดรับการ
เลือกตั้ง สวนสุดทายคือปจจัยสนับสนุนดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปจจัยที่สําคัญคือการทํางาน
สวนรวมในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหชาวบานไดเห็นความสามารถในการทํางาน 
รวมทั้งเปนการสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนใหไดรับการเลือกตั้งอีกดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยการ
รับรูถึงการยอมรับของประชาชนในทองถิ่นที่ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรีอีกดวย  

สําหรับอุปสรรคที่ขัดขวางการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดสงขลานั้น 
อุปสรรคสวนบุคคลไดแก การมีภาระครอบครัวตองดูแล ทําใหไมมีเวลาที่จะเขารวมทางการเมือง 
เพราะผูใหสัมภาษณกลาววาการทํางานการเมืองจะตองใชเวลามากทําใหสตรีที่มีครอบครัวตอง
ดูแลนั้นจะไมสามารถปลีกเวลามาทํากิจกรรมทางการเมืองไดเลย ในสวนของอุปสรรคดาน
การเมือง ไดแก การถูกโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมือง และความยากลําบากในการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง และอุปสรรคสวนสุดทายดานสังคมและวัฒนธรรมนั้น จากการเก็บขอมูลพบวาอุปสรรค
ดานนี้ที่สําคัญคือความเชื่อเดิมที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี อาทิ ความ
เชื่อที่วาสตรีไมเหมาะกับงานการเมือง หรือความเชื่อที่วาสตรีมีความสามารถในการทํางานไม
เทากับบุรุษ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการรับรูถึงขอจํากัดดานจารีตประเพณีและการไมยอมรับการ
เองของสตรี  
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ภาพที่ 7.1 ปจจัยและอุปสรรคของการเขามามีสวนรวมฯของสตรีในเขตพื้นที่อบต.ของจังหวัดสงขลา 
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7.2   เรื่องเลา (Story) เกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมี
สวนรวมของสตรี 
 
 จากการสัมภาษณเจาะลึกจากผูที่มีสวนเกี่ยวของตาง ๆ นํามาวิเคราะหเพื่อหาปจจัย
สงเสริมและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมือง โดยเฉพาะการเขาเปนสมาชิก อบต. ของสตรี
ในชนบทจังหวัดสงขลา มีประเด็นที่เปนลักษณะชัดเจนและนาสนใจเพื่อใชเปนขอมูลในการ
สงเสริมสตรีใหมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในระดับ อบต. ดังนี้ 
7.2.1  การศึกษา ความรู ความสามารถ 
 สตรีในชนบทจังหวัดสงขลาโดยทั่วไปมีการศึกษาต่ํากวาผูชาย  สวนเรื่องความรู
ความสามารถนั้น สตรีผูที่ไดรับเลือกเปนสมาชิก อบต. และผูที่เปนผูนํากลุมสตรีคิดวาตนมีความรู
ความสามารถ มีความรูความเขาใจทางการเมืองทองถิ่นเพราะสตรีกลุมนี้มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  แตการจะไดรับเลือกตั้งเขาสูตําแหนงทางการเมืองของสตรีไมใชข้ึนอยูกับการศึกษา
อยางเปนทางการ  แตจะขึ้นอยูกับความสามารถที่จะทํางานตาง ๆ ในชุมชนและมีผลงานเปนที่
ยอมรับหรือเปนที่ปรากฏวาเปนผูมีความสามารถ เปนผูนาํจนเปนที่ยอมรับของกลุม แตปจจยัอืน่ ๆ  
มีความสําคัญมากกวา เชน การมีครอบครัว มีญาติอยูในระบบการเมืองหรือมีคะแนนเสียงทาง
การเมือง สําหรับผูหญิงบางคนที่มีความรูความสามารถมีการศึกษาดีก็อาจไมนิยมเขาสูเสนทาง
ทางการเมือง เพราะคิดวาเสียเวลา ยุงยาก สูไปทํามาหากินดีกวา ไปทําธุระสวนตัวดีกวา 
 
7.2.2  ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 การมีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะชวยใหสามารถสูการเมืองไดงายไมวาเปนผูหญงิ
หรือผูชาย สําหรับผูหญิงที่อาจจะเปนผูนําสตรีกลุมตาง ๆ ก็ไมอยากเขาสูการเมืองเพราะเสียเวลา
ตองทํามาหากิน เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมดี 
 
7.2.3   ครอบครัว 
 ปจจัยครอบครัวเปนทั้งปจจัยเสริมและเปนอุปสรรค ถาผูหญิงมาจากครอบครัวมีฐานะ มี
อิทธิพลทางการเมืองก็จะเขาสูการเมืองไดงาย แตปจจัยครอบครัวก็เปนอุปสรรค เพราะถาผูหญิง
เขาสูการเมือง  อาจมีสวนทําใหครอบครัวแตกแยกเพราะการที่บทบาทสตรีตามที่สังคมคาดหวงัคอื
การดูแลครอบครวั โดยเฉพาะการเลี้ยงดูบุตร 
 นอกจากนี้ยังมีปญหาบิดามารดาไมชอบใหลูกสาวลงเลือกตั้ง เพราะมีความเปนหวง เกรง
วาจะเปนอันตราย และสงเสริมใหลูกผูหญิงดูแลเด็กในครอบครัวมากกวา 
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 ถาผูหญิงลงเลนการเมืองจะมีผลทําใหครอบครัวแตกแยก (ถาสามีไมสนับสนุน) และ
สังเกตวา ผูหญิงบางคนเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง  ขณะที่ยังเปนโสด แตพอแตงงานก็จะไมลงเลน
การเมืองอีกตอไป 
 
7.2.4  วาดวยเรื่องความเชื่อ ทัศนคติตอสตรี 
 ประชาชนในภาคใตโดยทั่วไปมีความสนใจทางการเมือง แตคําวาประชาชนในภาคใตนี้
สวนมากมักมีความหมายวาเปนผูชาย เวลาหลังเลิกงาน เวลาเย็นหรือเมื่อมีเวลาวางตอนเชา อาจ
จับกลุมตามรานน้ําชา ต้ังวงเปนสภากาแฟ พูดคุยวิจารณทางการเมืองกันตางคนตางใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปเกี่ยวกับการเมืองตาง ๆ ตลอดจนสนใจสิทธิตาง ๆ ของตนเอง การ
รวมกลุมของผูชายเชนนี้เปนเสมือนวิถีชีวิตของชาวภาคใต ผูหญิงจะอยูบานดูแลครอบครัวเลี้ยงลูก 
ผูหญิงจึงเขากับกลุมผูชายไมได นายก อบต. อีกทานยอมรับวา ถาสมาชิก อบต. เปนผูหญิงจะไม
คอยสามารถรวมกลุมพบปะสังสรรคอยางกับผูชายไดอยางสนิทสนม เพราะผูหญิงไมอาจจะนั่งกิน
เหลาดวยกันได ทําใหดูเหมือนไมสนิทกันเทาที่ควร ทําใหสมาชิกอื่น ๆ รูสึกวาอยูคนละพวก ใน
รายละเอียดสมาชิก อบต. ผูนําชุมชน เชน กํานันผูใหญบาน ที่เปนผูชายใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเขาสูการเมืองของสตรี ดังนี้ 
 

 ผูหญิงไมสนใจการเมือง ไมสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง “ถาจะลงสมัครตองมีคน
เชียรดวยซ้ําไป” 

 คนในหมูบานไมคอยอยากเลือกผูหญิง เพราะคิดวามีความสามารถต่ํากวาผูชาย 
 ในชนบท ชาวบานที่เปนชาวมุสลิมจะไมนิยมใหผูหญิงเลนการเมือง 
 สตรีไมสามารถผสมกลมกลืนกับกลุมสมาชิกผูชายไดเพราะเหตุผลหลายประการ 
เชน “คอการเมืองสวนใหญอยูในวงเหลา รานน้ําชา ซึ่งเปนสภากาแฟ” 

 งานการเมืองไมเหมาะกับผูหญิง แตผูหญิงจะเปนผูนํากลุมตาง ๆ ไดตามที่ถนัด 
(ในฐานะผูหญิง) เชน กลุมสตรีทําเครื่องแกง ศูนยเด็กเล็ก กลุมเยาวชน 

 ถาผูหญิงสมัครรับเลือกตั้งจะถูกโจมตีจากฝายตรงขามไดงาย เพราะการเมือง
บางครั้งมุงจะไดรับชัยชนะอยางเดียว อาจนําเรื่องสวนตัวมาเปนประเด็นทาง
การเมืองและเรื่องที่ออนไหว ไดแก เร่ืองชูสาว 

 ผูหญิงมีอารมณออนไหว ไมหนักแนน เชน ถาถูกฝายตรงขามโจมตีจะทอถอย ไม
อยากลงเลือกตั้ง ลาออกไดงาย 
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 ผูหญิงในชนบทสวนมากยังขาดศักยภาพที่จะเปนผูนําเมื่อเปรียบเทียบกับผูชาย 
เชน  การศึกษาจะต่ํากวาผูชาย  ไมคอยไดออกสังคมหรือรูจักเรื่องตาง  ๆ 
กวางขวางเทาผูชาย 

 ผูหญิงยังไมมีวิสัยทัศนทางการเมือง เชน การรวมกลุมทางการเมืองหรือเพื่อหวัง
ผลทางการเมือง ไมมีมาก ไมตอเนื่อง นอกจากนี้ยังคิดวา “เพราะเวลาเลือกตั้ง
ผูหญิงจะเลือกใครตองใหสามีเปนผูชี้แนะ”  และผูหญิงจะลงเลือกตั้งหรือไมอยูที่
ครอบครัว(ผูชาย) สนับสนุน 

 ชาวบานยังไมยอมรับสตรีมาเปนผูนําทางการเมืองโดยทั่ว ๆ ไป ผูหญิงเขาเปน
สมาชิก อบต. ดวยสถานการณบังคับใหเปนไปมากกวา เชน บิดาหรือพี่ชายตาย
ยังหาใครลงแทนไมได จึงตองลงแทน หรือหัวหนากลุมลงสมัคร/ชวยผลักดันเปน
ญาติ 

 
7.2.5   ความคิดเห็นของสตรีถึงสาเหตุที่สตรีมีสวนรวมทางการเมืองตํ่า 
 ตามความคิดเห็นของสตรีในชนบทใน จ.สงขลาจากการสัมภาษณพบวามีความคิดเห็น
หลากหลายถึงอุปสรรคที่ทําใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองต่ําโดยเฉพาะการเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิก อบต. ดังนี้ 
 
 (1)  ทัศนคติของผูหญิงที่มองตัวเองวาผูหญิงควรอยูดูแลบาน ดูแลครอบครัว  สามีไมเห็น
ดวย และถาไดรับการเลือกตั้งก็จะทํางานไมเต็มที่  ในทางตรงขามผูหญิงจํานวนมากมีความเห็น
วา การเมืองวุนวาย ยุงยาก 
 (2)  ผูนําผูหญิง เชน กลุมอาชีพทําน้ําบูดู ขาวยําสําเร็จรูป แสดงความคิดเห็นวา แมวาเธอ
จะสนใจการทํางานของ อบต. วาเมื่อไดรับเลือกตั้งแลวไดทําอะไรใหประชาชนไดบาง มีความ
จริงจังขนาดไหน เพียงแตสนใจตรวจสอบติดตามการทํางานของ อบต. แตเธอเองไมสนใจลงสมัคร
รับเลือกตั้ง เพราะคิดวายุงยากและมีปญหามาก ไมชอบวุนวาย 
 (3)  ไมลงเลือกตั้งฯ  เพราะความรู ไมมี เพราะสตรีชนบทจํานวนมากมีการศึกษา
ระดับประถม 
 (4)  ไมมีเวลาตองทํามาหากิน 
 (5)  กลัวทํางานเขากับเขา (ผูชาย) ไมได 
 (6)  กลุมผูหญิงยังมีการรวมตัวไมแนน ผูนําสตรีซึ่งเปนผูนํากลุมอาชีพกลาววา กลุม
ผูหญิงจะตองมีการรวมกลุมกันใหมากกวานี้ ตองทําอะไรหรือผลักดันสตรีดวยกัน  ผูหญิงตอง 
“พยายามทําทุกอยางดวยตนเอง”   มีจํานวนไมนอยที่รอพึ่งผูชาย 
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 (7) แพอํานาจเงิน 
 (8)  ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ตัวอยางเชน  ผูนําสตรีกลาววาผูหญิงหลายคนในหมูบานมี
ความสามารถและตั้งใจทํางานใหกับหมูบาน แตถามีฐานะไมดีในระยะยาวก็ไมอาจทํางานได
เต็มที่ 
 (9)  ไมไดรับการสนับสนุนจากผูที่เปนผูบริหาร อบต. ในปจจุบัน ผูนําสตรีผูหนึ่ง กลาววา 
สภาพสังคมปจจุบันโดยเฉพาะใน อบต. ที่เธออยูนั้น “ยังไมเห็นวาจะมีวิธีใดที่จะชวยสงเสริมให
สตรีสามารถเขาเปนสมาชิก อบต.ไดมากขึ้น” และรูสึกผิดหวังกับอบต. ชุดนี้มากที่ไมกิจกรรม
สงเสริมสตรีเลย 
 (10) ผูชายในชนบทมีการศึกษาสูงกวาผูหญิง 
 (11) ผูหญิงในเขต อบต. ไดแสดงความคิดเห็นตอการที่ผูหญิงไมสามารถเขาสูการเมืองได
ในประเด็นอื่น ๆ หลากหลาย เชน 
  11.1  จารีตประเพณีไมเปดโอกาส 
  11.2  ผูหญิงเกรงใจคนมากเกินไป 
  11.3  ผูหญิงพูดจาไมหนักแนน ไมเหมาะจะเปนผูนํา 
  11.4  ปญหาการยอมรับของผูชาย 
  11.5  ทํางานไดไมเต็มที่ เพราะตองดูแลลูกและสามี 
 
7.2.6    ตัวอยางสมาชิก อบต. สตรี 
 เพื่อใหเห็นภาพตัวอยางสมาชิก อบต. สตรี จึงขอนําเสนอภาพรวมโดยยอดังนี้ 
 สมาชิก อบต. ที่เปนสตรีผูนี้มี อายุ 32 ป เปนโสด จบการศึกษาปริญญาตรี อยูในชุมชนที่
ประชาชนสวนใหญเปนชาวพุทธ 
 การลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะบิดามารดาสนับสนุน เคยทํางานเปนลูกจางของ อบต.อยู
แลว และเมื่อสมาชิก อบต. ผูหญิงเสียชีวิตลงจึงลงสมัครแทน เพราะกลุมเดิมลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนครั้งที่สอง 
 เมื่อเขามาทํางานในฐานะสมาชิก อบต. คร้ังแรก รูสึกวิตกกังวลมาก เพราะกลัววาจะทํา
ใหชาวบานผิดหวัง แตเมื่อเขามาทํางานไดรับมอบหมายใหทําโครงการตาง ๆ เชน สงเสริมกลุม
สตรีทําเครื่องแกง  กลุมสงเสริมกิจกรรมเยาวชน  โครงการเรียนรูเกษตรธรรมชาติ  กลุมทําน้ํายา
อเนกประสงค  เมื่อทํางานก็พยายามทุมเทมาก เพราะมีเวลาและตั้งใจทํางานได เนื่องจากยังไมมี
ครอบครัว เมื่อทํางานและไดผลสําเร็จก็รูสึกวาสบายใจขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น และคิดวา
ประชาชนใหการยอมรับในระดับที่นาพอใจ และคิดวาจะทํางานสวนรวมใหดีที่สุด ใหประชาชน
เกิดความเชื่อถือ 
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 เมื่อถามวาอะไรที่มีสวนชวยใหผูหญิงเขามาเปนสมาชิก อบต.ไดมากขึ้น เธอตอบวา 
ผูหญิงจะตองมีความมั่นใจในตัวเองกอน ตองกลาแสดงออก กลาอาสาเขามาทํางาน มคีวามรูเร่ือง
ตาง ๆ ที่จะทํางาน นอกจากนี้ความเปนโสดจะชวยใหทํางานไดเต็มที่ อยางไรก็ตามผูหญิงจะยิ่ง
ไดเปรียบมากขึ้น (มั่นใจหรือเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น) ถามีครอบครัวดี มีฐานะดีในชุมชน 
 สวนความเห็นที่วาอะไรเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการเขาเปนสมาชิก อบต. ของผูหญิง เธอมี
ความเห็นวา ผูหญิงมักจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง กลัวที่จะทําหนาที่เปนผูนํา แตผูหญิงเปนคน
ซื่อสัตยเห็นอะไรไมถูกตองก็มีความ “ตรงไปตรงมา” จึงทําใหคนอื่นหรือผูรวมงานบางคนอาจจะไม
ชอบ ไมอยากใหเขารวมวงดวย 
 
 การที่จะสงเสริมใหผูหญิงเขามาเปนสมาชิก อบต. มากขึ้นนั้น  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ผูหญิงจะตองเสนอตัวใหชุมชนเชื่อถือ  เชื่อมั่นและทําใหเห็นเปนตัวอยางวา
ผูหญิงก็มีความสามารถทําอะไรไดมากมาย 
  2.  ผูหญิงตองสรางแรงกระตุนใหตนเองมากขึ้นกวาเดิม เพราะทั่ว ๆ ไปไม
อยากจะเขามายุงกับงานการเมือง 
  3.  ผูหญิงที่จะสมัครรับการคัดเลือกเปน อบต. ตองมีอัธยาศัยดี  ทํางานสังคม
หรือในชุมชนตอเนื่องยาวนาน ไมใชเสแสรง ตองมีมนุษยสัมพันธดี มีความละเอียดออนในเรื่อง
ตาง ๆ แมนวาเปนเรื่องเล็กนอย 
  4.  ผูหญิงตองมีการศึกษาสูง แตอยางไรก็ตามยังเปนปจจัยไมสําคัญมากนัก  
ตองแสดงวามีความสามารถ 
 

7.3  ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ 
 
 ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมโดยตรงกับการยกระดับ การมีสวนรวมทางการเมืองระดับ 
อบต. แบง 4 ดาน คือ ดานองคการ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานตัวบุคคลและดานกฎหมายดังนี้ 
7.3.1  ดานองคการ 
 1.  การสงเสริมศักยภาพของสตรี ใหมีการศึกษาสูง มีโอกาสไดไปดูงานตาง ๆ ในที่อ่ืน ๆ 
จะไดพบเห็นวาที่อ่ืนหรือจังหวัดอื่น ๆ วากลุมสตรีนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จ 
 2.  มีการรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของสตรีและใหสตรีเห็นความสําคัญของ
ตนเองและมีทัศนคติของตอตนเองวาเปนผูมีความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีในชนบทที่มี
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ความสามารถเปนผูนําในดานตาง ๆ ใหเปนตัวอยางจุดประกายจูงใจใหสตรีมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น 
 3.  กลุมผูหญิงตองมีความสามัคคีกันมากกวานี้ รวมกลุมกันใหเหนียวแนน ปรับทัศนคติ
วาผูหญิงก็มีความสามารถเทียบเทาผูชาย จะมีจุดดีที่ผูหญิงสามารถทํางานทางสังคมวัฒนธรรม
เด็กสตรี การสงเสริมอาชีพไดละเอียดออนดีกวาผูชาย และงานชุมชนในสวนนี้เปนงานสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน เชน  ลักษณะการเปนผูนําสตรีในชนบท จ.สงขลา แมนวา
การเปนผูนํากลุมที่ยังมีลักษณะเชื่อมโยงกิจกรรมของความเปนผูหญิง เชน เปนผูนํากลุมสงเสริม
อาชีพ การทําขนมไทย เปนผูสอน/ครู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนครูผูนําโรงเรียน   ตาฎิกา 
(โรงเรียนสอนเด็กเล็กตามหลักศาสนาอิสลาม) แตการเปนผูนํากลุมในบทบาทนี้มีความสําคัญใน
การพัฒนาสังคมชนบท 
 
7.3.2   ดานสังคมและวัฒนธรรม 
   ทัศนคติของประชาชนทั่วไปตองไดรับการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะเกี่ยวกับอคติทางเพศ 
ซึ่งมักแสดงออกจากสื่อสารมวลชนตาง ๆ เชน การตูน รายการโทรทัศนที่แสดงตลกโดยใชความมี
อคติตอสตรีเพศมาทําใหนารังเกียจใหผูฟงหรือดู เรียนรูรับเอาวาสตรีมีคุณลักษณะนารังเกียจบาง
ประการ ทําสตรีมีภาพพจนที่เปนอุปสรรคตอการไดรับความเชื่อถือเปนผูนําทางการเมืองหรือมี
บทบาททางการเมือง 
 
7.3.3 ดานตัวบุคคล 
 1.  สตรีที่ตองการสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ควรเริ่มทํางานที่เกี่ยวของการเมืองกอน เชน การ
เขามาเปนผูนํากลุมอาชีพ “ถาทํางานดีคนตองชม” เชน เมื่อเปนผูนํากลุมอาชีพ เชน เมื่อนําสินคา
ไปขายในงาน OTOP ที่กรุงเทพฯ ทําใหขายไดหมด ทุกคนขายดี ประชาชนก็เห็นและรูจักเพราะพูด
ปากตอปาก ตองทํากลุมตาง ๆ ใหดีและตอเนื่องเปนเวลานาน ๆ  
 2.   สตรีที่สนใจลงสมัครฯ ตองทํางานชุมชนและทําผลงานอยางตอเนื่อง ตองอาศัย
ความสามารถของตนเอง อยาหวังพึ่งคนอื่นหรืออาศัยสรางความดี 
 3.  สตรีตองอาศัยการมีบทบาททางการเมืองรวมกับทีมที่ประชาชนกําลังนิยมและสมาชิก 
อบต. (ซึ่งสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเปนผูชาย) ดวยกันเองแนะนําและชวยหาเสียงให 
 4.  ผูหญิงตองกลาเสนอตัวเขาทํางานโดยไมตองรอใหใครเชิญ เพื่อแสดงถึงจิตใจตองการ
อาสาสมัครทํางานเพื่อสังคม 
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 5.  จากการสัมภาษณ มีผูใหความเห็นวาผูหญิงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก อบต. 
ควรมีบุคลิกดังนี้ คือ กลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธดี เสียสละ “ทํามากกวาพูด” มีความเปนผูนํา
มากกวาปจจุบัน (ผูชายคิดวาปจจุบันผูหญิงไมคอยมีลักษณะเปนผูนํา) ชอบเขาสังคม 
 6.  สงเสริมสตรีที่มีญาติและพรรคพวกจํานวนมากจะไดเปรียบเมื่อลงสมัคร เชน ถาใน
หมูบานเปนญาติ ๆ กัน จะมีโอกาสไดสูง โดยเฉพาะสามีตองชอบทํางานการเมืองและชวยหาเสียง
ให จะสามารถเพิ่มจํานวนสมาชิก อบต.สตรีได 
 7.  ผูหญิงตองรูจักการประชาสัมพันธตนเองใหคนอื่นรูถึงความเปนผูนําในเรื่องตาง ๆ และ
ขอใหดูผูนําสตรีระดับประเทศเปนตัวอยาง 
 8.  สตรีตองเปนที่พึ่งของตนเอง คือตองพัฒนาตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการให
สําเร็จอยางมัวรอผูชายหรือคนอ่ืนชวยเหลือทําใหเสียภาพพจน 
 
7.3.4   ดานกฎหมาย 
 1.  ควรมีกฎหมายกําหนดสัดสวนวาตองมีสมาชิก อบต. จํานวนเทาไรในแตละตําบลหรือ
กําหนดวาเปนผูหญิงที่ไดคะแนนเลือกตั้งสูงสุดใน 1 หมูบานเปนสมาชิก อบต. 
 

7.4   สรุปความ 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลกรณีศึกษาทั้ง 5 อบต.ในจังหวัดสงขลา ทั้ง 5 อบต. มีการ
รวมกลุมทางการเมืองคอนขางชัดเจนและมีความเชื่อมโยงทางการเมืองและพรรคการเมือง
คอนขางชัดเจน การไดรับเลือกตั้งหรือไมจําตองมีการเขารวมทางการเมืองชัดเจนและใชเวลา
ยาวนาน อยางไรก็ตามทางดานเศรษฐกิจเปนแบบพึ่งพาเกษตร ประชาชนสวนมากเปนเกษตรกร 
สภาพสังคมยังมีความสัมพันธใกลชิดเปนกันเอง คนยังสามารถทักทายกัน รูจักกันและกัน
ตลอดจนรูจักสมาชิกครอบครัวของกันและกันคลายเครือญาติ สังคมเชนนี้ สมาชิกในสังคมไมวา
ชายหรือหญิงไมคิดวามีการกีดกันโอกาสทางสังคมไมใหสตรีเขาสูการมีบทบาททางการเมือง แต
จากคําใหสัมภาษณแสดงวาทั้งสังคม (ทั้งชายและผูหญิง) ยังมีลักษณะ อคติตอผูหญิงในการเขาสู
การเมืองอยางไมไดต้ังใจ แตทัศนคติทางลบตอสตรีที่จะเขาสูการเมืองชี้ใหเห็นวาเปนสังคม
คอนขางกีดกันโอกาสทางการเมืองของสตรี 
 จากลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตร สังคมคอนขางกีดกันโอกาสของสตรีและเปน
การเมืองที่คอนขางมีกลุมการเมืองชัดเจน ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมการเมืองที่เหมาะสมกับ
บริบทดังกลาวของจังหวัดสงขลาจึงนาจะมีลักษณะตองมีกลุมการเมืองสนับสนุน การเขากลุมทาง
สังคม และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 
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บทที่ 8 
การวิเคราะหความเหมาะสมของปจจัยทีส่งเสริมการมีสวน

รวมทางการเมืองของสตรีในสามมิติ 
 

ในบทนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหเพิ่มเติมในสามมิติโดยใชปจจัยภายนอกเปนกรอบ โดยมิติแรก
คือมิติการเมือง มิติที่สองคือมิติสังคม และมิติที่สามคือมิติเศรษฐกิจ ภาพที่ 8.1 แสดงกรอบคิด
ของสําหรับวิเคราะหปจจัยและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นที่สอดคลองกับ
มิติทั้งสาม กรอบคิดนี้เกิดขึ้นจากการสังเคราะหความรูและความเขาใจในขอมูลที่เขาไปเก็บมาได
จากภาคสนาม กรอบคิดนี้ใชสําหรับพิจารณาความเหมาะสมของปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่นของสตรี วิธีคิดก็คือภายใตเงื่อนไขของปจจัยภายนอกทั้งสามนี้ประกอบกนั เรา
สามารถที่จะระบุไดวาปจจัยใดบางที่จะสามารถใชสงเสริมการมีสวนรวมฯของสตรีไดอยาง
เหมาะสม กลาวโดยสรุป การวิเคราะหในลักษณะนี้เปนการทบทวนซ้ําเพื่อยืนยันวาปจจยัทีผู่มสีวน
รวมโดยตรงฯเห็นวามีความสําคัญ (ดังที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่4 ถึงบทที่ 7) นั้นมีความเหมาะสม
กับสภาพสังคมนั้นๆจริง  
 
ภาพที่ 8.1 กรอบคิดสําหรับวิเคราะหปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี  
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 ภายในสังคมหรือในพื้นที่หนึ่ง เราสามารถอธิบายลักษณะของมันไดในสามมิติ นั่นคือ  
1. มิติการเมือง มิติการเมืองนั้นสามารถแบงออกไดเปนสองลักษณะที่เปนคูตรงขาม 

ไดแก มีกลุมทางการเมืองที่ชัดเจนและไมมีกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน  
2. มิติสังคม สามารถแบงออกไดเปนสองลักษณะเชนกันคือ สังคมที่มีการกีดกันสตรีและ

สังคมที่เปดโอกาสใหสตรี  
3. มิติเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสองลักษณะคือ เศรษฐกิจแบบพึ่งพา

เกษตรกรรมและเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอุตสาหกรรม  
 
จากมิติทั้งสามนี้ เราสามารถจะกําหนดปจจัยที่เหมาะสมกับการมีสวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่นภายใตลักษณะหรือเงื่อนไขเหลานั้นได ดังแสดงในตารางที่ 4.3 โดยปจจัยที่เหมาะสมนี้
สรุปรวบยอดมาจากโมเดลการมีสวนรวมทางการเมืองจากวรรณกรรมที่ไดทบทวนไปแลว จากการ
สังเกตการณเมื่อเก็บขอมูลในภาคสนาม และการตีความจากขอคิดเห็นของสตรี  
 
ตารางที่ 8.1 แสดงปจจัยที่เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ 

ลักษณะของสังคม ปจจัยที่เหมาะสม 
มีกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน การเขารวมกลุมทางการเมือง  

หมายถึง การเปนสมาชิกอยางเปนทางการของกลุมการเมืองกลุม
ใดกลุมหนึ่ง ซึ่งกลุมการเมืองนี้หมายความรวมถึงทั้งพรรคการเมือง
ระดับชาติ ระดับทองถิ่น และการรวมกลุมทางการเมืองยอยๆใน
ทองถิ่น 

ไมมีกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน การมีเครือขาย  
หมายถึง การมีความสัมพันธไมวาจะเปนความสัมพันธทางตรงหรือ
ทางออม หรือไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม กับ
บุคคล กลุมบุคคล หรือองคการใดๆในระดับที่สามารถแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและความชวยเหลือจากบุคคล กลุมบุคคล และองคการ
นั้นๆได  

สังคมที่มีการกีดกันสตรี การเขากลุมทางสังคม  
หมายถึง การเปนสมาชิกทั้งอยางเปนทางการและอยางไมเปน
ทางการในกลุมทางสังคมใดกลุมสังคมหนึ่ง ซึ่งกลุมทางสังคมนี้
ครอบคลุมทั้งกลุมอาชีพ กลุมรักษาสุขภาพ กลุมรักษาความ
ปลอดภัย และกลุมประเภทอื่นที่คลายคลึง แตไมรวมกลุมทางการ
เมือง 
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ลักษณะของสังคม ปจจัยที่เหมาะสม 
สังคมที่เปดโอกาสใหสตรี การมีการศึกษามีความรู 

หมายถึง การมีทั้งคุณวุฒิที่ไดมาจากการศึกษาในระบบการศึกษา
ที่เปนทางการ และการมีความรูในการทํางานที่สอดคลองกับสภาพ
ของทองถิ่นนั้นๆ  

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรม  การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 
หมายถึง ความสามารถที่จะใหการสนับสนุนทั้งดานการเงินและ
ดานที่ไมใชการเงินแกชาวบานในทองถิ่น  

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาอุตสาหกรรม การมีความสามารถในการพัฒนา 
หมายถึง การมีวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ชัดเจน รวมทั้งการมีศักยภาพที่จะดําเนินการใหโครงการพัฒนา
ทองถิ่นประสบผลสําเร็จได  

 
 เมื่อพิจารณามิติทั้งสามประกอบกันดังภาพที่ 8.3 จะพบวามีกรณีที่เปนไปไดของลักษณะ
ของสังคมอยู 8 ประเภทดวยกัน ไดแก สังคมที่ 
 

1. มีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาเกษตรกรรม 
2. ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาเกษตรกรรม 
3. มีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาเกษตรกรรม 
4. ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาเกษตรกรรม 
5. มีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรม 
6. ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรม 
7. มีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรม 
8. ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และเศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรม 

 
เมื่อวิเคราะหกรณีศึกษาในแตละจังหวัดแลว จึงสามารถที่จะสรางโมเดลที่แสดงปจจัย

สงเสริมการมีสวนรวมฯที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกของแตละกรณีศึกษาออกมาได 
ดังนี้  
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กรณีจังหวัดลําพูน 
ดังที่ไดกลาวไปแลววา กรณีของจังหวัดลําพูนนั้นสภาพของสังคมโดยทั่วไปยังไมมีการ

รวมตัวเปนกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน โดยอาจจะมีบางในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้งแตก็จะเปน
ลักษณะการรวมตัวกันอยางหลวมๆไมเปนทางการมากกวา และไมมีบทบาทมากนักในการทําให
สมาชิกกลุมการเมืองมีโอกาสไดรับเลือกตั้งหรือไมไดรับเลือกตั้ง สวนเศรษฐกิจของทองถิ่นในเขต
อบต.ทั้ง 5 ของจังหวัดลําพูนนั้น มีเพียงอบต.บานกลางเทานั้นที่เปนแบบพึ่งพาอุตสาหกรรมเพราะ
เปนพื้นที่ที่นิคมอุตสาหกรรมลําพูนตั้งอยู สวนอบต.ที่เหลือเปนอบต.ที่มีลักษณะเศรษฐกิจแบบ
พึ่งพาเกษตรกรรม และสุดทายในมิติสังคมนั้น ผูวิจัยยังไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนวาสังคม
ของที่นั่นมีการกีดกันหรือเปดโอกาสใหกับสตรี ขอมูลที่มีอยูบอกไดแตเพียงวายังมีการกีดกันสตรี
ไมใหเขาสูการเมืองทั้งโดยเจตนาและไมเจตนาอยู แตก็มีบรรยากาศของการเปดโอกาสใหแกสตรี
เขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นอยูเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา กรณีของจังหวัด
ลําพูนนั้นเขาเงื่อนไขขอที่ 2 และ 4 (ดังแสดงในภาพที่ 8.2) ซึ่งนั่นหมายถึงวา ปจจัยสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมไดแก ปจจัยการมีเครือขาย, การเขากลุมทางสังคม, การ
มีการศึกษามีความรู, และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน ซึ่งปจจัยเหลานี้
นับวาสอดคลองตองกันกับความคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง 

 
ภาพที่ 8.2 ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปน
บริบทของจังหวัดลําพูน 
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กรณีของจังหวัดนนทบุรี 
ลักษณะทั่วไปของสภาพสังคมของจังหวัดนนทบุรีในมิติการเมืองนั้น พบการรวมกลุมทาง

การเมืองในทองที่มีความชัดเจน มีการจัดองคการที่เปนทางการ มีทรัพยากรและบุคลากรในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุมทางการเมืองเหลานี้เกี่ยวพันทั้งโดยตรงและโดยออมกับพรรค
การเมืองระดับชาติ จึงมีบทบาทสําคัญในการทําใหสมาชิกกลุมไดเขาไปเปนสมาชิกอบต. สวนใน
มิติเศรษฐกิจนั้น ลักษณะอาชีพบางสวนยังเปนอาชีพดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทําสวน 
ขณะเดียวกันพื้นที่ที่อยูติดกับกรุงเทพมหานครจะมีลักษณะอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
มากกวา โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก จึงอาจกลาวไดวาลักษณะเศรษฐกิจของ
พื้นที่นี้มีทั้งแบบพึ่งพาเกษตรกรรมและพึ่งพาอุตสาหกรรมผสมผสานกัน สําหรับมิติสังคมนั้นผูวิจัย
พบจากการเก็บขอมูลวาทัศนคติโดยทั่วไปของผูใหสัมภาษณนั้นเปนไปในทางบวกมากกวาทางลบ
ตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ดังนั้นแมวาจะพบผูใหสัมภาษณที่ยังเห็นวาสตรีไม
เหมาะกับการทํางานการเมืองแตตองกลาววาโดยสวนใหญแลวไมเห็นดวยกับความคิดเชนนั้น จึง
อาจกลาวไดวาสังคมของจังหวัดนนทบุรีคอนขางเปดโอกาสใหสตรีไดเขามามีสวนรวมทางการ
เมือง  

อาจจะกลาวโดยสรุปไดวา กรณีจังหวัดนนทบุรีนั้นเขาเงื่อนไขขอที่ 3 และ 7 (ดังแสดงใน
ภาพที่ 8.3) หมายความวาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับ
ปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนนทบุรีไดแก ปจจัยการเขารวมกลุมทางการเมือง, การมี
การศึกษามีความรู, การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน, และการมีความสามารถ
ในการพัฒนา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี
ที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณนั้นนับวามีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกลาว
ไดวาปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่พบนั้นเหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปน
บริบทของจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพที่ 8.3 ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปน
บริบทของจังหวัดนนทบุรี 
 

พ่ึงพาอุตสาหกรรม

เปดโอกาส

กีดกัน

มีกลุมทางการเมืองชัดเจน

เศรษฐกิจ

สังคม

การเมือง

พ่ึงพาเกษตร

ไมมีกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน

การมีกลุมการเมืองสนับสนุน

การมีความสามารถในการพัฒนา

การมีการศึกษามีความรู

การมีกลุมการเมืองสนับสนุน
การมีการศึกษามีความรู

การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน
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กรณีจังหวัดนครราชสีมา 
จากการวิเคราะหกรณีศึกษาการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นในเขตพื้นที่อบต.ใน

จังหวัดนครราชสีมา พบวามีกลุมทางการเมืองชัดเจนเมื่อกลาวถึงมิติการเมือง โดยเฉพาะเครอืขาย
และสาขาของพรรคการเมืองระดับชาติที่หยั่งรากลึกถึงระดับตําบลและหมูบาน ในมิติเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจสวนใหญเปนเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาการเกษตร ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่มีอาชีพ
ในดานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม และในมิติสุดทายคือมิติสังคมนั้น จากขอมูลที่ไดพบวาสังคมมี
ทัศนคติที่ปะปนกันอยูระหวางทัศนคติที่เปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองและ
ทัศนคติที่กีดกันสตรีไมเชื่อวาสตรีควรเขามาทํางานดานการเมือง ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปจจัยที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมของสตรีในจังหวัดนครราชสีมามี
ลักษณะตรงกับเงื่อนไขขอที่ 1 และขอที่ 3 (ดังแสดงในภาพที่ 8.4) ซึ่งหมายความวาปจจัยที่
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัด
นครราชสีมาไดแก การมีกลุมการเมืองสนับสนุน, การมีการศึกษามีความรู, การเขากลุมทางสังคม, 
และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน เมื่อทําการเปรียบเทียบกับปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณนั้นพบวามีความ
สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกลาวไดวาปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมการปกครองถิ่น
ที่พบนั้นเหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนครราชสีมา 
  
ภาพที่ 8.4 ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปน
บริบทของจังหวัดนครราชสีมา 
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กรณีจังหวัดสงขลา 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลกรณีศึกษาทั้ง 5 อบต.ในจังหวัดสงขลา ทั้ง 5 อบต. มีการ

รวมกลุมทางการเมืองคอนขางชัดเจนและมีความเชื่อมโยงทางการเมืองและพรรคการเมือง
คอนขางชัดเจน การไดรับเลือกตั้งหรือไมจําตองมีการเขารวมทางการเมืองชัดเจนและใชเวลา
ยาวนาน อยางไรก็ตามทางดานเศรษฐกิจเปนแบบพึ่งพาเกษตร ประชาชนสวนมากเปนเกษตรกร 
สภาพสังคมยังมีความสัมพันธใกลชิดเปนกันเอง คนยังสามารถทักทายกัน รูจักกันและกัน
ตลอดจนรูจักสมาชิกครอบครัวของกันและกันคลายเครือญาติ สังคมเชนนี้ สมาชิกในสังคมไมวา
ชายหรือหญิงไมคิดวามีการกีดกันโอกาสทางสังคมไมใหสตรีเขาสูการมีบทบาททางการเมือง แต
จากคําใหสัมภาษณแสดงวาทั้งสังคม (ทั้งชายและผูหญิง) ยังมีลักษณะ อคติตอผูหญิงในการเขาสู
การเมืองอยางไมไดต้ังใจ แตทัศนคติทางลบตอสตรีที่จะเขาสูการเมืองชี้ใหเห็นวาเปนสังคม
คอนขางกีดกันโอกาสทางการเมืองของสตรี 

กรณีจังหวัดสงขลาจึงสามารถสรุปไดวามีลักษณะที่ตรงกับเงื่อนไขขอที่ 1 (ดังแสดงใน
ภาพที่ 8.5) ซึ่งหมายความวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับ
ปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนครราชสีมาไดแก การมีกลุมการเมืองสนับสนุน, การเขา
กลุมทางสังคม, และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน เมื่อทําการเปรียบเทียบ
กับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณนั้น
พบวามีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกลาวไดวาปจจัยสงเสริมการมีสวนรวม
การปกครองถิ่นที่พบนั้นเหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดสงขลา  
 
ภาพที่ 8.5 ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปน
บริบทของจังหวัดสงขลา 
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บทที่ 9 
แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการปกครองทองถิน่ของสตร ี

 
 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําเสนอแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีอยางเปนรูปธรรม โดยขอมูลที่นํามาสรางเปนแนวทางการสงเสริมฯนี้มาจาก (1) 
กรอบการวิเคราะหของรายงานวิจัยที่ใหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยและอุปสรรคที่ผูมีสวนรวมโดยตรงใน
การมีสวนรวมฯของสตรีชี้ใหเห็นวามีสวนสําคัญตอการเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของ
สตรี และ (2) กรอบการวิเคราะหความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมเปนการชี้ใหเห็นวา ภายใต
ลักษณะของสภาพแวดลอมดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจแบบตางๆ มีปจจัยอะไรบางที่จะ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แตกตางกันเหลานั้น ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายปจจัยที่เหมาะสมกับแตละ
กรณีศึกษาไปแลวอยางชัดเจนในบทที่ผานมา ขอสรุปที่พบเหมือนกันในทุกกรณีศึกษาก็คือปจจัยที่
พบจริงจากการเก็บขอมูลในพื้นที่สอดคลองตองกันกับปจจัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
สังคมของกรณีศึกษานั้นๆ ดังนั้น แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของ
สตรีที่สอดคลองกับลักษณะทางสังคมจึงสามารถจะถูกสรางขึ้นได ดังแสดงในตารางที่ 9.1  
 
ตารางที่ 9.1 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 

ลักษณะของการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ แนวทางการสงเสริม 
[1] มีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจ
พึ่งพาเกษตรกรรม 

- สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
- สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
- สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน 

[2] ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจ
พึ่งพาเกษตรกรรม 

- สงเสริมการสรางเครือขาย 
- สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
- สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน 

[3] มีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และ
เศรษฐกิจพึ่งพาเกษตรกรรม 

- สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
- สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
- สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน 
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ลักษณะของการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ แนวทางการสงเสริม 
[4] ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และ
เศรษฐกิจพึ่งพาเกษตรกรรม 

- สงเสริมการสรางเครือขาย 
- สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
- สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน 

[5] มีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจ
พึ่งพาอุตสาหกรรม 

- สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
- สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
- สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

[6] ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, กีดกันสตรี, และเศรษฐกิจ
พึ่งพาอุตสาหกรรม 

- สงเสริมการสรางเครือขาย 
- สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
- สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

[7] มีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และ
เศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรม 

- สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
- สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
- สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

[8] ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน, เปดโอกาสใหสตรี, และ
เศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรม 

- สงเสริมการสรางเครือขาย 
- สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
- สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

 
จากตารางที่ 9.1 ขางตนนี้ สรุปไดวาแนวทางการสงเสริมในการมีสวนรวมทางการเมือง

สามารถสรุปไดเปน 6 แนวทางกวางๆไดแก  
1. สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
2. สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
3. สงเสริมการสรางเครือขาย 
4. สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
5. สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 
6. สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

 
และเพื่อใหแนวทางการสงเสริมเหลานี้มีความเปนรูปธรรม สามารถนําไปสรางการ

เปลี่ยนแปลงไดในทางปฏิบัติ แนวทางการสงเสริมทั้ง 6 ประการนี้จะตองถูกดําเนินการไปพรอมๆ
กันอยางเปนระบบ และยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของอีกดวย ผูวิจัยจึงขอเสนอโมเดลใน
การสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี ดังภาพที่ 9.1  
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ภาพที่ 9.1 โมเดลในการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 
 

แผนพัฒนาสตรี
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9

(พ.ศ. 2545-2549)

สงเสริมการเขารวมกลุม
ทางการเมือง

สงเสริมการมีเครือขาย

สงเสริมการมีความสามารถ
ในการพัฒนา

สงเสริมการมีความพรอมในการ
ใหความชวยเหลือชาวบาน

สงเสริมการมีการศึกษามีความรูสงเสริมการเขากลุมทางสังคม

ดานการเงิน

ดานกระบวนการ

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานความสามารถ
สวนบุคคล

แนวทางสงเสริม
การมีสวนรวมใน
การปกครอง

ทองถิ่นของสตรี

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

ระดับสังคม

ระดับตัวบุคคล

สงเสริมการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี
 

 
โมเดลที่ผูวิจัยเสนอเนนหนักที่การสงเสริมที่ระดับตัวบุคคลของสตรีเอง โมเดลนี้ยังแสดง

ใหเห็นวาแนวทางการสงเสริมฯแตละแนวทางที่ไดนําเสนอไปกอนหนานี้มีความสัมพันธกันอยางไร 
โดยใชแนวคิด Balanced Scorecard เปนหลักการพื้นฐานในการสรางโมเดล กลาวคือ สําหรับ
การสงเสริมการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบานนั้นเรียกวาเปนการสงเสริมดาน
การเงินใหแกสตรี สําหรับการสงเสริมการมีการศึกษามีความสามารถและสงเสริมการมี
ความสามารถในการพัฒนาเรียกวาเปนการสงเสริมดานตัวบุคคล สําหรับการสงเสริมการมี
เครือขายถือวาเปนการสนับสนุนสตรีในดานผูมีสวนไดสวนเสีย และ สําหรับการสงเสริมการเขา
กลุมทางสังคมและกลุมทางการเมืองนั้นนับไดวาเปนการสงเสริมสตรีในดานกระบวนการ ในทาง
ทฤษฎี แนวทางเหลานี้ควรถูกนําไปปฏิบัติพรอมๆกันอยางบูรณาการ อยางไรก็ตาม หาก
จําเปนตองเลือกหรือจัดลําดับความสําคัญของแนวทางเหลานี้ ก็ควรใชหลักความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมหรือลักษณะทางสังคมทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นเปนหลัก
ในการตัดสินใจ  
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เมื่อเห็นภาพรวมของแนวทางการสงเสริมฯสตรีแลว ผูวิจัยจะไดลงไปในรายละเอียดในแต
ละขอเสนอ โดยจะระบุทั้ง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรมและองคการที่รับผิดชอบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 9.2 โดยมีหลักการและเหตุผลที่เปนฐานสําหรับแตละแนวทางสงเสริมดังนี้ 

จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณทําใหทราบวา การสงเสริมการมีความพรอมใน
การใหความชวยเหลือชาวบานจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสตรีมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองมากขื้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับทองถิ่นที่ลักษณะดานเศรษฐกิจเปนแบบพึ่งพาเกษตรกรรม 
เพราะในทองถิ่นเชนนี้ ความคาดหวังของชาวบานตอผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูที่มุงหวัง
จะดํารงตําแหนงทางการเมืองจะอยูที่ความสามารถในการใหความชวยเหลือชาวบานได 
นักการเมืองถูกคาดหวังวาจะเขามาชวยเหลือชาวบานไดในทุกเรื่อง ทุกเวลา และทุกสถานที่ ซึ่ง
การใหความชวยเหลือนั้นมักจะอยูในรูปของการใหเงินชวยเหลือ หรือบางกรณีก็อาจจะชวยเหลือ
ดวยสิ่งอื่นๆที่ไมใชเงินดวยเชนกัน การใหความชวยเหลือแกชาวบานยามที่เขาตองการนั้น เทากับ
เปนการบงบอกวาสตรีคนนั้นมีคุณสมบัติ “เหมาะสม” ตอการทํางานดานการเมือง เพราะการเมือง
ในทองถิ่นนั้น ความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับชาวบานจะเปนไปในลักษณะที่แนบแนน ความ
คาดหวังตอตัวนักการเมืองจึงคลายคลึงกับลักษณะของ “ผูนอย” พึ่งพา “ผูใหญ”  
 การสงเสริมการมีการศึกษามีความรูเพราะจะทําใหสตรีความสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถ
ดําเนินแกปญหาใหแกชุมชนไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหไดรับการยอมรับจากชาวบานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การมีการศึกษาเปนสิ่งจําเปนเพราะมิอาจปฏิเสธไดวาสังคมไทยนิยมยกยองบุคคลจาก
วุฒิการศึกษา แตแนนอนวาการมีเพียงวุฒิการศึกษาที่เปนทางการนั้นไมเพียงพอ สตรีจะตองมี
ความรูในดานที่จําเปนตอการทํางานใหแกชุมชนอีกดวย ซึ่งความรูตรงนี้เองที่ตองไดมาจากการ
เรียนรูผานทางประสบการณตรง กระบวนการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งความรูดังกลาว ในทางหนึ่งก็
จะเปนกระบวนการที่ทําใหสตรีไดมีปฏิสัมพันธกับชาวบานมากขึ้นตามไปดวย ในสังคมที่มี
ลักษณะเปดโอกาสใหแกสตรีนั้น การสงเสริมในดานนี้จะทําใหสตรีมีความพรอมและมีความมั่นใจ
ในตัวเองมากขึ้นในการจะเสนอตัวเขามาเปนคูแขงขันทางการเมือง  
 ถาหากสภาพเศรษฐกิจของสังคมมีลักษณะพึ่งพาอุตสาหกรรมมาก รายไดของคนใน
ทองถิ่นสวนมากผูกโยงกับอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมที่มีความสําคัญเปนพิเศษก็คือการ
สงเสริมความสามารถในการพัฒนาของสตรี เพราะในสังคมที่มีลักษณะเชนนั้น กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะเปนปจจัยหลักที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกผูที่จะมาเปนผูแทนของเขาในการ
ปกครองทองถิ่น กลาวคือ ผูที่ เหมาะสมกับการเขามาบริหารจัดการทองถิ่นนั้น จะตองมี
ความสามารถที่จะทําใหเห็นไดวาจะสามารถทําใหเศรษฐกิจของทองถิ่นพัฒนาไปขางหนาได
อยางไร จะมีโครงการพัฒนาอะไรบาง กลาวอยางงายก็คือ ใครทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยูได 
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คนคนนั้นก็เหมาะที่จะมาทํางานบริหารทองถิ่น สตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจึงถูกควรมีประสบการณ
ดานการบริหารการพัฒนา 
 หากสตรีไดรับการสงเสริมใหมีเครือขาย สตรีก็จะมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและ
ขอมูลที่จําเปนตอการไดรับเลือกเขาไปบริหารจัดการทองถิ่น การเขาถึงขอมูลขาวสารไดนับวาเปน
ส่ิงที่จําเปนเพราะจะทําใหสตรีรูเทาทันเหตุการณและบุคคลตางๆ ซึ่งสามารถจะนําไปใชเปนฐาน
ในการตัดสินใจตางๆที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งได โดยเฉพาะขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็วและ
ไมเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป จะสามารถทําใหเกิดความแตกตางในการเลือกตั้งไดมาก นอกจากนี้ 
การเขาถึงทรัพยากรก็เปนสิ่งที่จําเปน สตรีจําเปนตองมีทรัยากรเงินในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อ
เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ การมีเครือขายที่สามารถใหความชวยเหลือดาน
การเงินไดจึงนับเปนขอไดเปรียบที่ชัดเจนของสตรีคนนั้น ในสังคมที่ไมมีกลุมทางการเมืองที่ชัดเจน
นั้น การที่ตัวสตรีเองมีเครือขายที่เขมแข็งจึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากที่จะทําใหสตรีไดเขาไป
ดํารงตําแหนงทางการเมืองได  
 การสงเสริมการเขารวมกลุมทางสังคมนั้น นับวาเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในสังคมที่มีการ
กีดกันหรือไมเปดโอกาสใหสตรี โดยหลักการแลว สตรีจะมีโอกาสที่จะไดเขาไปมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นนอยในสังคมที่มีลักษณะเชนนั้น ลําพังความโดดเดนในคุณสมบัติสวนตัวนั้นมิอาจ
นําไปสูการไดรับเลือกตั้งได สตรีตองการกลุมทางสังคมที่จะเปนกําลังสําคัญ การสนับสนุนจาก
กลุมทางสังคมนั้นก็เทากับเปนการรับรองวาสตรีจะไดรับการสนับสนุนอยางนอยที่สุดก็เทาๆกับ
สมาชิกของกลุมทางสังคมนั้นๆ และที่สําคัญที่สุด กลุมทางสังคมจะเปนที่ซึ่งสตรีสามารถ
แสดงออกไดซึ่งความสามารถดานตางๆและภาวะผูนํา ซึ่งจะชวยใหเกิดการยอมรับจากสมาชิก
กลุมทางสังคมนั้นๆ ซึ่งนั่นเทากับวาสวนหนึ่งของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ยอมรับ
สตรีมากขึ้นแลว หากสตรีคนนั้นทําเชนนี้ในทุกๆกลุมทางสังคมที่เปนสมาชิกก็มีโอกาสที่ดีที่จะ
ไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนตัวแทนของคนในทองถิ่น 
 เมื่อสังคมใดๆ มีกลุมทางการเมืองที่เปนทางการและกลุมนั้นดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
อยูอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีสมาชิกกลุมที่ไดรับการเลือกตั้งแลวจํานวนมาก กลุมทางการเมืองกลุม
นั้นจะมีอิทธิพลอยางมากตอการไดหรือไมไดรับการเลือกตั้งของสตรี ดังนั้น สตรีที่มุงหวังจะไดรับ
การเลือกตั้งจะตองเขามารวมกลุมทางการเมืองนั้นๆ ในทางปฏิบัติ หากสตรีสามารถไดรับการ
ยอมรับโดยกลุมทางการเมืองแลวโอกาสที่จะไดรับการเลือกตั้งนั้นก็จะชัดแจงมาก  
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ตารางที่ 9.2 แนวทางการสงเสริม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม และองคการที่ควรรับผิดชอบ 
แนวทางการสงเสริม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม องคการที่ควร

รับผิดชอบ 
1. ดานการเงิน 
 การมีความพรอมการให
ความชวยเหลือชาวบาน 

 
 เพื่อทําใหสตรีมี
ทรัพยากรเพียงพอใน
การลงสมัครรับเลือกตั้ง
และดําเนินกิจกรรม
ตางๆเพื่อการเลือกตั้ง 

 
 รายไดหลังหักภาษีแลวของ
สตรี 

 
 

 
 สรางงานและอาชีพแกสตรีในทองถิ่น  
 จัดใหมีสวัสดิการแกสตรีที่ทํางานดานการเมือง  

 
 

 
 องคกรหลักภาครัฐ 
 องคกรหลัก
ภาคเอกชน 
 

 
2. ดานความสามารถสวน
บุคคล 
 การมีการศึกษามีความรู 

 
 
 
 
 
 ความสามารถในการ
พัฒนา 

 
 

 เพื่อเพิ่มจํานวนสตรีที่
มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
 
 

 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นของสตรี 

 
 

 จํานวนสตรีที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ลง
สมัครรับเลือกตั้ง 
 
 
 

 จํานวนสตรีที่เคยผานการ
ทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 

 
 

 จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาสําหรับสตรีที่ตองการ
ศึกษา ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
การรับรอง 

 กําหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ําสําหรับการลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต. 

 
 สงเสริมใหสตรีไดฝกทํางานในอบต. 
 จัดใหมีโครงการทดลองพัฒนาในทองถิ่น 

 
 จัดใหมีการดูงานนอกทองถิ่น 

 
 

 องคกรหลักภาครัฐ 
 

 องคกรหลักภาครัฐ 
 
 

 
 องคกรหลักภาครัฐ 
 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครัฐ 
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แนวทางการสงเสริม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม องคการที่ควร
รับผิดชอบ 

3. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สงเสริมการมีเครือขาย 

 
 เพื่อใหสตรีไดมีโอกาส
ในการสราง
ความสัมพันธกับผูมี
สวนไดสวนเสียที่
สําคัญในทองถิ่น 

 
 จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญในทองถิ่นทั้งที่เปนตัว
บุคคลและองคการที่สตรี
สามารถเขาถึงได 

 
 

 
 จัดใหมีการประชุม/สัมมนารวมกันระหวางสตรี
และบุคคลและองคกรที่สําคัญในทองถิ่น 

 จัดใหมีการดูงานทั้งในและนอกทองถิ่น 
 

 สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลแกสตรี 

 สราง “แผนที่เครือขายทางสังคม” ของแตละ
องคกรหรือกลุมทางสังคม 

 จัดใหมีโครงการแบบขามองคกรหรือขามกลุม
ทางสังคม 

 
 
 
 
 
 

 

 
 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 องคกรหลัก
ภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 
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แนวทางการสงเสริม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม องคการที่ควร
รับผิดชอบ 

4. ดานกระบวนการ 
 การเขารวมกลุมทาง
การเมือง 

 
 
 
 
 
 
 การเขารวมกลุมทาง
สังคม 

 
 เพื่อใหสตรีไดรับการ
สนับสนุนจากกลุม
การเมืองในทองถิ่น 

 เพื่อใหสตรีมีบทบาท
ในการรวมตัดสินใจ
มากขึ้นในกลุม
การเมือง 

 
 เพื่อใหสตรีไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมทาง
สังคมในทองถิ่น 

 เพื่อใหทําใหกลุมทาง
สังคมมีอิทธิพลตอการ
ทํางานขององคกร
ปกครองทองถิ่นมาก
ขึ้น 

 
 รอยละของจํานวนสตรีในแต
ละกลุมการเมือง 

 รอยละของจํานวนสตรีที่เปน
ผูนําหรือผูบริหารในแตละ
กลุมการเมือง 

 
 
 

 จํานวนกลุมทางสังคมที่สตรี
เปนสมาชิก 

 รอยละของจํานวนสมาชิกสตรี
ในแตละกลุมทางสังคม 

 
 สงเสริมการจัดตั้งกลุมการเมืองในทองถิ่น 

 
 ใหความรูในการจัดตั้งองคการการเมืองแกสตรี 

 
 ใชมาตรการตางๆเพื่อกระตุนใหกลุมการเมืองเปด
โอกาสดานการเมืองใหสตรี 

 
 

 ปรับบทบาทของกลุมทางสังคมตางๆ ใหมีอิทธิพล
ตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มากขึ้น 

 สรางภาพลักษณกลุมทางสังคมใหมีความ
ทันสมัย 
 

 กําหนดเปนมาตรการเชิงบังคับใหสมาชิกใน
ชุมชนทุกคนตองเปนสมาชิกกลุมทางสังคมอยาง
นอยหนึ่งกลุม 

 

 
 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครฐั
และภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครัฐ 
 
 
 

 องคกรหลักภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 
 องคกรหลัก
ภาคเอกชน 

 องคกรหลักภาครัฐ 
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ตารางที่ 9.3 แนวทางการสงเสริมดานสังคม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม และองคการที่ควรรับผิดชอบ 
 

แนวทางการสงเสริม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรม องคกรที่ควรรบัผิดชอบ 
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่
เปนอุปสรรคตอการเขาไปมีสวน
รวมทางการเมืองของสตรี 

 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความเสมอภาคทางการเมือง
ระหวางหญิงและชาย 

 
 
 

 เพื่อใหประชาชนเชื่อมั่นใน
ความเหมาะสมของผูหญิงใน
การทํางานดานการเมือง 

 คะแนนที่ เพิ่ มขึ้ นของการ
เปรี ยบ เที ยบทัศนคติ ของ
ประชาชนในประเด็นความ
เ สมอภาคท า งก า ร เ มื อ ง
ระหวางหญิงและชาย 

 
 ดัชนีความเชื่อมั่นในความ
เหมาะสมของผูหญิงในการ
ทํางานดานการเมือง 

 ประชาสัมพันธผลงานของ
สตรีที่ ดํ า รงตํ าแหน งทาง
การเมืองทั้ งระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ 

 ป รั บ ป รุ ง ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ
กฎหมายที่ทําใหเกิดความไม
เ สมอภาคด านการ เมื อ ง
ระหวางหญิงและชาย 

 สร า ง ช อ งท า ง ให สต รี ไ ด
ทดลองทํางานในองคการ
บริหารสวนตําบล 

 องคกรหลักภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 องคกรหลักภาครัฐ 

 
 
 
 องคกรหลักภาครัฐและเอกชน 
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ตารางที่ 9.2 เปนการแสดงแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 
โดยเนนที่การสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของสตรีใหพรอมที่จะสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองในระดับทองถิ่นในระดับสูง (ลงสมัครรับเลือกตั้งและดํารงตําแหนงทางการเมือง) โดย
แนวทางที่มุงเนนดานการเงินไดแก แนวทางการสงเสริมการมีความพรอมของสตรีในการใหความ
ชวยเหลือชาวบาน มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การทําใหสตรีมีทรัพยากรเพียงพอในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆเพื่อการเลือกตั้ง โดยสามารถชี้วัดไดดวย ระดับรายไดหลักหักภาษีแลวของสตรี และ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว องคกรหลักของภาครัฐและภาคเอกชนควรดําเนินกิจกรรมตางๆ
อยางนอยสองกิจกรรมไดแก การสรางงานและอาชีพแกสตรีในทองถิ่น และ การจัดใหมีสวัสดิการ
แกสตรีที่ทํางานดานการเมือง  

แนวทางในการสงเสริมความสามารถสวนบุคคล ไดแก (1) แนวทางสงเสริมการมี
การศึกษามีความรูของสตรี เปนแนวทางที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนสตรีที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ตัวชี้วัดไดแก จํานวน
สตรีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยอาจจัดใหมีหลักสูตร
การศึกษาสําหรับสตรีที่ตองการศึกษาดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองใหสตรี
สามารถเขารวมได กิจกรรมนี้สามารถดําเนินการไดโดยองคกรหลักภาครัฐและภาคเอกชน และ
กําหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ําสําหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต. ซึ่งควรเปนองคกรหลกั
ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ (2) แนวทางสงเสริมความสามารถในการพัฒนาของสตรี 
กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมดานการพัฒนา
ทองถิ่นของสตรี ตัวชี้วัดที่จะวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคนี้คือ วัดที่จํานวนสตรีที่เคยผานการ
ทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่น ซึ่งในระดับปฏิบัติวัตถุประสงคของแนวทางสงเสริมนี้สามารถบรรลุได
ดวยการสงเสริมใหสตรีไดฝกทํางานในอบต. โดยกิจกรรมเชนนี้ควรเปนองคกรหลักภาครัฐที่เขามา
เปนผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสามารถจัดใหมีโครงการทดลองพัฒนาในทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมกีาร
ดูงานนอกทองถิ่น ซึ่งองคกรหลักภาครัฐและเอกชนสามารถเขามารวมกันเปนเจาภาพในการ
ดําเนินการได 

แนวทางในดานผูมีสวนไดสวนเสีย เปนแนวทางสงเสริมทําใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง
ดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีแนวทางหลักคือ แนวทางสงเสริมการมีเครือขาย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสตรีไดมีโอกาสในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
ในทองถิ่น การวัดระดับการมีเครือขายของสตรีสามารถทําไดโดยพิจารณาจากจํานวนผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญในทองถิ่นทั้งที่เปนตัวบุคคลและองคการที่สตรีสามารถเขาถึงไดเปนหลัก ทั้งนี้ 
กิจกรรมที่ควรจัดใหมีไดแก การจัดใหมีการประชุม/สัมมนารวมกันระหวางสตรีและบุคคลและ
องคกรที่สําคัญในทองถิ่น การจัดใหมีการดูงานทั้งในและนอกทองถิ่น จัดใหมีโครงการแบบขาม
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องคกรหรือขามกลุมทางสังคม และการสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการติดตอส่ือสาร
ระหวางบุคคลแกสตรี ซึ่งควรดําเนินการโดยทั้งองคกรหลักภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยัง
ควรมีกิจกรรมการสราง “แผนที่เครือขายทางสังคม” ของแตละองคกรหรือกลุมทางสังคม ที่ควรให
เฉพาะองคการภาคเอกชนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ เพราะจะสามารถเขาถึงเครือขายทางสังคม
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการได  

แนวทางดานกระบวนการ เปนทางการสงเสริมที่เนนที่มิติกระบวนการของการสงเสริมการ
มีสวนรวมทางการเมืองของสตรี โดยแนวทางสงเสริมประกอบดวย 2 แนวทางไดแก (1) การ
สงเสริมการเขารวมกลุมทางการเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหสตรีไดรับการสนับสนุนจากกลุม
การเมืองในทองถิ่น และเพื่อใหสตรีมีบทบาทในการรวมตัดสินใจมากขึ้นในกลุมการเมือง โดยวัด
ความสําเร็จของแนวทางดังกลาวไดจากรอยละของจํานวนสตรีในแตละกลุมการเมือง และรอยละ
ของจํานวนสตรีที่เปนผูนําหรือผูบริหารในแตละกลุมการเมือง ในสวนของกิจกรรมระดับปฏิบัติของ
แนวทางเชนนี้ไดแก การสงเสริมการจัดตั้งกลุมการเมืองในทองถิ่น การใหความรูในการจัดตั้ง
องคการการเมืองแกสตรี และการใชมาตรการตางๆเพื่อกระตุนใหกลุมการเมืองเปดโอกาสดาน
การเมืองใหสตรี ทั้งนี้ กิจกรรมตางๆเหลานี้ทั้งองคกรหลักภาครัฐและภาคเอกชนควรเขามารวมกัน
รับผิดชอบดําเนินการ (2) การสงเสริมการเขารวมกลุมทางสังคม เปนแนวทางที่มีวัตถุประสงค 
เพื่อใหสตรีไดรับการสนับสนุนจากกลุมทางสังคมในทองถิ่น และเพื่อใหทําใหกลุมทางสังคมมี
อิทธิพลตอการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งวัดความสําเร็จไดจากจํานวนกลุมทาง
สังคมที่สตรีเปนสมาชิก และรอยละของจํานวนสมาชิกสตรีในแตละกลุมทางสังคม โดยมีกิจกรรม
ระดับปฏิบัติที่องคกรหลักทั้งภาครัฐและเอกชนควรเปนผูรับผิดชอบ ไดแก กิจกรรมปรับบทบาท
ของกลุมทางสังคมตางๆ ใหมีอิทธิพลตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น สราง
ภาพลักษณกลุมทางสังคมใหมีความทันสมัย กําหนดเปนมาตรการเชิงบังคับใหสมาชิกในชุมชน
ทุกคนตองเปนสมาชิกกลุมทางสังคมอยางนอยหนึ่งกลุม  

นอกจากแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นของสตรีระดับบุคคล
ดังที่ไดนําเสนอไปแลวนี้ ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการมีแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมฯใน
ระดับสังคมดวย โดยผูวิจัยเสนอใหมีการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี (ตารางที่ 9.3) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงความเสมอภาคทางการเมืองระหวางหญิงและชาย และเพื่อใหประชาชนเชื่อมั่นใน
ความเหมาะสมของผูหญิงในการทํางานดานการเมือง โดยการวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคทั้ง
สองนี้ทําไดโดยการหาคะแนนที่เพิ่มข้ึนของการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในประเด็นความ
เสมอภาคทางการเมืองระหวางหญิงและชาย และการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นในความเหมาะสม
ของผูหญิงในการทํางานดานการเมือง ทั้งนี้ องคกรหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรดําเนิน
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กิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวอยางนอยสามกิจกรรมคือ ประชาสัมพันธผลงานของ
สตรีที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ปรับปรุงระเบียบ และ
กฎหมายที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคดานการเมืองระหวางหญิงและชาย และ สรางชองทางให
สตรีไดทดลองทํางานในองคการบริหารสวนตําบล  

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนนั้นเปนสิ่งที่กระทําไดยาก ตองเนนการเรียนรูทาง
สังคมผานทางสถาบันครอบครัวจึงจะเปนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ถูกตองใหแกสมาชิก
ทางสังคมไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคมโดยรวมนั้น ตองอาศัย
ความรวมมือของทั้งองคกรหลักภาครัฐ องคกรหลักภาคเอกชน และองคกรที่เกี่ยวของอื่นๆ โดย
ตองบูรณาการทั้งยุทธศาสตร นโยบาย และแผนปฏิบัติการในระดับตางๆเขาดวยกันใหไดเพื่อให
เกิดผลลัพธในทางปฎิบัติไดจริง  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมสีวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตร ี
โครงการศึกษาขอคิดเห็นของผูมสีวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) 
ตอการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย 

(ศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบล ใน 4 จังหวัด 4 ภาค) 
 

วันที่สัมภาษณ _______________________________________________________ 
 
สถานที่สัมภาษณ _____________________________________________________ 
 
เวลาในการสัมภาษณ __________________________________________________ 
 
ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณ ___________________________________________ 
 
ชื่อผูสัมภาษณ _______________________________________________________ 
 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 
1. ชื่อผูใหสัมภาษณ........................................................................ 
 
2. เพศ 

 1) หญิง    2) ชาย 
 
3. อาย.ุ............................... ป 
 

การสัมภาษณครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอคิดเห็นของทานเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่นของสตรีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลของทาน 
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4. การศึกษาสูงสุด 
 1) ประถมศึกษา     2) มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 
 3) มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  4) ปริญญาตร ี
 5) สูงกวาปริญญาตรี  

 
5. ลักษณะการมีสวนรวมในทองถิน่ 

 1) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ตําแหนง....................................................................................... 
 

 2) ผูนําสตรี หรือผูนําองคกรสตรีในชุมชน 
ชื่อองคกรสตรี................................................................................ 
 

 3) ผูนําชุมชน 
ชื่อชุมชน...................................................................................... 
 

 4) ประชาชนในพืน้ที ่
อาชีพ.......................................................................................... 
 

 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................... 
 
6. อายกุารทาํงานในสถานภาพในขอ 4. .................. ป 
 
7. อาชีพประจํา........................................................ 
 
8. รายไดโดยประมาณตอเดือน .............................บาท 
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สวนที่ 2 ความหมายของการมสีวนรวมทางการเมอืง 
1. ทานเขาใจวาการปกครองทองถิ่นหมายความวาอยางไร? 
2. ทานเขาใจวาการมสีวนรวมในการปกครองทองถิ่นหมายความวาอยางไร? 

 
 

สวนที่ 3 ปจจัยระดับปจเจกทีส่งเสริมใหสตรีมสีวนรวมในการปกครองทองถิ่น 
(หมายเหต ุในที่นีก้ําหนดใหการมีสวนรวมในการปกครองทองถิน่หมายถึงการเขามาเปนสมาชกิ
องคการบริหารสวนตําบล) 
 

1. ทานสนใจการทํางานของอบต.หรือไม? เพราะเหตุใด?  
 

2. ทําไมทานถงึลงสมัครหรือไมลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต.? เพราะเหตุใด? 
 
3. อะไรที่มีสวนชวยใหผูหญิงเขามาเปนสมาชกิอบต.มากขึ้น? เพราะเหตุใด? 
 
4. (ถามเฉพาะสมาชิกอบต.ที่เปนสตรี)  

 ทานมาเปนสมาชิกอบต.ไดอยางไร?  
 ใครหรืออะไรเปนผูสนับสนนุทาน?  
 ความรูสึกเมื่อไดเขามาทาํงานการเมืองทองถิน่ครั้งแรกเปนอยางไร?  
 เมื่อเปรียบเทยีบกับตอนนี้ ความรูสึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร? 

 
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง 

1. ทานเคยดําเนนิกิจกรรมในการสงเสริมการเขาเปนสมาชกิอบต.ของผูหญิงอยางไรบาง? 
ผลที่ไดจากกจิกรรมหรือโครงการเหลานัน้เปนอยางไรบาง? 

 
2. ทานเห็นวามีอุปสรรคอะไรบางที่ขัดขวางการเขาเปนสมาชิกอบต.ของผูหญิง? 

 ดานการเมือง? 
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 ดานสังคมและวัฒนธรรม? 
 ดานเศรษฐกจิ? 

 
สวนที่ 5 แนวทางการสงเสริมการมสีวนรวมทางการเมืองของผูหญิง 

1. ทานเห็นวามวีธิีการใดบางทีจ่ะชวยสงเสรมิใหผูหญงิเขามาเปนสมาชกิอบต.มากขึน้? 
 ดานการเมืองและนโยบาย? 
 ดานองคการ? 
 ดานตัวบุคคล? 
 ดานสังคมและวัฒนธรรม? 
 ดานกฎหมาย? 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

โครงการศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) 
ตอการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย 

(ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลใน 4 จังหวัด 4 ภาค) 
 
 
การประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยครั้งที่ 1 

การประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2549 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด กรุงเทพฯ ขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเขารวมประชุมมีดังตอไปนี้  
 
ขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
1. ขอคิดเห็นของ คุณเมทนิี พงษเวช 

คุณเมทินี พงษเวช ใหความเห็นในสามประเด็นใหญๆไดแก ประเด็นในดานเนื้อหา ผล
จากการสัมภาษณ ประเด็นที่เปนคําถาม และประเด็นที่เปนขอสังเกตที่ฝากพิจารณา ในภาพรวม 
สาระเนื้อหา กรอบคิดนาสนใจ มั่นใจวา หากภาครัฐมีความจริงจัง ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ จะไดมี
การนําไปใชใหเกิดมรรคเกิดผล 

โดยสรุป คุณเมทินี พงษเวช ชี้ใหเห็นวา จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวามีบางประเด็นที่
เหมือน ๆ กันอยู คือ (1) การสนับสนุน (ทางการเมือง) การสนับสนุนโดยเครือขายทางการเมือง – 
กลุมการเมืองระดับชาติ  ระดับทองถิ่นญาติที่ เปนนักการเมือง  นับวา  ในความเห็นของ
กลุมเปาหมายเปนปจจัยที่เอื้อ แตในขณะเดียวกัน ในสวนที่เปนขอเสนอนั้น การเชื่อมโยงกับ
การเมือง ไมไดถูกใหความสําคัญ การเมืองทองถิ่น โดยเฉพาะในระดับตําบล เปนที่ที่นาจะเอื้อตอ
ผูหญิงมากที่สุด เพราะเปนการเมืองที่ติดกับร้ัวบาน และ นาจะปลอดอิทธิพลการเมืองไดมากกวา
เวทีอ่ืนๆ หาก แตก็คงไมงายนัก เพราะ ตรงนั้นก็คือ ฐานเสียงของพรรคการเมือง ตรงนี้สําคัญ
เพราะวา หากผูหญิงที่ไมตองการสังกัด จะลงเลือกตั้ง จะตองทําอยางไร (2) ความเชื่อของสังคม/
ชุมชน Stereotypes ของผูหญิงสะทอนและยืนยันในทุกหัวขอของการสัมภาษณ การประมวล
ขอมูลจากทุกจังหวัดไมวาจะเปน อุปสรรค เร่ืองเลา หรือขอเสนอแนะ นี่คือเร่ือง gender แบบเต็ม 
ๆ คานิยม ความเชื่อ พฤติกรรม วิถีชีวิต รวมทั้งคุณคาที่สังคมตีกรอบใหผูหญิงและผูชายตางกัน 
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หลอหลอม มาตางกัน คือ อุปสรรคที่ใหญที่สุด ยืนยันตรงกันหมดแมที่วาเปน ความเชื่อที่วาผูหญิง
เกง เชน ของจังหวัดลําพูน ไดแยกออกมาชัดเจนวา ความเชื่อที่เปนลบ ที่เปนบวกเปนอะไรบาง ซึ่ง 
ดูกันจริงๆ แลว ที่ระบุวาเปนบวก (ผูหญิงเกงทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ทางการดูแลครอบครัว) ก็
ไปชวยยืนยันวาความสามารถทางการเมืองการบริหารจัดการไมไดเร่ือง ผูชายเหมาะสมกวานัน่เอง 
ประเด็นในเรื่อง gender ที่สังคมวาดกรอบมาใหนี้ จากที่ประมวลมา มี 2-3 ประเด็นหลัก คือ 

(1) การแบงสรรภาระหนาที่ที่ชัดเจนระหวางหญิงชาย ที่แบงเปน 3 สวน คือ ภาระใน
การผลิต (productive) ภาระในการดูแลครัวเรือน (reproductive ทั้ง biological และ 
social) และภาระในการทํากิจกรรมชุมชน ซึ่งภาระหลักของผูหญิง คือ การดูแลครัวเรือน 
ในสวนชุมชน แมทั้งหญิงชายทํา แตแยกใหละเอียดลงในงานชุมชน ก็จะเห็นวาสวนของ
ชุมชนที่หญิงถือเปนภาระก็ยังอยูในงาน reproductive ของชุมชนอยูดี ภาระครอบครัว 
ดูแลบุตร เปนขอที่ปรากฏซ้ําในหลายสวน เปนสิ่งที่สังคมคาดวาเปนภาระหลักของผูหญิง 
เพราะฉะนั้น หากจะมาทํางานการเมือง ตองไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 
(2) วิถีชีวิตที่แตกตางกัน ที่สวนหนึ่ง สืบเนื่องมาจากขอ 1 การตั้งวงเหลา สภากาแฟ 
เมื่อเลิกงาน ที่สงผลใหไดความเห็นมาวาผูชาย รูสึกวา”เปนคนละพวก” ทําใหผูหญงิเขาไม
ถึง สงผลใหผูหญิงไมกวางเทา โลกทัศนแคบกวา ชีวิตกลางคืน หากงานตองโยงไปถึง
กลางคืน เหมาะกับผูชายมากกวาผูหญิง “ทํางานค่ํา ๆ มืด ๆ” ไมสะดวกเทาผูชาย ผูชาย
ทํางานไดทุกอยาง ทุกที่ ทุกเวลา 
(3) Stereotype ของผูหญิง ผูหญิงออนแอ ออนไหวงาย ไมควรทาํหนาที่ผูนาํ ทํางาน
ใหญไมได 
(4) ความเชื่อ Perception เกี่ยวกับงานการเมือง ผูหญิงมอง งานการเมืองยุงยาก
วุนวาย และมคีวามกลวัวา จะเขากับผูชายไมได เหน็วา จะทาํงานไมไดเต็มที่เพราะตอง
ดูแลลูกและสาม ี
ผูชายมองวาผูหญิงไมสนการเมือง สังคม(ทั้งชายหญิง) ไมเชื่อมั่นในผูหญิงวาจะทาํงาน 
อบต. ไดหรือจะจัดการกับปญหาใหญ ๆ ได 
(5) การรวมกลุม /สมาชิกกลุม/การทํางานในชมุชน เปนอีกประเด็นที่ปรากฎคอนขาง
ชัดเจน 

 
2. ขอคิดเห็นของ คุณรัชฎาภรณ แกวสนิท 

คุณรัชฎาภรณ แกวสนิท เสนอวา อยากใหการเขียนขอเสนอแนะในงานวิจัยนี้ มีความเปน
รูปธรรม มีทิศทางที่ชัดเจน และมีหลายมิติ เชน หากผลการศึกษาพบวา การเมืองทองถิ่นมีความ
รุนแรงเกินกวาที่ผูหญิงจะเขาไปมีสวนรวมได เชนนี้ ควรมีขอเสนอวิจัยวา ความรุนแรงของ
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การเมืองในทองถิ่นสามารถลดลงไดหากผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวม เนื่องจากผูหญิงมีลักษณะที่
ออนโยนมากกวาผูชาย เปนตน และควรเสนอเรื่องคุณภาพของผูหญิงที่จะเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง ไมไดเนนเรื่องปริมาณเพียงอยางเดียว 

หากเปนไปไดควรมีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการที่มีผูชายอยูใน อบต.มากๆ 
กับ มีผูหญิงอยูใน อบต.มากๆ หรือการที่มีผูชายเปนผูบริหาร กับผูหญิงเปนผูบริหารใน อบต. วามี
ความแตกตางกันอยางไร ในดานตางๆ เชน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เปนตน ทั้งนี้  เพื่อจะ
ไดตอบคําถามที่ชอบถามกันวา มีผูหญิงอยูใน อบต.มากๆ แลวดีอยางไร แตกตางกับการที่มีผูชาย
อยูใน อบต. มากๆ อยางไร  หรือ อาจจะเปรียบเทียบในประเด็นอื่น เชน พื้นที่ (ภาค)  ปลัดอบต. 
(ที่เปนหญิงกับชาย) และ ศาสนา (วาศาสนาตางกันมีผลตอการสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคกอการ
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงหรือไม) ขอเสนอดังกลาว หากไมสามารถทําใน เฟสนี้ได 
ก็เสนอใหทําใหคร้ังตอไป 

อยากใหมีขอเสนอที่ชัดเจนวา หากผูหญิงจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองใน อบต. 
จะตองเตรียมความพรอมอะไรบาง และตองเพิ่มเติมคุณสมบัติในดานใดอีกบาง  

จากผลการศึกษาที่วา “มีความเชื่อทั้งจากผูชายและผูหญิงดวยกันที่เชื่อวา ผูหญิงเปนเพศ
ที่ออนแอ” อยากใหผูวิจัยมีขอเสนอวาจะมีแนวทางแกไขความเชื่อดังกลาวไดอยางไร 
 
3. ขอคิดเห็นของ ดร.ผุสดี ตามไท 

ประเด็นที่เปนขอสรุปจากขอคิดเห็นของ ดร.ผุสดี ตามไท สามารถสรุปไดดังนี ้
• คุณเชื่อจริงหรือไม   วาการที่มีผูชายและผูหญิงจะชวยทําใหการพัฒนาเกิดความสมดุล  

เกิดการพัฒนาที่ดี  และการพัฒนาในสังคม  ชุมชนที่ยั่งยืน 
• ถาเชื่ออยางนั้นจริงๆเราจะทําใหคนอื่นเชื่ออยางเราไดอยางไร  ดังนั้นเราควรชวยหาสิ่ง

สําคัญตางๆ วาอะไรที่ทําใหผูหญิงเขาสูการเมืองได  แตความเชื่อที่วาผูหญิงสามารถทํา
ใหการพัฒนาเกิดความสมดุล  เกิดการพัฒนาที่ดี  จริงหรือไม  ในความเปนจริงไมตองใช
ตรรกะอะไรเลย เพราะในจํานวนประชากรที่มีทั้งหญิงชายเปนตรรกะในตัวของมันเอง 
สามารถเช็คจากจํานวนชาย หญิงเทาไร  ในเรื่องความเปนตัวแทนประชากร  นอกจากนั้น
ยังมีเร่ืองอื่นอีก เชน เพศ  สภาพ มักทําใหมีคนถามวางานการเมืองใชงานของผูหญิงจริง
มั้ย  แลวงานดูแลบาน  เลี้ยงลูกละใชมั้ย  

• อาจเปนขอเสนอแนะในอันตอไป วา เราตองเสาะแสวงหา  หลักฐานที่เปนรูปธรรม  
พอที่จะไปโนมนาวจูงใจใคร ๆ ไดวานอกเหนือจากตรรกะปกติวามีทั้งผูหญิงผูชายอยางละ 
50 %   อยางที่คุณรัชฎาภรณ กลาววา การที่มีผูหญิงและผูชายเขามาทําใหการบริหาร
จัดการในองคการ อบต. หรืองานการปกครองสวนทองถิ่น มันตางไหม  แลวเราใชวิธีคิดที่
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มี มวลวิกฤติ (Critical Mass ) 30 %  นาจะมาจากวิธีการเก็บรวบรวมประสบการณจาก
อดีต องคการใดก็แลวแตถาอยากใหมีการผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงจําตองมีโคน
เครื่องอยางนอย  30  %  เราถึงจะใชมวลวิกฤต 

• อยากใหมีเร่ืองมุมมองในเรื่อง เพศ ควรจะแบงแยกคําตอบในการสัมภาษณวาเปนการ
ตอบของผูชาย หรือผูหญิงอยางละกี่คน  และคําตอบของผูชายเปนแบบไหน  แนวคิดพวก
ผูชายเปนอยางไร  สวนผูหญิงก็เชนกัน  เพราะบางครั้งในเร่ืองวัฒนธรรมอาจจะเปน
เหมือนโซตรวนรอยรัดแนวคิดของผูชายและผูหญิงไวทําใหผูหญิงมองตนเองวาไมเหมาะ
กับการเมืองทําใหไมมีการโหวตใหผูหญิงก็ได 

• ควรเชื่อมโยงสิ่งที่พบจากการวิจัยดวย  การเมืองทองถิ่นคือการเมืองในบานเลย  ซึ่งเปน
เร่ืองงานบริหารจัดการภายในบานมีบริบทชัดเจน ซึ่งผูหญิงทําหนาที่ดูแลบริหารจดัการทกุ
อยางไมวาเรื่องการกินอยู  ระบบงบประมาณ  ใชจายตางๆ  ทําใหเห็นเปนรูปธรรมได   
กลาวคือ  ในมุมมองนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการของผูหญิง และ
การดูแลทุกขสุข  ความรอบคอบ  ละเอียดออน อยางที่พูดไปก็ทําใหเห็นถึงความแตกตาง
ในการที่ผูหญิงเขามาบริหารจัดการ  ทําใหบานนั้นประสบความสําเร็จ  และมคีวามสขุ  ซึง่
เปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่ทําใหผูหญิงกาวออกมาทํางานการเมืองไดเห็นความแตกตางในการ
บริหารจัดการ  

• เสนอแนะในเรื่องการใหความรู  เสริมทักษะความเปนผูนํา เปนการเตรียมความพรอมใน
สวนความรูความสามรถ  และในเรื่องของมิติ   ควรจะมีความรูความสามารถในการ
ส่ือสาร  ทักษะในการสื่อสาร ในตัวของคนคนนั้นไมกลาวถึงเลย 

• ควรทําใหประชาชนเขาใจในเรื่องโครงสรางทางการเมือง  บทบาทหนาที่ทางการเมือง 
และการเปนตัวแทนทางการเมือง  หรือแมกระทั่งการมีสวนรวมทางการเมือง 

• อยากทราบวา คนที่สนใจที่จะเขามา  ทํางานการเมือง  ถึงขนาดลงสมัครมีประมาณไหน 
• ธรรมาภิบาล  ลองเสาะแสวงหาในสตรีวาจะมีธรรมาภิบาลมากกวาผูชาย หรือไม 

 
4. สรุปประเด็นขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนา 

นอกเหนือจากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานแลว ขอคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
ทานอื่นๆ สามารถสรุปไดดังนี้  

1. งานวิจัยนี้เนนเรื่องการที่ผูหญิงจะเขามาสูการเมืองไดนั้นจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมอิทธิพลทองถิ่น (เชน พอเปนกํานัน สามีเปน สจ. เปนตน) มากจนเกินไป จนอาจทํา
ใหหลงทางในเรื่องวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในการ
ปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน ดังนั้น ควรจะศึกษาโดยเนนถึงตัวแปรคือคุณภาพของผูหญิง 
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มากกวา วา คุณภาพของผูหญิงมีผลทําใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองใน 
อบต. มากนอยเพียงใด และคุณภาพของผูหญิงดังกลาวอยูตรงไหน และจะพัฒนา
คุณภาพนั้นไดอยางไร 

2. ควรนําตัวแปรอีกตัวมาใชในการศึกษาดวย คือ ความรู หรือการศึกษา   
3. ควรเพิ่มกรอบการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม วา “การมีสวนรวมแบบไหนของผูหญิงที่จะ

เปนการมีสวนรวมที่มีความเหมาะสม” 
4. ควรเชื่อมโยงคุณลักษณะของผูหญิงที่มีความสามารถในการรับภาระหนักและหลายมิติใน

ครอบครัวใหเขากับบทบาททางการเมืองของผูหญิง 
5. ควรมีการศึกษาวา การเมืองที่พึงประสงคนั้นควรมีลักษณะเปนอยางไร ทั้งนี้ เพื่อใหผูหญิง

สามารถเขาไปสรางสรรคการเมืองดังกลาวไดเปนอยางดี 
6. ขอเสนอแนะในงานวิจัย ควรครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้ 

ก. มีความชัดเจนเปนรูปธรรมนําไปสูการปฏิบัติได  วา  จะทําอะไร และใครเปน
เจาภาพในการดําเนินงานดังกลาว เปนตน 

ข. เสนอแนะวิธีการในการเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลใหเขากับบทบาทของผูหญิง 
ค. มีการใหความรูแกผูหญิงในรูปแบบตางๆ เชน หลักสูตรการฝกอบรม เปนตน  

และการพัฒนาการเรียนรูของผูหญิงดังกลาว ควรมีหนวยงานรับผิดชอบเปน
เจาภาพ และหนวยงานดังกลาวควรเปนองคกรอิสระที่ปราศจากอิทธิพลใดๆแอบ
แฝง 
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การประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยครั้งที่ 2 

การประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด กรุงเทพฯ ขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเขารวมประชุมมีดังตอไปนี้  
 
ขอคิดเห็นตอรายงานการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
1. ขอคิดเห็นของดร.กรวภิา วลิลาส 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ มีการออกแบบการศึกษาที่ดี มีการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของ
กลุมตัวอยางในแตละภาค แตขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบไมมีขอมูลเชิงปริมาณ 
กลาวคือทําเปนรอยละของจํานวนกลุมตัวอยาง จึงทําใหการเปรียบเทียบขาดความ
ชัดเจน 

2. ควรจะชี้ใหชัดลงไปวา นัยของการคนพบ (implication) ของการศึกษาครั้งนี้คืออะไร  
เชน จากผลการศึกษาที่พบวา ผูหญิงในเขตจังหวัดนนทบุรีมีปจจัยการเขารวมกลุม
ทางการเมือง มีการศึกษามีความรู มีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน
และมีความสามารถในการพัฒนา นัยของการคนพบนาจะเปนวา สังคมที่พัฒนาจะ
ทําใหผูหญิงเขาสูการเมืองไดมากขึ้น เปนตน 

3. ควรจะชี้ใหชัดดวยวา อะไรที่ทําใหผูหญิงไดรับเลือกใหเขาสูการเมืองได 
4. ในการสงเสริมใหผูหญิงเขาสูการเมืองไดนั้น สวนหนึ่งที่สําคัญ คือจะตองแกสวนที่

เปนโครงสราง (structural change) เชน กฎหมายกําหนดสัดสวนใหผูหญิงเขาสู
การเมือง      เปนตน 

 
2. ขอคิดเห็นของนายอุดร ตันติสุนทร 
 ไดเสนอภาพกวาง เกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงกับการเขาสูการเมือง วา จะตองใหความ
เขาใจแกผูหญิงไดตระหนักถึงสิทธิตางๆ ในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง โดยยกตัวอยาง 
กรณีของการเมืองทองถิ่น ในระดับองคการบริหารสวนตําบล วา ทรัพยากรตางๆ เชน งบประมาณ 
เปนตน เปนของประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น ผูหญิงในทองถิ่นซึ่งมีสัดสวนจํานวนเทากันหรือ
บางครั้งมากกวาผูชายในทองถิ่นนั้นๆ  ควรจะตองเขาไปมีบทบาทโดยการมีสวนรวมในการใช
ทรัพยากรดังกลาวเพื่อพัฒนาทองถิ่น ดวยวิธีการสมัครเขาไปเปนตัวแทน ในฐานะสมาชิกสภา 
หรือผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจะไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากร
ดังกลาวในการพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งสามารถทําได โดยไดยกตัวอยาง กรณีองคการบริหารสวนตําบล
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ในจังหวัดตาก ที่มีผูหญิงสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองไดเปนจํานวนมาก กลาวคือ 
สามารถดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารฯ จํานวน 7 คน ตําแหนงกรรมการบริหาร 21 คน 
ตําแหนงประธานสภาฯ 8 คน เลขานุการสภาฯ 17 คน และสมาชิกสภา จํานวน 71 คน 
 
3. ขอคิดเห็นของคุณเรืองโรจน จอมสบื (รองผูอํานวยการ สํานกัประชาสัมพันธ กกต.) 
 ขอคิดเห็นของคุณเรืองโรจน จอมสืบ สามารถสรุปไดดังนี้  

1. เสนอวาใหมีการกําหนดสัดสวนทางเพศของกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษาดวย โดยจะทํา
ใหไดขอมูลที่แมนยํา ถูกตอง และนาเชื่อถือมากขึ้นถาหากกลุมเปาหมายเหลานั้นจะมีทั้ง
เพศหญิง และชายจํานวนเทากัน หรือใกลเคียงกัน  

2. ชี้วา แมวาปจจัยสวนบุคคลจะมิไดเปนปจจัยที่ผูมีสวนรวมโดยตรงเห็นวามีความสําคัญ
ตอการมีสวนรวม แตผลการศึกษาก็พบในหลายสวนวา สถานภาพสมรสจะชวยใหทํางาน
ไดเต็มที่และมีเวลารวมกิจกรรมไดมากกวา หากเปนเชนนี้จะเทากับวาจะสงเสริมผูหญิง
ต้ังแตยังเปนโสด หรือมีหลักสูตรสําหรับผูหญิงโสด หรือมีลักษณะเปนทอมบอยใหเขามาสู
เวทีการเมือง 

3. การวิเคราะหเร่ืองเลาเกี่ยวกับกรณีสงเสริมและกรณีอุปสรรคของการมีสวนรวมของสตรี
นั้น นับวาเปนความริเร่ิมที่นายกยอง ซึ่งแมผูวิจัยจะยอมรับวาอาจจะมีความขัดแยงอยูใน
ตัวขึ้นกับความเชื่อของผูมีสวนรวมแตละคนก็ตาม เชน เร่ืองความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับ
สตรี ที่เปนความเชื่อที่ไมถูกตองนัก และเรื่องของการแยกแยะใหไดวางานของอบต.คือ
อะไร โดยการแกไขความเขาใจผิดในเรื่องนี้ จึงควรเปนหนึ่งในขอเสนอที่เปนรูปธรรมที่สุด
ของงานศึกษาครั้งนี้ 

4. เห็นดวยกับการกําหนดสัดสวนหญิงชายในการปกครองทองถิ่น ซึ่งแมจะมีผูชายที่ไมเห็น
ดวยแตดวยอานิสงสของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ที่บอกวาชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกัน หามเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางดานเพศ รวมทั้งการกําหนดวารัฐ
ตองมีมาตรการสงเสริมความเสมอภาคซึ่งจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นหาก
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทจะกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นมี
ทั้งหญิงและชายจํานวนใกลเคียงกันก็ไมนาจะมีปญหา  

5. การสรุปวาปจจัยการมีกลุมการเมืองสนับสนุนเปนปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของสตรี
นั้น นับวาเปนการดวนสรุปเกินไป เพราะนั่นเทากับเปนการผลักใหผูหญิงเขาไปอยูใน
วัฒนธรรมการเมืองระบบอุปถัมภที่ใชกลยุทธแบบฉอฉลเพื่อใหไดคะแนนเสียงเอาชนะ
การเลือกตั้ง  
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6. ขอเสนอใหสตรีมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน เปนการตอกย้ําวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบอุปถัมภ ไมนาจะเปนแนวทางที่ดี เพราะโดยหลักการแลวผูสมัครจะตอง
มีความพรอมในระดับหนึ่งและไมจําเปนตองใชจายจํานวนมาก ตรงขามควรจะใชเงินให
นอยที่สุด แตเนนการสรางเครือขายกลุมทางการเมือง/สังคมของสตรีใหมีความเขมแข็ง 
และคัดเลือกตัวแทนของกลุมลงสมัครรับเลือกตั้งจะมีประสิทธิภาพมากกวา 

7. แนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเขารวมกลุมทางการเมืองไดแก การสงเสริมใหผูหญงิริเร่ิม
กอต้ังกลุมทางการเมืองจากกลุมทางสังคมของผูหญิง ใหไปเกี่ยวของกับกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของทองถิ่น  

8. ควรสงเสริมใหสตรีเขาเปนคณะกรรมการของสภาอบต.ในดานตางๆ รวมทั้งการแตงตั้งให
ผูหญิงเปนคณะกรรมการที่ชวยเหลือฝายบริหาร  

 
4. สรุปประเด็นขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนา 

นอกเหนือจากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานแลว ขอคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
ทานอื่นๆ สามารถสรุปไดดังนี้  

1. นอกเหนือไปจากสงเสริมการมีความรูความสามารถ และการมีความสามารถในการ
พัฒนาแลว ควรจะมีการสงเสริมความสามารถในการบริหารจัดการในดานตางๆแกสตรี
ดวย นอกจากนี้ยังควรมีการพัฒนาในดานภาวะผูนํา รวมทั้งความรูในเร่ืองโลกาภิวัฒน
และเทคโนโลยีสารสนเทศดวย  

2. ควรเนนสงเสริมในสวนที่เปนประเด็นทางสังคม เพราะสังคมไทยเปนสังคมที่ปลูกฝงการ
แบงชนชั้นมาตลอด การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ฝงลึกเชนนี้จะตองเริ่มที่ครอบครัวซึ่งเปน
สถาบันทางสังคมที่สําคัญที่จะชวยในการขัดเกลาทางสังคมแกสตรี ตองสงเสริมให
ครอบครัวปลูกฝงใหลูกหลานเขาใจถึงความเทาเทียมระหวางหญิงชาย นอกจากนี้ สังคม
เองก็ควรมีการเชิดชูสตรีที่มีความสามารถใหเปนตัวอยางดานบทบาทแกสตรีในสังคมดวย  

3. ประเด็นสําคัญที่ควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติมคือประเด็นที่วาอบต.ที่มีสมาชิกเปนสตรีอยู
ดวยเมื่อเทียบกับอบต.ที่มีสมาชิกเปนผูชายเทานั้นมีผลการทํางานแตกตางกันอยางไร 
อบต.ที่มีสมาชิกที่เปนสตรีมีผลงานอะไรบาง และดีกวาอยางไร เพื่อเปนการแสดงใหเห็น
และยืนยันแนวคิดที่วา เมื่อมีสมาชิกอบต.ที่เปนสตรีเขามารวมทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว จะชวยสนับสนุนและกอใหเกิดผลในเชิงบวก รวมทั้งทําใหสามารถ
แกปญหาในสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากกวาอบต.ที่ไมมีสมาชิกที่
เปนสตรี 


