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กลาวนํา 

1. แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 และ มาตรา 80 ไดวางหลักประกัน
ความเสมอภาคหญิงชายไว และกําหนดใหรัฐตองมีหนาที่จัดใหมีมาตรการใดๆ เพื่อสงเสริมใหผูหญงิ
สามารถเขาถึงสิทธิและโอกาสตางๆอยางเสมอภาคกับผูชาย แตในภาพรวมสัดสวนการเปนตัวแทน
ทางการเมืองของสตรีนับวายังอยูในระดับตํ่า 
 
2. งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจ
ขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) ตอการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคยอยในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ของสตรี 

2) เพื่อระบุถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของสตรีในการปกครองทองถิ่น 
3) เพื่อนําเสนอแนวทางสงเสริมหรือสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในการปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน 

 
3. ประโยชนที่สําคัญที่รายงานวิจัยสามารถนําไปใชได ไดแก 

 ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการไดรับเลือกตั้งของสตรี  
 ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาและการสงเสริม
สนับสนุนผูหญิงใหเขาไปมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นเพิ่มข้ึน 

 นํามาใชเปนสารสนเทศสําหรับทําความเขาใจสถานการณการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่นของสตรีในอบต.  

 นํามาใชเปนแนวทางในการวางยุทธศาสตร นโยบาย โครงการ และแผนงาน เพื่อสงเสริม
ศักยภาพของผูหญิงและเสริมสรางความเสมอภาคของหญิงและชายในระยะยาว 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

4. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยออกแบบใหเปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา 
(Case Study) ขอบเขตของกรณีศึกษาคือเขตพื้นที่ของอบต. โดยเลือก จังหวัดจาก 4 ภาค ภาคละ 
1 จังหวัด แตละจังหวัดจะเก็บรวบรวมขอมูล 5 อบต. รวม 20 อบต. เปนกรณีศึกษาดังนี้คือ จังหวัด
ลําพูน (ภาคเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง) 
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จังหวัดสงขลา (ภาคใต) สําหรับเกณฑในการเลือกจังหวัดที่จะเขาไปศึกษานั้น ผูวิจัยเลือกใชความ
หลากหลายของการศึกษาเปนเกณฑ  
 
5. กลุมเปาหมายในการวิจัยคือ ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครอง
ทองถิ่นของสตรี สําหรับผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครองทองถิ่นของสตรี 
ไดแก กลุมผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูนําสตรี หรือผูนําองคกรสตรีในชุมชน 
ผูนําชุมชนและ กลุมเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงเหลานั้นในอบต.
ที่กลาวไปแลวขางตนแตละเขตพื้นที่ 10-11 คน รวมผูที่ถูกสัมภาษณทั้งสิ้น 201 คน (เปนหญิง 
136 คน เปนชาย 65 คน) 
 
6. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured) เทคนิคที่
ใชในการสัมภาษณคือเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ขอมูลที่ไดจะวิเคราะห
บนฐานของกรอบแนวคิดเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหความคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงฯ ซึ่ง
สรางขึ้นโดยใชความรูจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กรอบการวิเคราะหนี้ประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญ คือ ปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคระดับปจเจกที่มีผลตอการมี
สวนรวมทางการเมืองของสตรี ซึ่งประกอบดวยปจจัยยอยคือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
การเมือง ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังใหความสําคัญกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนบริบทของการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีดวย อันไดแก ปจจัย
ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม  
 
ผลการศึกษา 

กรณศีึกษาจงัหวัดลาํพูน 
7. จากการศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงในเขตพื้นที่อบต. (อบต.) 5 แหงของ
จังหวัดลําพูน พบวาปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญไดแก ความกลาแสดงออก ปจจัยดานการเมืองไดแก 
ความรูดานการเมือง ความสํานึกในหนาที่ทางการเมือง การรับรูขาวสารหรือแนวทางการพัฒนา
ของอบต. และการประชาสัมพันธตัวเอง ปจจัยดานสังคม ไดแก (1) การเขาเปนสมาชิกกลุมทาง
สังคม (2) ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง (3) ความพรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวม (4) 
การรับรูวาคนในชุมชนใหโอกาสและยอมรับผูหญิงมากขึ้น และ (5) การสนับสนุนจากครอบครัว  
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8. ในทางกลับกัน ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเหลานั้นก็เห็นวาสิ่งที่เปนอุปสรรคขัดขวางการมีสวน
รวมฯของสตรีประกอบดวย (1) การมีการศึกษาไมสูง (2) การกีดกันจากกลุมการเมืองที่มีอยู (3) 
นักการเมืองในทองถิ่นไมสนับสนุน (4) ความเชื่อเดิมที่กีดกันสตรี (5) ความยินยอมจากพอแมสามี 
(6) ชาวบานไมตองการเลือกคนใหมเพราะคนเดิมรูงานดีอยูแลว  
 
9. ในสวนของประเด็นที่ยังมีปญหา (Dilemma) ที่พบไดแก  

1) ประเด็นความเหมือนและความแตกตางของคําวา  “ความรู” “การศึกษา” และ”
ความสามารถ”  

2) ประเด็นความเชื่อ พบวา ความเชื่อดานบวกตอความสามารถของผูหญิงนั้นมีนอยกวา
ความเชื่อดานลบมาก แมแตตัวสตรีเองก็ยังมีความเชื่อดานลบตอตัวเองดวยเชนกัน 
อยางไรก็ตาม ความเชื่อดานลบทั้งหลายนั้นมีแนวโนมจะลดลง 

3) ประเด็นความคาดหวังที่ผิดพลาดของชาวบานตอหนาที่ของสมาชิกอบต. โดยไมเพียง
คาดหวังการทํางานเกี่ยวกับหนาที่โดยตรงของสมาชิก อบต. เทานั้น แตยังคาดหวังให
สมาชิกอบต. ตองทํางานดานสังคมทั่ว ๆ ไปดวย  

4) การกําหนดสัดสวนหญิงชายในการปกครองทองถิ่น นับเปนการเปดโอกาสใหกับผูหญิง
ไดมาก  แตถูกโตแยงวาไมเปนธรรม  

5) การเขาสังคมของสตรีมีขอจํากัด สวนหนึ่งที่เห็นไดชัดคือการไมสามารถไปรวมกิจกรรม
ทางสังคมที่จัดขึ้นในเวลามืดค่ําได  

 
กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
10. งานวิจัยนี้พบวา ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนปจจัยสวนบุคคลไดแก 
การมีภาวะผูนําสูง การมีความรูความสามารถ และการมีความพรอมทางเศรษฐกิจ สวนปจจัยดาน
การเมืองนั้น การไดรับการสนับสนุนจากเครือขายการเมืองระดับชาติ และการไดรับขาวสารทาง
การเมืองมากพบวาเปนสองปจจัยที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด สําหรับปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ไดแกการมีใจรักในการทํางานเพื่อทองถิ่น การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง และการสนับสนุนจากครอบครัว 
 
11. สวนอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีประกอบดวย
อุปสรรคสวนบุคคล ไดแก การไมมีเวลาเพราะตองดูแลครอบครัว อุปสรรคดานการเมืองไดแก การ
รับรูถึงความรุนแรงในการเมือง และการไมมีพรรคการเมืองสนับสนุน สุดทายคือความเชื่อเดิมที่กีด
กันสตรีอันเปนอุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุด 
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12. ในสวนของประเด็นที่ยังมีปญหา (Dilemma) ที่พบไดแก  

1) ประเด็นความรุนแรงในการเมือง ซึ่งความรุนแรงเหลานี้ทําใหสตรีเกิดความหวาดกลัวจน
ไมกลาเขามามีสวนรวมทางการเมือง อยางไรก็ตาม ความรุนแรงก็เปนเสมือนการกระตุน
ใหสตรีเขาจับกลุมรวมมือกันแนนเขา และยังอาจจะเปนโอกาสสําหรับสตรีที่ทําใหไดเขา
มาทํางานในอบต.เพราะประชาชนจะเลือกตั้งเขามามากขึ้นเพื่อใหผูหญิงเขาไปชวยลด
บรรยากาศของความรุนแรงใหนอยลง 

2) ประเด็นการมีกลุมการเมืองระดับชาติสนับสนุน จะทําใหสตรีมีโอกาสเขาสูการเมือง
ทองถิ่นไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรและเครือขายการเมืองที่กลุมการเมืองระดับชาติมีอยู 
อยางไรก็ตาม การสังกัดกลุมการเมืองเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาสําหรับสตรีเพราะจะเปน
การทําลายอุดมการณในการทํางานการเมืองทองถิ่นของสตรีเอง  

3) ประเด็นภาวะผูนําของสตรี การมีภาวะผูนําสูงทําใหสตรีเหลานั้นมีความคิดริเร่ิมที่จะ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีความไมมั่นใจวาหาก
มีประเด็นปญหาใหญๆเขามากระทบสตรีจะสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพอยู
หรือไม  

4) ประเด็นการมีโอกาสไดรับขาวสารทางการเมืองมาก จะชวยกระตุนใหสตรีเกิดความสนใจ
ในการดําเนินการทางการเมืองการปกครองในทองถิ่น สวนขาวสารเกี่ยวกับการใชความ
รุนแรงในการเมืองจะทําใหสตรีรูสึกไมชอบการเมืองและหวาดกลัวที่จะเขาไปมีสวนรวม  

 
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
13. ในเขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดนครราชสีมาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
สตรีที่มีความสําคัญอยางโดดเดนไดแก ปจจัยดานการเมือง ซึ่งไดแก การไดรับการสนับสนุนจาก 
“ผูใหญ” ในทองถิ่น การไดรับการสนับสนุนจากเครือญาติที่เปนนักการเมือง และการมีความรู
ความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง ในสวนของปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมฯที่เปนปจจัยสวน
บุคคลที่ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีมีความคิดเห็นวาเปนปจจัยที่
สําคัญไดแก การเรียนสูง การมีรายไดที่เพียงพอ ซึ่งนับวาเปนปจจัยสวนบุคคลที่เปนพื้นฐานของ
สตรีที่จะทําใหสตรีกลาตัดสินใจที่จะเขาสูการเมือง สวนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การ
เขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ความรูสึกอยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง ความพรอมที่จะเสียสละ
เพื่อสวนรวม และการสนับสนุนจากครอบครัว 
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14. สําหรับอุปสรรคสวนบุคคลที่ขัดขวางการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีที่พบใน
เขตพื้นที่อบต.ในจังหวัดนครราชสีมาที่สําคัญไดแก การที่สตรีไมมีเวลาที่จะเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองเพราะตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว  สวนอุปสรรคดานการเมืองไดแก การไมมีพรรค
การเมืองสนับสนุน และสุดทายอุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อเดิมที่กีดกันสตรี
ออกจากการเมือง ซึ่งรวมทั้งความเชื่อพื้นฐานวาสตรีเปนชางเทาหลังตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน 
และยังรวมถึงความเชื่อที่วาสตรีไมเหมาะกับการเมืองอีกดวย  
 
15. ในสวนของประเด็นที่ยังมีปญหา (Dilemma) ที่พบไดแก 

1) ประเด็นการสนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถิ่น ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบวา
สตรีที่เขามาเปนสมาชิกอบต.สวนมากจะอยูพึ่งพิงการสนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถิ่น 
ซึ่งเทากับเปนการยอมอยูภายใตโอวาท เมื่อถูกสั่งใหปฏิบัติในแนวทางใดก็ยอมตองทําให
เปนไปในแนวทางนั้น 

2) ประเด็นระบบเครือญาตินิยมในการเมืองทองถิ่น โดยญาติที่เปนนักการเมืองสามารถที่จะ
แนะนําชองทางและวิธีการรวมทั้งใหการสนับสนุนที่จะทําใหสตรีไดรับเลือกตั้งได แตใน
ขณะเดียวกัน สตรีอาจถูกมองไดวามิไดมีความสามารถในการทํางานอยางแทจริง  

3) ประเด็นความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง สตรีสวนใหญที่ตั้งใจเขามามีสวนรวม
ในการเมืองทองถิ่นไมมีความรูและไมมีความคิดที่จะใชแผนการทางการเมืองในการ
แสวงหาคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง แมจะทําใหโอกาสไดรับเลือกนอยลงแตก็ทําใหเกิด
ความรูสึกภาคภูมิใจวาไดหาเสียงอยางถูกตองโปรงใส  

 
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
16. สําหรับกรณีจังหวัดสงขลา ปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญที่สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการ
เมืองในสวนของปจจัยสวนบุคคลไดแก  การกลาแสดงออก การมีภาวะผูนํา และการมีความรู
ความสามารถ สําหรับปจจัยสนับสนุนดานการเมืองนั้น ปจจัยที่โดดเดนมากคือ การไดรับการ
สนับสนุนจากญาติพี่นองที่อยูในอํานาจทางการเมือง สวนปจจัยสนับสนุนดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่สําคัญคือการทํางานสวนรวมในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหชาวบานไดเห็น
ความสามารถในการทํางาน รวมทั้งเปนการสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนใหไดรับการเลือกตั้งอีก
ดวย 
 
17. สําหรับอุปสรรคที่ขัดขวางการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดสงขลานั้น 
อุปสรรคสวนบุคคลไดแก การมีภาระครอบครัวตองดูแล ทําใหไมมีเวลาที่จะเขารวมทางการเมือง 
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ในสวนของอุปสรรคดานการเมือง ไดแก การถูกโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมือง และความ
ยากลําบากในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง และอุปสรรคสวนสุดทายดานสังคมและวัฒนธรรมนั้น 
จากการเก็บขอมูลพบวาอุปสรรคดานนี้ที่สําคัญคือความเชื่อเดิมที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรี อาทิ ความเชื่อที่วาสตรีไมเหมาะกับงานการเมือง หรือความเชื่อที่วาสตรีมี
ความสามารถในการทํางานไมเทากับบุรุษ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการรับรูถึงขอจํากัดดานจารีต
ประเพณีและการไมยอมรับการเองของสตรี  
 
18. การเขาเปนสมาชิก อบต. ของสตรีในชนบทจังหวัดสงขลา มีประเด็นที่เปนลักษณะชัดเจน
และนาสนใจเพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมสตรีใหมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในระดับ 
อบต. ดังนี้ 

1) ประเด็นการศึกษา ความรู ความสามารถ สตรีในชนบทจังหวัดสงขลาโดยทั่วไปมี
การศึกษาต่ํากวาผูชาย สวนเรื่องความรูความสามารถนั้น แตการจะไดรับเลือกตั้งเขาสู
ตําแหนงทางการเมืองของสตรีไมใชข้ึนอยูกับการศึกษาอยางเปนทางการ  แตจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถที่จะทํางานตาง ๆ ในชุมชน 

2) ประเด็นฐานะทางเศรษฐกิจ การมีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะชวยใหสามารถสู
การเมืองไดงายไมวาเปนผูหญิงหรือผูชาย สําหรับผูหญิงที่อาจจะเปนผูนําสตรีกลุมตาง ๆ 
ก็ไมอยากเขาสูการเมืองเพราะเสียเวลาตองทํามาหากิน เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมดี 

3) ประเด็นครอบครัว ถาผูหญิงมาจากครอบครัวมีฐานะ มีอิทธิพลทางการเมืองก็จะเขาสู
การเมืองไดงาย แตปจจัยครอบครัวก็เปนอุปสรรค เพราะถาผูหญิงเขาสูการเมือง  อาจมี
สวนทําใหครอบครัวแตกแยกได 

4) ประเด็นเรื่องความเชื่อ ทัศนคติตอสตรี ผูหญิงชาวภาคใตจะอยูบานดูแลครอบครัวเลี้ยง
ลูก และคนในหมูบานไมคอยอยากเลือกผูหญิง เพราะคิดวามีความสามารถต่ํากวาผูชาย 
และถาผูหญิงสมัครรับเลือกตั้งจะถูกโจมตีจากฝายตรงขามไดงาย  

 
19. การวิเคราะหความเหมาะสม (Fit) ของปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในสามมิติ 
(มิติการเมือง มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ) ถือเปนการวิเคราะหเพื่อทบทวนซ้ําและยืนยันวาปจจัยที่
ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเห็นวามีความสําคัญเหลานั้น มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ภายนอกหรือก็คือลักษณะของสังคมนั้นๆทั้งในดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจหรือไม ในแตละ
มิติ เราสามารถจําแนกออกไดเปนสองลักษณะยอย ดังนี้ ในมิติการเมืองแบงออกเปน สังคมที่มี
กลุมการเมืองชัดเจนและสังคมที่ไมมีกลุมการเมืองชัดเจน ในมิติสังคมแบงออกเปน สังคมที่เปด
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โอกาสใหสตรีและสังคมที่มีการกีดกันสตรี และในมิติเศรษฐกิจแบงออกเปน สังคมที่มีเศรษฐกิจ
แบบพึ่งพาเกษตรกรรมและแบบพึ่งพาอุตสาหกรรม 

 
20. จากมิตทิั้งสามนี้ เราสามารถจะกาํหนดปจจัยที่เหมาะสมกับการมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิน่ภายใตลักษณะหรือเงื่อนไขเหลานัน้ได กลาวคือ  

1) สังคมที่มกีลุมทางการเมืองที่ชัดเจน ปจจัยที่เหมาะสมไดแก การเขารวมกลุมทางสงัคม 
2) สังคมที่ไมมกีลุมการเมืองทีช่ัดเจน ปจจัยที่เหมาะสมไดแก การมเีครือขาย 
3) สังคมที่เปดโอกาสใหสตรี ปจจัยที่เหมาะสมไดแก การมกีารศึกษามีความรู 
4) สังคมทีก่ีดกันสตรี ปจจัยที่เหมาะสมไดแก การเขารวมกลุมทางสงัคม  
5) สังคมทีพ่ึ่งพาเกษตรกรรม ปจจัยที่เหมาะสมไดแก การมคีวามสามารถในการใหความ

ชวยเหลือชาวบาน 
6) สังคมทีพ่ึ่งพาอุตสาหกรรม ปจจัยที่เหมาะสมไดแก การมีความสามารถในการพัฒนา 

 
21. เมื่อวิเคราะหกรณีศึกษาในแตละจังหวัดในสามมิติพรอมกันแลว จึงสามารถที่จะสราง
โมเดลที่แสดงปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมฯที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกของแตละ
กรณีศึกษาออกมาได ดังนี้  

1) กรณีของจังหวัดลําพูนนั้นสภาพของสังคมโดยทั่วไปยังไมมีการรวมตัวเปนกลุมทาง
การเมืองที่ชัดเจน เศรษฐกิจของทองถิ่นมีลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรมแตยัง
ไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนวาสังคมของที่นั่นมีการกีดกันหรือเปดโอกาสใหกับสตรี 
ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา กรณีของจังหวัดลําพูนนั้น ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของสตรีที่เหมาะสมไดแก ปจจัยการมีเครือขาย, การเขากลุมทางสังคม, การมี
การศึกษามีความรู, และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 

2) กรณีจังหวัดนนทบุรี ลักษณะทั่วไปของสภาพสังคมของจังหวัดนนทบุรีในมิติการเมือง
นั้น พบการรวมกลุมทางการเมืองในทองที่มีความชัดเจน สวนในมิติเศรษฐกิจ ลักษณะ
เศรษฐกิจของพื้นที่นี้มีทั้งแบบพึ่งพาเกษตรกรรมและพึ่งพาอุตสาหกรรมผสมผสานกัน 
สําหรับมิติสังคมนั้น สังคมของจังหวัดนนทบุรีคอนขางเปดโอกาสใหสตรีไดเขามามีสวน
รวมทางการเมือง ดงันั้นจึงระบุไดวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่
เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนนทบุรีไดแก ปจจัยการเขารวมกลุม
ทางการเมือง, การมีการศึกษามีความรู, การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน, และการมีความสามารถในการพัฒนา 
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3) กรณีจังหวัดนครราชสีมา พบวามีกลุมทางการเมืองชัดเจนเมื่อกลาวถึงมิติการเมือง ใน
มิติเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจสวนใหญเปนเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาการเกษตร สวนมติสัิงคม
นั้น จากขอมูลที่ไดพบวาสังคมมีทัศนคติที่ปะปนกันอยูระหวางทัศนคติที่เปดโอกาสใหสตรี
เขามามีสวนรวมทางการเมืองและทัศนคติที่กีดกันสตรีไมเชื่อวาสตรีควรเขามาทํางานดาน
การเมือง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีที่
เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนครราชสีมาไดแก การมีกลุมการเมอืง
สนับสนุน, การมีการศึกษามีความรู, การเขากลุมทางสังคม, และการมีความพรอมในการ
ใหความชวยเหลือชาวบาน 

4) กรณีจังหวัดสงขลา พบวา มีการรวมกลุมทางการเมืองคอนขางชัดเจน ทางดาน
เศรษฐกิจเปนแบบพึ่งพาเกษตร และสังคมคอนขางกีดกันโอกาสทางการเมืองของสตรี 
กรณีจังหวัดสงขลาจึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
สตรีที่เหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนครราชสีมาไดแก การมีกลุม
การเมืองสนับสนุน การเขากลุมทางสังคม และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือ
ชาวบาน  

 
แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี 

22. ขอมูลที่นํามาสรางเปนแนวทางการสงเสริมฯนี้มาจาก (1) กรอบการวิเคราะหของรายงาน
วิจัยที่ใหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยและอุปสรรคที่ผูมีสวนรวมโดยตรงในการมีสวนรวมฯของสตรีชี้ใหเห็น
วามีสวนสําคัญตอการเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี และ (2) กรอบการ
วิ เคราะหความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมเปนการชี้ ให เห็นวา  ภายใต ลักษณะของ
สภาพแวดลอมดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจแบบตางๆ มีปจจัยอะไรบางที่จะเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่แตกตางกันเหลานั้น ขอสรุปที่พบเหมือนกันในทุกกรณีศึกษาก็คือปจจัยที่พบจริง
จากการเก็บขอมูลในพื้นที่สอดคลองตองกันกับปจจัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมของ
กรณีศึกษานั้นๆ ดังนั้น แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรีที่
สอดคลองกับลักษณะทางสังคมจึงสามารถสรางขึ้นได 
 
23. งานวิจัยนี้เสนอแนะแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 6 แนวทาง 
ซึ่งเนนที่การสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของสตรีใหพรอมที่จะสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองในระดับทองถิ่นในระดับสูง (ลงสมัครรับเลือกตั้งและดํารงตําแหนงทางการเมือง) ไดแก  
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 สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง 
 สงเสริมการเขากลุมทางสังคม 
 สงเสริมการสรางเครือขาย 
 สงเสริมการใหการศึกษาความรู 
 สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 
 สงเสริมความสามารถในการพัฒนา 

 
24. เหตุผลที่สนับสนุนแนวทางสงเสริมที่นําเสนอ ไดแก 

1) การสงเสริมการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบานจะเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหสตรีมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขื้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับทองถิ่นที่
ลักษณะดานเศรษฐกิจเปนแบบพึ่งพาเกษตรกรรม เพราะในทองถิ่นเชนนี้ ความคาดหวัง
ของชาวบานตอผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูที่มุงหวังจะดํารงตําแหนงทาง
การเมืองจะอยูที่ความสามารถในการใหความชวยเหลือชาวบานได  

2) การสงเสริมการมีการศึกษามีความรูเพราะจะทําใหสตรีความสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถ
ดําเนินแกปญหาใหแกชุมชนไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหไดรับการยอมรับจากชาวบานมาก
ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ แตแนนอนวาการมีเพียงวุฒิการศึกษาที่เปนทางการนั้นไมเพียงพอ สตรี
จะตองมีความรูในดานที่จําเปนตอการทํางานใหแกชุมชนอีกดวย ซึ่งความรูตรงนี้เองที่
ตองไดมาจากการเรียนรูผานทางประสบการณตรง 

3) ถาหากสภาพเศรษฐกิจของสังคมมีลักษณะพึ่งพาอุตสาหกรรมมาก รายไดของคนใน
ทองถิ่นสวนมากผูกโยงกับอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมที่มีความสําคัญเปนพิเศษก็
คือการสงเสริมความสามารถในการพัฒนาของสตรี เพราะในสังคมที่มีลักษณะเชนนั้น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยหลักที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกผูที่จะมาเปน
ผูแทนของเขาในการปกครองทองถิ่น  

4) หากสตรีไดรับการสงเสริมใหมีเครือขาย สตรีก็จะมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและ
ขอมูลที่จําเปนตอการไดรับเลือกเขาไปบริหารจัดการทองถิ่นได  

5) การสงเสริมการเขารวมกลุมทางสังคมนั้น นับวาเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในสังคมที่มีการ
กีดการหรือไมเปดโอกาสใหสตรี กลุมทางสังคมจะเปนที่ซึ่งสตรีสามารถแสดงออกไดซึ่ง
ความสามารถดานตางๆและภาวะผูนํา ซึ่งจะชวยใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกกลุมทาง
สังคมนั้นๆ ซึ่งนั่นเทากับวาสวนหนึ่งของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ยอมรับ
สตรีมากขึ้น 
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6) เมื่อสังคมใดๆ มีกลุมทางการเมืองที่เปนทางการและกลุมนั้นดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
อยูอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีสมาชิกกลุมที่ไดรับการเลือกตั้งแลวจํานวนมาก กลุมทาง
การเมืองกลุมนั้นจะมีอิทธิพลอยางมากตอการไดหรือไมไดรับการเลือกตั้งของสตรี  

 
25. งานวิจัยนี้ยังนําเสนอโมเดลในการสงเสริมการมีสวนรวมฯของสตรีทั้ง 6 แนวทางใน
ลักษณะบูรณาการ โดยใชแนวคิด Balanced Scorecard เปนหลักการพื้นฐานในการสรางโมเดล 
กลาวคือ สําหรับแตละดานของโมเดล เราสามารถระบุวัตถุประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรมและองคการ
ที่รับผิดชอบที่สอดคลองกับแตละแนวทางสงเสริมได ในทางทฤษฎี แนวทางเหลานี้ควรถูกนําไป
ปฏิบัติพรอมๆกันอยางบูรณาการ อยางไรก็ตาม หากจําเปนตองเลือกหรือจัดลําดับความสําคัญ
ของแนวทางเหลานี้ ก็ควรใชหลักความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือลักษณะทางสังคมทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นเปนหลักในการตัดสินใจ  
 
26. งานวิจัยนี้เสนอแนะรายละเอียดของแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีโดยจัด
กลุมตามดานตางๆของแนวคิดของ Balanced Scorecard ดังนี้ 
 

1) ดานการเงิน  
 แนวทางการสงเสริมการมีความพรอมของสตรีในการใหความชวยเหลือชาวบาน 

i. วัตถุประสงคหลักอยูที่การทําใหสตรีมีทรัพยากรเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆเพื่อการเลือกตั้ง 

ii. ตัวชี้วัดไดแก ระดับรายไดหลักหักภาษีแลวของสตรี  
iii. กิจกรรมที่ควรดําเนินการไดแก การสรางงานและอาชีพแกสตรีในทองถิ่น และ การ

จัดใหมีสวัสดิการแกสตรีที่ทํางานดานการเมือง องคการที่รับผิดชอบควรเปนองคกร
หลักภาครัฐ 

 
2) ดานการสงเสริมความสามารถสวนบุคคล  
 แนวทางสงเสริมการมีการศึกษามีความรูของสตรี 

i. วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนสตรีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่มาลง
สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น 

ii. ตัวชี้วัดคือ จํานวนสตรีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 
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iii. กิจกรรมที่ควรดําเนินการไดแก การจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาสําหรับสตรีที่ตองการ
ศึกษาดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง กิจกรรมนี้สามารถ
ดําเนินการไดโดยองคกรหลักภาครัฐและภาคเอกชน และ การกําหนดวุฒิการศึกษา
ข้ันต่ําสําหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกอบต. ซึ่งควรเปนองคกรหลัก
ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ 

 
 แนวทางสงเสริมความสามารถในการพัฒนาของสตรี  

i. มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมดานการพัฒนา
ทองถิ่นของสตรี  

ii. ตัวชี้วัด คือ จํานวนสตรีที่เคยผานการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
iii. ในระดับปฏิบัติวัตถุประสงคของแนวทางสงเสริมนี้สามารถบรรลุไดดวยการสงเสริม

ใหสตรีไดฝกทํางานในอบต. โดยกิจกรรมเชนนี้ควรเปนองคกรหลักภาครัฐที่เขามา
เปนผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสามารถจัดใหมีโครงการทดลองพัฒนาในทองถิ่น 
รวมทั้งจัดใหมีการดูงานนอกทองถิ่น ซึ่งองคกรหลักภาครัฐและเอกชนสามารถเขา
มารวมกันเปนเจาภาพในการดําเนินการได 

 
3) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย  
 แนวทางสงเสริมการมีเครือขาย 

i. มีวัตถุประสงคเพื่อใหสตรีมีโอกาสในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญในทองถิ่น  

ii. การวัดระดับการมีเครือขายของสตรีสามารถทําไดโดยพิจารณาจากจํานวนผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญในทองถิ่นทั้งที่เปนตัวบุคคลและองคการที่สตรีสามารถเขาถึงได
เปนหลัก 

iii. กิจกรรมที่ควรจัดใหมีไดแก การจัดใหมีการประชุม/สัมมนารวมกันระหวางสตรีและ
บุคคลและองคกรที่สําคัญในทองถิ่น การจัดใหมีการดูงานทั้งในและนอกทองถิน่ จดั
ใหมีโครงการแบบขามองคกรหรือขามกลุมทางสังคม และการสงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลแกสตรี ซึ่งควรดําเนินการโดย
ทั้งองคกรหลักภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังควรมีกิจกรรมการสราง “แผนที่
เครือขายทางสังคม” ของแตละองคกรหรือกลุมทางสังคม ที่ควรใหเฉพาะองคการ
ภาคเอกชนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ เพราะจะสามารถเขาถึงเครือขายทางสังคม
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการได 
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4) ดานกระบวนการ ไดแก  
 แนวทางการสงเสริมการเขารวมกลุมทางการเมือง 

i. มีวัตถุประสงคเพื่อใหสตรีไดรับการสนับสนุนจากกลุมการเมืองในทองถิ่น และ
เพื่อใหสตรีมีบทบาทในการรวมตัดสินใจมากขึ้นในกลุมการเมือง 

ii. วัดความสําเร็จของแนวทางดังกลาวไดจากรอยละของจํานวนสตรีในแตละกลุม
การเมือง และรอยละของจํานวนสตรีที่เปนผูนาํหรือผูบริหารในแตละกลุมการเมือง 

iii. กิจกรรมระดับปฏิบัติของแนวทางเชนนี้ไดแก การสงเสริมการจัดตั้งกลุมการเมืองใน
ทองถิ่น การใหความรูในการจัดตั้งองคการการเมืองแกสตรี และการใชมาตรการ
ตางๆเพื่อกระตุนใหกลุมการเมืองเปดโอกาสดานการเมืองใหสตรี ทั้งนี้ กิจกรรม
ตางๆเหลานี้ทั้งองคกรหลักภาครัฐและภาคเอกชนควรเขามารวมกันรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

 
 แนวทางการสงเสริมการเขารวมกลุมทางสังคม 

i. มีวัตถุประสงคเพื่อใหสตรีไดรับการสนับสนุนจากกลุมทางสังคมในทองถิ่น และ
เพื่อใหทําใหกลุมทางสังคมมีอิทธิพลตอการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่นมาก
ข้ึน 

ii. วัดความสําเร็จไดจากจํานวนกลุมทางสังคมที่สตรีเปนสมาชิก และรอยละของ
จํานวนสมาชิกสตรีในแตละกลุมทางสังคม  

iii. กิจกรรมระดับปฏิบัติที่องคกรหลักทั้งภาครัฐและเอกชนควรเปนผูรับผิดชอบ ไดแก 
กิจกรรมปรับบทบาทของกลุมทางสังคมตางๆ ใหมีอิทธิพลตอการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น สรางภาพลักษณกลุมทางสังคมใหมีความทันสมัย 
กําหนดเปนมาตรการเชิงบังคับใหสมาชิกในชุมชนทุกคนตองเปนสมาชิกกลุมทาง
สังคมอยางนอยหนึ่งกลุม 

 
27. ในระดับสังคม ผูวิจัยเสนอใหมีการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการ
มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของสตรี โดยเฉพาะการเนนการเรียนรูทางสังคมผานทางสถาบัน
ครอบครัว ซึ่งจะเปนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ถูกตองใหแกสมาชิกทางสังคมไดอยาง
แทจริง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคมโดยรวมนั้น ตองอาศัยความรวมมือของ
ทั้งองคกรหลักภาครัฐ องคกรหลักภาคเอกชน และองคกรที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยตองบูรณาการทั้ง
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนปฏิบัติการในระดับตางๆเขาดวยกันใหไดเพื่อใหเกิดผลลัพธในทาง
ปฎิบัติไดจริง 
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Executive Summary 

 

A Study of Direct Stakeholders’ Opinions toward Women’s Local 

Government Participation in Thailand  
(Case Studies of Tambon Administration Organizations in 4 Provinces from 4 Regions) 

 

 

Introduction 
28. Since the current constitution of Kingdom of Thailand has established 

assurances of equity between women and men (e.g. article 30th and 80th), a government 

has to provide any means possible to promote women’s rights and opportunities in any 

dimension including politics. Unfortunately, the proportion of women participating in 

politics is still relatively low.   

 

29. This research was conducted in order to collect, analyze, and understand the 

opinion of direct stakeholders toward women’s political participation in local 

government in Thailand. The specific objectives of the research including   

1) To identify factors affecting women’s opportunity to win the election for a 

member of Tambon Administrative Organization (TAO).  

2) To identify barriers affecting women’s political participation in local 

government.   

3) To propose approaches to increase level of women’s political participation in 

local government.  

 

30. Major benefits of this research are as the followings: 

 It shows supporting factors and barriers that affect the women’s opportunity to 

win election for local government. 

 The results of this research can be used as input information for understanding 

situation of women’s political participation in local government  

 The research report can be used as a basis for a formation of strategies, 

policies, projects, and action plans which will helps to improve women’s 

potential and also improve equity between women and men in the long run.  

 

 

 



 14

Research Methodology 
31. This research was based on the qualitative research approach. The type of 

research was a case study. The research use boundary of TAO as a scope of study. 

For each province, Lamphun (Northern), Nakornrachasrima (North east), Nonthaburi 

(Middle), and Songkhla (Southern), 5 TAOs was selected. The criterion for choosing 

these provinces was the diversity of the case study.   

 

32. Target groups of this research are direct stakeholders in women’s political 

participation in local government. For the purpose of this research, a direct 

stakeholder refers to a member of TAO, leader of women organization, community 

leader, and other relevant person. Ten of these stakeholders for each chosen TAOs 

have been interviewed, altogether this research interviewed 201 direct stakeholders 

(136 women and 65 men).    

 

33. Data collection method used in this research was a semi-structured interview 

and an in-depth interview technique was employed. To analyze collected data, a 

framework for analysis of this research was developed. The framework comprises of 

4 components: (1) promoting factors and barriers of women’s political participation 

component which is constituted by (1.1) personal factors, (1.2) political factors, and 

(1.3) societal and cultural factors; (2) external factors component which is constituted 

by (2.1) political factors, (2.2) economic factors, and (2.3) societal factors.    

 

Results of the study 

Lamphun case study 

34. The research found that the personal factor that promotes women’s political 

participation that has been pointed out by direct stakeholders is the courage to 

express one’s opinion.   The political factors are (1) political knowledge (2) political 

consciousness (3) perception of political information (4) self promoting. The societal 

factors are (1) attending social groups (2) desire to develop one’s own community (3) 

commitment for community (4) perception to the openness of the society  (5) family 

support. 

 

35. Conversely, the barriers of women’s political participation discovered in 

Lamphun case including (1) low education (2) resistance from existing political 

groups (3) the lack of local politicians’ support (4) traditional beliefs that impede 
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women from politics (5) the requirement of parents’ permission (6) favor of voting for 

former members of TAO because they already have understood how TAO works.  

 

36. The research also found various issues about the promoting factors and the 

barriers of women’s political participation in Lamphun case which are in dilemmas.  

1) The first dilemma lied on the ambiguity of the words “Knowledge”, 

“Education”, and “Ability”.  

2) The second one was the existence of negative traditional beliefs about 

inappropriateness for politics of women.  

3) Thirdly, false expectation of local people on the duty of a member of TAO was 

one of the important issues in Lamphun case.  

4) Implementing quota system for local government or not was one of the 

popular controversies found in Lamphun case.  

5) Local women in Lamphun case had limitations in participating in particular 

social event—i.e. events held at night. 

 

Nonthaburi case study 
37. The research found that the personal promoting factors which direct 

stakeholders in Nonthaburi case accredited were (1) possessing high level of 

leadership (2) having knowledge and ability (3) having sufficient economic status. For 

the political factors, two most mentioned factors were (1) having support from 

national political networks (2) Being exposed to political information. Finally, the 

societal and cultural factors including (1) commitment to work for community (2) 

being member of social group (3) commitment to improve community (4) family 

support. 

 

38. In term of barriers, the most important personal barrier was that Nonthaburi 

women have no time to participate in politics since most of the times they have are 

used to look after their family. The political barriers were actually the more vital in 

Nonthaburi case; two of the most important ones were (1) the perception of violence 

in politics (2) the lack of support from existing political party. Lastly, the negative 

traditional belief is the most significant barrier from the societal and cultural point of 

view.  

 

39. Various dilemmas were found in Nonthaburi case including: 

1) Violence in politics terrified women; it decreased level of women’s political 

participation.  
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2) Having support from national political networks helps women to be able to 

access to valuable resources for election campaign; however, it would ruin 

women’s intention to honestly develop their own community.   

3) Women’s leadership was one of the key promoting factors for increasing 

women’s participation in politics, but some still doubted in consistency of 

women’s leadership in the difficult situations.  

4) The more political information received, the more women participate in 

politics. However, negative political news could discourage women not to 

participate in politics.  

 

Nakornrachasrima case study 
40. In Nakornrachasrima case, personal factors which promoted women to 

participate in politics were (1) having high education (2) having sufficient income. The 

political promoting factors, which play the most important role in this case study, are 

(1) having support from authorities (2) having support from family members who held 

political position (3) having knowledge and understanding about political strategies. 

For societal and cultural aspect, there are 4 important factors: (1) attending social 

groups (2) desire to develop one’s own community (3) commitment for community (4) 

family support.  

 

41. Important personal barrier which was raised by direct stakeholders was the 

fact that many women in Nakornrachasrima case have not enough time to participate 

in politics because they have to earn their own income. Political barrier which was 

repeatedly found was the lack of support from national political party. Lastly, negative 

traditional beliefs about the inability and inappropriateness of women in politics were 

the strongest factor that obstructs women from politics.  

 

42. There were three dilemmas found in Nonthaburi case including: 

1) Supporting from authorities in community was one of the significant factors 

that lead women to TAO. Unfortunately, this implies that women have to obey 

or at least pay back to the authorities in some ways. While this kind of support 

is very practically useful, many local people strongly oppose it.  

2) Nepotism was one of the key dilemmas in Nakornrachasrima case. If women 

have relatives who currently hold formal political position, they would gain 

valuable support for the election campaign. However, women who win the 

election through this channel often be questioned about their true ability.  
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3) Most of women who want to participate in local government have no clue 

about political strategies. Although such strategies could help them to win an 

election, many of them have no intention to formulate or implement any of 

those strategies.  

 
 
Songkhla case study 
43. Various key personal promoting factors that promote women to participate in 

politics were identified: (1) courage to express one’s opinion (2) possessing 

leadership (3) having knowledge and ability. For the political promoting factors, the 

most important one was having support from relatives the hold formal political 

position. Finally, the most vital societal and cultural factor was having worked for 

community regularly.   

 

44. On the other hand, personal barrier that impede a level of women’s political 

participation was the family responsibility since it takes much of the time from 

women. Political barriers for women’s participation are (1) a tendency to be abused 

for the political purpose (2) a difficulty in election campaign. Finally, the most 

significant societal and culture barrier is the traditional ritual and belief, hold by both 

men and women, especially beliefs about unsuitability of women for politics.  

 

45. There are various issues that are valuable for discussing further as followings: 

1) Direct stakeholders suggested that formal education does not ensure the 

position in TAO. Women have to have experience in social works and get 

acceptance from members of social groups.  

2) Women could participate in politics relatively easier if they have sufficient 

economic status.  

3) Family factor could be both promoting factor and barrier for women’s political 

participation.  

4) It was found that women in Songkhla case were expected to be only inside 

their house. Local people also hold belief that under-value woman especially 

in term of politics.  

 

46. An analysis of fit of factors which support women’s political participation 

aimed to recheck the appropriateness to the external environment of all factors 

found. The logic was that the factors which positively affect women’s political 
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participation must harmonize with the context of each society. The three-dimension 

framework for analysis of “fit” was proposed. We can classify society based on three 

dimensions namely political, societal, and economic dimension. Each dimension is 

divided into two sub classes:  (1) Political dimension: Have political group or Do not 

have political group; (2) Societal dimension: Open for women or Obstruct women; (3) 

Economic dimension: Agricultural-based or Industrial-based.  

 

47. From these three dimension, the ‘”fit” or appropriate factors for increasing 

women’s participation in politics can be identified.  

1) Factor that appropriate for a society that has established political groups is 

attending political groups.   

2) Factor that appropriate for a society that has no established political groups is 

having networks.  

3) Factor that appropriate for a society that opens for women is having 

knowledge and education.  

4) Factor that appropriate for a society that obstructs women is attending social 

group.  

5) Factor that appropriate for a society that has agricultural-based economy is a 

readiness of helping local people. 

6) Factor that appropriate for a society that has industrial-based economy is 

ability in development.  

 

48. When analyze three dimensions of society coordinately, models representing 

factors that increase women’s participation in politics and that suitable for the context 

can be developed for each case study.    

1) Lamphun case. In term of political dimension, formal political groups or 

parties were not apparent in general. While overall of Lamphun’s economy 

could clearly be identified as agriculture-based economy, it was relatively 

difficult to say that the society was either open for women or obstruct women. 

Hence, it could be pointed out that appropriate factors in Lamphun case were 

(1) having social network (2) attending social groups (3) having knowledge 

and education (4) readiness in helping local people.  

2) Nonthaburi case. Generally, it was found that political groups or parties have 

been firmly established in most of communities. In term of economic 

dimension, there was a mix of both agriculture-based and industrial-based 

economies. Lastly, Nonthaburi’s societal characteristic was relatively more 

open for women.  Therefore, it could be pointed out that appropriate factors in 
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Nonthaburi case were (1) attending political group (2) having knowledge and 

education (3) readiness in helping local people (4) having ability in 

development.  

3) Nakornrachasrima case. It was found in general that political groups and 

parties have already been set up. Most of the areas in the case study had 

agricultural-based economy. From the societal dimension, it cannot be 

specifically said whether the society open or obstruct women from TAO. As a 

consequence, suitable factors for Nakornrachasrima case were (1) attending 

political group (2) having knowledge and education (3) readiness in helping 

local people (4) attending social group.  

4) Songkhla case. Some political groups have already established. The 

economy was agricultural-based and the society obstructs women from 

participating in politics. So, factors that appropriate for such a society were (1) 

attending political group (2) attending social group (3) readiness in helping 

local people.  

 

Proposed approaches for improving women’s participation 

in local government  
49. Information used as input for developing these approaches derived from (1) 

information and implication from the framework for analysis of all case studies, which 

identify promoting factors and barriers of women’s political participation (2) 

Information and implication from the analysis of “fit” of factors which support women’s 

political participation, which point out the appropriateness of promoting factors to 

external environment or context. From the fact that factors actually found in the case 

study fit with the context, various approaches for improving women’s participation in 

local government could be formulated. 

 

50. This research proposed 6 approaches for improving women’s participation in 

local government which focused on increasing women’s political participation in an 

individual level.  

 Encourage women to attend political group approach 

 Encourage women to attend social group approach 

 Enlarge women’s networks approach 

 Enhance women’s knowledge and education approach  

 Enhance women’s readiness in helping local people approach 

 Enhance women’s ability in development 
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51. The rationales for these proposed approaches are 

1) For the society that its economy depends largely on agriculture, enhance 

readiness of women in helping local people is needed. This is because local 

people in such a context expect political incumbents to help them, mostly 

financially, in any matter, any time, any where.  

2) Enhance women’s knowledge and education will help women to improve their 

capability to solve community’s problems, which, consequently, would 

increase acceptance from local people. Women also have to have knowledge 

that helps them effectively do their job in TAO. This approach is more 

appropriate for society that opens for women. 

3) If society’s economy is industrial-based, appropriate approach which is 

relatively more important is enhance women’s developmental ability 

approach. Women will be accepted for administrating TAO in such a society if 

they have proven, or at least have potential, that they are able to increase 

economic growth.   

4) Enlarge women’s network approach was proposed because of the fact that 

women would have more opportunity to get access to resources and 

information needed for election campaign if they joined up or build up 

networks.  

5) Encouraging women to attain social groups approach is relatively more 

important in society that obstructs women, which only women’s personal 

factors are not sufficient to win an election. Rather, they need to join social 

group in order to gain supports.  

6) Because existing established politics groups can powerfully influence the 

outcome of the election campaign due to their regularity and continuality in 

running political activities, encouraging women to join such a political group 

could increase level of women’s participation in politics.  

 

52. From these 6 approaches, this research proposed a model that integrated 6 

approaches together based on concept of the Balanced Scorecard. That is, all 6 

approaches can be classified into 4 aspects (financial, capability, stakeholders, and 

process aspect) which will be used as a basis for identifying corresponded objective, 

indicator, activities, and responsible organization. In theory, all these 6 approaches 

should be implemented simultaneously. If priority must be made, in practice, 

approaches that relevant to society’s context should be considered more appropriate.  
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53. The detailed recommendations for increasing women’s participation in local 

government were as follows: 

 

1) Financial aspect 
 Enhance women’s readiness in helping local people approach 

iv. Major objective is to ensure that sufficient resources will be provided to 

women for an election campaign. 

v. A primary indicator is women’s disposable income  

vi. Activities that should be pursued including creating job and career for 

local women and provide an adequate welfare for women who 

participate in politics. Main public organizations should take 

responsibility for these activities.  

 

2) Personal capability aspect  
 Enhance women’s knowledge and education approach 

i. Major objective is to increase a number of women who have a bachelor 

degree that go for election. 

ii. An indicator is a number of women who have at least a bachelor degree 

that go for election. 

iii. Relevant activities include providing education programs for local 

women operating by educational institutes. This activity could be carried 

out by both main public and private organizations. Moreover, main 

public organization should also consider regulate the minimum 

education qualification for going for election.  

 

 Enhance women’s developmental ability approach 
iv. Major objective is to increase women’s ability in formulating and 

undertaking development activities. 

v. An indicator is number of women who have experience in community 

development. 

vi. One activity that should be put into action is encouraging women to 

work in TAO as a trainee. Main public organizations should play an 

important role in such an activity. Moreover, practicing pilot projects and 

visiting high-performed organizations outside the area should also be 

pursued by both main public and private organizations. 
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3) Stakeholders aspect  
 Enlarge women’s networks 

i. Major objective of this approach is to increase women’s opportunity in 

making relationships with key stakeholders in community.  

ii. An indicator is number of key stakeholders women can access.  

iii. Various activities should be implemented including arranging collaborate 

meeting or seminar between women and other stakeholders, visiting 

high-performed organizations both inside and outside the area, and 

training for personality and interpersonal communication. These 

activities should be facilitated by both main public and private 

organization. Additionally, building ‘social network map’ is another 

important activity that should be carried out by private organizations.  

 

4) Process aspect 
 Encourage women to join political group approach 

i. Major objective is to gain supports from political groups and to ensure 

that women have decision-making role in political groups   

ii. An indicator for this is that a percentage of women in each political 

group and a percentage of women who play a leading role in each 

political group. 

iii. Corresponded activities include encourage women to establish political 

group, provide information and knowledge about forming political-aimed 

organization, and develop methods that force political groups to be more 

open for female members. These activities should be performed by both 

main public and private organizations   

 

 Encourage women to join social group approach 
iv. Major objective is to ensure that women gain supports from social 

groups in the community and to increase influence of social groups on 

local government organizations. 

v. An indicator is number of social groups women joined and a percentage 

of female members in each social group.  

vi. Operational activities for this approach include transforming social 

groups’ role and creating new image of social group and deploy 

compulsory method to force every member of a community must join at 

least one social community. These activities should be implemented by 

both main public and private organizations.  
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54. This research recommended that, in the societal level, there should be a 

transformation of traditional values that obstructs women into more open ones. The 

role of family as a socialization institute is a key to make such a change happen. 

Nevertheless, transforming social values desperately need cooperation from all main 

public and private organizations and the integration of related strategies, policies, 

and action plans in all levels.  
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