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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และประสิทธิผล
ของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้นาสตรีที่อาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง
จานวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและ
ประสิ ทธิ ผลของการเข้ าสู่ เส้ นทางการเมื องของสตรี อยู่ ในระดั บสู ง (2) แบบจาลองสมการโครงสร้ างพบว่ า การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง
และวัฒนธรรมทางการเมือง ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วมทางการเมือง, วัฒนธรรมทางการเมือง, ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

Abstract

The purposes of this research was to study (1) the level of political participation, political
culture, affecting the effectiveness of women in the politics, and (2) the relationship of the levels of
political participation, political culture, affecting the effectiveness of women in the politics. The
sample used for research was comprised of 368 female leaders who lived or worked in Chonburi,
Chachoengsao, and Rayong. Data was collected by using questionnaires. Statistics used for data
analysis were descriptive statistics and structural equation analysis using Lisrel Program. The results of
the study revealed that: (1) The level of political participation, political culture, and effectiveness of
and women’s entries into politics, were at a high level. (2) The Structural Equation Model, indicated
that the effectiveness of women’s entries into politics was most directly influenced, at the statistical
significant level, by political participation and by political culture.
Keywords: Political Participation, Political Culture, Effectiveness of women in the Politics
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บทนา

การรณรงค์เพื่อปรับเจตคติของคนในสังคมที่มี ต่อ
บทบาทสตรี
การมี ส่ วนร่วมของสตรี ท างการเมื อง เวที
สาธารณะเป็นสิ่งสาคัญในการประกันว่าจะมีการวาง
นโยบาย บัญญัติ และบังคับใช้กฎหมายซึ่งคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี ในศตวรรษนี้สตรีได้รับ
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในองค์กรทางการเมืองของเกือบทุกประเทศ อย่างไร
ก็ ดีสตรียังคงไม่ มี ผู้แทนอย่างพอเพียงในตาแหน่ ง
ที่มาจากการเลือกตั้งและตาแหน่งอื่นๆ ในรัฐบาล
การที่สตรีไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง
มีผลอย่างสาคัญต่อสังคม คือ เป็นการลิดรอนสิทธิ
ของสตรีและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองเป็น
การกั นมุ มมองของสตรีออกจากนโยบายและกฎหมาย
เป็นการกั นมิ ให้ใส่ความคิดของสตรีในการจั ดสรร
งบประมาณและทรัพยากร เป็นการลดรอนสังคมมิให้
ไดรับความเชี่ยวชาญ ความรูแ้ ละมุมมองของสตรีอาจ
พบได้ว่าอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
ในเวทีสาธารณะของสตรีหลายประการ คือบทบาท
ของสตรีในครอบครัว สมาชิกบุรุษของครอบครัวอาจ
ตัดสินความสามารถของสตรีที่ จะออกจากบ้านไป
ศึกษาเล่าเรียน หางานทา เข้าร่วมประชุมหรือแม้กระทั่ ง
พบปะผู้คน
จากความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่
ด้านการเมืองในระดับท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีและ
ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ ในท้องถิ่น
จึ งสนใจที่ จะศึ กษา การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องและ
วั ฒนธรรมทางการเมื อง ที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของ
การเข้ าสู่ เส้ นทางการเมื องของสตรี ตลอดจนปั ญหา
อุปสรรคของสตรีกับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองท้ องถิ่น
ของสตรี เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์การมีสว่ นร่วม
ทางการเมื องท้ องถิ่ นของสตรีและทราบความต้ องการ

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่งชาติฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้
ความสาคัญและกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสตรีฯ
ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เสมอภาคคนใน
สังคมมีเจตคติที่ดีตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรี
ในบริบทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิ จสังคมและการเมือง
อย่างเท่าเทียมกันโดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สตรี ไว้ 5 ยุ ทธศาสตร์ คื อ (1) เสริ มสร้ างเจตคติ และ
การยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
(2) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสตรีไทย (3) การพั ฒนาสุขภาวะคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความมั่ นคงในชีวิต (4) การพั ฒ นา
ศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง
การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่างๆ และ (5) การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี
ทุกระดับ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2554, หน้า 26-36)
การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับ ด้าน
ความเสมอภาคระหว่ างหญิ งชายนั บเป็ นยุ ทธศาสตร์
ที่สาคัญเพราะเป็นฐานในการผลักดันให้เกิดสังคม
แห่ งความเสมอภาค คนในสั งคมมี เจตคติ ที่ ดี ตระหนั ก
และยอมรับบทบาทสตรีในบริบทต่างๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างเท่าเทียมกันโดย
แนวทางในการดาเนินงานควรเน้นส่งเสริมและจัด
ให้มี การศึกษา เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ ดีให้แก่ เด็กเยาวชน
ผู้ห ญิ งและผู้ช ายทุ ก ระดับ และทุ ก กลุ่ม อายุและ
เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้อย่างชัดเจนจะต้องมี
การสารวจเจตคติของคนในสังคมต่อความเสมอภาค
หญิ งชายและนาข้อเสนอแนะที่ ได้เพื่ อสร้ างองค์ความรู้
เกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายรวมทั้งแนวทางใน
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ของสตรี ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
การส่งเสริม สนับ สนุนให้ส ตรีให้เข้าไปมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนงาน/โครงการที่จะช่วย
ส่งเสริมศักยภาพของสตรีและช่วยให้สตรีสามารถ
ทางานในทางการเมืองได้อย่างมั่นใจและได้รับการ
ยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้สตรีสามารถ
เข้ามามี บทบาทในการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ด้ วยการเข้ ามามี ส่ วนร่ วมทางการเมื องระดั บท้ องถิ่ น
เพิ่ ม มากขึ้น อั น จะส่ ง ผลให้ ส ตรีส ามารถเข้า ถึ ง
ทรัพยากร สิทธิและโอกาสต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรม
และเสริมสร้างความเสมอภาคของหญิงและชายใน
ระยะยาวต่อไป

และความแตกต่างของผู้ห ญิง และผู้ชายเป็นเรื่อง
ตามธรรมชาติที่ เปลี่ยนแปลงไม่ ได้ รวมทั้ งการพยายาม
หาคาตอบว่าท าไมความเชื่อเช่นว่านี้เกิ ดขึ้นและ
ดารงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน การเกิดการตั้งคาถาม
การหาคาตอบ และการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อตลอดจนสภาพแห่งความไม่
เท่าเทียมกันระหว่างเพศนี้ได้มีการเรียกรวมๆ ว่า
สตรีนิยม (Feminism) โดยสตรีนิยมได้เติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วง 40 ปีหลังของศตวรรษที่ 20 นาไปสู่
การศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงในมิติต่างๆ โดยให้ความสาคัญ
ในการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และได้ใช้
ความคิดรวบยอดในเรื่องความเป็นเพศ (Gender)
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ สาคัญความเหลื่อมล้า
ทางเพศได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเคลื่ อนไหวเรีย กร้ อ ง
ความเท่ าเที ยมกั นระหว่ างเพศมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้
เกิดการศึกษาและคาอธิบ ายหรือแนวคิดเกี่ยวกั บ
ความเป็ นรองของผู้ หญิ งในด้ านต่ างๆ อย่ างมากมาย
อี กด้ วยค าอธิ บายหรื อแนวคิ ดทางสตรี นิ ยมที่ เกิ ดขึ้ น
ส่วนใหญ่ พั ฒนาขึ้นจากแนวคิดกระแสหลักๆ ที่ มี อยู่
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยม (Liberalism) ลัทธิมาร์กซ์
(Marxism) จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) หรือ
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) นักสตรี
นิยมได้นาแนวคิดเหล่านั้นมาขยายความ ปรับแต่ง
ให้กลายเป็นกรอบทฤษฎีที่ กว้างขึ้นและใช้อ้างอิงได้
(Arneil, 1999) สามารถแบ่งออกเป็ นหลายส านักคิ ด
ได้แก่ (1) สตรีนิยมสายเสรีนิยม (2) สตรีนิยมสายมาร์ก
ซิสต์ (3) แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (4) สตรี
นิยมสายวัฒนธรรม (5) สตรีนิยมสายนิเวศ (6) สตรีนิยม
สายสังคมนิยม (socialist feminism) (7) สตรีนิยมสาย
จิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism) (8) สตรี
นิยมสายหลังสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และวัฒนธรรมทางการเมือง และประสิทธิผลของ
การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีอิ ทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม (Feminism)
ช่วงประมาณสองร้อยปีที่ผ่านมาสังคมมนุษย์
ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ การก่ อเกิดและ
การยอมรั บในเรื่องสิ ทธิ มนุ ษยชน การให้ ความส าคั ญ
กั บความเป็ นประชาธิ ปไตย การเปลี่ ยนแปลงการผลิ ต
แบบเกษตรกรรมเป็ นอุ ตสาหกรรม ความก้ าวหน้าของ
เทคโนโลยี ได้ท าให้ ผู้ห ญิ งส่วนหนึ่ งได้รับ โอกาส
การศึกษาเช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงได้ทางานนอกบ้าน
มากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทาให้เกิดการตั้งคาถามต่อ
ความเชื่อเดิมๆ ที่เสนอว่าผู้หญิงมี สถานะที่ ด้อยกว่าชาย
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ปัญหาในเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่าง
เพศชายและหญิงนั้นเป็นเรื่องที่มีความสาคัญในทุก
ประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการพั ฒนาตัวอย่างการศึกษาใน
ประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งเป็นปัญหา
สังคมที่มี ความสาคัญมากสาหรับสตรีไทย ความรุนแรง
ของสตรี นั้ นแบ่ งเป็ น 3 ลั กษณะคื อ ความรุ นแรงต่ อ
สตรีในครอบครัว ในชุมชน ในที่ ทางาน ซึ่งหากวิเคราะห์
ในทฤษฎี และแนวคิด เสรีนิยมแนวก้ าวหน้าหรือ
แนวคิดสตรีนิ ยมสายถอนรากถอนโคน จะพบว่า ผู้ชาย
มีอานาจและครอบงาในทุกด้านของรัฐ (เช่น การบริการ
ประชาชน สถาบันทางสุขภาพ ประกันสังคม บริการสังคม
ที่ อยู่ อาศั ย และด้ านศาล ซึ่ งเรี ยกได้ ว่ า การปกครอง
ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่ง เป็นความสัม พั น ธ์
ระหว่ างการมี อิทธิ พลและการอยู่ ใต้ อิ ทธิพล ซึ่ งภาวะ
ผู้ ชายเป็ นใหญ่ มี อยู่ 2 ประเภท คื อ อ านาจของผู้ ชาย
ในการควบคุมของผู้หญิงในเรือ่ งเพศ และศักยภาพ
ในการสืบ พันธุ์ของผู้ห ญิ ง หากมี ก ารขจัดปัญ หา
ความรุนแรงในสตรีอย่างเป็นรูปธรรมก็น่าจะมีการ
รื้อโครงสร้างของสั ง คมที่ จ ะยัง เน้ นบทบาทของ
ผู้ชายหรือเอื้อต่อการกระทาบทบาทชายมากกว่าหญิง
อาจจะเป็ นการจัดตั้ งหน่ วยงานเฉพาะเพื่ อด าเนิ นการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสตรี และผู้รับเรื่องราวเหล่านั้น
ก็จะเป็นสตรีด้วยกันเช่น การให้มีตารวจที่เป็นสตรี
ในกรณีการสืบสวนหรือสอบสวนคดีของผู้หญิงกับผู้ชาย
ไม่ใช่มีแต่ตารวจชายฝ่ายเดียว เป็นต้น
แนวคิดผู้นาท้องถิ่นกับการนาชุมชนสู่การ
พัฒนา
ผู้ น าท้ อ งถิ่ น คื อ บุ ค คลที่ ช่ ว ยให้ ผู้ อื่ น
หรือชุมชนได้มีการตกลงกัน และพยายามหาทาง
ให้ ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ วางไว้พฤติกรรม
ของผู้ นาท้ องถิ่น จะมี อิ ท ธิพ ลเหนือ ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น อันจะก่อให้เกิ ดการร่วมมือ กันทางาน

โดยมุ่งความส าเร็จของชุมชนเป็นสาคัญ หรืออาจ
กล่ าวได้ ง่ายๆ โดยสรุปว่า ผู้นาท้ องถิ่น คือ ผู้ มี อ านาจ
หรืออิทธิพลสามารถชักจูงคนในชุมชนได้
ผู้ น าในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ค วามส าคั ญ
เพราะสามารถนาพาท้ องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ มี ความ
เหมาะสมกับ ท้ องถิ่นของตนและการเชื่อมโยงไปสู่
การพัฒ นาในระดับประเทศ ประกอบมี หลายประการ
องค์ประกอบของผู้นาชุมชน มีลักษณะที่ไม่ต่างจาก
ลัก ษณะของผู้นาทั่ วไปเพียงแต่ความเป็นผู้นาใน
ระดับ ชุม ชนนั้นจะมี ความเป็นกันเองกั บชาวบ้าน
มีความใกล้ชิดและเป็นระบบเครือญาติซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ (1) มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรม
ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นอย่างดี (2) มีคุณธรรม เช่น ความโอบ
อ้อมอารีเป็นที่ยอมรับได้ในชุมชน (3) มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน (4) สามารถประสานต่อรองเรื่องต่างๆ ได้ (5) มี
ฐานะค่อนข้างมั่นคน และ (6) มีความเป็นกันเองสูงหรือมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ดังนั้น ผู้นาเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ในระดับต่างๆ การพัฒนาในระดับชุมชนก็เช่นเดียวกันถ้า
ผู้นามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ สามารถใช้คุณสมบัติ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม
จะเป็นการสร้างความสุขหรือสร้างความสาเร็จให้
เกิดขึ้น อานาจของผู้นาจะต้องมี การใช้ให้ถูกต้อง
อานาจเป็ นสิ่ งที่ สร้ างหายนะ หรือก่ อให้ เกิ ดอั นตราย
แก่ชุมชนได้ ชุมชนจะพบกับปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา
การเลือกสรรผูน้ าของชุมชนสังคมก็เป็นสิง่ ที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง และมากยิ่งกว่าคุณสมบัติที่ มีผู้นา การพัฒนา
ชุมชนประสบกั บความส าเร็จจากกระบวนการพั ฒ นา
ชุมชนที่ผ่านมาทาให้เห็นว่าผู้นามีบทบาทที่ชัดเจน
ในการทาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
ยั่งยืนเป็ นตั วอย่างให้ ชุมชนอื่ นๆ ได้ไปศึ กษา น าความ
ส าเร็ จจากการพั ฒนาที่ มาจากผู้ น าไปประยุกต์ ใช้ กั บ
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ชุมชน แต่ในขณะเดียวกันต้องได้รับความร่วมมื อ
ของคนในชุ มชนที่ ต้องให้ความส าคั ญ และรับรู้ปัญหา
ที่กาลังเกิดขึ้น กับชุมชนเพราะปัญ หาชุมชนไม่ได้
เกิดขึ้นจากคนคนเดียว ทุกๆ คนทาให้เกิดขึ้นก็ต้อง
ช่วยกันหาทางแก้พร้อมๆ กัน
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานและสถานฝึก
ปฏิบัติการสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดั บชาติทั้ งนี้ เพราะเป็ นการปกครองที่ เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตัดสินปัญหาซึ่งมีลกั ษณะ
เป็นปัญหาของท้องถิ่นโดยแท้ด้วยตนเอง แต่การปกครอง
ท้ องถิ่นของไทยตั้งแต่ในอดี ตถึงปัจจุ บันโดยเฉพาะก่ อน
มีรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุ ทธศักราช 2540
ยังขาดลักษณะการปกครองตนเองของท้ องถิ่นที่
แท้ จริ ง ทั้ งนี้ เนื่ องจากหน่ วยการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นยัง ถูก ควบคุม จากส่วนกลางค่อ นข้างมาก
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้ านอ านาจหน้ าที่ การบริ หารงาน
บุคคลและการหารายได้เพื่อนามาใช้จ่ายในท้องถิ่น
ผลคือท้ องถิ่นไม่ ส ามารถปฏิบั ติห น้ าที่ ได้ อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ าที่ ควร อี กทั้ งไม่ อาจริ เริ่ มจั ดบริ การ
รวมตลอดจนก ากับดูแลและควบคุมการบริหารท้องถิ่น
ของตนเองได้ (ถวัล รัฐ วรเทพพุ ฒิพ งษ์ และอมร
รักษาสัตย์, 2544) ซึ่งการปกครองท้องถิ่นเป็นการ
จั ดระเบี ยบการปกครองตามหลั กการกระจายอ านาจ
การปกครองโดยรัฐหรือรัฐบาลกลาง มอบอานาจ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเอง
และจั ดบริ การสาธารณะบางอย่ างเพื่ อสนองต่ อความ
ต้องการของประชาชนในท้ องถิ่นโดยอิ สระตามสมควร
ภายในขอบเขตของกฎหมาย การมอบอ านวจให้ท้ องถิ่น
นี้ท าให้ เกิ ดสภาพการปกครองตนเองหรื อการปกครอง
ตนเองในท้ องถิ่ น (local self government) ขณะ
เดี ยวกั น ประทาน คงฤทธิ ศึ กษาการ (2538, หน้ า 11)

อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่
เป็นสืบเนื่องมาจากการกระจายอานาจทางการปกครอง
ของรัฐ และโดยนั ยนี้จะเกิ ดองค์การท าหน้าที่ ปกครอง
ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดตั้งและ
ถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอานาจในการกาหนด
นโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของตนเอง
แนวคิดการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมี ส่วนร่วม (participation) เป็นหัวข้อ
สาคัญในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ เพราะเมื่อมีการ
ปกครองขึ้นอยู่ในสังคมหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายที่ ปกครองกับฝ่ายที่ถูกปกครองย่อมเกิดขึ้น ดังนั้น
การท าความเข้ าใจถึ งที่ มาของรู ปแบบความสั มพั นธ์
ดังกล่าวจึงนับได้ว่ามี ความส าคัญ (วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
และอมร รักษาสัตย์, 2544) เสนอว่า เมื่อพิจารณา
วิวัฒนาการของรัฐและการปกครองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทาให้สามารถแบ่งลักษณะความสัม พันธ์ระหว่าง
ฝ่ายที่ปกครองกับฝ่ายที่ถูก ปกครองได้ 3 รูปแบบ
คือ (1) รูปแบบความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองกับผู้ปกครอง
(ruler and ruler) เป็นลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในแง่ของการมีโอกาสในการตัดสินใจ
ทางการเมื องน้ อยมากถึ งไม่ มี เลย (2) รู ปแบบความ
สั มพั นธ์ แบบการปกครองโดยผู้ แทน (representative
government) มี หั ว ใจอยู ที่ “อ านาจอธิ ป ไตย”
ซึ่ง เป็นของประชาชนทุ กคน อานาจนี้อาจจะถูกใช้ผ่าน
ตัวแทนที่ได้รับเลือกจากประชาชนโดยผ่านกระบวนการ
เลือกภยใต้ระบบการแข่งขัน (3) รูปแบบความสัมพั นธ์
ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participative politics)
หลักการสาคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักพื้นฐานที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย
ที่แท้จริง ดังนั้นประชาชนจึงควรสามารถใช้อานาจ
ได้เสมอแม้ ว่าได้มอบอานาจให้กั บผู้แทนของประชาชน
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ไปใช้ในฐานะที่เป็นตัวแทนแล้วก็ตาม ซึ่งการจะทา
ให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจทางการเมื อง
การปกครองยังขึ้นอยู่กั บความส าคัญอย่างน้อย 3 เรื่อง
(เจริญ คัมภีรภาพ, 2548) ได้แก่ การรับ รองสิท ธิ
เสรีภาพของพลเมือ ง การมี องค์กรตรวจสอบที่ มี
ความเป็นอิส ระและมีป ระสิท ธิภาพ ตลอดจนทั้ ง
ประชาชนมีท างเลือ กและเข้าถึงข้อมู ล ข่าวสารที่
เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมืองในฐานะที่เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย
นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างจริงจัง ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ McClosky (1968, pp. 252-253)
กล่าวว่า การมี ส่วนร่วมทางการเมื อง หมายถึงกิ จกรรม
ต่างๆ ตามความสมั ครใจ ซึ่งสมาชิกในสังคมมี ส่ วนร่วม
ในการเลือกผู้ปกครองประเทศ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้ งการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง การหาข่าวการอภิปราย และการแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ น การเข้ าร่วมประชุ ม การบริจาคเงิ นและ
การติดต่อกับสมาชิกผู้แทนราษฎร ลักษณะความ
กระตือรือต้นของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น
รวมถึงการสมั ครเป็ นสมาชิกพรรคการเมื องอย่าง
เป็นทางการ ผู้ลงคะแนนเสียงตามบัญชี การเขียน
และกล่าวสุนทรพจน์ การรณงค์หาเสียง การแข่งขัน
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ
เช่น การเสียภาษี การเสียสิทธิ การเป็นทหาร และหน้าที่
ด้านตุลาการ เป็นต้น
แนวคิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรี
การพั ฒนาสตรีให้มี ศักยภาพสามารถมีส่วน
ร่วมทางการเมืองได้นั้น ประกอบด้วยแนวคิดที่สาคัญดังนี้
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,
2550) กรอบเรื่องสิทธิสตรีขององค์การสหประชาชาติ
แนวคิดว่าด้วยการส่งเสริมการพั ฒนาสตรี เป็นประเด็น

ที่มีการกล่าวถึงกันมายาวนานมาก ดังเห็นได้จากกฎบัตร
ขององค์การสหประชาชาติที่ก่ อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ที่ให้การยอมรับ
ในความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและมองความ
เสมอภาคในแง่ของสิท ธิม นุษยชนเป็นส าคัญ โดย
ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายว่า “เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่ งเสริ มและกระตุ้ นให้ เกิ ดการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคนโดย
ปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”
กระบวนการพัฒนาสตรีเป็นกระบวนการที่เ กิดขึ้น
อย่างเป็นทางการในระดับสากล โดยองค์การสหประชาชาติ
ได้ จัดการประชุ มระดับโลกว่ าด้วยเรื่องสตรี ถึง 4 ครั้ ง
โดยเป็นการเน้นย้าเกี่ยวกับมิติหญิงชาย โดยรัฐบาล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมให้มีนโยบาย
ที่จริงจังและชัดเจน ในการที่จะผสมผสานมิติหญิง
ชายในกระบวนการก าหนดนโยบายและแผนงานต่ างๆ
เพื่อให้แน่ใจว่า ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ ได้มีการ
วิ เคราะห์ ผลต่ างๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นต่ อผู้ หญิ งและผู้ ชาย
ซึ่งนาไปสู่กระแสการพัฒนาหลักตลอดการประชุม
ที่ปักกิ่งและได้ปรากฏในแผนปฏิบัติการปักกิ่ง ซึ่ง
ท าให้เกิ ดกระแสตื่นตัวให้ความสนใจในประเด็น
ดังกล่าวและปรากฏในแผนปฏิบัติการงานด้านสตรี
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ได้ขานรับและกาหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ยนี้ ใช้ รู ป แบบการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ
(quantitative research) ใช้รูปของการวิจัยเชิงสารวจ
(survey research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย เพื่อสารวจตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้นาสตรีที่
อาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
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ฉะเชิงเทรา และระยอง ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
4,600 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ใช้ ตารางของ Taro Yamane ด้ วยการค านวณขนาด
ตัวอย่ าง (วิชิต อู่ อ้น, 2550) หลังจากนั้นน ามาคานวณ
หากลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละจังหวัดโดย
ใช้ สั ดส่ วน (proportion) โดยท าการจั บสลาก ได้ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 368 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(questionnaire) ที่ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ในการท าวิจั ย และสอดคล้ องกั บแนวคิ ด
ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
คือ (1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ ก าหนดไว้ในการวิจัย (2) ศึกษาวัตถุ ประสงค์
และกรอบแนวคิดในการวิจั ย (3) นิยามศัพท์ ตัวแปรที่
กาหนดไว้ในกรอบแนวคิด (4) สร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมตัวแปรที่กาหนดไว้ในการวิจัย เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถู กต้ องทั้ งด้ านโครงสร้าง เนื้ อหา และภาษาที่ ใช้
(5) นาแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความเที่ ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามโดย
การหาค่าดัชนีชี้วัดความสอดคล้องของข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence:
IOC) (6) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อนาไปทดลองใช้กั บกลุ่มตัวอย่าง
สมาชิ กสภาเทศบาลสตรี และสมาชิ กสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบลสตรีในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน
30 ชุด ซึ่งเป็นคนละกลุ่มที่ จะทาการวิจัย หลังจากนั้น
นามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

(7) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ในการวิจัย
การเก็บ รวบรวมข้อมูล (1) นาหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไปขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากนายกองค์การ
บริห ารส่วนท้องถิ่นตามกลุ่มเป้าหมาย (2) ผู้วิจัย
นาแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ดังกล่าวด าเนิ นการเก็ บข้อมู ลระหว่ าง เดื อนธั นวาคม
พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (3) นาแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แต่ ละฉบั บแล้ วด าเนิ นการจั ดท าตามขั้ นตอน ท าการ
บันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อแจกแจงให้
เห็นถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา
รวมทั้งตัวแปรทุกตัว มาตรวัดทุกมาตรวัด
2. สถิติ ที่ ใช้ วิเคราะห์ ได้ ใช้วิธีก ารต่ างๆ
ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
2.2 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิง
ชั้นปัจจัยตามตัวแปรต่างๆ ที่ มีต่อประสิทธิผลของ
การเข้ าสู่ เส้ นทางการเมื องของสตรี ซึ่ งในการใช้
เทคนิ ค วิ เคราะห์ ต่ างๆ ตามที่ กล่ าวมานี้ เป็ นไปตาม
คุณสมบัติระดับการวัด และตามกรอบแนวความคิดที่ได้
กาหนดไว้แล้ว ส าหรับขั้นตอนในการดาเนินการใช้
วิ ธี ก ารใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ได้ เ สนอมานั้ นได้
ดาเนินการดังนี้
2.2.1 การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ผู้ วิ จั ย น ามาใช้ เพื่ อ การศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์
เบื้ อ งต้ น ระหว่ า งตั ว แปรต่ า งๆ ที่ น ามาใช้ เ พื่ อ
วิเคราะห์และเพื่อตรวจสอบปัญ หา ความสัมพันธ์
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ระหว่ างตั วแปรอิส ระด้วยกั นว่ามี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ
ความสั ม พั น ธ์ กั น มากกว่ าหรื อเท่ ากั บ 0.8 หรื อ ไม่
(multicollinearity problem)
2.2.2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น
นามาเพื่อใช้วิเคราะห์ว่าปัจจัยของตัวแปรแต่ละกลุ่ม
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมือง
ของสตรี
2 .2 .3 การวิ เคราะห์ เชิ งปริ มาณ
แบบจ าลองสมการโครงสร้ าง (structural equations
model: SEM) โดยการใช้โปรแกรม LISREL เพื่อวิเคราะห์
ว่าปัจจัยที่ มี อิท ธิพลต่อ ประสิท ธิผ ลของการเข้าสู่
เส้นทางการเมืองของสตรี

ภาครัฐ และค่านิยมในสมัยนี้ควรให้สตรีมีโอกาสได้
คิ ดและท านอกกรอบจากค่ านิ ยมในอดี ต ตามล าดั บ
ส่วนข้อที่ มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ ปั ญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติ ด ที่ เกิ ดขึ้นในชุ มชนและสังคมมี ผลต่ อ
เสถียรภาพของรัฐบาล
ผลการวิเคราะห์ป ระสิท ธิผ ลของการเข้าสู่
เส้นทางการเมืองของสตรี พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ในปัจจุบันมีการกีดกั น หรือการจ ากัด โดยมี เจตนา
หรือเป็นเหตุให้ผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับ รองลงมาคือ
การใช้ อ านาจในการตั ดสิ นใจเด็ ดขาด รวดเร็ ว มี ความ
จาเป็นในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน และผู้หญิง
ถูกจากัดสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ที่ต้องมี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับชาย ตามลาดับ
ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ การห้ามเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้หญิงอย่างจงใจหรือแม้โดขไม่เจตนาเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยันของการมีส่วนร่วมทางการเมื องมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่น้าหนักองค์ประกอบ
ทุ กตัวมี ค่าเป็นบวก โดยมี ขนาดตั้งแต่ 0.694 ถึง 0.838
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเรียงลาดับความสาคัญ จากมากไปน้อย ได้แก่
องค์ประกอบการลงสมัครเลื อกตั้งเป็นผู้นาชุมชน (INLE)
(β=0.838) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบการลงสมั คร
รั บเลื อกตั้ งเป็ นผู้ บริ หารท้ องถิ่ น (STAD) (β=0.813)
องค์ ประกอบการร่ วมรณรงค์ หาเสี ยงเลื อกตั้ ง (ELCA)
(β=0.721) และองค์ประกอบการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (TOVO)
(β=0.694) ตามลาดับ
การวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืนยั นของ
วัฒนธรรมทางการเมือง พบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยันของวัฒนธรรมทางการเมืองมีความสอดคล้อง

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมือง
พบว่า ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ การให้ ความรู้ กั บ
ประชาชนในชุ มชนเกี่ ยวกั บการเลื อกตั้งระดั บท้ องถิ่ น
รองลงมาคื อ การลงสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นผู้ ใหญ่ บ้ าน
และการร่วมรณรงค์หรือเชิญชวนให้ ประชาชนในชุมชน
ไปใช้ สิ ทธิเลื อกตั้ งระดั บท้ องถิ่ น เช่ น วิธี การร่ วมเดิ น
รณรงค์ถื อป้ าย แจกใบปลิ ว แผ่ นพั บ เป็ นต้ น กั บการ
ปราศรัยบนเวที สาธารณะ เพื่ อเชิญชวนให้ประชาชนใน
ชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น กับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในระดับท้ องถิ่น ส่วนข้อที่ มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด
คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมั ครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้ง
ผลการวิ เคราะห์ วั ฒนธรรมทางการเมื องพบว่ า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในอดีตมีโอกาสได้รับ
การฝึกฝนเพียงงานบ้าน งานฝีมื อ และเลี้ยงดูลูก
รองลงมาคื อ อุ ปสรรคอย่ างหนึ่ งในการเข้ าสู่ เส้ นทาง
การเมืองของสตรีคือการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219
8

กลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยที่ น้ าหนั ก
องค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่
0.739 ถึ ง 0.856 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.50 และ
มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยเรี ยงล าดั บ
ความส าคัญ จากมากไปน้ อย ได้แก่ องค์ ประกอบ
ทั ศนคติ (ATTI) (β=0.856) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบ
ค่านิยม (VALU) (β=0.751) และองค์ประกอบความ
เชื่อ (BELI) (β=0.739) ตามลาดับ
การวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืนยั นของ
ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
พบว่ า โมเดลองค์ ประกอบเชิ งยื นยั นของประสิ ทธิ ผล
ของการเข้าสู่ เส้ นทางการเมื อ งของสตรีมี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับ ข้อ มูล เชิงประจักษ์ โดยที่
น้าหนัก องค์ป ระกอบทุ ก ตั วมี ค่ าเป็ นบวก โดยมี
ขนาดตั้ ง แต่ 0.706 ถึ ง 0.853 ซึ่ ง มี ค่ ามากกว่ า
0.50 และมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01 โดย
เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบ
ภาวะผู้น า (LEAD) (β=0.853) รองลงมา ได้ แ ก่
องค์ประกอบมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย (DEMO)
(β=0.790) องค์ป ระกอบการได้รับความยอมรับ
(ACCE) (β=0.718) และองค์ประกอบความเสมอภาค
(EQUA) (β=0.706) ตามลาดับ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่าง
แบบจาลองสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของ
การเข้าสู่เส้นทางการเมือ งของสตรีกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ พบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้างของ
ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ผู้ วิ จั ย จึ ง
ดาเนินการปรับโมเดลตามดัชนีป รับ (MI) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่ างแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างของประสิท ธิผ ลของการเข้ าสู่
เส้นทางการเมื องของสตรีกั บ ข้อ มู ลเชิงประจัก ษ์

พบว่ า แบบจ าลองสมการโครงสร้ างของประสิ ทธิ ผล
ของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรทั้ งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวน
ของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ
สตรี ได้ร้อยละ 90.90 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมด ซึ่ง
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรม
ทางการเมือง สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
ได้ร้อยละ 90.90
ตัวแปรประสิท ธิผ ลของการเข้าสู่เ ส้นทาง
การเมื อ งของสตรีได้รั บ อิท ธิ พ ลทางตรงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตัวแปรการมีส่วนร่วม
ทางการเมื อง (POPA) มี อิ ทธิพลทางบวกเท่ ากั บ 0.270
และได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จากตัวแปรวัฒนธรรมทางการเมือง (POCU)
มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.109
การอภิปรายผล
ตัวแปรที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่
เส้นทางการเมืองของสตรี ได้แก่การมีส่วนร่วมทาง
การเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
วัฒ นธรรมทางการเมื องมีผ ลต่อการมี ส่วน
ร่วมทางการเมือง แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมื องขึ้น อยู่ กั บ วัฒ นธรรมทางการเมื อ ง
ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วย การลงสมัคร
รับเลื อกตั้งเป็นผู้บริหารท้ องถิ่น การลงสมั ครเลื อกตั้ ง
เป็ นผู้ น าชุ มชน การร่ วมรณรงค์ หาเสี ยงเลื อกตั้ งและ
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง แสดงให้เห็นว่าการที่ วัฒนธรรม
ทางการเมืองที่มอี ยู่ในปัจจุบนั ผู้หญิงมีโอกาสเข้าไป
มี ส่วนร่วมมากขึ้น จะเห็ นได้ว่าจากการที่ สตรีมี โอกาส
ได้เข้าดารงตาแหน่ งที่ ส าคั ญ ๆของประเทศ เช่ น
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นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เป็นต้น และความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศที่ ในปัจจุบัน ความไม่เท่ าเที ยมทางเพศกาลังลด
น้อยลง และสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมสายเสรี
นิยม ที่ ว่าเป็นแนวคิดแรกเมื่ อ เกิ ดมี แนวคิดเรื่อ ง
สตรี นิ ยมขึ้นในช่ วงศตวรรษที่ 19 แนวคิ ดนี้ อธิบายว่ า
ความไม่เท่ าเทียมกั นเป็นผลมาจากการเรียนรู้ใน
เรื่องบทบาทความเป็นเพศ ซึ่ง ได้รับอิ ท ธิพ ลจาก
ความเชื่อและการปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่สั่งสม
มาเป็ นเวลานาน ท าให้ ผู้ หญิ งถู กสั งคมปฏิ เสธโอกาส
ในด้านต่างๆ แนวคิดนี้เชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายไม่มี
ความแตกต่างกั น ดังนั้น จึง เรียกร้อ งให้ผู้ห ญิ ง มี
ความเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกด้าน ผู้หญิงควรท า
ทุกอย่างได้เช่นเดียวกับผู้ชายความไม่เท่าเทียมทาง
เพศขึ้นอยู่กั บวัฒนธรรมทางการเมื อง จากผลการวิจั ย
พบว่า วัฒ นธรรมทางการเมื องมีอิทธิพลต่อ ความ
ไม่ เท่าเที ยมทางเพศ นั่นก็คือ ความไม่ เท่าเที ยมทางเพศ
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมือง
วัฒนธรรมทางการเมื อง ประกอบด้วย ทั ศนคติ
ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากผู้ชายมี
ความเชื่อว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของสตรี หรือมีทัศนคติว่า
สตรีนั้นไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง ส่งผลต่อการมี
ค่านิยมให้สตรีเป็ นช้างเท้าหลัง ท างานบ้านเลี้ยงดู บุตร
ก็ ย่ อมส่ งผลให้ เกิ ดความไม่ เท่ าเที ยมทางเพศมากขึ้ น
สอดคล้ องกั บ สุ ธาทิ พ ย์ ฉั่ วสกุ ล (2541) ที่ พบว่ า
ค่ านิ ยม ความเชื่ อเกี่ ยวกั บบทบาทสตรี ด้ านการเมื อง
ความเป็นผู้ นาและสถานะทางสังคมมี ความสัมพั นธ์เชิง
เส้ นตรงกั บการมี ส่ วนร่วมทางการเมื องด้ านความสนใจ
ทางการเมื องการลงสมั ครรั บเลื อกตั้ ง การเข้ าร่ วม
กิ จกรรมทางการเมื องและการติดตามข่ าวสารทาง
การเมือง ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ขอ ง Thomas R. Dye (1997, p. 105) โด ย ท าวิ จั ย
เรื่องปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกั บการมี ส่วนร่วมทางการเมื อ ง

ของสตรี ผลการวิจัยพบว่า การที่สตรีประสบความสาเร็จ
หรื อไม่ ประสบความส าเร็ จในการมี ส่ วนร่ วมทาง
การเมื องนั้น ผู้ สมั ครรับเลื อกตั้งที่ เป็ นสตรี ประชาชน
มีการรับรู้ในทางที่ดีกว่าผู้สมัครที่เป็นชาย ในด้าน
ความซื่ อสั ตย์ ความจริ งใจ และการเอาใจใส่ แต่ ขณะ
เดียวกันประชาชนก็มี ความรู้สึก ไม่ค่อยเชื่อมั่ นว่า
สตรีที่ ลงรับเลือกตั้ง หากได้รับเลื อกตั้งแล้วจะสามารถ
รับมื อกั บปั ญหาสั งคมที่ ยุ่ งยากได้ หรื อไม่ โดยเฉพาะ
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม
และในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Farzana Bari (2005) ได้ จั ดท ารายงานชื่ อ “Women’s
Political Participation: Issues and Challenges”
ให้ แก่ Division for the Advancement of Women
(DAW), United Nation, Bari ได้เสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไว้ดังนี้ (1) ปัจจัย
ด้านอุ ดมการณ์ สั งคมที่ มี อุ ดมการณ์ ว่าชายเป็ นใหญ่
สตรีจะมี โอกาสมี ส่วนร่วมทางการเมื องน้อยเพราะสตรี
จะถู กก าหนดบทบาทหน้ าที่ ให้ ท าหน้ าที่ การเป็ นแม่
และภรรยา ส่ วนกิ จการการเมื องซึ่ งเป็ นเรื่ องนอกบ้ าน
ควรเป็ นภารกิ จของชาย (2) ปัจจัยการเมื อง สังคมที่ ให้
คานิยามการเมื องเฉพาะแบบทางการเมือง คือ การเมือง
เป็นกิ จกรรมของสถาบันการเมื อง สังคมนั้ น สตรีจ ะมี
ส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อย ตรงกันข้ามหากสังคม
ใดยอมรับว่าการเมืองมีทงั้ แบบทางการและแบบไม่
เป็นทางการหรือแบบธรรมชาติ สตรีจะมี โอกาสเข้าร่วม
การเมืองค่อนข้างสูง สังคมใดระบอบการเมือง
ที่ เป็นประชาธิป ไตยสูง สตรี ก็มี โ อกาสเข้า
ร่วมทางการเมืองสูงตามไปด้วยเช่นกัน (3) ปัจจัย
ทางสังคม-วัฒนธรรม ความเชื่ออย่างมั่นคงของคน
ในสั งคมจนกลายเป็ นวั ฒนธรรมความเชื่ อของสั งคม
ย่อมมี ผลต่อการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
สังคมที่ ให้ความส าคัญ กั บลูกชายมากกว่าลูก สาว
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โอกาสที่สตรีมีส่วนร่วมการเมืองก็ย่อมมีน้อย สตรี
ที่มีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองก็แตกต่างด้วย บทบาทสตรีที่ต้องรับผิดชอบ
งานในครอบครัว และดูแลบุตรเป็นปัจจัยสังคมที่ทา
ให้สตรีไม่มีเวลาพอที่จะทางานด้านการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีจึงย่อมน้อยกว่าผู้ชาย
(4) ปัจจัยเศรษฐกิจ การทางานภาคการเมืองจาเป็นต้อง
มีค่าใช้จ่ายสูง หากสตรีไม่มีต้นทุนทางทุนทรัพย์เพียงพอ
โอกาสที่สตรีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ย่อมมีน้อย
(5) ปัจจัยต้นทุนทางสังคม และต้นทุนทางการเมือง สตรี
ที่ไม่ได้ทางานภาคสังคม สตรีที่ไม่ได้แสดงบทบาทพัฒนา
ชุมชนให้ ชาวบ้ านในชุมชนนั้ นเห็ นผลงานหรื อเน้ น
ความสามารถของสตรีเอง สตรีนนั้ ย่อมมีต้นทุนทางสังคม
และการเมืองต่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ย่อมมีน้อย
สตรีที่ มี ทั กษะทางการเมื อง มี ทุ นทรัพย์ มี ก ารศึ ก ษา
ได้ รับการฝึ กอบรมและสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลปั จจุ บั น
ทั นเหตุการณ์ สตรีนั้ นย่อมมี ส่วนร่ วมทางการเมื องสู ง
เช่ นกั น อาจเป็ นเพราะปั จจั ยทางสั งคม-วั ฒ นธรรม
ความเชื่ออย่างมั่นคงของคนในสังคมจนกลายเป็น
วัฒ นธรรมความเชื่อของสังคมย่อ มมี ผ ลต่อ การมี
ส่วนร่วมทางการเมื องของสตรี สั งคมที่ ให้ ความส าคั ญ
กั บลูกชายมากกว่ าลู กสาว โอกาสที่ สตรีจะมี ส่ วนร่ วม
การเมืองก็ย่อมมีน้อย สตรีที่มีสถานภาพทางสังคม
แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน
บทบาทสตรี ที่ ต้ องรั บผิ ดชอบงานในครอบครั ว และ
ดูแ ลบุ ต รเป็ น ปั จ จั ย สั ง คมที่ ท าให้ ส ตรี ไม่ มี เวลา
พอที่จะทางานด้านการเมืองการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองของสตรีจึงย่อมน้อยกว่าผู้ชาย

ข้อเสนอแนะ
1. หากต้องการให้สตรีได้เข้าสู่เส้นทางการเมื อง
อย่างมี ประสิทธิภาพ รัฐควรสร้างและส่งเสริมนโยบาย
ที่ทาให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ในประเด็นนี้ไม่เฉพาะ
เรื่องประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมื องของสตรี
เพียงเท่านั้นความเท่าเทียมทางเพศจะนามาซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพ ความเท่าเทียม ไม่ว่าหญิงหรือชาย ซึ่งจะทา
ให้ป ระเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้วอีก ด้วย
โดยเฉพาะกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภท
กระทรวง ท าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาสังคมการสร้าง
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพและความมั่ นคงในชี วิ ต สถาบั น
ครอบครั ว และชุ ม ชนเป็ น นโยบายที่ จะต้ อ ง
ดาเนินการ
2. รัฐควรมี การสร้างโอกาสการมี ส่ วนร่วมทาง
การเมือง ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติ เพื่อให้มีความหลากหลายทางเพศ
สตรีมีโอกาสทางานการเมืองทีส่ าคัญๆ อันจะนามา
ซึ่งประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ
สตรีต่อไป
3. เพื่อความเท่ าเที ยมกั นทางเพศ รัฐควร
สนับสนุนให้มี นโยบายความก้ าวหน้าทางอาชีพของสตรี
เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศต่อไป
4. การวิจัย ครั้ง ต่อ ไปควรท าการศึก ษาใน
ระดับประเทศ เพื่อจะทาให้ทราบบทสรุปภาพใหญ่
ในระดั บประเทศว่าประสิ ทธิ ผลของการเข้ าสู่ เส้ นทาง
การเมืองของสตรีเป็นอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมือง
ของสตรี
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