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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเง่ือนไขดา้นสังคมท่ีท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมีนอ้ย  และเพ่ือหาแนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีให้มากข้ึน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูล 25 คนวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่เง่ือนไขดา้นสงัคมเพราะค่านิยมสงัคมไทยชายเป็นใหญ่ ชายเป็นผูน้ าสตรีเป็นผูต้าม 
สตรีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวไม่สามารถทนต่อแรงเสียดทาน ต่อตา้นของชุมชน สตรีท างานหนกั ทั้งงาน
ประจ า งานบา้น แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใหม้ากข้ึน สตรีควรพฒันาตนเอง มีการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวติ สตรีท่ีมีผลงานดีเด่น มีประสบการณ์ทางการเมือง ควรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่สตรีคน
อ่ืน ครอบครัวควรใหก้ารสนบัสนุน ควรใชร้ะบบสดัส่วนใหส้ตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this thesis were to study social conditions inhibiting women’s political participation and to 
seek guidelines to promote more political participation of women. A qualitative research, the 25 informants: The data 
were descriptively analyzed.The research findings were as follows :The social conditionsfor little political 
participation of women were identified as follows:patriarchal values, men as leaders and women followers ; lack of 
support from family,  women’s inability to withstand resistance from community ; heavy work burden, leaving no 
time for political participation ;For guidelines to promote more political participation of women, the following 
suggestions were found : women’s self development by way of lifelong learning ; outstanding women with political 
experience should impart their knowledge and experience ; families should support political participation ;a 
proportion quota system should be enacted and applied at all levels. 
 
 

ค าส าคญั: แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของสตรีใหม้ากข้ึน  
Keywords: Promotion guidelines for more political participation of women. 
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บทน า 
 สตรีไทยในอดีต ต้องอยู่กับเหยา้เฝ้ากับเรือน
และท างานบ้าน หุงหาอาหาร เล้ียงดูบุตร และจัดการ
สวสัดิการในครอบครัว ส่วนผูช้ายมีบทบาทหน้าท่ีไป
ท างานนอกบ้าน  เพ่ือหารายได้มาอุปการะเล้ียงดู
ครอบครัว ดงันั้นงานบา้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิง ส่วน
งานเมืองหรืองานการเมืองจึงเป็นหน้าท่ีของผู ้ชาย 
สงัคมไทยในอดีตไดก้ าหนดบทบาทของผูช้ายเป็นผูน้ า
เป็นผูต้ดัสินใจวางแผนต่างๆ ในครอบครัว และในการ
ด ารงชีวิตผูห้ญิงเป็นผูต้าม ถา้พิจารณาถึงการเมืองใน
อดีต การเมืองเป็นเร่ืองของผูช้าย ส่วนการบา้นเป็นเร่ือง
ของผู ้หญิง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมได้
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงได้มี
อิทธิพลท าให้สถานภาพ และบทบาทของสตรีไทย
เปล่ียนแปลงไปดว้ย กล่าวคือ สตรีท่ีเคยอยูก่บั เหยา้เฝ้า
กับเรือน ก็ได้มีโอกาสออกจากบ้านไปเรียนหนังสือ 
โดยเฉพาะสตรีชั้นสูงสตรีชั้นกลาง ไดมี้โอกาสไปศึกษา
เล่าเรียนมากข้ึน ส่วนสตรียากจนในชนบทห่างไกล
ความเจริญก็ยงัท างานบา้น ไม่มีโอกาสไดเ้รียนหนงัสือ
สูงๆ เน่ืองจากค่านิยมของคนชนบท ยงัตอ้งการให้ลูก
สาวท างานบา้น หากให้ลูกสาวไป  เรียนหนงัสือ ก็กลวั
จะไปเขียนเพลงยาวหรือเขียนจดหมายถึงผูช้าย ท าให้
ฝืนกรอบประเพณีท่ีบิดา มารดาเป็นผูเ้ลือกคู่ครองใหแ้ก่
ลูก 
 ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคมี์นโยบายจะปรับปรุงระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของสังคมไทย และมุ่ง
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
อารยะประเทศ ส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความเป็นอารยะ ก็คือ 
สถานภาพของสตรีในประเทศนั้ นๆ  เค ร่ืองช้ีว ัด
สถานภาพสตรี ก็คือ การศึกษา จะเห็นได้ว่าในช่วงน้ี
สตรีไทยจึงไดรั้บการส่งเสริม และมี โอกาสไดศึ้กษาเล่า
เรียนมากข้ึน  ไม่ว่าสตรีชั้ น สูง ชั้ นกลาง ห รือชั้ น
กรรมาชีพ ทั้ งสตรีในเมืองและ  ในชนบท ประการ
ส าคญัในระยะน้ี ประเทศไทยไดท้ าสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง 
พ.ศ. 2398 ระบบเศรษฐกิจไทยไดเ้ปล่ียนแปลงจากการ

ผลิตเพ่ือการยงัชีพ เป็นผลิตเพ่ือขาย และส่งไปขาย
ต่างประเทศ ซ่ึงจะต้อง ผลิตให้ได้ทั้ งคุณภาพและ
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ในช่วงน้ี
สต รีไทยได้ มีบทบาทด้าน เศรษฐกิจ สั งคม และ
การศึกษามากข้ึน แต่บทบาทดา้นการเมืองยงัไม่ปรากฏ 
(วไิลวจัส์, 2541) 
 หลงัจากเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศจาก
ระบอบราชาธิปไตย มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 
2475 โดย พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชัว่คราว พ.ศ. 2475 มาตรา 14 บญัญติัวา่ “ราษฎรไม่ว่า
เพศใด เม่ือมีคุณสมบติัต่อไปน้ี ยอ่มมีสิทธิออกเสียงลง
มติ เลือกผูแ้ทนหมู่บา้นได”้ดงันั้น บทบาทสตรีไทยใน
ดา้นการเมืองจึงไดเ้ร่ิมข้ึนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 
2475 เป็นตน้มา (วิมลศิริ, 2540)ดังนั้นการเมืองจึงเป็น
เร่ืองของทุกคนทั้งชายและหญิง  
 Aristotle เขี ยนไว้ว่า“การเมืองย่อมเก่ียวกับ
อ านาจ และอ านาจทางการเมืองยอ่มแตกต่างจากอ านาจ
อ่ืน”อาทิตย ์อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา อธิบายไวว้า่ 
“การเมืองเป็นเร่ืองของชีวิต” (เกียรติชยั, 2541)เก่ียวกบั
สตรีไทย ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมทางการเมืองยงัมีน้อย 
ทั้ งการเมืองระดับท้องถ่ิน จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงมี
ส่วนร่วมเพียงร้อยละ 10.00ของนักการเมืองชาย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เวยีดนาม สตรีมี
ส่วนร่วมทางการเมืองถึงร้อยละ 28.00 มาเลเซียร้อยละ 
11.1 เป็นต้น (สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการ
พฒันา, 2549) การท่ีสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 
จะส่งผลถึงการพฒันาสังคมและประเทศชาติเช่นกัน 
เน่ืองจากการพัฒนาประเทศจะให้ได้ผลสมบูรณ์นั้ น 
ผูช้ายและผูห้ญิงจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันา ตั้งแต่คุณภาพ
ชีวิตประชาชนในครอบครัว จนถึงในชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก าร เมื อ ง  
โด ย เฉ พ าะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใน ร ะ บ อ บ ก าร ป ก ค ร อ ง
ประชาธิปไตย ประชาชนทั้ งชายและหญิงต้องมีส่วน
ร่วมทางการเมือง พรอมัรินทร์ (2556)  เขียนไวว้่า ใน
สังคมประชาธิปไตยอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน 
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กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิและอ านาจอนัชอบธรรมใน
การปกครองตนเอง ดงันั้น ประชาชนจกัตอ้งมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง มี 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบท่ี
เป็นสถาบนั(institutionalized forms) ซ่ึงเป็นการกระท า
ท่ีมีลกัษณะเป็นสถาบัน(institutionalized actions) และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบท่ีไม่เป็นสถาบนั
(noninstitutionalized forms)ซ่ึงการเมืองในรูปแบบน้ีไม่
เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่มีความชอบธรรม บางคร้ัง
การกระท าอาจรวมไปถึงการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าท่ี
โดยใช้ความรุนแรงเพื่อลม้ลา้งระบบ หรือสถาบันซ่ึง
เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป (พรอมัรินทร์ พรหมเกิด, 
2556)  
 อย่างไรก็ดี ในประเทศท่ีมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย จะเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไดห้ลายลกัษณะหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
“ล าดบัชั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง” ไดแ้ก่ การ
ไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง การให้ความสนใจติดตาม
ข่าวสารเร่ืองราวทางการเมืองจากส่ือต่างๆ การเขา้ร่วม
อภิปราย ถกเถียงปัญหาทางการเมืองอย่างไม่เป็น
ทางการ การเขา้ร่วมชุมนุมในท่ีสาธารณะ การเขา้ร่วม
ชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเขา้ร่วม
เดินขบวนต่างๆ การเข้าเป็นสมาชิกท่ีไม่เข้มข้นของ
องค์กรก่ึงการเมือง การเขา้เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของ
องค์กรก่ึงการเมือง การเขา้เป็นสมาชิกไม่เขม้แข็งของ
องค์กรทางการเมือง การเขา้เป็นสมาชิกท่ีเขม้แข็งของ
องคก์รทางการเมือง การเสาะแสวงหาต าแหน่งทางการ
เมืองหรือต าแหน่งบริหารและการไดด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือต าแหน่งผูบ้ริหาร (พรอมัรินทร์ , 2555) 
 ส าหรับสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามล าดบั
ขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง นับตั้งแต่การไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจนถึงการได้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือต าแหน่งผูบ้ริหารนั้น มีความส าคญัมาก
แต่ปรากฏว่าการเมืองในปัจจุบันสตรีมีส่วนร่วมใน
การเมืองนอ้ยมาก สาเหตุหน่ึงในหลายสาเหตุอาจจะ

เกิดจากกรอบประเพณีวฒันธรรมของสังคมไทย หรือ
ค่านิยมสังคมไทยถือชายเป็นใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในชนบทท่ีห่างไกลไปเขายงัมองว่าการบ้านเป็นเร่ือง
ของสตรีแต่การเมืองเป็นเร่ืองของผู ้ชาย (วิไลวจัส์, 
2551)  
 จังหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นเมืองหลักของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
การแพทย ์สาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การบริการ 
มีประชากรทั้งหมด 1,766,066 คน เป็นชาย 875,013 คน 
เป็นหญิง 891,053 คน ประกอบดว้ย 26 อ าเภอ198ต าบล
2,331 หมู่บ้านและ 389 ชุมชน(แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น , 2556) 
ส าหรับบ้านหนองโข่ย เป็นหมู่บ้านหน่ึงของต าบลท่า
พระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นหมู่บา้นก่ึงเมือง
ก่ึงชนบทจากการสมัภาษณ์เบ้ืองตน้ไดพ้บวา่ สตรีท่ีบา้น
หนองโข่ยได้มีส่วนร่วมทางการเมืองหลากหลาย มี
ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย กล่าวคือ สตรี
ในหมู่บา้นในเมืองจะมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไดล้ง
สมคัรรับเลือกตั้ง สตรีบางรายเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ถึง 4 สมยั แต่สตรีท่ีอยู่รอบนอกของหมู่บ้านมีจ านวน
มากซ่ึงเป็นเกษตรกร ผูรั้บจา้ง มีปัญหาส่วนร่วมทางการ
เมืองน้อยและได้มองว่าการเมืองเป็นเร่ืองของผู ้ชาย 
ผู ้ชายเป็นใหญ่  แต่ผู ้หญิงเป็นผู ้ตาม เหมาะส าหรับ
ท างานบ้าน จึงท าให้สตรีท่ีอาศัยอยู่รอบนอก ของ
หมู่บา้นมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย 
 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงมีความประสงค์จะท าวิจัย
เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรีใหม้ากข้ึน เพ่ือสตรีจะมีส่วนร่วมในการพฒันา
สงัคมและประเทศชาติมากยิง่ข้ึน   
  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาเง่ือนไขหรือปัจจยัดา้นสังคมท าให้
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมีนอ้ย 

2. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของสตรีใหม้ากข้ึน 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และการสมัภาษณ์เบ้ืองตน้พบวา่ เง่ือนไขหรือปัจจยัดา้น
สงัคม ประกอบดว้ย ค่านิยมชายเป็นใหญ่ ความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจ ตามแนวคิดสตรีนิยม (กิติพัฒน์ , 2550) 
นอกจากน้ี ด้านครอบครัว ชุมชน บุคลิกส่วนตัวเป็น
เง่ือนไขทางสังคมท่ีท าให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
น้อย  ส่วนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรีให้มากข้ึน ประกอบด้วย การพัฒนา
ตนเองของสตรี ครอบครัวสนับสนุน รัฐส่งเสริม
สถานภาพและบทบาทสตรี องค์กรท่ีเก่ียวข้องควรมี
นโยบายส่งเสริมให้ความรู้แก่สตรีดา้นการเมือง ชุมชน
ควรมีบทบาทส่งเสริมการมีส่วนร่วมสตรีดา้นการเมือง 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูล 
 1. กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ประชาชนท่ีมีอาย ุ
18 ปีข้ึนไป อาชีพต่างๆ ได้แก่ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม ผูใ้หญ่บ้าน นักการเมือง
ทอ้งถ่ิน 
 2. ผู ้ให้ ข้อ มูลในการวิจัย น้ี จ าน วน  25 คน
ประกอบดว้ย เกษตรกร6 คนรับจา้ง 5 คน คา้ขาย 7 คน 
รับราชการครู 3 คนขา้ราชการบ านาญ 1 คนผูใ้หญ่บา้น 
1 คนนักการเมืองท้องถ่ิน 1 คน รัฐวิสาหกิจ 1 คน 
ตามล าดบั 
 จ านวนผู ้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพได้
ก าหนดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิ
ตา, 2550) 
 
พื้นทีท่ีใ่ช้ในการวจิยั 
 บ้านหนองโข่ย ต าบลท่ าพระ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ 

1.1 แบบสัมภาษณ์ ก่ึงโครงส ร้าง (Semi 
Structured Interview : SSI) เพื่อสัมภาษณ์บริบทชุมชน
“บา้นหนองโข่ย”  

1.2 แน วท างก ารสั ม ภ าษ ณ์ (Interview 
Guide)เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) 
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และตามกรอบแนวคิดใน
การวจิยั 

1.3 แ น วท าง ก าร สั ง เก ต  (Observation 
Guide) เพ่ือสังเกตส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรม มีการ
สงัเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 

1.4 สมุดบันทึกภาคสนาม เพื่อจดบันทึก
ขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์ การสังเกตจากปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. เก็บ รวบรวมข้อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary 
Data) ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร วรรณกรรม รายงานการ
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 

2. การถ่ายภาพผูน้ าสตรีในการมีส่วนร่วมดา้น
การเมือง 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ในภาคสนาม ตามแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi 
Structured Interview : SSI) แนวทางการสัมภาษณ์เพื่อ
สั ม ภ าษ ณ์ แบบ เจ าะ ลึ ก  (In-depth Interview) แน ว
ทางการสงัเกต (Observation Guide) 
 
การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูล ท าเป็น 2 ระยะตั้ งแต่
รวบรวมข้อมูลในภาคสนามและหลังจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาแล้ว ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data-Triangulation)การ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมา ได้แก่ แหล่งเวลา สถานท่ีและ
บุคคล นอกจากน้ียงัได้ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ
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รวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดย
การใชว้ิธีการสังเกตควบคู่กบัการสัมภาษณ์ การซกัถาม
พร้อมกัน เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว น าข้อมูลไป
วเิคราะห์ตามวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต 
การจดบันทึกภาคสนามมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่เรียบ
เรี ย ง เก่ี ย วกับ กิ จ ก รรมต าม กรอบ แน ว คิ ด  แล ะ
วตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้วิเคราะห์ขอ้มูล
จากการส ารวจพ้ืน ท่ีและภาพ ถ่าย โดยจดบัน ทึก
ภาคสนาม ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ วเิคราะห์
ขอ้มูลตามประเด็นส าคญั ตีความขอ้มูล ความคิดเห็นแต่
ละชุดเป็นช่วงๆ เก็บบันทึกข้อมูลไว ้ตรวจสอบกับ
ขอ้มูลกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง บางประเด็นขอ้มูลไม่ครบถว้นจะ
ได้เก็บข้อมูลเพ่ิม เติม  และวิเคราะห์ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) 
 
ผลการวจิยั 

1. เง่ือนไขหรือปัจจัยด้านสังคม ที่ท าให้การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมน้ีอย 

1.1 เกิดจากเง่ือนไขทางด้านค่านิยมใน
สังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีค่านิยมชายเป็นใหญ่ 
ผูช้ายเป็นชา้งเทา้หนา้ ผูห้ญิงเป็นชา้งเทา้หลงั ผูช้ายเป็น
ผูท่ี้เขม้แขง็ ผูช้ายจึงเป็นผูน้ า สตรีเป็นผูต้ามและผูช้ายจะ
ไม่ยอมรับให้สตรีเป็นผูน้ า  ประเพณีวฒันธรรมจะให้
ชายเป็นใหญ่ สตรีตอ้งเช่ือฟังผูช้ายจึงท าให้ไม่อยากมี
ส่วนร่วมทางการเมืองดงัค ากล่าวของผูใ้หส้มัภาษณ์ เช่น  
นายทรงศักด์ิ  (นามสมมติ) อายุ 55 ปี  ข้าราชการครู  
กล่าวว่า  “...สังคมไทยชายเป็นใหญ่  ชายเป็นช้างเท้า
หนา้  สตรีเป็นชา้งเทา้หลงั...” 
นางสาวนุช  (นามสมมติ)  อายุ 49 ปี  ข้าราชการครู  
กล่าววา่  “...ประเพณีวฒันธรรมชายเป็นใหญ่  ชายเป็น
ช้างเท้าหน้า  ผูช้ายต้องมาก่อน  สตรีเป็นช้างเท้าหลัง  
จึงท าตามผูช้าย...” 

  นางอนงค์  (นามสมมติ)  อายุ 52 ปี  อาชีพ
คา้ขาย  กล่าววา่  “...ค่านิยมในสังคมท่ีสตรีเช่ือฟังผูช้าย  
จึงไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมือง...” 
  1.2 เกิดจากการไม่ได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว ญาติพี่น้อง และชุมชน  จึงท าให้สตรีไม่
กลา้ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งระดบั
ท้องถ่ิน  ห รือระดับประเทศดังค ากล่าวของ  นาง
สุวรรณา  (นามสมมติ)  อายุ 63 ปี  อาชีพนักการเมือง
ทอ้งถ่ิน  กล่าวว่า  “...สตรีไม่ลงสมคัรรับเลือกตั้ง  เกิด
จากครอบครัวและชุมชน  ไม่ไดใ้ห้การสนับสนุน  ไม่
วา่จะเป็นการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน หรือระดบัประเทศ
...” 
  1.3  เกิดจากสตรีไม่สามารถทนต่อแรง
เสียดทานต่อตา้นของชุมชนได ้ เช่น  สังคมจะหาเร่ืองติ
เตียนโดยเฉพาะการลงสมคัรรับเลือกตั้ง จะมีผูต้  าหนิติ
เตียนต่างๆ นานา ซ่ึงสตรีไม่อาจจะทนต่อแรงเสียดทาน
สังคมไดจึ้งท าให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นการ
ลงสมคัรรับเลือกตั้งมีน้อยดงัค ากล่าวของ  นายอภิราช  
(นามสมมติ)  อายุ 70 ปี  ข้าราชการบ านาญ  กล่าวว่า  
“...สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย  โดยเฉพาะการลง
สมัครรับเลือกตั้ง  เน่ืองจากสตรีไม่อาจจะทนต่อแรง
เสียดทาน ต่อตา้นของสงัคมได.้..” 
  1.4  เกิดจากสตรีท างานหนกั ท างานประจ า  
ท างานบา้น จึงไม่มีเวลาเขา้ร่วมทางการเมืองดงัค ากล่าว
ของ  นางวรามิตร  (นามสมมติ)  อายุ 44 ปี  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  ว่า  “...สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย  
เน่ืองจากสตรีท างานหนัก  ท างานประจ า  ท างานบ้าน  
จึงไม่มีเวลาเขา้ร่วมทางการเมือง...” 
  1.5  เกิดจากสตรีไม่อยากวุ่นวายเก่ียวกับ
การประชุมของพรรคการเมืองและการรณรงค์การ
เลือกตั้งไม่อยากต่อสู้กบัอิทธิพลทางการเมืองกบัผูช้าย 
บางครอบครัวไม่ให้สตรีเข้าร่วมทางการเมือง เพราะ
กลวัวา่จะมีปัญหา บางครอบครัวจะไม่ให้สตรีเขา้ร่วม
ทางการเมือง เน่ืองจากกลวัวา่สตรีจะไม่มีเวลาดูแลงาน
บา้น ผูช้ายเห็นว่าสตรีไม่กลา้ตดัสินใจในเร่ืองท่ียากดงั
ค ากล่าวของ  นายสมศักด์ิ  (นามสมมติ)  อายุ 66 ปี  
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อาชีพช่างไฟฟ้า  กล่าวว่า  “...สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองน้อย  เน่ืองจากไม่อยากวุ่นวายกับการเมือง  บาง
ครอบครัวกลวัวา่สตรีจะไม่มีเวลาดูแลงานบา้น  ทั้งสตรี
ไม่กลา้ตดัสินใจในเร่ืองท่ียาก...” 

2. แนวทางการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการ
เมืองของสตรีให้มากขึน้ สรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 สต รีค วรพัฒ น าตน เอ งท าตัว ให้
เหมาะสมใหเ้รียนรู้ตลอดชีวิตมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเขา้กบั
ประชาชนได ้สตรีท่ีมีผลงานดีเด่น มีประสบการณ์ทาง
การเมืองตอ้งถ่ายทอดอบรมให้ความรู้แก่สตรีคนอ่ืนๆ 
ควรประชาสัมพนัธ์ให้สตรีมีบทบาททางการเมือง และ
สนับสนุนให้สตรีมาสมัครรับเลือกตั้ ง  นอกจากน้ีตัว
สตรีเองควรมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมของชุมชน และมี
บทบาทในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

2.2  ครอบครัวมีบทบาทส าคญัมากในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
หากครอบครัวและญาติพ่ีน้อง เช่น คู่สมรส บุตรธิดา  
ญาติมิตรให้การสนับสนุนสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ก็สามารถจะบรรลุผลส าเร็จได้ โดยเฉพาะครอบครัว
ควรส่งเสริมสตรีให้เป็นผูน้ า ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้พื่อนบา้น
ไดเ้ห็นผลงานก็จะเห็นดีดว้ย ประการส าคญัสตรีควรมี
ส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ซ่ึงจะมีผูช้ายเป็นแรงผลกัดนัใหส้ตรีท างานไดง่้ายข้ึน 

2.3 รัฐ ควรส่งเสริมสถานภาพและบทบาท
สตรีด้านการเมืองหรือกลุ่มสตรีซ่ึงรัฐควรมีนโยบาย
สนับสนุนให้สตรีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  จัดให้ มีวิทยากรให้ความ รู้แ ก่สต รี 
ตระหนกัถึงความส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมทางการ
เมือง และรัฐควรมีงบประมาณเพื่อพัฒนาสตรีด้าน
สภาวะผูน้ า หรือพัฒนาอาชีพ  นอกจากน้ี รัฐควรใช้
ระบบสัดส่วนเพ่ือให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
ข้ึน เป็นตน้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมู่บา้นละ 2 คน ควรเป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน 

2.4  องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นกรมการพฒันา
ชุมชน หรือกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายส่งเสริม

ใหส้ตรีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างต่อเน่ืองและมีเครือข่าย จัดท ากิจกรรมร่วมกัน
ตลอดทั้ งให้การประชาสัมพนัธ์ถึงขอ้ดีของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของสตรี  ส่งเสริมใหส้ตรีมีบทบาทใน
การต่อต้านการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสงัคมอ่ืนๆ เช่น  
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาเด็ก 
เยาวชนตั้งครรภก่์อนวยัอนัสมควร 
  2.5  ชุมชน ควรมีบทบาทในการส่งเสริมสตรี
ให้ มี ส่วน ร่วมทางการเมือง โดยรณรงค์ให้พรรค
การเมืองส่งเสริมให้สตรีได้รับต าแหน่งทางการเมือง
มากข้ึน เช่น ให้สตรีมีต าแหน่งในพรรคการเมือง การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่วา่เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลควรใหส้ตรีมีส่วนร่วม
ในการบริหารอีกด้วย และเลือกสตรีท่ีมีความสามารถ
เขา้มาเป็นผูน้ าทางการเมือง การตดัสินใจควรให้สตรีมี
โอกาสตดัสินใจในระดบัต่างๆ ไดด้ว้ย 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้พบประเด็นท่ี
น่าสนใจ จึงไดน้ ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

1. เง่ือนไขหรือปัจจยัดา้นสงัคม ซ่ึงท าใหก้ารมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีน้อยลง พบว่า ค่านิยม
ทางสังคมไทย ชายเป็นใหญ่ เป็นผูน้ า สตรีเป็นผูต้าม 
ผูช้ายบางรายจะไม่ยอมรับให้สตรีเป็นผูน้ า สตรีตอ้งท า
ตามผูช้าย สตรีต้องเช่ือฟังผูช้าย การเมืองยงัเป็นเร่ือง
ของผูช้าย ทั้งน้ีอภิปรายได้วา่ ประเพณีวฒันธรรมและ
ค่านิยมของสังคมไทย ผู ้ชายเป็นใหญ่ ถึงแม้จะเป็น
ค่านิยมของสังคมไทยสมยัก่อน ซ่ึงสตรีตอ้งอยูก่บัเหยา้
เฝ้ากบัเรือน หุงหาอาหาร ดูแลสวสัดิการของครอบครัว 
สตรีท างานบา้น ผูช้ายท างานนอกบา้นและงานการเมือง 
ค่านิยมดั่งกล่าวได้สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน และยงัคง
ด ารงอยู่ในหมู่บ้านชนบท แม้ว่าสตรีได้รับการศึกษา
สูงข้ึน มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง แต่ค่านิยมชาย
เป็นใหญ่ก็ยงัคงมีอยู ่ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่อาชีพรับจา้ง 
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เกษตรกร ท างานบา้นและรับราชการครู ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศศิพร สิทธิสัมพนัธ์ (2539) วิจยัเร่ือง 
เง่ือนไขการเข้าสู่บทบาททางการเมืองของสตรีฯ 
ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคในการเข้าสู่บทบาททาง
การเมืองของสตรี เกิดจากค่านิยม และความเช่ือทาง
วฒันธรรมประเพณีสืบทอดกนัต่อมาวา่ การเมืองเหมาะ
ส าหรับเพศชายมากกวา่เพศหญิง  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช   
(2528) เร่ือง การมีส่วนร่วมทางสังคม การเมืองการ
ปกครองของสตรีไทย พบว่า สตรีไทยส่วนใหญ่ถูก
จ ากัดบทบาทโดยขนบธรรม เนี ยมประเพณี  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม ระบุว่าชายเป็นใหญ่
ย่อมจะก่อให้สตรีถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม ชายมี
อ านาจเหนือและควบคุมสตรีทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง (กิติพฒัน์, 2538) 

เง่ือนไขทางสังคมท่ีท าให้สตรีมีส่วนร่วม
ทางการเมืองนอ้ย อีกประการหน่ึงคือ การไม่ไดรั้บการ
สนับสนุนจากครอบครัว ญาติพี่น้อง และชุมชน โดย
ครอบครัวไม่ให้เขา้ร่วมทางการเมือง เน่ืองจากกลวัจะมี
ปัญหา และไม่มีเวลาท างานบา้น หากครอบครัว ญาติพี่
นอ้ง และชุมชน ให้การสนบัสนุนเร่ืองต่างๆ อาทิ การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมนั้นๆ ก็ยอ่มจะบรรลุผล
ส าเร็จได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้กาญจน์ บุญ
ฮวด, อนุกลู จูฑะสุวรรณ (2557) วจิยัเร่ือง แนวทางการ
ส่ง เส ริมการมี ส่วน ร่วมของสต รีด้านการ เมือง : 
กรณีศึกษาบ้านลาดวงัม่วง ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวดัชัยภูมิ  พบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของสตรี ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว และการ
สนบัสนุนจากครอบครัวและญาติพี่นอ้ง 

2. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรีใหม้ากข้ึน พบวา่ สตรีควรพฒันาศกัยภาพ
ตนเองโดยมีการศึกษาเรียนรู้ มีความรู้ดา้นการเมืองการ
ปกครอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี เขา้
กบัประชาชนได ้ควรมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ ก่อนจะไปพฒันาผูอ่ื้น 
เราควรจะพฒันาตนเองให้มีความรู้มีประสบการณ์ใน

ดา้นนั้นๆ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุวรรณี (2556) วิจยัเร่ือง แนวทางการ
ส่ง เส ริมการมี ส่วน ร่วมของสต รีด้านการ เมือง : 
กรณีศึกษา บา้นโนนทนั ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ 
จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ แนวทางการส่งเสริมสตรีให้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง ควรพัฒนาศักยภาพสตรีให้มี
ความรู้ดา้นการเมือง 
 นอกจากน้ี ชุมชน รัฐ และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
ควรให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
ให้มากข้ึน ทั้ งน้ีอภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรีนั้ น  หากมีองค์กรท่ี เก่ียวข้องให้การ
สนับสนุนสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทั้ ง
ดา้นการศึกษา การให้ความรู้ ให้โอกาส ให้งบประมาณ 
และให้รู้ถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แล้ว สตรีก็มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ในการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และการให้การสนับสนุนของ
ครอบครัวอีกดว้ย 
 ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจซ่ึงได้จากการศึกษาน้ีคือ 
สตรีควรพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการเมือง  มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ มีเครือข่ายกบัชุมชน และร่วม 
กิจกรรมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ืองจะท าให้การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากข้ึน และมีศกัยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยั มีดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1  รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีให้มากข้ึน โดยใชร้ะบบ
สัดส่วนในการรับต าแหน่งทางการเมือง เช่น ต าแหน่ง
บริหารพรรคการเมือง การสมัคร ส.ส. ส.ว. การลง
สมคัร ส.อบต. หมู่บา้นละ 2 คน ควรเป็นชาย 1 คน สตรี 
1 คน 

1.2  รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนให้
ส ถ าบั น ท างสั ง ค ม  เช่ น  ค ร อบ ค รั ว  โ ร ง เรี ยน 
มหาวิทยาลัย มี กิจกรรมให้สตรีเข้าร่วมกิจกรรม
การเมือง 
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1.3  รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนทุน
วิจัย เก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการมี ส่วน ร่วม
ทางการเมืองของสตรีให้มากข้ึน หรือรูปแบบการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใหม้ากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1  ควรท าวิจัยเชิงส ารวจ เก่ียวกับการมี

ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ส ต รี ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการทราบวา่ สตรีมี
ส่วนร่วมทางการเมืองดา้นใดบา้ง อาทิ ความสนใจทาง
การเมือง การไปเลือกตั้ ง ไปฟังการหาเสียง ไปช่วย
รณรงค์หาเสียง การร่วมกิจกรรมของพรรค การสมคัร
รับเลือกตั้ง 

2.2  ควรท าวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ทั้ งการวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิง
คุณภาพเก่ียวกบั แนวทางการพฒันาสตรีดา้นการเมือง 
ในจงัหวดัขอนแก่น 

2.3  ควรท าวิจัย เชิงป ฏิบั ติก าร (Action 
Research) เก่ียวกบัการให้ความรู้แก่สตรีด้านการเมือง 
และการหาเสียงลงสมคัรรับเลือกตั้ง ตลอดทั้งสนบัสนุน
ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ ง อบต.  สจ. ซ่ึงเป็นการเมือง
ระดบัทอ้งถ่ิน เป็นการวางพ้ืนฐานการเมืองเบ้ืองตน้ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยการให้
ค  าปรึกษาแนะน าท่ีทรงคุณค่ายิ่งจาก อาจารยท่ี์ปรึกษา  
และ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีได้ให้ค  าแนะน าจนเสร็จ
สมบูรณ์   ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 
 
เอกสารอ้างองิ 

กิติพฒัน์ นนทปั์ทมะดุล.สวสัดิการสงัคมเพื่อคนดอ้ย 
โอกาส นโยบายวา่ดว้ยการกินดี อยูดี่มีสุขมี
สิทธิ.ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
คณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กรุงเทพฯ: บริษทั เอดิสนัเพรส โปรดกัส์ 
จ ากดั; 2550. 

เกียรติชยั พงษพ์าณิชย.์ คลงัสมองสามสิบสอง 
สิงห์ด า. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์; 2541. 

แกว้กาญจน์ บุณฮวด, อนุกลู จูฑะสุวรรณ.  แนวทาง 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี ในทาง
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์: บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ; 2557. 

โกวทิย ์พวงงาม. 2 มติการปกครองทอ้งถ่ิน. 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะสงัคม 
  สงเคราะห์ศาสตร์; 2545. 
ชาย โพธิสิตา. ศาสตร์และศิลป์ในการวจิยัเชิง 

คุณภาพ.กรุงเทพฯ:อมัรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บั
ลิชช่ิง; 2550. 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วน 
  จงัหวดัขอนแก่น; 2556. 
พรอมัรินทร์ พรหมเกิด.สงัคมวทิยาการเมือง. 

 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2556. 

ไพรัช   เตชะรินทร์. การมีส่วนร่วมในสงัคมเมือง 
 การปกครองของสตรีไทย. กรุงเทพฯ:2528. 

วรารัตน์ รองสนาม.  แนวทางการมีส่วนร่วมของสตรี 
ในทางการเมืองท้องถ่ิน:กรณีศึกษาหมู่บ้าน
ยางเลิ งต าบลดอกไม้  อ า เภอสุวรรณ ภู มิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด.การคน้ควา้อิสระปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ป ร ะ ศ าส น ศ าส ต ร์ :บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ; 2554. 

วไิลวจัน์ กฤษณะภูติ. ร้อยเรียงเร่ืองราวจากอดีตสู่ 
 อนาคต. ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานา 
 วทิยา; 2551. 
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วมิลศิริ ช านาญเวช. รัฐธรรมนูญกบัการส่งเสริม 
สถาน ภ าพ และบทบ าทสต รี . เอ กส าร
ประกอบการประชุมสัมมนาเร่ืองสตรีกบัการ
ร่างรัฐธรรมนูญ. โรงแรมแก่นอินน์ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น; 2540. 

ศศิพร  ลิทธิสมัพนัธ์. เง่ือนไขการเขา้สู่บทบาท 
  ทางการเมืองของสตรีและยอมรับ ส.ส. หญิง
  [วทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์]; 
  2539. 
สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและการพฒันา. 

กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและ
การพฒันา; 2549. 
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