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บทคัดย่อ
 การวจิยัในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของระดบัของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง 

ความไม่เท่าเทยีมกนัทางเพศ และความก้าวหน้าในอาชพีส่งผลต่อประสทิธผิลของการเข้าสูเ่ส้นทางการเมอืงของสตรกีารวิจัยใน

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างคือ

ผูน้�าสตรีทีอ่าศยัอยูห่รือปฏบิติัหน้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีฉะเชงิเทรา และระยองจ�านวน 368 รายโดยแจกแบบสอบถาม 

และ 15 รายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ     

การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิงชั้นโดยการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง(Structural Equations Model: SEM) 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 ตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้ร้อยละ 90.90 

แสดงว่าตัวแปรทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และ

ความก้าวหนา้ในอาชพี สามารถอธบิายความแปรปรวนของประสทิธผิลของการเข้าสูเ่ส้นทางการเมอืงของสตรไีด้ร้อยละ 90.90 

ตัวแปรประสทิธผิลของการเข้าสูเ่ส้นทางการเมืองของสตรีได้รบัอทิธิพลทางตรงอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 จากตวัแปร

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN) มากที่สุด มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.789 รองลงมา ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA) มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.270 และได้รับอิทธิพล         

ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปรวัฒนธรรมทางการเมือง(POCU) มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.109  

ส่วนตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(POPA) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.883 และมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้า

การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 
ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเพศและความก้าวหน้าในอาชีพ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
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ในอาชีพ (CAPRO) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.311ตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(POPA) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวก

เท่ากับ 0.542

ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ประสิทธิผลการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี,ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

ABSTRACT
 The purposes of this research were to study the relationship of the level of political participation 

political culture gender inequality career advancement and effectiveness of women’s political path. This 

research is quantitative research and qualitative research was among the leading women who live or work 

in the area of Rayong, Chon Buri and Chachoengsao province, 368 cases, 15 cases out questionnaires and 

in-depth interviews. quantitative research analyzed by descriptive statistics correlation and analysis multiple 

regression analysis and hierarchical analysis, structural equation modeling at the same time qualitative        

research by content analysis. 

 The results of the study were as follows: 

 All variables could explain the variability of the effectiveness of politics into the path of women was 

90.90 percent, indicating that all the variables consisting political participation political culture the                     

inequality of the sexes and career advancement variance of the effectiveness of the path of political           

feminism percent 90.90 variable effectiveness of entry into the politics of women are influenced by the 

significant level of 0.01 variables of gender inequality. (GEIN) most influenced positively as 0.789 second, 

influenced by the significant level of. 0.01 variables of political participation (POPA) has a positive influence 

equal to 0.270 and influenced. direct significant statistical level. 0.01 from variable political culture (POCU) 

have a positive influence equal to 0.109 parts variable career (CAPRO) has a direct effect on variable              

effectiveness of entry into the politics of feminism. no statistically significant Variable of gender inequality 

(GEIN) has direct effect on the dependent variable of political participation (POPA), a significant level of. 0.01 

have a positive influence equal to 0.883 and a direct effect on variable advancement occupation (CAPRO) 

significant statistical level. 0.01 have a positive influence equal to 0.311 variant of political participation 

(POPA) has a direct effect on variable career (CAPRO) significant statistically level 0.01 have a positive              

influence equal to 0.542 

Keywords : Political Participation, Effectiveness of women in the politics, Theinequality of  sexes.

บทน�ำ
 ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปไหมหากสตรีมีส่วนแบ่งปันอ�านาจ

การเมืองอย่างเสมอภาคกับบุรุษ บางคนคิดว่าไม่ว่าสตรีหรือ

บุรุษจะใช้อ�านาจเหมือนกัน ในขณะที่บางคนคิดว่าสตรีจะใช้

อ�านาจแตกต่างออกไป หลายคนคิดว่าสตรีมีวิธีการที่ใหม่       

และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเก่า ๆ  และส่งเสริมวาระที่ช่วย

สังคมก้าวไปข้างหน้าได้แมรี่ โรบินสัน อดีตประธานาธิบดี

ประเทศไอร์แลนด์และอดีตข้าหลวงใหญ่ของส�านักงาน

กรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งองค์การสหประชาชาติได้ตั้ง          

ข้อสังเกตว่า “ในขณะที่สตรีเป็นผู้น�าและแถลงวัตถุประสงค์ 

ข้าพเจ้ามองเห็นว่าพวกเธอท�างานด้วยกันไม่ใช่เพียงในฐานะ

ปัจเจกแต่ด้วยความส�านกึใหญ่หลวงว่าเป็นเรือ่งของชมุชนและ

สร้างเครอืข่ายในลกัษณะทีส่บาย ๆ  ผูห้ญงิมีความสดชืน่และมี

ความเชี่ยวชาญในการเจรจาและมีความเปิดเผย ยืดหยุ่นและ

มีลีลาของความเมตตาในความเป็นผู้น�า” (Mary Robinson 

สุนทรพจน์ที่ Global Forum of Women, 2007)

 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้ความส�าคัญและ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสตรีฯในการสร้างสังคม
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ไทยให้เป็นสังคมที่เสมอภาคคนในสังคมมีเจตคติที่ดีตระหนัก

และยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ

สงัคมและการเมอืงอย่างเท่าเทยีมกนัโดยได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

การพัฒนาสตรีไว้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1) เสริมสร้างเจตคติ       

และการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 2) การ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของ

สตรีไทย 3) การพัฒนาสุขภาวะคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง

ความมั่นคงในชีวิต 4) การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาส

ในการเข้าร่วมทางการเมืองการบริหารและการตัดสินใจใน

ระดับต่าง ๆ และ 5) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไก

และองค์กรสตรีทุกระดับ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)

 ในการเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความ     

เสมอภาคระหว่างหญิงชายนับเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ         

เพราะเป็นฐานในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาค 

คนในสังคมมีเจตคติที่ดีตระหนักและยอมรับบทบาทสตรี           

ในบริบทต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง         

อย่างเท่าเทียมกันโดยแนวทางในการด�าเนินงานควรเน้น        

ส่งเสริมและจัดให้มีการศึกษาเพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีให้แก่เด็ก

เยาวชนผู้ หญิงและผูช้ายทกุระดบัและทกุกลุม่อายแุละเพือ่ให้

สามารถด�าเนินการได้อย ่างชัดเจนจะต้องมีการส�ารวจ         

เจตคติของคนในสังคมต่อความเสมอภาคหญิงชายและน�า        

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้เพือ่สร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัความเสมอภาค

หญิงชายรวมทั้งแนวทางในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ            

ของคนในสังคมท่ีมีต่อบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ 2555 

ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได ้ก�าหนด               

ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของประชาชนมีเจตคติ

ที่ดีด้านความเสมอภาคหญิงชายโดยก�าหนดวัดเจตคติความ

เสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง

หญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร

ต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษา 2) อาชีพ/การจ้างงาน              

3) การเป็นผู้น�าและ 4) การช่วยเหลือจากการถูกกระท�า       

ความรุนแรงโดยจะวัดเจตคติของประชาชนทั่วประเทศทั้งใน

ส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครมุมมองบทบาทของสตรี          

ในอดีตถกูจ�าจดัอยูภ่ายในบ้าน ความเช่ือและค่านยิมของสงัคม

มองว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอต้องพึ่งพาผู้อื่นในการด�ารงชีวิต 

ดังน้ัน สตรีจึงมีหน้าที่ดูแลบ้าน ท�าอาหาร และเลี้ยงดูบุตร         

เป็นเพยีงแรงงานในครวัเรือนและไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน

โดยตรง จากสภาพเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปบังคบั

ให้สตรต้ีองหารายได้ดแูลตนเองและจนุเจือครอบครวั บทบาท

ของสตรีจึงเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นประกอบอาชีพที่ได้รับ 

ค่าตอบแทนเป็นเงินโดยตรงและเป็นก�าลังแรงงานหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศในปัจจุบัน

 โดยส่วนใหญ่พบว่าบุรุษมีความก้าวหน้าในอาชีพ            

เร็วกว่าสตรี และสตรีได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้ก้าวขึ้นสู่

ต�าแหน่งบริหารน้อยกว่าบุรุษ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ

ของไทย จากข้อมูลรายงานก�าลังคนภาครัฐ 2553 พบว่า  

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนสามัญทั้งหมด จ�านวน 362,553 คน        

มีจ�านวนสตรีมากกว่าบุรุษคือเป็นสตรีจ�านวน 227,710 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81 และบุรุษจ�านวน 134,843 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 24.44 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน, 2547) แสดงให้เห็นว่าจ�านวนนักบริหารสตรียังคง       

มีน้อยมากเมื่อเทียบกับบุรุษ  จากข้อมูลแสดงให้เห็นโอกาส      

ในการเข้ารับราชการของสตรีมีความเท่าเทียมกับบุรุษ              

แต่สตรียังคงมีโอกาสด้อยกว่าในการเลื่อนข้ึนเลื่อนต�าแหน่ง

หรือความก้าวหน้าในอาชีพเมื่อเทียบกับบุรุษ

 ความก้าวหน้าในอาชีพเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งในการ

ท�างานมคีวามส�าคญัทัง้ต่อตวัผูป้ฏบิตังิานและองค์กรเนือ่งจาก

การท�างานเป็นส่วนหนึง่ของชีวติมนุษย์ การประสบความส�าเร็จ

ในการท�างานหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับ

รายได้สถานะสงัคม และความพงึพอใจในชวิีตของผู้ปฏิบัตงิาน  

โอกาสความก้าวหน้าในองค์การยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ         

ความก้าวหน้าในอาชีพของสตรีจะเป็นข้อมูลในการพัฒนา

โอกาสและสนบัสนุนให้สตรมีคีวามก้าวหน้าในอาชีพโดยจะเป็น

ประโยชน์ต่อบุคคลในการวางแผนพัฒนาอาชีพตนเอง รวมทั้ง

เป็นประโยชน์ต่อองค์กรการในการหาแนวทางในการพัฒนา 

ทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร  ตลอดจนเป็นการลดความแตกต่าง

ระหว่างสตรีกับบุรุษและความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม  

รวมทั้งสนับสนุนให้สตรีมีโอกาสความก้าวหน้าในต�าแหน่ง          

ในองค์การอย่างทดัเทยีมกบับุรษุความสามารถของสตรใีนการ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งในองค์การทางการเมือง

เช่ือมโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการมีตัวตนและอ�านาจ          

ของพวกเธอในพรรคการเมืองนอกจากนั้น บทบาทของผู้หญิง

ยงัมส่ีวนส�าคญัต่อการสร้างสนัตภิาพ ซึง่องค์การสหประชาชาติ

เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมศักยภาพของ               

ผู้หญิง หรือ UN Women (UN Women, 2012) ได้ช้ีให้         

เห็นว่า นับตั้งแต่มี อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women) เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ตลอด
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ไทยให้เป็นสังคมท่ีเสมอภาคคนในสังคมมีเจตคติท่ีดีตระหนัก

และยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทต่าง ๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ

สังคมและการเมอืงอย่างเท่าเทยีมกนัโดยได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

การพัฒนาสตรีไว้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1) เสริมสร้างเจตคติ       

และการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 2) การ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของ

สตรีไทย 3) การพัฒนาสุขภาวะคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง

ความมั่นคงในชีวิต 4) การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาส

ในการเข้าร่วมทางการเมืองการบริหารและการตัดสินใจใน

ระดับต่าง ๆ และ 5) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไก

และองค์กรสตรีทุกระดับ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)

 ในการเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความ     

เสมอภาคระหว่างหญิงชายนับเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ         

เพราะเป็นฐานในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาค 

คนในสังคมมีเจตคติที่ดีตระหนักและยอมรับบทบาทสตรี           

ในบริบทต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง         

อย่างเท่าเทียมกันโดยแนวทางในการด�าเนินงานควรเน้น        

ส่งเสริมและจัดให้มีการศึกษาเพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีให้แก่เด็ก

เยาวชนผู ้หญงิและผูช้ายทกุระดบัและทกุกลุม่อายแุละเพือ่ให้

สามารถด�าเนินการได้อย ่างชัดเจนจะต้องมีการส�ารวจ         

เจตคติของคนในสังคมต่อความเสมอภาคหญิงชายและน�า        

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้เพือ่สร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัความเสมอภาค

หญิงชายรวมทั้งแนวทางในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ            

ของคนในสังคมท่ีมีต่อบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ 2555 

ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได ้ก�าหนด               

ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของประชาชนมีเจตคติ

ที่ดีด้านความเสมอภาคหญิงชายโดยก�าหนดวัดเจตคติความ

เสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่าง

หญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร

ต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษา 2) อาชีพ/การจ้างงาน              

3) การเป็นผู้น�าและ 4) การช่วยเหลือจากการถูกกระท�า       

ความรุนแรงโดยจะวัดเจตคติของประชาชนทั่วประเทศทั้งใน

ส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครมุมมองบทบาทของสตรี          

ในอดตีถกูจ�าจดัอยูภ่ายในบ้าน ความเช่ือและค่านยิมของสงัคม

มองว่าสตรีเป็นเพศท่ีอ่อนแอต้องพึ่งพาผู้อื่นในการด�ารงชีวิต 

ดังน้ัน สตรีจึงมีหน้าท่ีดูแลบ้าน ท�าอาหาร และเลี้ยงดูบุตร         

เป็นเพยีงแรงงานในครวัเรือนและไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน

โดยตรง จากสภาพเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปบังคบั

ให้สตรต้ีองหารายได้ดแูลตนเองและจนุเจือครอบครวั บทบาท

ของสตรีจึงเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นประกอบอาชีพที่ได้รับ 

ค่าตอบแทนเป็นเงินโดยตรงและเป็นก�าลังแรงงานหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศในปัจจุบัน

 โดยส่วนใหญ่พบว่าบุรุษมีความก้าวหน้าในอาชีพ            

เร็วกว่าสตรี และสตรีได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้ก้าวขึ้นสู่

ต�าแหน่งบริหารน้อยกว่าบุรุษ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ

ของไทย จากข้อมูลรายงานก�าลังคนภาครัฐ 2553 พบว่า  

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนสามัญทั้งหมด จ�านวน 362,553 คน        

มีจ�านวนสตรีมากกว่าบุรุษคือเป็นสตรีจ�านวน 227,710 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81 และบุรุษจ�านวน 134,843 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 24.44 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน, 2547) แสดงให้เห็นว่าจ�านวนนักบริหารสตรียังคง       

มีน้อยมากเมื่อเทียบกับบุรุษ  จากข้อมูลแสดงให้เห็นโอกาส      

ในการเข้ารับราชการของสตรีมีความเท่าเทียมกับบุรุษ              

แต่สตรียังคงมีโอกาสด้อยกว่าในการเลื่อนข้ึนเลื่อนต�าแหน่ง

หรือความก้าวหน้าในอาชีพเมื่อเทียบกับบุรุษ

 ความก้าวหน้าในอาชีพเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งในการ

ท�างานมคีวามส�าคญัทัง้ต่อตัวผูป้ฏบิติังานและองค์กรเนือ่งจาก

การท�างานเป็นส่วนหน่ึงของชวีติมนุษย์ การประสบความส�าเร็จ

ในการท�างานหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับ

รายได้สถานะสงัคม และความพงึพอใจในชวิีตของผู้ปฏิบตังิาน  

โอกาสความก้าวหน้าในองค์การยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ         

ความก้าวหน้าในอาชีพของสตรีจะเป็นข้อมูลในการพัฒนา

โอกาสและสนับสนุนให้สตรีมคีวามก้าวหน้าในอาชพีโดยจะเป็น

ประโยชน์ต่อบุคคลในการวางแผนพัฒนาอาชีพตนเอง รวมทั้ง

เป็นประโยชน์ต่อองค์กรการในการหาแนวทางในการพัฒนา 

ทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร  ตลอดจนเป็นการลดความแตกต่าง

ระหว่างสตรีกับบุรุษและความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม  

รวมทั้งสนับสนุนให้สตรีมีโอกาสความก้าวหน้าในต�าแหน่ง          

ในองค์การอย่างทดัเทยีมกบับรุษุความสามารถของสตรีในการ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งในองค์การทางการเมือง

เช่ือมโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการมีตัวตนและอ�านาจ          

ของพวกเธอในพรรคการเมืองนอกจากนั้น บทบาทของผู้หญิง

ยงัมส่ีวนส�าคัญต่อการสร้างสนัติภาพ ซึง่องค์การสหประชาชาติ

เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมศักยภาพของ               

ผู้หญิง หรือ UN Women (UN Women, 2012) ได้ชี้ให้         

เห็นว่า นับตั้งแต่มี อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women) เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ตลอด
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จนให้สทิธิแก่สตรทีีจ่ะได้รบัการปฏบิติัและดูแลจากรฐัเสมอกับ

บุรุษ และประกาศสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของผู้หญิงในการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (the UN General Assembly’s Declaration           

on the Participation of Women in Promoting                    

International Peace and Cooperation) รวมไปถึง              

มติสมัชชาความมั่นคง 1325 ของสหประชาชาติว่าด้วย                      

สตรี สันติภาพ และความมั่นคง (UN Security Council                

Resolution 1325 on Women, Peace and Security)         

ซึ่งระบุและสนับสนุนให้ ผู ้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          

ทุกระดับเก่ียวกับประเด็นสันติภาพและความมั่นคง โดย           

มองว่า การที่ผู้หญิงมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจระหว่าง

กระบวนการสร้างสันติภาพก็จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้

ประเด็นการปกป้องผู้หญิงและเด็กซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สงครามและความรุนแรงอยู ่บ ่อยครั้งได ้เข ้าสู ่การร ่วม                     

หาทางออกในการลดระดับของความรุนแรงเหล่านั้นลง        

ตลอดจนร่วมหาแนวทางท่ีให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและ

หาข้อตกลงในการป้องกนัการเหยยีดหยามในความเป็นผูห้ญงิ

ทีอ่าจจะยงัคงเกดิข้ึนหลงัจากความขดัแย้งนัน้ ๆ  อย่างไรกต็าม 

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงต่อกระบวนการสันติภาพในระดับ          

การเจรจาหลักยังปรากฏให้เห็นน้อย โดยจะเห็นได้จากงาน

ศกึษาของ Escola de Cultura de Pau ในปี 2008 ทีไ่ด้ศกึษา

การเจรจาเพือ่สนัตภิาพจ�านวน 33 ครัง้ พบเพยีง 4 เปอร์เซน็ต์ 

จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งมีเพียง 11 คนจาก 280 คนท่ีเป็น          

ผู้หญิง และพบว่าตัวแทนผู้เจรจาจากฝ่ายรัฐบาลท่ีเป็นผู้หญิง

มีประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสูงกว่าจ�านวนตัวแทนจากกลุ่ม       

ติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ ในขณะที่งานศึกษาของ UN Women ซึ่ง

ได้ศกึษา กระบวนการสนัติภาพ 31 ครัง้ทีส่�าคัญ ในช่วงปี 1992 

ถึง 2011  พบว่า มีจ�านวนผู้หญิงที่เป็นผู้ลงนาม 4 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นผู้น�าการไกล่เกลี่ย 2.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นพยาน 3.7 

เปอร์เซ็นต์ และเป็นผู้เจรจาอีก 9 เปอร์เซ็นต์ ในการเจรจาที่

ออสโล เร่ืองของฟิลปิปินส์ในปี 2011 ถอืว่าเป็นครัง้ทีมี่จ�านวน

ผู ้หญิงโดยประมาณที่มีส่วนในการเจรจามากท่ีสุด คือ ม ี               

ผูล้งนาม 33 เปอร์เซน็ต์ และผูแ้ทนทีเ่ป็นผู้หญงิ 35 เปอร์เซน็ต์

 สถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศ จากรายงานผล 

ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium             

Development Goals - MDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2547

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2547) พบว่า ในภาพรวมผู้หญิงการมีสัดส่วนการเป็นตัวแทน

ทางการเมืองต�่า ในปี พ.ศ. 2544 สัดส่วนสตรีในรัฐสภาและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล มีร้อยละ 9.6 และ 8.9 ตามล�าดับ 
และสดัส่วนของสตรใีนคณะกรรมการระดบัชาต ิมเีพยีงร้อยละ 
16 เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้สตรีตระหนักถึงความส�าคัญในการ
เข้าไปมส่ีวนร่วมในทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง  
และการบริหารทุกระดับ ตลอดจนมีบทบาทน�าเสนอมุมมอง
ในการก�าหนดนโยบาย การบริหาร และการออกกฎระเบียบ
ต่าง ๆ อันจะส่งผลให้สตรีสามารถเข้าถึงทรัพยากรและสิทธิ
ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม รัฐบาลจึงก�าหนดให้การให้สตรีมี          
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับเป็น 1 ใน 5 
ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรี             
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9         
(พ.ศ. 2545-2549)
 จากความส�าคัญดังกล่าวผู ้วิจัยปฏิบัติหน้าที่ด ้าน
การเมืองในระดับท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีและได้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับต่าง ๆ ในท้องถิ่นจึงสนใจท่ีจะศึกษา 
ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเพศ วัฒนธรรมทางการเมือง      
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และความก้าวหน้าในอาชีพที่         
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมอืงท้องถ่ินของสตรเีพือ่ให้เข้าใจถึงสถานการณ์การมส่ีวนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่นของสตรีและทราบความต้องการของ
สตรี ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริม
สนบัสนนุให้สตรใีห้เข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครอง
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึนเพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงาน/
โครงการที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสตรีและช่วยให้สตรี
สามารถท�างานในทางการเมืองได้อย่างม่ันใจและได้รับการ
ยอมรบันอกจากนีย้งัเป็นการสนบัสนนุให้สตรสีามารถเข้ามามี
บทบาทในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้วยการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลให้สตรี
สามารถเข้าถึงทรัพยากร สิทธิและโอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง           
เป็นธรรมและเสริมสร้างความเสมอภาคของหญิงชายใน         
ระยะยาว

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่        
เส้นทางการเมืองของสตรี
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ของระดับของการมี           
ส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ และความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี
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 ขอบเขตกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หาเนือ้หาในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่

  1.1 ปัจจัยด้าน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  1.2 ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ของสตรี

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย       

ในครั้งนี้ได้ก�าหนดพื้นที่ท�าการศึกษาวิจัยได้แก่พ้ืนที่จังหวัด

ชลบุรี ฉะเชิงเทราและระยอง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย

ได้แก่กลุ่มผู้น�าสตรีที่อาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู ่ในพื้นที่         

ดังกล่าวโดยแยกเป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นได้แก่สมาชิก     

สภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลกลุ ่ม           

ผู้น�าชุมชนและผู้น�าหมู่บ้านได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ก�านัน สารวัตรก�านันและกลุ ่มสตรีอาสาและองค์กรสตรี         

ได้แก่สตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสตรีอาสาพัฒนาระดับต�าบล

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาระยะเวลาในการด�าเนินการ

วิจัยปีการศึกษา2556-2557

 กำรทบทวนวรรณกรรม

 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สตรตีามแผนพฒันาสตรแีนวคิดสตรนิียมผูน้�าท้องถิน่กับการน�า

ชุมชนสู ่การพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน

การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองแนวคิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับความ

ก้าวหน้าในอาชีพและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการเข้าสู่     

เส้นทางการเมืองของสตรี

ประโยชน์ของกำรวิจัย
 1. ท� า ให ้ทราบถึ งป ัจจัย เชิ งสาเหตุที่ ส ่ งผลต ่อ

ประสิทธิผลในการเข้าสู่เส้นทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของ

สตรี

 2. ท�าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่เส้น

ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี

 3. น�าข้อมูลที่ได้พร้อมท้ังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี

สามารถน�าไปพัฒนาบทบาททางการเมอืงในระดับท้องถิน่หรือ

ระดับต่าง ๆ ของสตรีในอนาคต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช ้ รู ปแบบการวิ จั ย เชิ งปริมาณ                

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ              

(Qualitative Research)

 การวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) ได้ใช้การ

วิจัยเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey              

Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

เพื่อส�ารวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 

Interview) และการวเิคราะห์โดยเนือ้หา (Content Analysis) 

เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช้กลุ ่มตัวอย่างส�าหรับการ

วิเคราะห์จากประชากรตามกลุ่มเป้าหมาย โดยก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางของ Taro Yamane  ด้วย

การค�านวณขนาดตัวอย่าง (วิชิต อู่อ้น, 2550) จากประชากร

เป้าหมายในแต่ละจังหวัดโดยการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน      

ของจ�านวนประชากร(Proportion) จังหวัดชลบุรีได ้                    

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 120 ราย จังหวัดฉะเชิงเทราจ�านวน          

108 ราย และจังหวัดระยองจ�านวน 140 ราย รวมทั้งสิ้น              

368 ราย

 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ ได้ใช้วธิกีารทางสถติดิงั

ต่อไปนี้

 1. สถิติเชิงพรรณนา ได้ใช้เพื่อแจกแจงให้เห็นถึง

คุณลักษณะคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา

 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  2.1 การวิเคราะห์ ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

  2.2 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิงชั้น

ปัจจัยตามตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีต่อประสิทธิผลของการเข้าสู ่          

เส้นทางการเมอืงของสตร ีโดยการวเิคราะห์แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง (Structural Equations Model:SEM) โดยการ       

ใช้โปรแกรม LISREL เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัย

จะด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้น�าสตรีตามแบบสัมภาษณ์จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง 15 รายจาก กลุ่มนักการเมืองท้องถ่ินจ�านวน          

5 ราย กลุ่มผู้น�าชุมชนและผู้น�าหมู่บ้านจ�านวน 5 ราย และ       

กลุ่มสตรีอาสาและองค์กรสตรีจ�านวน 5 ราย
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 ขอบเขตกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หาเนือ้หาในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่

  1.1 ปัจจัยด้าน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  1.2 ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ของสตรี

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย       

ในคร้ังนี้ได้ก�าหนดพื้นที่ท�าการศึกษาวิจัยได้แก่พ้ืนที่จังหวัด

ชลบุรี ฉะเชิงเทราและระยอง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย

ได้แก่กลุ่มผู้น�าสตรีที่อาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู ่ในพื้นที่         

ดังกล่าวโดยแยกเป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นได้แก่สมาชิก     

สภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลกลุ ่ม           

ผู้น�าชุมชนและผู้น�าหมู่บ้านได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ก�านัน สารวัตรก�านันและกลุ ่มสตรีอาสาและองค์กรสตรี         

ได้แก่สตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสตรีอาสาพัฒนาระดับต�าบล

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาระยะเวลาในการด�าเนนิการ

วิจัยปีการศึกษา2556-2557

 กำรทบทวนวรรณกรรม

 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สตรตีามแผนพฒันาสตรแีนวคดิสตรนียิมผูน้�าท้องถิน่กับการน�า

ชุมชนสู ่การพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน

การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองแนวคิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับความ

ก้าวหน้าในอาชีพและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการเข้าสู่     

เส้นทางการเมืองของสตรี

ประโยชน์ของกำรวิจัย
 1. ท� า ให ้ทราบถึ งป ัจจัย เชิ งสาเหตุที่ ส ่ งผลต ่อ

ประสิทธิผลในการเข้าสู่เส้นทางการเมืองในระดับท้องถ่ินของ

สตรี

 2. ท�าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่เส้น

ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี

 3. น�าข้อมูลท่ีได้พร้อมท้ังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี

สามารถน�าไปพฒันาบทบาททางการเมอืงในระดบัท้องถิน่หรือ

ระดับต่าง ๆ ของสตรีในอนาคต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช ้ รู ปแบบการวิ จั ย เชิ งปริมาณ                

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ              

(Qualitative Research)

 การวจัิยเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) ได้ใช้การ

วิจัยเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey              

Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

เพื่อส�ารวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 

Interview) และการวเิคราะห์โดยเนือ้หา (Content Analysis) 

เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช้กลุ ่มตัวอย่างส�าหรับการ

วิเคราะห์จากประชากรตามกลุ่มเป้าหมาย โดยก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางของ Taro Yamane  ด้วย

การค�านวณขนาดตัวอย่าง (วิชิต อู่อ้น, 2550) จากประชากร

เป้าหมายในแต่ละจังหวัดโดยการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน      

ของจ�านวนประชากร(Proportion) จังหวัดชลบุ รีได ้                    

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 120 ราย จังหวัดฉะเชิงเทราจ�านวน          

108 ราย และจังหวัดระยองจ�านวน 140 ราย รวมทั้งสิ้น              

368 ราย

 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ ได้ใช้วธิกีารทางสถติดิงั

ต่อไปนี้

 1. สถิติเชิงพรรณนา ได้ใช้เพื่อแจกแจงให้เห็นถึง

คุณลักษณะคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา

 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  2.1 การวิเคราะห์ ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

  2.2 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิงชั้น

ปัจจัยตามตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่          

เส้นทางการเมอืงของสตร ีโดยการวเิคราะห์แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง (Structural Equations Model:SEM) โดยการ       

ใช้โปรแกรม LISREL เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัย

จะด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้น�าสตรีตามแบบสัมภาษณ์จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง 15 รายจาก กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นจ�านวน          

5 ราย กลุ่มผู้น�าชุมชนและผู้น�าหมู่บ้านจ�านวน 5 ราย และ       

กลุ่มสตรีอาสาและองค์กรสตรีจ�านวน 5 ราย
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ผลกำรวิจัย
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ    

ท่านให้ความรูก้บัประชาชนในชมุชนเกีย่วกับการเลอืกตัง้ระดบั

ท้องถิ่น (X = 3.88) รองลงมา ท่านลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน (X = 3.84) และท่านร่วมรณรงค์หรือเชิญชวนให้

ประชาชนในชมุชนไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่ เช่น วธิกีาร

ร่วมเดินรณรงค์ถือป้าย แจกใบปลิว แผ่นพับ เป็นต้น กับท่าน

ปราศรัยบนเวทีสาธารณะเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชน

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น กับท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง         

ในระดับท้องถิ่น (X = 3.83) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ท่านตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก       

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหาร        

ส่วนต�าบลทุกครั้ง ที่มีการจัดการเลือกตั้ง (X = 3.66)

 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

วัฒนธรรมทางการเมือง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ       

ในอดีตท่านมีโอกาสได้รับการฝึกฝนเพียง งานบ้าน งานฝีมือ 

และเลี้ยงดูลูก (X = 3.36) รองลงมา ท่านคิดว่าอุปสรรค         

อย่างหน่ึงในการเข้าสู่สันทางการเมืองของสตรีคือการขาด      

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (X = 3.32) และท่าน          

คิดว่าค่านิยมในสมัยนี้ควรให้สตรีมีโอกาสได้คิดและท�า            

นอกกรอบจากค่านิยมในอดีต (X = 3.30) ตามล�าดับ ส่วนข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ท่านคดิว่าปัญหาอาชญากรรม ปัญหา

ยาเสพติด ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมมีผลต่อเสถียรภาพของ

รัฐบาล (X = 3.06)

 ค่าเฉล่ียเลขคณติและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความ

ไม่เท่าเทียมทางเพศ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือท่าน 

คิดว่าการท�างานในบางอย่างผู้หญิงท�าได้ดีกว่าผู้ชาย เช่น         

งานด้านการศึกษา การบริการ งานด้านคุณภาพชีวิตของคน 

ในชุมชน (X = 3.37) รองลงมา ท่านมีความมั่นใจที่จะท�างาน

ทางการเมืองโดยไม่คิดว่าบทบาททางเพศเป็นสิ่งที่ส�าคัญ            

(X = 3.23) และท่านคิดว่าพรรคการเมืองปิดกั้นโอกาสของ        

ผู้หญิงจึงท�าให้ผู้หญิงไม่อยากเข้าร่วมพรรคการเมืองกับท่าน  

คิดว่าเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการยอมรับว่าแท้จริงแล้วผู้หญิง

สามารถมบีทบาทในสงัคมได้หลากหลายทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

นอกเหนือจากบทบาทในครอบครัว (X = 3.15) ตามล�าดับ 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมาพบท่านได้      

ตลอดเวลา (X = 2.53)

 ค่าเฉลีย่เลขคณติและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ

ก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือท่านมี

ความมุ่งมานะที่จะท�างานทางการเมือง (X = 3.15) รองลงมา 

ท่านมีความผกูพันในอาชีพนกัการเมอืงเพราะท�าให้ชวีติมคีวาม

ก้าวหน้า (X = 3.14) และท่านคิดว่าสถาบันการศึกษาควรจัด

กิจกรรมที่มีส่วนพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะผู้หญิงได้เรียนรู ้        

เกี่ยวกับสังคมและมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม (X = 3.02)         

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านคิดว่าผู้หญิงเหมาะที่จะ

ให้ความรู้เก่ียวกับประกอบอาชีพแก่คนในชุมชนแออัด ดูแล

เด็กก�าพร้าในสถานสงเคราะห์กับท่านคิดว่าให้ผู้หญิงเข้าไป

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านห่างไกล เพ่ือสร้าง

จิตส�านึกการช่วยเหลือสังคม (X = 2.28)

 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี พบว่า        

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านคิดว่าในปัจจุบันมีการกีดกัน 

หรือการจ�ากัด โดยมีเจตนาหรือเป็นเหตุให้ผู้หญิงไม่ได้รับการ

ยอมรับ (X = 4.37)รองลงมา การใช้อ�านาจในการตัดสินใจ     

เด็ดขาด รวดเร็ว มีความจ�าเป็นในการแก้ปัญหาบ้านเมือง          

ในปัจจุบัน (X = 4.25)และท่านคิดว่าผู้หญิงถูกจ�ากัดสิทธิไม่ได้

ใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ต้องมี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

เช่นเดียวกับชาย (X = 4.23) ตามล�าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าการห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่าง

จงใจหรือแม้โดยไม่เจตนาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (X = 3.86)

 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลอง

สมการโครงสร้างของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการ

เมืองของสตรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ

สตรไีม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ผูว้จิยัจงึด�าเนนิการปรบั

โมเดลตามดัชนีปรับ (MI) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของการ

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 

แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของการเข้าสู่      

เส้นทางการเมืองของสตรีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้ร้อยละ 

90.90 แสดงว่าตวัแปรทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย การมส่ีวนร่วม

ทางการเมอืงวฒันธรรมทางการเมอืง ความไม่เท่าเทยีมกนัทาง

ด้านเพศ และความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ

สตรีได้ร้อยละ 90.90
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 ตัวแปรประสิทธิผลของการเข้าสู ่เส้นทางการเมือง       

ของสตรีได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่     

ระดับ 0.01 จากตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN)        

มากที่สุด มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.789 รองลงมา ได้รับ

อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จาก

ตัวแปรการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง (POPA) มอีทิธพิลทางบวก

เท่ากับ 0.270 และได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปรวัฒนธรรมทางการเมือง

(POCU) มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.109 ส่วนตัวแปรความ

ก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ

 ตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN) มีอิทธิพล      

ทางตรงต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA)          

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวก

เท่ากับ 0.883 และมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้า

ในอาชีพ (CAPRO) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            

มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.311

 ตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA) มีอิทธิพล

ทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) อย่างมี  

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 

0.542

อภิปรำยผล
 ผู้วิจัยด�าเนินการอภิปรายผลการวิจัยโดยพิจารณาจาก

สมมติฐานในการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. ประสทิธิผลของการเข้าสูเ่ส้นทางการเมืองของสตรี

ข้ึนอยูก่บั การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และความก้าวหน้าในอาชีพ 

 2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับ วัฒนธรรม

ทางการเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

 3. ความไม่เท่าเทียมทางเพศขึ้นอยู ่กับวัฒนธรรม

ทางการเมือง 

 4. ความก้าวหน้าในอาชีพขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและความไม่เท่าเทียม

ทางเพศประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตร ี      

ข้ึนอยูก่บั การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง 

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และวามก้าวหน้าในอาชีพ จาก          

ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ      

เข้าสู ่เส้นทางการเมืองของสตรี ได้แก่ ความไม่เท่าเทียม          

ทางเพศ การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 

ส่วนตวัแปรความก้าวหน้าในอาชีพมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปร

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีน้อยมาก

แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมือง       

ของสตรีข้ึนอยู่กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง แต่ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจาก ความก้าวหน้าในอาชีพ

ส�าหรบัการวจิยันี ้ประกอบด้วย ทนุมนษุย์ ทศันคตกิบับทบาท

ทางเพศ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน และความผกูพัน

ในอาชีพ ซึ่งการเข้าสู ่เส้นทางการเมืองของสตรีกับความ

ก้าวหน้าในอาชีพอาจจะไม่มีความเก่ียวข้องกัน สตรีท่ีเข้าสู่      

เส้นทางการเมืองอาจจะประกอบอาชีพอื่นร่วมด้วย อาจจะ             

ไม่ได้เป็นนักการเมืองเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการจะมีความ

ก้าวหน้าในอาชีพจะมี หรือไม่มี จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการ

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีการมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึน

อยู่กับ วัฒนธรรมทางการเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมือง และความ            

ไม่เท่าเทียมทางเพศมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง            

นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึนอยู่กับ

วัฒนธรรมทางการเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองส�าหรับในการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น       

การลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้น�าชุมชน การร่วมรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง และการไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่าการที่

วฒันธรรมทางเมอืงท่ีในปัจจบัุนผูห้ญงิมโีอกาสเข้าไปมส่ีวนร่วม

มากขึน้ จะเหน็ได้จากการทีส่ตรมีโีอกาสได้เข้าด�ารงต�าแหน่งที่

ส�าคัญ ๆ ของประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เป็นต้น 

และความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ในปัจจุบัน ความไม่เท่าเทียม

ทางเพศก�าลังลดน้อยลง และสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม 

สายเสรีนิยม ท่ีว่าเป็นแนวคิดแรกเมื่อเกิดมีแนวคิดเรื่องสตรี

นิยมขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 แนวคิดนี้อธิบายว่า ความไม่เท่า

เทยีมกนัเป็นผลมาจากการเรยีนรูใ้นเรือ่งบทบาทความเป็นเพศ 

ซึง่ได้รบัอทิธพิลจากความเช่ือและการปฏบัิตติามประเพณนียิม

ท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน ท�าให้ผู้หญิงถูกสังคมปฏิเสธโอกาส       

ในด้านต่าง ๆ แนวคิดนี้เชื่อว่าผู ้หญิงและผู้ชายไม่มีความ          

แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเรียกร้องให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกับ

ผู้ชายในทุกด้าน ผู้หญิงควรท�าทุกอย่างได้เช่นเดียวกับผู้ชาย

ความไม่เท่าเทียมทางเพศข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมือง 

จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองมีอิทธิพลต่อ

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ นั่นก็คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ
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 ตัวแปรประสิทธิผลของการเข้าสู ่เส้นทางการเมือง       

ของสตรีได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่     

ระดับ 0.01 จากตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN)        

มากท่ีสุด มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.789 รองลงมา ได้รับ

อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาก

ตวัแปรการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง (POPA) มอีทิธพิลทางบวก

เท่ากับ 0.270 และได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปรวัฒนธรรมทางการเมือง

(POCU) มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.109 ส่วนตัวแปรความ

ก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ

 ตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN) มีอิทธิพล      

ทางตรงต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA)          

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวก

เท่ากับ 0.883 และมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้า

ในอาชีพ (CAPRO) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01            

มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.311

 ตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA) มีอิทธิพล

ทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) อย่างมี  

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 

0.542

อภิปรำยผล
 ผู้วิจัยด�าเนินการอภิปรายผลการวิจัยโดยพิจารณาจาก

สมมติฐานในการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. ประสทิธิผลของการเข้าสูเ่ส้นทางการเมืองของสตรี

ขึน้อยูก่บั การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และความก้าวหน้าในอาชีพ 

 2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึนอยู่กับ วัฒนธรรม

ทางการเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

 3. ความไม่เท่าเทียมทางเพศข้ึนอยู ่กับวัฒนธรรม

ทางการเมือง 

 4. ความก้าวหน้าในอาชีพขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและความไม่เท่าเทียม

ทางเพศประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตร ี      

ขึน้อยูก่บั การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง 

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และวามก้าวหน้าในอาชีพ จาก          

ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ      

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี ได้แก่ ความไม่เท่าเทียม          

ทางเพศ การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 

ส่วนตวัแปรความก้าวหน้าในอาชพีมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปร

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีน้อยมาก

แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมือง       

ของสตรีข้ึนอยู่กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจาก ความก้าวหน้าในอาชีพ

ส�าหรบัการวจิยันี ้ประกอบด้วย ทนุมนษุย์ ทศันคตกิบับทบาท

ทางเพศ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน และความผกูพนั

ในอาชีพ ซึ่งการเข้าสู ่เส้นทางการเมืองของสตรีกับความ

ก้าวหน้าในอาชีพอาจจะไม่มีความเก่ียวข้องกัน สตรีที่เข้าสู่      

เส้นทางการเมืองอาจจะประกอบอาชีพอื่นร่วมด้วย อาจจะ             

ไม่ได้เป็นนักการเมืองเพียงอย่างเดียว ดังน้ันการจะมีความ

ก้าวหน้าในอาชีพจะมี หรือไม่มี จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการ

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีการมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึน

อยู่กับ วัฒนธรรมทางการเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมือง และความ            

ไม่เท่าเทียมทางเพศมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง            

นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับ

วัฒนธรรมทางการเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองส�าหรับในการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น       

การลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้น�าชุมชน การร่วมรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง และการไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่าการที่

วฒันธรรมทางเมอืงทีใ่นปัจจุบนัผูห้ญิงมโีอกาสเข้าไปมส่ีวนร่วม

มากขึน้ จะเหน็ได้จากการทีส่ตรมีโีอกาสได้เข้าด�ารงต�าแหน่งที่

ส�าคัญ ๆ ของประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เป็นต้น 

และความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ในปัจจุบัน ความไม่เท่าเทียม

ทางเพศก�าลังลดน้อยลง และสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม 

สายเสรีนิยม ท่ีว่าเป็นแนวคิดแรกเมื่อเกิดมีแนวคิดเร่ืองสตรี

นิยมขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 แนวคิดนี้อธิบายว่า ความไม่เท่า

เทยีมกนัเป็นผลมาจากการเรยีนรูใ้นเรือ่งบทบาทความเป็นเพศ 

ซึง่ได้รบัอทิธพิลจากความเชือ่และการปฏบิติัตามประเพณนียิม

ท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน ท�าให้ผู้หญิงถูกสังคมปฏิเสธโอกาส       

ในด้านต่าง ๆ แนวคิดนี้เชื่อว่าผู ้หญิงและผู้ชายไม่มีความ          

แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเรียกร้องให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกับ

ผู้ชายในทุกด้าน ผู้หญิงควรท�าทุกอย่างได้เช่นเดียวกับผู้ชาย

ความไม่เท่าเทียมทางเพศข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมือง 

จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองมีอิทธิพลต่อ

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ นั่นก็คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ
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ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง

ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ทัศนคติ ความเชื่อ และ

ค่านิยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากผู้ชายมีความเช่ือว่าการเมือง

ไม่ใช่เรื่องของสตรี หรือมีทัศนคติว่าสตรีนั้นไม่ควรเข้ามา

เกี่ยวข้องกับการเมือง ส่งผลต่อการที่มีค่านิยมให้สตรีเป็น         

ช้างเท้าหลัง ท�างานบ้าน เลี้ยงดูบุตรก็ย่อมส่งผลให้เกิดความ

ไม่เท่าเทียมทางเพศมากขึ้นสอดคล้องกับสุธาทิพย์ ฉั่วสกุล 

(2541) ที่พบว่า ค่านิยมความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทสตรีด้าน

การเมอืงความเป็นผูน้�าและถานะทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์เชงิ

เส้นตรงกับการมีส ่วนร่วมทางการเมืองด้านความสนใจ        

ทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการเมอืงและการตดิตามข่าวสารทางการเมอืงจากผลการ

วจิยั พบว่า การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง 

และความไม่เท่าเทียมทางเพศมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้า          

ในอาชีพ น่ันก็คือ ความก้าวหน้าในอาชีพขึ้นอยู ่กับการมี         

ส่วนร่วมทางเมือง แสดงให้เห็นว่า การที่สตรีได้มีโอกาสมี         

ส่วนร่วมทางการเมอืง และวฒันธรรมทางการเมอืงทีย่อมรบัให้

สตรีมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการลดลงของความ              

ไม่เท่าเทียมทางเพศจะส่งผลให้สตรีมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ทางการเมืองเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากสตรีได้รับการยอมรับ  

เท่ากับชาย โอกาสต่าง ๆ ก็จะเข้ามาสู่สตรี สอดคล้องกับงาน

วิจัยของส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2545) 

สรปุได้ว่า อปุสรรคทีก่ดีกัน้สตรจีากการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ในทุกระดับ อุปสรรคส�าคัญคือค่านิยม และเจตคติดั้งเดิมที่

ก�าหนดให้สตรอียูใ่นกรอบของการเลอืกปฏบิตั ิในขณะทีผู่ช้าย

ด�ารงสถานะที่มั่นคงในสถาบันเชิงอ�านาจสตรียังคงมีบทบาท

อยู่ในครัวเรือน แม้ว่าปัจจุบันสตรีมีบทบาทนอกบ้านมากข้ึน 

แต่ด้วยการหล่อหลอมทางสังคม ท�าให้สตรีต้องแบกรับภาระ

ในบ้านด้วย ดงันัน้หากสงัคมปรบัค่านยิมทางสงัคม พนัธนาการ

ทางความคิด และการสนับสนุนจากองค์กรท่ีท�างานด้านสตร ี

ก็ย่อมส่งผลให้สตรีมีความก้าวหน้าในอาชีพทางการเมืองได้

อย่างแน่นอน

ข้อเสนอแนะ
 ส�าหรับผลการวิจัยสามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ 

ดังต่อไปนี้

 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรประสิทธิผล 

ของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้รับอิทธิพลทางตรง

จากตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศมากที่สุด ดังนั้นหาก

ต้องการให้สตรีได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐควรสร้าง และส่งเสริมนโยบายที่ท�าให้เกิดความเท่าเทียม

ทางเพศ ในประเด็นนี้ไม่เฉพาะเรื่องของประสิทธิผลของการ

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีเพียงเท่านั้น ความเท่าเทียม      

ทางเพศจะน�ามาซึง่สทิธ ิและเสรภีาพ ความเท่าเทยีมกนั ไม่ว่า

หญิง หรือชาย ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา

แล้วอีกด้วย

 2. จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรประสิทธิผลของการ

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้รับอิทธิพลทางตรงการมี     

ส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอันดับสอง ดังนั้นรัฐควรมีการสร้าง

โอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ เพื่อให้มีความหลากหลาย       

ทางเพศ สตรมีโีอกาสท�างานการเมอืงทีส่�าคญัๆ อันจะน�ามาซึง่

ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีต่อไป

 3 จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรความก้าวหน้าใน

อาชีพมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลของการเข้าสู่ 

เส้นทางการเมืองของสตรีน้อยมาก นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึง

สภาพปัจจบัุนของการเมอืงในประเทศไทยท่ีมีนยัว่าสตรไีม่ค่อย

ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ

นักการเมืองสักเท่าใด ดังนั้น เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศ  

รฐัควรสนบัสนนุให้มนีโยบายความก้าวหน้าทางอาชพีของสตรี

เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศต่อไป
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