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บทท่ี  1

บทนํา

ปญหาและความเปนมาของปญหา

                  จากแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ไดมุง
สงเสริมใหสตรีมีศักยภาพและมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้นและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน ในป พ.ศ. 2542  ก็ไดกําหนดใหมีการจัด
ทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ในการเขามามีสวนรวมของสตรีใน
ทางการเมืองและสังคม  ถือไดวามีความสําคัญตอนโยบายและการพัฒนาประเทศไมดอยไปกวาการ
มีสวนรวมของสตรีในทางเศรษฐกิจ  ดังที่  คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ
(2541 : 139)  กลาววา  ปจจุบันการศึกษาและความเขาใจถึงโอกาสที่สตรีจะเขาไปมีสวนรวมในทาง
การเมืองและสังคมจึงเปนสิ่งจําเปน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่ประเทศไทยกําลังอยูในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยางรวดเร็ว การที่สตรีไดเขารวมอยางมีคุณภาพ
เสมอภาคและอยางเต็มศักยภาพจะนําประเทศใหมีการพัฒนาที่สมดุล  นอกจากนี้กองพัฒนาสตรี
เด็กและเยาวชน (2537 : 17-18)  กลาววา  สตรีมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสไดรับการศึกษาใน
ระดับตาง ๆ มากขึ้น  จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเชนเดียว
กันกับบุรุษในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครอง  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา
สตรีโดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  ในจังหวัดปตตานีมีสวนรวมทางการ
เมืองในระดับไหน  อยางไร  มีปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองอยางไรบาง
                 จากอดีตที่ผานมา  สตรีจะมีบทบาทนอยมากในเรื่องของการศึกษา  สตรีไมมีโอกาสรับ
การศึกษาสูงเทาที่ควรเมื่อเทียบกับบุรุษ  ดังนั้น  การมีสวนรวมในสังคมดานตาง ๆ จึงมีนอย  โดย
เฉพาะการมีสวนรวมทางการเมือง  เพราะสิทธิและบทบาทไดถูกตั้งขอจํากัดไว รวมทั้งขนบธรรม
เนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา   ดังที่  ชํานิ  ศักดิเศรษฐ  (2536 : 9)  กลาววา  เมื่อพูดถึงสตรี  เราก็ตั้ง
ขอจํากัดไวมากมาย  ในอดีตเงื่อนไขทางกฏหมายเปนปจจัยที่ทําใหสตรีไมสามารถกาวไปสูการมี
บทบาทในสังคมได  แตก็เปนปจจัยหนึ่งเทานั้นซึ่งไมใชปจจัยหลัก  ขอจํากัดที่สําคัญที่สุดคือ  การ
ตอสูกับทัศนคติของตัวเอง  ซ่ึงผูหญิงมีแตความเมตตา  มีความดีความงามมีการรักษาสิ่งที่ดีงาม
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ตาง ๆ ไวไดและผูหญิงเปนคนวิตกเกง  ดังนั้น  ในอดีตผูชายจึงมักจะมองผูหญิงวาไมมีความเชื่อมั่น
แตสังคมไทยในยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป  สตรีมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสไดรับการ
ศึกษาในระดับตาง ๆ มากขึ้น  จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
เชนเดียวกันกับบุรุษในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครอง   (กองพัฒนาสตรีเด็กและ
เยาวชน , 2537 : 17-18)  และเกี่ยวเนื่องกับป 2540  นับเปนปที่สําคัญยิ่งสําหรับสตรีไทย  เพราะไดมี
การระบุสิทธิของผูหญิงอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญไทย  มาตราที่ 30  ซ่ึงระบุวา  บุคคลยอมเสมอ
ภาคกันในกฎหมาย  และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน รวมถึง
การมีสิทธิเขารวมทํางานทางการเมือง  คือสิทธิที่จะไดเรียนรูเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงหรือการ
เลือกตั้ง การกลาวปราศรัยตอประชาชน  ถึงแมวาปจจุบัน  ผูหญิงมีบทบาทมากขึ้นในทุก ๆ ดานทั้ง
ดานเศรษฐกิจ  สังคมและ การเมือง   ดังที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ได
สํารวจในป  พ.ศ. 2537  ปรากฏวามีขาราชการพลเรือนที่เปนสตรีถึงรอยละ 51.18  (ทิพพาวดี
เมฆสวรรค, 2537 : 8)  แตในแวดวงการเมืองผูหญิงยังมีสวนรวมทางการเมืองนอยมาก  ดังที่
คอนสแตนซ  รูแพรคท  (2544-2545 : 12 )  กลาววาในประเทศไทย ปจจุบันมีผูหญิงเพียงไมถึง
10 %  ที่ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจตัดสินใจทางการเมือง
                  รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยไดใหความสําคัญแกสตรี  ดังเชน ป 2534  เปนตนมากระทรวง
มหาดไทยไดปรับปรุงขอบังคับกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู
บาน(ฉบับที่ 2) โดยเพิ่มฝายกิจการสตรีเปนฝายที่ 8 ในคณะกรรมการหมูบาน  (ฐิติกัลยา  หวังเจริญ,
2536 : 49)  โดยมีเปาหมายใหสตรีไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
เชนเดียวกันและรวมกับบุรุษในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและการปกครอง  ส่ิงแวดลอม
ศาสนาและสื่อมวลชน  และองคกรทางการเมืองการปกครองจะตองใหความสําคัญในการกําหนด
การพัฒนาสตรีเปนนโยบายใหสตรีไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหมีสวนรวมในทางการเมืองการ
ปกครองทุกระดับจากระดับหมูบาน  ตําบล  ระดับชาติและระดับนานาชาติ  และกระทรวง
มหาดไทยก็ไดขานรับนโยบายนี้  โดยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีใหมีความ
พรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว  ชีวิตในครอบครัวและการมีสวนรวมทางสังคม  โดยกระตุนให
สตรีมีความคิดริเริ่มใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีความกระตือรือรน  เชื่อมั่นในตนเองสามารถ
ชวยตนเองและครอบครัวได  ตลอดจนมีความรูในการประกอบอาชีพและมีสวนรวมในการรับผิด
ชอบในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยจัดตั้งและพัฒนาองคกรสตรีในแตละระดับ  มีจํานวน 4 ระดับ
(กองพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน, 2537 : 17 – 18)  คือ
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                  ระดับหมูบาน ใชช่ือวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน   (กพสม.)
                  ระดับตําบล ใชช่ือวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล    (กพสต.)
                  ระดับอําเภอ ใชช่ือวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ      (กพสอ.)
                  ระดับจังหวัด ใชช่ือวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด     (กพสจ.)
                  จะเห็นไดวารัฐบาลไดสงเสริมใหสตรีไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองในระดับตาง ๆ  แตจากปรากฏการณที่ผานมานั้น  สตรีเขามามี
บทบาทและมีสวนรวมทางการเมืองนอยมาก  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อ
2  กรกฎาคม  2538  สตรีลงสมัคร  227  คน  ไดรับการเลือกตั้งจํานวน  24  คน  ในจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  393 คน  คิดเปน 6.1 %  (เมทินี  พงษเวชและสุธีรา  ทอมสัน, 2538 : 36)
ในป พ.ศ. 2543   ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว)  ทั่วประเทศรวม 1,532 คน  เปนชาย
1,418 คน  เปนหญิง 114 คน หรือรอยละ 7.4 (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.)
                 จากขอมูลการเลือกตั้งทุกระดับที่กลาวมา  สตรีมีสวนรวมทางการเมืองโดยการลงสมัคร
รับเลือกตั้ง  และไดรับการเลือกตั้งนอยมาก  เมื่อเทียบอัตราสวนกับผูชายโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จังหวัดปตตานี  กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2543  กรรมการพัฒนาสตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน
34 คน ไดรับการเลือกตั้งจํานวน 8 คน จากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทั้งสิ้น 122 คน คิด
เปนรอยละ 6.55  ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด  ในอนาคตคาดวา
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองคงจะกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง  เนื่องจาก
สตรีไดรับการพัฒนาสภานภาพใหสูงขึ้น  มีการจัดตั้งองคกรสตรีในทุกระดับตั้งแตระดับหมูบาน
จนถึงระดับจังหวัด  เชน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับตาง ๆ   กลุมแมบานในดานตาง ๆ
และสวนหนึ่งไดกาวไปสูตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน  เชน  เปนกํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาจังหวัด  หรือในระดับประเทศก็ไดเขาไปทําหนาที่เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  รัฐมนตรี  วุฒิสมาชิก  สวนในดานการปกครองก็มีการแตงตั้งใหเปนผูวาราชการจังหวัด
และปลัดอําเภอ  (ศิรินภา  สถานพรวจนา, 2541 : 1)
                   คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  เปนองคกรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน   ดวยการรวมกลุมสมาชิกสตรีที่สมัครใจในหมูบาน
แตละหมูบานขึ้น  เรียกวา  “กลุมสตรีอาสาพัฒนา”  และสมาชิกสตรีเหลานี้จะรวมกันเลือกตั้งตัว
แทนกลุมขึ้นหมูบานละ 9-15 คน เรียกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานมีหัวหนาหนึ่งคนเรียกวา
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ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  อยูในตําแหนงคราวละ 5 ป  วัตถุประสงคของการรวม
กลุมสตรีเพื่อรณรงคใหสตรีในชนบทไดตระหนักถึงบทบาทและศักยภาพของสตรีทั้งทางดานราง
กาย  สติปญญา  ความถนัดและจิตใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมในการพัฒนาชุม
ชนและทองถ่ินของตนเองทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2531 : 5 – 9)
                    คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนอยางมาก  ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  จังหวัด
ปตตานี  รวมทั้งอุปสรรคและปญหาในการมีสวนรวมทางการเมือง  ผลจากการวิจัยจะเปนขอมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบาย  วางแผนและดําเนินการในการพัฒนาผูนําสตรีระดับหมูบานตอไป

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

    การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบานในจังหวัดปตตานี เพื่อเปนการสรางความเขาใจและเชื่อมโยงไปสูกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดรวบรวมเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้

    1.  การมีสวนรวมทางการเมือง
  1.1  ความหมายการมีสวนรวมทางการเมือง
  1.2  รูปแบบและกิจกรรมของการมีสวนรวมทางการเมือง
  1.3  ระดับความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง
  1.4  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง

            2.  ทฤษฎีการมีสวนรวม
    3.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)

   3.1  โครงสรางองคกรสตรี
   3.2  โครงสรางคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
   3.3  ที่มาของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสตรีและการมีสวนรวมทางการเมือง
1.  การมีสวนรวมทางการเมือง
 1.1 ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง
               นักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ของคําวา “การมีสวนรวมทางการเมือง”

ไวแตกตางกันออกไป ดังนี้
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 โบรเมจ ( Bromage, 1950 : 252 ) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมืองมีลักษณะใหญๆ
3 ลักษณะ คือ

    1.  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
    2.  การใชวิธีบังคับหรือชักจูงอยางไมเปนทางการ ไดแก การแสดงความคิดเห็นโดยตรง

หรือทางจดหมาย โทรศัพท โทรเลข ฯลฯ และการเดินขบวนหรือกอจลาจล
    3. การดําเนินการอยางเปนทางการ ไดแก การใชสิทธิ์ที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ เชน   การ

ริเริ่มกฎหมาย   การแสดงประชามติ และการเพิกถอนออกจากตําแหนง
    แมคโคลสกี (McClosky, 1968 : 252) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง คือ กิจกรรม

ตาง ๆ  โดยสมัครใจซึ่งสมาชิกในสังคมมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออมในการเลือกผูปกครอง
ประเทศ การกําหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามขาวสารการอภิปราย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขารวมประชุม การบริจาคเงิน และการติดตอกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ลักษณะการกระตือรือรนของการเขามามีสวนรวมทางการเมืองอาจพิจารณาไดจากการ
สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการ การลงคะแนนเสียงตามบัญชี การเขียนและกลาว
สุนทรพจน การรณรงคหาเสียง การแขงขันกันเปนเจาหนาที่ของรัฐ แตไมรวมถึงกิจกรรมที่ไม
สมัครใจ เชน การเสียภาษี การเปนทหาร และหนาที่ดานตุลาการ

    โรเบิรต (Robert, 1971 : 145) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของแตละบุคคล รวมทั้งการลงคะแนนเสียง การเปนสมาชิก
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมการเมือง เชน การเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน
เจาหนาที่สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไมเปนทางการ เชน การอภิปรายทางการเมืองหรือรวมฟงเหตุ
การณทางการเมือง การชักชวนทางการเมืองของเจาหนาที่หรือสมาชิกของกลุมการเมือง

     ไวนเนอร (Weiner, 1971 : 161-163 ) ไดสํารวจและรวบรวมความหมายของคําวา   “การ
มีสวนรวมทางการเมือง”  ที่นักรัฐศาสตรตางๆไดใหไวรวม 10 ความหมายดวยกัน คือ

     1. การกระทําที่สนับสนุน หรือเรียกรองตอคณะผูปกครองประเทศเพื่อสนองตอบตอ
ความตองการอยางใดอยางหนึ่ง

    2. ความพยายามที่จะใหเกิดผลสําเร็จในการใชอิทธิพลตอการปฎิบัติของรัฐบาลหรือใน
การเลือกผูนําของรัฐบาล

    3. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกตองตามกฏหมายและไดรับการรับรองวา
ชอบธรรม

    4.  การใชสิทธิ์เลือกตัวแทน (Representation )  เพื่อเขาไปใชอํานาจแทนตนเอง
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    5.  ความรูสึกแปลกแยกหรือแยกตนเองออกจากการเมือง (Alienation) เนื่องจากเห็นวา
แมเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมือง ก็ไมทําใหเกิดผลอะไรขึ้น

   6.  กิจกรรมของพวกที่ตื่นตัว คือ มีความกระตือรือรนที่จะเขาไปเกี่ยวของทางการเมือง
   7.  กิจกรรมทางการเมืองทุกชนิด ทั้งแบบที่ใชความรุนแรงและแบบที่ไมใชความรุนแรง
   8.  กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมที่ตองเขาไปมีอิทธิพลตอการดําเนินการของหนวย

ราชการ
  9.  การกระทําตางๆ ที่เปนกิจกรรมอันมีผลกระทบตอการเมืองระดับชาติ

(National politics )
   10. กิจกรรมทุกชนิดที่เปนการเมือง
   จากความหมายทั้ง 10 ประการขางตน ไวนเนอร ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวม

ทางการเมืองวา หมายถึง การกระทําใดๆ ที่บุคคลกระทําดวยความสมัครใจ ไมวาจะบรรลุผลสําเร็จ
หรือไม จะมีการจัดองคกรหรือไมมี  จะเกิดขึ้นเปนครั้งคราวหรือตอเนื่อง และจะถูกตองตาม
กฏหมายหรือไมก็ตาม ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย และ
การปฎิบัติภารกิจของรัฐบาลทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ

     พารรี่ (Parry, 1972 : 3) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมือง โดยกิจกรรมทางการเมืองที่มีอยูทั่วไปอาจเรียงลําดับได คือ  มีตั้งแตการออก
เสียงเลือกตั้งไปจนถึงการเปนผูกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบาย

   เวอรบา และไนย (Verba and Nie, 1972 : 2-3 ) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง
หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่ชอบดวยกฏหมาย  ซ่ึงประชาชนพลเมืองกระทําโดยมีเปาหมาย เพื่อใหมี
อิทธิพลตอการคัดเลือกบุคลากรหรือเจาหนาที่ของรัฐบาล และ/หรือภารกิจตางๆที่รัฐบาลจะกระทํา

     ฮันติงตัน และโดมิงเกซ (Huntington and  Dominguez, 1975 : 33 ) กลาววา การมีสวน
รวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําของประชาชน ที่ตองการมีอิทธิพลตอการตัดสิน
ใจของรัฐบาลโดยที่การกระทําหรือความพยายามนั้นอาจจะถูกตองหรือไมถูกตองตามกฏหมาย ใช
กําลังหรือไมใชกําลัง สําเร็จหรือลมเหลว ทั้งที่สมัครใจและไมสมัครใจ รวมทั้งการเลือกตั้ง การรวม
ในการรณรงคหาเสียง การรวมตัวเพื่อโนมนาวหรือกดดันรัฐบาล  การประทวงและการใชกําลังรุน
แรง

  ฮันติงตัน และเนลสัน (Huntington and Nelson, 1976 : 4 ) กลาววา การมีสวนรวมทางการ
เมือง เปนกิจกรรมของประชาชนที่กระทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือ
กําหนดนโยบายของรัฐบาล
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มิลเบรท และโกเอล (Milbrath and Goel, 1977 : 2 ) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง
หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแตละคนที่ตองการมีอิทธิพลหรือสนับสนุนตอรัฐบาลและ
การเมือง ไมเฉพาะแตกฏเกณฑที่ประชาชนติดตามอยู เพื่อที่จะมีอิทธิพลลตอผลผลิตทางการเมือง
แตยังรวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนและกระทําอยางเปนพิธีดวย

จรูญ  สุภาพ (2527 : 310 ) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การมีสวนรวมที่
ประชาชนจะพึงมีในการกําหนดนโยบาย ในการตัดสินใจและในกิจการตางๆ ของรัฐบาล และใน
ทางการเมืองหรือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในรัฐบาล เชน การเขาเปนรัฐบาล การมีอิทธิพล
ตอรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

โดยสรุปการมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมในลักษณะตางๆที่ประชาชนเขาไป
เกี่ยวของจะโดยเจตนาหรือไมเจตนา จะโดยสมัครใจหรือไมสมัครใจ จะโดยทางตรงหรือทางออมก็
ได เพื่อที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย และการปฎิบัติงานของรัฐบาล
หรือฝายบริหารทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน

        1.2 รูปแบบและกิจกรรมของการมีสวนรวมทางการเมือง
              นักวิชาการหลายทานไดจําแนกรูปแบบและกิจกรรมของการมีสวนรวมทางการ

เมืองไวมากมายหลายรูปแบบ  ซ่ึงมีทั้งความคลายคลึงและความแตกตางกันออกไปตามทัศนะของ
แตละทาน  ซ่ึงพอจะจําแนกไดดังนี้

      มิลเบรท (Milbrath, 1971:12 – 16)  ไดจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนไว  6  รูปแบบ  คือ

     1.  การเลือกตั้ง  (Voting)  เปนรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองที่แยกออกจากกิจ
กรรมที่เกี่ยวของกับความรักชาติแบบตาง ๆ เชน  การเสียภาษี  การเคารพกฎหมาย  และสนับสนุน
ประเทศใหตอตานสงคราม  นอกจากนี้แลวการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอระบบการเมืองมากกวาเปนการกระทําตามความตองการของตน  กลาวคือ  บุคคล
ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นจะกระทําไปโดยความสํานึกในหนาที่ของพลเมืองดีมากกวาจะเชื่อ
วาการลงคะแนนเสียงของตนจะมีผลสําคัญทางการเมืองที่แตกตางกันออกไป  การลงคะแนนเสียง
ไมจําเปนตองอาศัยการสื่อสารและแรงจูงใจมากเหมือนกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ

     2.  การเปนเจาหนาที่พรรคการเมืองและผูรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง (Party  and
Campaigm  Workers)  การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้  หมายถึง  การเขารวมในพรรคการ
เมืองทั้งในชวงระหวางการเลือกตั้งและในการรณรงคหาเสียง  ขอบเขตของกิจกรรมดังกลาว  ไดแก
การมีบทบาทในการรณรงคหาเสียง  บริจาคเงินชวยเหลือพรรคหรือผูสมัคร  ชักชวนประชาชนไป
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ลงทะเบียนเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียง  เขารวมและสนับสนุนพรรคการเมือง  พยายามชักชวน
ใหประชาชนลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือผูสมัครที่ตนชอบ  การลงสมัครรับเลือกตั้ง  และการรวม
มือกับกลุมตาง ๆ ในการปรับปรุงความเปนอยูของชุมชน  การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบดัง
กลาวนี้  เปนแบบแผนของความสัมพันธช้ันตนระหวางปจเจกชนกับรัฐ  จากการศึกษาของ มิลเบรท
พบวา  ผูที่เขารวมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีนอยมากในสหรัฐอเมริกา  มีเพียงรอยละ  15  เทานั้น
เนื่องจากการเขารวมในกิจกรรม  ดังกลาวตองอาศัยความตื่นตัวและความสนใจอยางแทจริง  พวกที่
เขารวมในกิจกรรมประเภทนี้จัดอยูใน  “พวกนักสู”  (Gladiators)  ในขณะที่คนสวนมากมักจะมีบท
บาทเปนเพียง “ผูเฝาดู”  (Spectators)  คอยตัดสินวาใครจะเปนผูชนะดวยการลงคะแนนใหคนที่ตน
ชอบ

3.  การเปนผูมีบทบาทในชุมชน (Community  Activists)  การมีสวนรวมทางการเมืองในรูป
แบบนี้  ไดแก  การรวมกันขึ้นมาเพื่อแกปญหาสังคม  การทํางานรวมกับกลุมที่ทํางานเกี่ยวกับสังคม
และติดตอกับทางราชการในเรื่องปญหาสังคม  “ผูมีบทบาทในชุมชน”  มีลักษณะคลายกับ  “เจาหนา
ที่พรรคและเจาหนาที่รณรงคหาเสียง”  ในหลาย ๆ ดานเนื่องจากเปนผูมีความกระตือรือรนสูง  และ
มีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนสูง  เชนกัน  แตอยางไรก็ตามผูมีบทบาทในชุมชนก็มีสวนที่แตก
ตางจากเจาหนาที่พรรคการเมืองและเจาหนาที่รณรงคหาเสียงเลือกตั้งในแงที่มีความเกี่ยวของใน
พรรคการเมืองและการชวยรณรงคหาเสียงนอยกวาเจาหนาที่พรรคการเมืองและเจาหนาที่รณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง

4.  การติดตอกับทางราชการ  (Contacting  Officials)  เปนกิจกรรมที่เปนเรื่องเฉพาะเจาะจง
ของบุคคล  เชน  การติดตอกับทางราชการในเรื่องภาษี  โรงเรือน  ทําถนน  การตรวจสอบความ
มั่นคงทางสังคม  เปนตน  การมีสวนรวมทางการเมืองแบบนี้มีผลโดยตรงตอบุคคลนั้นเองเทานั้น
การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบดังกลาวนี้เกือบจะไมใชการมีสวนรวมทางการเมืองตามความ
คาดหมายที่แทจริง  ดังนั้น  เวอรบา  และ  ไนย   (Verba  and  Nie, 1972 : 26 – 44)  จึงเรียกการมี
สวนรวมทางการเมืองแบบนี้วา  เปนการมีสวนรวมทางการเมืองแบบคับแคบ  (Parochial
Participation)  หรือการติดตอเฉพาะเรื่อง  (Particularized  Contacting)

5.  การเปนผูประทวง  (Protesters)  คือ  การเขารวมเดินขบวนตามถนนหรือการกอจลาจล
(ถาจําเปน)  เพื่อบังคับใหรัฐแกไขบางสิ่งบางอยางซึ่งเกี่ยวของกับการเมืองใหถูกตอง  การประทวง
อยางแข็งขันและเปนไปอยางเปดเผยตอสาธารณชน  ถารัฐบาลกระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรม  การให
ความเอาใจใสกับการชุมนุมประทวง  เขารวมกับกลุมประทวงรัฐบาล  และการปฏิเสธการยอมรับ
กฎหมายที่ไมยุติธรรม
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6.  การเปนผูส่ือสารทางการเมือง  (Communicators)  รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง
ในลักษณะ  “ผูส่ือสารทางการเมือง”  ไดแก  การติดตามขาวสารทางการเมือง  การสงจดหมายแสดง
การสนับสนุนผูนําเมื่อเขาทําใหส่ิงที่ดีและถูกตอง  การเขารวมถกปญหาทางการเมือง  การใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการเมืองแกเพื่อนในชุมชนที่อาศัยอยู  การใหความสนใจกับทางราชการ  และการ
เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ  ผูที่เขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบดังกลาวนี้
มักเปนพวกที่มีการศึกษาสูง  มีขอมูลเกี่ยวกับการเมืองมาก  และมีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองมาก
ดวย  ผูส่ือสารทางการเมืองเหลานี้  จะวิพากษวิจารณรัฐบาลมากกวาบรรดาเจาหนาที่ของพรรคการ
เมืองหรือผูรักชาติ  แตจะไมแสดงออกดวยกิจกรรมการประทวง

โรเบิรต  (Robert, 1971 : 145)  ไดจําแนกกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน
 2  แบบ  แบบแรกเปนกิจกรรมโดยสมัครใจและเปนทางการ  ไดแก  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง  เชน  ขบวนการตาง ๆ พรรคการเมือง  กลุมอิทธิ
พล  กลุมผลประโยชน  เปนเจาหนาที่สถาบันการเมือง  เปนตน  สวนแบบที่สองคือ  เปนกิจกรรมที่
ไมเปนทางการ  ไดแก  การอภิปรายทางการเมืองหรือการรวมฟงเหตุการณทางการเมือง  การชัก
ชวนทางการเมืองของเจาหนาที่หรือสมาชิกของกลุมการเมือง

ไนย   และเวอรบา  (Nie  and  Verba, 1975 : 9 – 12)  ไดจําแนกรูปแบบและกิจกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองออกเปน  4  รูปแบบ  คือ

1.  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยูเปนประจําในการปกครองรูปแบบ
ประชาธิปไตยและเปนกิจกรรมที่ทําใหประชาชนมีอิทธิพลเหนือผูนํา  เพราะทําใหผูนําจําเปนตอง
ปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของตนเอง  อยางไรก็ตามการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตองการ
ความริเริ่มหรือแรงจูงใจเพียงเล็กนอยเทานั้น  เพราะประชาชนมีโอกาสเลือกตั้งตามปกติแตก็จําเปน
ตองมีการลงคะแนนเสียงอยางสม่ําเสมอในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ

2. กิจกรรมการรณรงคหาเสียง  เปนกิจกรรมที่ทําใหประชาชนสามารถเพิ่มอิทธิพลตอผู
นําไดโดยการกําหนดคะแนนเสียงใหแกผูสมัครคนใดคนหนึ่งไวกอน  ซ่ึงอาจนําไปสูความขัดแยง
ได  และกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ยากและตองการความคิดริเริ่มมากกวาการลงคะแนนเสียง
นอกจากนั้น  ยังเปนวิธีที่สามารถสื่อขาวสารหรือบงบอกเกี่ยวกับความชื่นชอบของประชาชนได
มากกวา  เพราะประชาชนที่รณรงคหาเสียงจะสามารถมีความสัมพันธติดตอกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
ไดอยางใกลชิดมากขึ้น  สําหรับขอบเขตของกิจกรรมมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบการรณรงค
หาเสียง  ไดแก  การชักชวนใหคนอื่นลงคะแนนเสียง  การทํางานอยางกระตือรือรนเพื่อพรรคการ
เมือง  การรวมประชุมทางการเมือง  การบริจาคเงิน  และการเปนสมาชิกสโมสรทางการเมือง
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3.  การติดตอเปนการเฉพาะ  เปนการติดตอเผชิญหนาของบุคคลที่มีตอรัฐบาลหรือหนวย
งานของรัฐบาลโดยลําพัง  และเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลา  เปาหมาย  และเนื้อหาสาระของ
การมีสวนรวมของบุคคลเอง  การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้สามารถคาดหวังผล
ประโยชนไดมาก  เนื่องจากบุคคลสามารถตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะติดตอโดยคํานึงถึงความเปนไป
ไดภายใตสภาพแวดลอมนั้น ๆ แตในดานอิทธิพลที่มีตอรัฐบาลนั้นมีเพียงเล็กนอย เนื่องจากเปนการ
กระทําของคนจํานวนนอยกิจกรรมดังกลาวมักไมมีความขัดแยงโดยตรงกับกลุมหรือบุคคลอื่น ๆ
และตองการความคิดริเริ่มคอนขางมาก  กิจกรรมในรูปแบบนี้ไดแก  การติดตอกับเจาหนาที่ทองถ่ิน
เกี่ยวกับปญหาเฉพาะหรือปญหาสวนรวม  เพื่อรองเรียนใหมีการปรับปรุงแกไข

4.  กิจกรรมที่ตองรวมมือกัน เปนกิจกรรมของกลุมหรือองคกรเกี่ยวกับปญหาการเมืองหรือ
สังคมเพื่อแกไขปญหาเหลานั้น  ในกรณีนี้ประชาชนจะรวมมือกัน  เพื่อใหมีอิทธิพลเหนือการดําเนิน
งานของรัฐบาล  การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีอิทธิพลตอรัฐบาลมาก  เนื่องจากมีคน
จํานวนมากเขารวมและอาจมีความขัดแยงระหวางกลุมได  อยางไรก็ตามกิจกรรมที่ตองรวมมือกันนี้
ก็ตองการความริเริ่มบางเชนกัน

    ฮันติงกัน  และเนลสัน (Huntington  and  Nelson,  1976 : 4 – 7)  ไดจําแนกรูปแบบการมี
สวนรวมทางการเมืองออกเปน  5  รูปแบบคือ

1.  กิจกรรมการเลือกตั้ง  (Electoral  Activity)  เปนกิจกรรมการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
และการรณรงคหาเสียงในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ

2. การลอบบี้  (Lobby)  คือ  การเขาหาเจาหนาที่หรือผูนําการเมืองเพื่อหาทางเขาไปมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายโดยใหขอมูลตางๆ เพื่อเปนประโยชนของกลุม
เปนเกณฑ

3.  กิจกรรมองคกร(Organizational  Activity)  เปนกิจกรรมทางการเมืองของกลุมองคกรใด
องคกรหนึ่ง  โดยมีจุดมุงหมายที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอประเด็นที่เกี่ยวของกับผลประโยชนเฉพาะ
อยางหรืออาจจะเปนผลประโยชนตอสวนรวมก็ได

4.  การติดตอเปนการเฉพาะ  (Contacting)  คือ  การเขาหาเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการ
เปนการสวนตัว  โดยจะมุงหวังประโยชนสวนตัวหรือหมูคณะของตนเอง

5.  การใชความรุนแรง  (Violence) หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนบางคนหรือบางกลุม
พยายามที่จะสรางขึ้นใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจ กําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการทําราย
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รางกายหรือทําลายทรัพยสิน กิจกรรมดังกลาวอาจจะดําเนินไป  โดยมีจุดมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลงผู
นํา การเมือง  เชน  ลอบสังหารผูนําการเมือง  และรัฐประหาร  เปนตน  หรืออาจจะมุงที่จะเปลี่ยน
แปลงระบบการปกครอง  เชน  การปฏิวัติ  เปนตน

    เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดจําแนกการมีสวนรวมทาง
การเมืองออกเปน 5 กิจกรรม ซ่ึงประกอบไปดวย การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การเขาไปมีสวน
รวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง  การเปนผูมีบทบาทในชุมชน  การติดตอกับราชการ  การเปนผู
ส่ือสารทางการเมือง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

     1.3  ระดับความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง
     การมีสวนรวมทางการเมือง  นอกจากจะถูกจําแนกหรือจัดแบงเปนรูปแบบกิจกรรมการ

มีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวแลว  ก็อาจจะถูกแบงตามระดับความสําคัญของการมีสวนรวมทาง
การเมืองในรูปแบบตาง ๆ ไดอีกดวย

  มิลเบรท  (Milbrath,  1965 : 18)  ไดจัดลําดับความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง
จากนอยไปมาก  14  ระดับ  ดังตอไปนี้

1. การที่บุคคลสนองตอบตอส่ิงเราทางการเมือง
2. การที่บุคคลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
3. การที่บุคคลริเริ่มการอภิปรายถกเถียงทางการเมือง
4. การที่บุคคลพยายามพูดจาชักชวนใหผูอ่ืนไปออกเสียงเลือกตั้ง
5. การที่บุคคลติดเครื่องหมายหรือแผนปายโฆษณาหาเสียง
6. การที่บุคคลติดตอเกี่ยวของกับเจาหนาที่หรือผูนําทางการเมือง
7. การที่บุคคลชวยเหลือทางการเงินแกพรรคการเมืองหรือผูสมัครเลือกตั้ง
8. การที่บุคคลเขารวมในการประชุมทางการเมือง
9. การที่บุคคลสละเวลาเพื่อชวยหาเสียงเลือกตั้ง
10. การที่บุคคลเปนสมาชิกผูกระตือรือรนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
11. การที่บุคคลเขารวมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง
12. การที่บุคคลชวยหาทุนใหพรรคการเมือง
13. การที่บุคคลเปนผูสมัครเขารับเลือกตั้ง
14. การที่บุคคลไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงของรัฐและพรรคการเมือง
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นอกจากนี้แลว  มิลเบรท  และโกเอล  (Milbrath  and  Goel,  1977 : 11)  ยังไดจัดประเภท
ของบุคคลที่เขามีสวนรวมทางการเมืองตามระดับของการเขามีสวนรวมทางการเมืองในกิจกรรม
รูปแบบดังกลาว  ออกเปน  3  ประเภท  คือ

     1.  ผูที่แยกตัวเอง  (Apathetics)  คือ  บุคคลที่ถอนตัวออกไปจากระบวนการทางการเมือง
ซ่ึงในจํานวนประชากรวัยหนุมสาวในสหรัฐอเมริกา  มีถึง  1  ใน  3

     2.  ผูเฝามอง (Spectators)  คือ  บุคคลที่เขามีสวนทางการเมืองในระดับต่ํา  ในจํานวน
ประชากรวัยหนุมสาวทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาจัดวามีบุคคลประเภทนี้อยูถึงรอยละ  60

      3.  ผูตอสูในเวที  (Gladiators)  คือ  บุคคลที่เขามีสวนรวมทางการเมืองอยางแข็งขัน  ซ่ึง
มีเพียงรอยละ  5 – 7  ของประชากรวัยหนุมสาวทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา

     แคมพเบล  และคณะ  (Compbell, et  al, อางถึงใน  วีรวัฒน   เปรมประภา, 2528 : 49)
ไดเสนอแบบการวัดหรือดัชนีการมีสวนรวมทางการเมือง  (Index  of  Political  Participation)  โดย
แบงระดับกิจกรรมทางการเมืองออกเปน  3  ระดับ  คือ

     1.  ระดับสูง  ไดแก  การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  และกิจกรรมทางการเมืองในรูป
แบบอื่นดวย

     2.  ระดับกลาง  ไดแก  การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอยางเดียวเทานั้น
     3.  ระดับต่ํา  ไดแก  การไมไปออกเสียงเลือกตั้ง  แตจะเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการ

เมืองอื่น ๆ บาง
     ขัตติยา  กรรณสูต (2535 : 128 –130) ไดแบงการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไทยไว

3 ระดับ จากระดับต่ําไปหาระดับสูง และในแตละระดับยังจําแนกเปนยอยๆ ดังนี้
    1. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

             1.1 ระดับต่ําสูญ ไดแก การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
        1.2 ระดับต่ําสุด ไดแก การไปเลือกตั้งเฉยๆ โดยไมมีเหตุผล
        1.3 ระดับต่ําๆ ไดแก การไปเลือกตั้งโดยถูกชักจูง
        1.4 ระดับต่ํากลาง ไดแก การไปเลือกตั้งโดยคิดวาเปนหนาที่
        1.5 ระดับต่ําสูง         ไดแก    การไปเลือกตั้งโดยคิดวาเสียงของตน คือ พลังในการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย บุคคลเหลานี้จึงมีขอมูลเกี่ยวกับปญหาการเมืองมาก
     2.  การเขาเปนสมาชิกกลุมแบงเปน
         2.1  ระดับปานกลางต่ํา ไดแก การเขารวมในระดับสมาชิกทั่วไปโดยมีสิทธิลง

คะแนนเสียงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในนโยบายกลุม
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         2.2  ระดับปานกลางกลาง  ไดแก การไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการของกลุมที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจแทนสมาชิกคนอื่น

         2.3  ระดับปานกลางสูง  ไดแก  การไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานหรือหัวหนากลุมที่มี
อํานาจในการตัดสินใจและมีโอกาสในการสรางบารมีใหคนยอมรับ

    3.  การเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทน  ซ่ึงอาจจะเปนผูแทนในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติ
ก็ตาม แบงเปน

         3.1 ระดับต่ําสูง   ไดแก  ระดับที่ไดรับการยอมรับจากกลุมใหสมัครใหเขารับการเลือก
ตั้งในนามของกลุมหรือพรรคได

         3.2  ระดับสูงปานกลาง    ไดแก   ระดับที่ผูสมัครไดรับคัดเลือก  คือ
      3.2.1  ระดับทองถ่ิน  ไดแก    กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกสภาเทศบาล

                3.2.2  ระดับจังหวัด   ไดแก   สมาชิกสภาจังหวัด
                              3.2.3  ระดับชาติ        ไดแก   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

          3.3  ระดับสูงสูง  ไดแก  ระดับที่ผูที่ไดรับเลือกตั้ง  และไดรับการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  เชน  ตําแหนงกรรมาธิการ  ตําแหนงวุฒิสภา  เปนตน
                    กลาวโดยสรุปแลว  นักวิชาการแตละทานตางก็จัดระดับของการมีสวนรวมทางการ
เมืองแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็น คือ การมีสวนรวมทางการเมือง
บางประเภทจะมีความสําคัญตอสังคมหนึ่ง แตสําหรับอีกสังคมหนึ่ง อาจจะถือวาการมีสวนรวม
ทางการเมืองเดียวกันนั้น มีความสําคัญนอยกวาก็ได

            1.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
             นักรัฐศาสตรไดใหความสนใจเกี่ยวกับปจจัย อันเปนสาเหตุของการเขามีสวนรวม

ทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวงนักวิชาการผูสนใจทางพฤติกรรมศาสาตรและการพัฒนา
ทางการเมือง เปนการพยายามหาคําตอบวาเหตุใดในสังคมหนึ่งจึงมีการขยายตัวของการมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางรวดเร็ว ขณะที่ในอีกสังคมหนึ่ง ยังมีลักษณะที่เกือบไมมีการมีสวนรวมทางการ
เมืองเลย เนื่องจากการเขามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยเปนการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ดังนั้น การพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการเขามีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปจจัยสวนบุคคล วาเหตุใดบุคคลหนึ่งจึงมี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง ดังนี้
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ก. ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขามีสวนรวมทางการเมือง คือ
พันธุกรรม  แรงขับ  บุคลิกภาพ  ความตองการทางจิตใจและรางกาย ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ
ทางการเมือง ( Milbrath  and  Goel, 1977: 30-42)

ข.     ปจจัยดานสภาพทางการเมือง ซ่ึงเปนสวนของสภาพแวดลอม ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเขามีสวนรวมทางการเมือง มีปจจัยสําคัญดังนี้

   1. ระดับการพัฒนา เปนลักษณะของกระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization)
เปนกระบวนการที่เชื่อมโยงระหวางสังคมดั้งเดิมกับสังคมทันสมัย กระบวนการนี้จะเปนผลให
สังคมดั้งเดิมแปรเปลี่ยนไป มีการขยายตัวของเมืองสรางความเปนเมือง (Urbanization) การสราง
ความเปนอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Industrialization) ระดับการศึกษาของคนสูงขึ้น ความ
คาดหวัง ความทะเยอทะยานของคนเพิ่มสูงขึ้นอันเปนผลจากการเปลี่ยนทัศนคติทางสังคม (Social
Mobilization) ในขณะเดียวกัน ในสังคมที่ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในอัตราที่ต่ํากวากระบวน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคม (Social Mobilization) แลว ความคับของใจจะเกิดขึ้น และถา
ความขับของใจเหลานี้ไมไดรับการแกไขแลวประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง สรางขอ
เรียกรอง (Demand) เขาสูระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น (Huntington and Nelson, 1976: 33-34)

    2. กฎเกณฑเกี่ยวกับวิถีการเมือง เชน กฏเกี่ยวกับผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง บุคคลที่ไมมี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีแนวโนมที่จะไมเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ และผูที่มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งก็มิไดหมายความวาจะเขารวมทางการเมืองเสมอไป ผูที่ไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เพราะไมมีคุณสมบัติตางๆ เชน อานหนังสือไมได เพศหญิง อายุไมถึง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีส่ิงกีด
ขวางการเขามีสวนรวมทางการเมืองตามกฏหมาย เชน ความตองการหลักแหลง ที่อยูอาศัย ภาษี การ
ลงคะแนน หรือการดําเนินการเลือกตั้ง เปนตน

    3. สถาบันทางการเมือง โดยเฉพาะระบบพรรคการเมืองยิ่งมีการแขงขัน ระหวางพรรค
การเมืองมากเทาใดอัตราการมีสวนรวมทางการเมืองยิ่งสูงขึ้น เพราะพรรคการเมืองจะพยายามใชวิธี
การตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจเปนที่ประทับใจแกผูเลือกตั้ง โดยการตอบสนองผลประโยชนตอ
ประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และใหผลประโยชนตอประชาชน สวนใหญ เพื่อใหฐานพรรค
การเมืองกวาง อันจะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองในการลงคะแนนเสียงใหพรรค นอกจากนี้
กลุมผลประโยชนก็เปนสถาบันการเมืองหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคล เนื่อง
จากบุคคลที่มีผลประโยชนคลายคลึงกันจะรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนเพื่อผลักดันใหพรรคการ
เมืองที่กลุมตนสนับสนุนดําเนินนโยบายทางการเมืองที่เปนประโยชนแกกลุมตนใหมากที่สุด จึงเขา
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มีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ เชน การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมือง การไปเลือกตั้งให
พรรคการเมือง

    4. ลักษณะการเลือกตั้ง ปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ
ความรูสึกที่มีตอการเลือกตั้ง บุคคลมีแนวโนมที่จะไปเลือกตั้ง เพราะ เขารูสึกวาเปนสิ่งสําคัญ
นอกจากนั้นยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกเชน ความเขาใจในการเลือกตั้ง ผูสมัคร การโฆษณาสื่อสาร ตลอดจน
เขตการเลือกตั้งที่ชัดเจน เปนตน ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลขึ้นอยูกับระบบการ
เมืองและสถาบันรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นเปดโอกาสใหมีสวนรวมทางการเมืองมากนอยเพียงไร
วิธีใด และโดยใครบางที่จะกอใหเกิดสังคมที่มั่นคง ซ่ึงประชาชนสามารถดํารงชีวิตที่ดีได

    5. การไดรับขาวสารทางการเมือง  การสื่อสารทางการเมือง จะมีผลตอความรูสึกถึงผล
กระทบจากการปฎิบัติงานของรัฐบาล ความรูสึกในดานความสามารถทางการเมืองและความสนใจ
โดยจะกระตุนใหเขามามีสวนรวมทางการเมือง โดยการไดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน
(วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) หรือจากการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การเจรจาการประชุม
(Milbrath and Goel, 1977: 35-42) โดยหากบุคคลที่สนใจการเมือง จะมีการติดตอส่ือสารระหวาง
บุคคลและมีการสนทนาอยางไมเปนทางการมากขึ้น มีแนวโนมมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้นตาม
ไปดวย นอกจากนี้ บุคคลที่สนใจทางการเมืองจะมีการหาขาวสารทางการเมืองมากขึ้นตามไปดวย
และเปนขาวสารทางการเมืองที่บุคคลนั้นสนใจ นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังมีบทบาทสําคัญในการให
ขาวสารทางการเมือง จากการที่มีการปฎิวัติดานเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จึงเปนสิ่งเราทางดาน
การเมืองที่มีผลตอประชาชนในประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายยกเวนในกรณีที่ประเทศตางๆนั้นมี
อัตราการรูหนังสือ (ระดับการศึกษาสูง) จะมีความแตกตางกันในดานการเมือง ส่ือมวลชนเหลานี้ทํา
ใหประชาชนไดรับขาวสารทางการเมืองมากขึ้น ซ่ึงสงผลตอการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมทาง
การเมือง โดยส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเกิดทางเลือกในการตัดสินใจทางการเมือง
มากกวาที่จะกําหนดการตัดสินใจ ทั้งนี้ เพราะประชาชนจะเปนผูกระทําในสิ่งซึ่งเขาตัดสินใจแลววา
เปนการกระทําที่ผานการเลือกสรรแลว  (Selective Exposure) และการกระทําซึ่งผานการไตรตรอง
อยางเขมงวด (Selective Attention) ดังนั้น ส่ิงที่ประชาชนตั้งใจกระทําเมื่อเขาไดรับขาวสารจาก
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน คือ จะตองพิจารณาวาขาวสารนั้นกอใหเกิดความคิดอานทางการเมือง
บางหรือไม และในบางสังคมจะใชส่ือมวลชนเหลานี้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ หรือเพื่อใหเกิดการ
อบรมทางการเมือง  (Political  Socialization) ได แกสมาชิกในสังคมและที่สําคัญก็คือส่ือมวลชน
เหลานี้ เปนตัวเชื่อมระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง แนนอนวา  ถาผูปกครองไรความ
ประนีประนอม ไมสนองตอบตอความตองการของสมาชิกในสังคม ก็จะเปนผลใหมีขอเรียกรอง
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ตางๆ อันเปนผลมาจากการมีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นดวย (สิทธิพันธ  พุทธหุน,  2526 :
163)

    ค. สภาพแวดลอมทางสังคม ซ่ึงมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปน
ตัวแปรเปนรูปธรรมและมองเห็นไดชัดเจนมากที่สุด นอกจากนี้ตัวแปรทางดานสภาพแวดลอมทาง
สังคมยังเปนตัวแปรตน (independent variable) ของตัวแปร ที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมือง
อ่ืนๆอีกดวย เชน ความเชื่อ คานิยม บุคคลิกภาพทางการเมือง ทัศนคติทางการเมือง เปนตน   สภาพ
แวดลอมทางสังคม ไดแก สภานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล  ที่อยูอาศัย  การเปนสมาชิก
องคการ อายุของบุคคล ความแตกตางทางเพศ  ศาสนา และผิว (Milbrath and Goel, 1977 : 56,86)
ปจจัยเหลานี้มีสหสัมพันธสูงกับการมีสวนรวมทางการเมือง นอกจากนี้ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม
ของบุคคลพิจารณาจาก ระดับการศึกษา รายได จากระดับความสูงต่ําของปจจัยทั้ง  3  ดังกลาว
เปนตน จากการศึกษาวิจัยหลายครั้งในสหรัฐอเมริกาพบวา ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงจะเขามี
สวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา  (Nie and Verba, 1975: 65)และ
ความสัมพันธระหวางสถานะทางเศรษฐกิจสังคมกับกิจกรรมทางการเมืองใกลชิดอยางมาก

      การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคล  ยอมจะมีสาเหตุหรือส่ิงผลักดันใหเกิดการ
กระทํานั้น ๆ ในทางการเมืองก็เชนเดียวกัน  ยอมมีปจจัยที่กําหนดใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกทางการเมืองแตกตางกันออกไป  ดังนี้

     แมคโคลสกี (McClosky, 1968 : 256 – 262)  กลาววา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวน
รวมทางการเมือง  มี  3  ประเภท  คือ

     1.  ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมทางสังคม (Social  Environment  Variables)
     ส่ิงแวดลอมทางสังคม  อาทิ  เชน  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  เชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ

ระยะเวลาที่อาศัย  ถ่ินที่อยูอาศัย  และการเลื่อนชั้นทางสังคม  (Social  Mobility)  เปนตน  มีอิทธิพล
ตอการมีสวนรวมทางการเมือง  จากผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ พบวา
ปจจัยเหลานี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยูบาง  อยางไรก็ดี  ความ
สัมพันธระหวางการเขารวมทางการเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปของการเลือกตั้ง  มีความสัมพันธ
กับตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาแลวในระดับต่ําและไมคงที่เสมอไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา  การเขา
รวมทางการเมืองอยูภายใตสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและการเมืองเชนไร

   2.  ปจจัยทางดานจิตวิทยา  (Psychological  Variables)
   เมื่อพิจารณากันในแงของจิตวิทยาแลว  การเขามีสวนรวมทางการเมืองจะมีขึ้นไดอยูกับ

ขอเท็จจริงที่วาการเขารวมทางการเมืองนั้นใหผลประโยชนหรือผลตอบแทนแกผูเขารวมอยางไร
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บาง  นักวิชาการทั้งหลายมักใหเหตุผลวาการที่บุคคลเขารวมทางการเมืองนั้นก็เพื่อตอบสนองความ
ตองการตาง ๆ เชน  ตองการมีอํานาจตองการแขงขัน  ตองการความสําเร็จ  ตองการไปสัมพันธกับ
ผูอ่ืน  ตองการเงินทองและศักดิ์ศรี  ตองการสถานภาพที่สูงขึ้น  และตองการการยอมรับจากสังคม
กลาวโดยสรุป  การที่บุคคลเขามีสวนรวมทางการเมืองก็เพราะบุคคลมองเห็นประโยชนที่จะไดรับ
จากการเขามีสวนรวมทางการเมือง

  3.  ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง  (Political  Environment  Variables)
 ส่ิงแวดลอมทางการเมืองมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการเขารวมทางการเมือง  ซ่ึงมักจะถูก

นํามากอางอยูเสมอ  เชน  ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกามักจะมีคนพูดกันเสมอ ๆ วาการที่
บุคคลบางกลุมไมเขารวมทางการเมืองก็เพราะวา  ระบบการเมืองของอเมริกันมีลักษณะสลับซับ
ซอนมากเกินไป  การเลือกตั้งมีบอยเกินไป  จํานวนตําแหนงที่ตองเลือกมากเกินไป  และแมแตตัว
บัตรเลือกตั้งเองก็มีความยาวเกินพอดีไป  ผลการวิจัยบางเรื่องไดระบุวา  การที่กฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งมีลักษณะซับซอนและรูปแบบของบัตรเลือกตั้งที่ไมระบุวาผูรับสมัครเลือกตั้งสังกัดพรรคใด
นั้น  มีผลเสียหายตอการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนอยูไมนอยเหมือนกัน  คือทําให
ประชาชนบางกลุมไปใชสิทธินอยลง  การไปใชสิทธิจะมีเฉพาะพวกที่มีความรูความเขาใจในราย
ละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งดีเทานั้น  สวนอุปสรรคอื่น ๆ ที่มีผลตอการเขารวมทางการเมือง
โดยเฉพาะการเลือกตั้ง  วิธีการลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งยุงยาก  การแสดงหลักฐานและการเดินทางไป
หนวยเลือกตั้งไมสะดวก  เปนตน  ปจจัยเกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองบางอยาง  (Situational  Factors)
ก็อาจสงผลกระทบไปสูการเขารวมทางการเมืองเชนกัน  เหตุการณบางอยางสงเสริมการเขารวมทาง
การเมืองใหมีสูงขึ้น  แตเหตุการณบางอยางทําใหการเขารวมทางการเมืองลดนอยลง

   บารเบอร  (Barber, 1969 : 49)  กลาววา  ปจจัยที่เอื้ออํานวยใหบุคคลเขามีสวนรวมทาง
การเมืองในระดับที่แตกตางกันออกไป  ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ  3  ประการ  คือ

   1.  แรงจูงใจ  (Motives)
   2.  โอกาส  (Opportunities)
   3.  ทรัพยากร  (Resources)
    ปจจัยทั้งสามปจจัยดังกลาวนี้มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  ในระบบที่มีการ

เปดโอกาสใหบุคคลอยางกวางขวาง  เพียงแรงจูงใจขนาดกลางและทรัพยากรไมมากก็เพียงพอให
บุคคลเขามีสวนรวมทางการเมืองได  ในทํานองเดียวกัน  บุคคลมีทรัพยากรมากแมโอกาสทางการ
เมืองไมเปดใหมากนัก  ก็จะสามารถใชทรัพยากรในการเขามีสวนรวมทางการเมืองไดซ่ึงใน
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ระยะยาวเขาก็สามารถสรางโอกาสทางการเมืองขึ้นมาได  และสําหรับผูอ่ืนที่มีแรงจูงใจสูงเปนพิเศษ
ก็จะสามารถหาทางเพื่อเขามีสวนรวมทางการเมืองได  แมจะไรซ่ึงทรัพยากรโดยสิ้นเชิงก็ตาม

   มิลเบรท  และโกเอล  (Milbrath  and  Goel, 1977 : 33)  ไดสรุปปจจัยตาง ๆ อันนําไปสู
การมีสวนรวมทางการเมือง  ซ่ึงเขียนเปนภาพได  ดังแสดงไวในภาพประกอบ  1

ภาพประกอบ  1   ปจจัยอันนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมือง

ส่ิงแวดลอมขนาดใหญ ส่ิงแวดลอมเฉพาะหนา
-  ระบบสังคม -  ส่ิงเราที่มีอยูใน
-  รูปแบบทางการเมือง สภาพแวดลอมนั้น ๆ

      การเขามีสวนรวม
        ตัดสินใจ ทางการเมือง

ของบุคคล
ปจจัยเร่ืองฐานะในชีวิต ระบบสวนตัว
เชน  การศึกษา  อายุ - ทัศนคติ
เชื้อชาติ  เปนตน -  ความเชื่อ

-  ลักษณะบุคลิกภาพ

การสะทอนกลับ

   ที่มา : Milbrath  and  Goel, 1977 : 33

    ในสวนของปจจัยเรื่องแวดลอมเฉพาะหนาในดานสิ่งเรา  มิลแบรทและโกเอล
(Milbrath  and  Goel,  1977 : 35 – 42)  ไดรวบรวมขอคนพบและสรุปไดดังนี้

    1.  ยิ่งบุคคลไดรับสิ่งเราเกี่ยวกับการเมืองมากเทาไร  เขาจะยิ่งมีแนวโนมวา  จะเขามีสวน
รวมทางการเมืองและจะเขามีสวนรวมในลักษณะที่  “ลึก”  มากขึ้นเทานั้น
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    2.  บุคคลที่เขามีสวนรวมในการพูดคุยทางการเมืองอยางไมเปนทางการ  จะมีแนวโนมวา
จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  และเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอื่น ๆ มากกวาพวกที่ไมมี
การพูดคุยทางการเมืองเลย

    3.  ชนชั้นกลางมักจะไดรับสิ่งเราทางการเมืองกวาชนชั้นกรรมกร
    4. ในเมื่อบุคคลมีแนวโนมวาจะติดตอเจรจากับบุคคลอื่น ๆ ที่มีระดับการศึกษาเทาเทียม

กัน  และในเมื่อบุคคลที่มีการศึกษาสูงโดยทั่ว ๆ ไปจะยุงเกี่ยวและพูดคุยเรื่องการเมืองมากกวา  พวก
นี้จึงมักพบกับสิ่งเราเกี่ยวกับการเมืองมากกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ําดวย

5.  บุคคลที่พึงพอใจในพรรคหรือผูสมัครใด ๆ มักจะมีส่ิงเราทางการเมืองมากกวาบุคคล
ที่ไมรูจะเลือกใครหรือพรรคใดดี

     ในสวนของปจจัยเรื่องระบบสวนตัว  มิลแบรทและโกเอล  (Milbrath  and  Goel,
1977 : 43 – 85)  ไดรวบรวมขอคนพบและสรุปไวดังนี้

     1.  บุคคลยิ่งมีความสนใจและหวงใยเรื่องการเมือง มักจะมีแนวโนมที่จะเขารวมทํา
กิจกรรม

    2.  บุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูง โดยเฉพาะมีระดับของการศึกษาสูงมีแนว
โนมในทางจิตวิทยาวา  จะเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองมากกวาบุคคลที่มีสถานภาพต่ํา

    3. บุคคลที่มีความจงรักผูกพัน หรือมีความพึงพอใจในพรรคการเมือง หรือกลุมทางการ
เมืองใด ๆ มีแนวโนมจะกระตือรือรน  ที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง

    4.  บุคคลรูสึกในความสําคัญของตนเอง  จะเขาไปมีสวนรวมในระดับสูงกวาบุคคลที่ไมรู
สึกเชนนี้

    5.  บุคคลที่สามารถเขามีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวในชวงเยาววัย  มีแนวโนมวา
จะพัฒนาความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  ในชวงเวลาแหงชีวิตตอ ๆ มา

    6.  พวกที่มีแนวโนมวา  จะเขามีสวนรวมในรูปแบบของการใชความรุนแรงหาไดเปน
เพราะถูกบีบคั้น  ถูกสังคมเพิกเฉย  หรือมาจากชนชั้นต่ําไม  แตพวกนี้มักจะเปนพวกที่ไดรับการ
ศึกษาดีเปนที่รูจักกันในสังคม  สนใจการเมืองและมีความรูเกี่ยวกับการเมืองเปนอยางดี  และยังเปน
พวกที่เชื่อในความสามารถของตนเองวาจะสรางผลกระทบตอการเมืองได

7. บุคคลที่มีบุคลิกภาพชอบออกสังคม  มักจะมีแนวโนมวาจะเขาสูการเมือง และมักจะ
มีบทบาทเปนผูนําดวย
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8.  บุคคลที่เกิดจากชนชั้นกลางระดับสูงหรืออยูสภาพแวดลอม  ซ่ึงมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมสูง ๆ มีแนวโนมวาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรูสึกวาตนเองมีความ
สามารถมากกวาบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา

   ในสวนของปจจัยเรื่องฐานะตําแหนงทางสังคม มิลเบรทและโกเอล  (Milbrath  and
Goel,  1977 : 86 – 122)  ไดรวบรวมขอคนพบและสรุปไวดังนี้

    1.  บุคคลที่อยูใกลศูนยกลางของสังคมมีแนวโนมวา จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาบุคคลที่อยูหางไกล

    2.  เด็ก ๆ ที่เติบโตจากครอบครัวที่บานอยูใกลศูนยกลางของสังคมมีแนวโนมวาจะพัฒนา
บุคลิกภาพ  ความเชื่อ  และทัศนคติอันจะนําไปสูการเขามีสวนรวมทางการเมืองไดงาย

  3. ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูง จะมีระดับของการเขามีสวนรวมทางการ
เมืองมากกวาในประเทศที่มีระดับของการพัฒนาต่ํา

  4. บุคคลที่มีความกินดีอยูดีมาก มักจะมีแนวโนมที่จะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวา
พวกที่ยากไร

    5. บุคคลที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลที่มี
การศึกษานอย

    6. บุคคลที่มีฐานะดี มีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลที่มีฐานะ
ดอยกวา

    7. ชาวนามักจะมีความตื่นตัวทางการเมืองนอยกวาชาวเมือง
   8. บุคคลที่เขาเกี่ยวของกับองคกร มักจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลที่ไมได

เกี่ยวของ
   9. สมาชิกสหภาพแรงงาน มักจะมีความสนใจการเมือง มีจุดยืนทางการเมือง และไปใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกวาพวกที่ไมไดเปนสมาชิก
   10. ยิ่งบุคคลอาศัยอยูในชุมชนใดๆ เปนเวลานาน พวกนี้จะมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวม

ทางการเมืองมาก
  11. การเขามีสวนรวมทางการเมืองของคนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามชวงอายุจนกระทั่งถึงวัย

กลางคนแลวจะคอยๆลดลงเมื่ออายุมากๆ
     ในสวนของปจจัยเรื่องสิ่งแวดลอมขนาดใหญ ไดแก ระบบสังคมและรูปแบบทางการ

เมือง มิลเบรทและโกเอล(Milbrath  and  Goel, 1977: 123- 143) ไดรวบรวมขอคนพบและสรุปไว
ดังนี้
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     1. สังคมที่ยิ่งมีความทันสมัยมากก็ยิ่งมีระดับของการเขามีสวนรวมทางการเมืองสูง
     2. ยิ่งมีการแขงขันกันในระหวางพรรคการเมืองก็จะยิ่งมีแนวโนมวาระดับของการเขามี

สวนรวมทางการเมืองจะสูงขึ้น
     3.  ยิ่งการเลือกตั้งเกี่ยวของกับตําแหนงที่มีอํานาจมาก หรือเปนการเลือกตั้งระดับชาติก็

จะยิ่งมีผูเขามีสวนรวมทางการเมืองมาก
     4.  ประชาชนมีแนวโนมวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้งในคราวที่มีผูสมัครใหเขาเลือกมาก

หรือมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจนมากกวาในคราวที่มีผูสมัครนอยคน  หรือไมมีความแตกตาง
ระหวางผูสมัคร

     5.  ยิ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อมาก จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้งก็จะสูง
     สิทธิพันธ  พุทธหุน  (2526 : 139 – 141)  กลาววา  เงื่อนไขหรือปจจัยที่ใหบุคคลมีสวน

รวมทางการเมืองมี  6  ประการ  คือ
     1.  กระบวนการสรางความทันสมัย  (Modernization)  เปนกระบวนการที่เชื่อมโยง

ระหวางสังคมแบบเกาและสังคมทันสมัย  กระบวนการจะทําใหสังคมแบบเกาแปรเปลี่ยนไป  ให
กลายเปนสังคมเมือง  (Urbanization)  และสังคมอุตสาหกรรม  (Industrialization)  ยิ่งขึ้นโดยลําดับ
ชวยใหระดับการศึกษาของคนสูงขึ้น  สงผลใหคนมีความหวังและแนวตั้งอยางกวางขวาง  (Social
Mobilization)  ถาการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองต่ํากวาระดับที่ควรจะเปน  ตามแนวภาวะ
แหงความทันสมัย (Modemity)  แลวจะกอใหประชาชนเกิดความไมพอใจและผลักใหประชาชน
ตองเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  สรางปจจัยที่ปอนเขาไปในรูปความตองการตาง ๆ (Demands)
เขาสูระบบการเมืองมากขึ้น

   2.  การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชนชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชนชั้นตาง ๆ และจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดี
ตอการเมือง  ซ่ึงจะมีผลใหพลเมืองมีสวนรวมทางการเมือง

    3.  อิทธิพลของปญญาชนและการคมนาคมสื่อสารแบบใหม ปญญาชนมักจะเปนผูมีบท
บาทอยางสําคัญในการผลักดันใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง เชน กรณีของประเทศ
ไทยในชวง  14  ตุลาคม  2516  เปนตน  ส่ือสารมวลชน  เชน  วิทยุ  โทรทัศน และหนังสือพิมพตาง
ก็มีบทบาทอยางมากในการชวยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในโลกปจจุบันนี้
                 4.  ความขัดแยงระหวางกลุมผูนําทางการเมือง ความขัดแยงระหวางผูนําทางการเมือง จะ
กอใหเกิดการปลุกระดมใหประชาชนเขารวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกรณีผูนําทางการ
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เมืองที่ตองการใหเกิดมีการเปลี่ยนระบบที่มีอยูเดิมใหพัฒนายิ่งขึ้น  เชน  กรณีของการเขารวมการ
เมืองนอกรูปแบบตางๆ

    5.  อิทธิพลของการศึกษา คนยิ่งไดรับการศึกษาสูง ยิ่งมีแนวโนมที่เขารวมการเมืองสูงขึ้น
   6.  บทบาทของรัฐบาล รัฐบาลเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และวัฒนธรรมของสังคมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงนับวาเปนปจจัยที่สําคัญ อันจะทําใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองมากขึ้น  ยิ่งในสังคมสมัยใหม  เชน สังคมปจจุบันนี้  รัฐบาลจะตองมีบทบาทในการให
บริการในลักษณะตาง ๆ แกประชาชน  ก็ยิ่งทําใหการเขามีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มขึ้น

    ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดลวนแลวแตเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมือง ของประชาชนทั้งสิ้น แตจะมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองมากนอยแตกตางกันอยางไรก็
ขึ้นอยูกับปจจัยแตละปจจัย

                   2. ทฤษฎีการมีสวนรวม
    แคสเพอรสัน  และไบรทบาท  (Kasperson  and  Breitbank , 1969 : 1-3)  ไดเสนอ

แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมนั้น  มีมาตราวัด 3 ประการ  ดังนี้
    1)  การกระทําโดยแตละบุคคล  มิใชเปนการกระทําโดยกลุม  อาจจะทําใหการวิเคราะห

หรือไดขอสรุปที่ไมถูกตองเพราะการแสดงออกของแตละบุคคลในกระบวนการมีสวนรวมนั้น  จะ
เห็นไดถึงคานิยม  ความรับรู  และพฤติกรรมของแตละบุคคล  กลาวคือ  กริยาที่ถือวาเปนการมีสวน
รวมก็คือ  กริยาที่แสดงตอผลของกระทํานั้นโดยตรงของแตละบุคคล

    2)  ความหนาแนนของการกระทํา  ซ่ึงแสดงออกโดยการรวมกระทําที่บอยครั้ง  ระยะ
เวลาของกิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทํา

      3)  คุณภาพของการเขารวม  ซ่ึงดูจากผลกระทบของการกระทําในเบื้องแรก  เชน  ความ
รับผิดชอบ การตัดสินใจ  การเปดกวางยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมีการประเมินผล
                    นอกจากนี้แนวความคิดของโรเจอรและซูเมคเกอร (Rogers  and  Shoemaker,  1971 :
312-316)  ในการตัดสินใจจะเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ มีดังนี้
                    1.  การมีสวนรวมในอํานาจอยางกวางขวาง
                    2.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษากับพวกที่รับผลกระทบ
                    กระบวนการที่เกี่ยวกับการตัดสินใจดังกลาว  มีความสัมพันธกับตัวแปร  ดังตอไปนี้
                    1.    ความรูเกี่ยวกับความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง

2. การชักจูงและการประเมินผล  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
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3. การตัดสินใจที่ยอมรับหรือจะปฏิเสธอันมีผลจากการประเมิน
4. การสื่อสารเกี่ยวกับการตัดสินใจ
5. การกระทําตามการตัดสินใจ

                  จากทฤษฎีการมีสวนรวม  พอจะสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชนคือพฤติกรรมที่
แสดงออกตอกิจกรรมตาง ๆ โดยตรงของแตละบุคคล  โดยเขารวมนั้นบอยครั้ง  ตลอดเวลาของการ
ดําเนินกิจกรรม  ซ่ึงแสดงออกในรูปของการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การชักชวนผูอ่ืน
สนทนาเรื่องการเมือง การเขารวมฟงการอภิปรายเกี่ยวกับปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
ของกลุมตางๆที่จัดขึ้นทั่วไป การใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับการเมืองแกบุคคลทั่วไปในสังคม
การติดตามเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญ การติดตอหรือเรียกรองขอความชวยเหลือจากทาง
ราชการในระดับทองถ่ิน เพื่อแกไขปญหาตางๆของชุมชน

     ดังนั้น ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการมีสวนรวมมาใชสนับสนุนในเรื่องการมีสวนรวมทางการ
เมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน ในจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนตัวแปรตามและการ
อภิปรายผลการวิจัย

                  3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน (กพสม.)
        3.1 โครงสรางองคกรสตรี
    กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการพัฒนาสตรีชนบท ตั้งแต พ.ศ.

2505 เพื่อมุงใหสตรีมีโอกาสและมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาในการพัฒนาสตรี
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดลอม ซ่ึงกรมการพัฒนาชุมชนไดดําเนิน
การจัดตั้งองคกรสตรีทุกระดับมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 และไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 ขึ้นเปนแนวทางในการปฎิบัติงานและเปนฐานรองรับ การ
ดําเนินงานขององคกรสตรีใหถูกตองตามกฏหมาย (กองพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน, 2537 : 1)

   โครงสรางองคกรสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2538  ขอ 3. กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานมี 4 ระดับ คือ

ระดับหมูบาน เรียกวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เรียกชื่อโดยยอวา   “กพสม.”
ระดับตําบล เรียกวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล    เรียกชื่อโดยยอวา    “กพสต.”
ระดับอําเภอ เรียกวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ    เรียกชื่อโดยยอวา    “กพสอ.”
ระดับจังหวัด เรียกวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  เรียกชื่อโดยยอวา   “กพสจ.”

ดังภาพประกอบ  2
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ภาพประกอบ 2  โครงสรางขององคกรสตรี

                                                                          -  กพสอ. อําเภอละ  2 คน
         สตรีที่ทําประโยชน  5 – 20 คน

        -  กพสต.  ตําบลละ  2  คน
           สตรีที่ทําประโยชน  5 – 10 คน

     
            กพสม.  หมูบานละ  3  คน

    ตัวแทนสตรี  หมูบานละ  9 - 15  คน

ที่มา :  กรมการพัฒนาชุมชน, 2528 : 24

3.2 โครงสรางคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี ขอ 4. กําหนดให

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ประกอบดวยสตรีที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบาน
นั้นมีจํานวนอยางนอย 9 คนแตไมเกิน 15 คน โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง ประกอบดวยผูมีตําแหนงทางการบริหารดังนี้ คือ ประธาน รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้

กพสอ.

กพสต.

ประชาชน ประชาชน ประชาชน

กพสจ.

กพสม.
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ภาพประกอบ  3  โครงสรางของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน, 2528 : 24

      3.3  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ไดมาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมของประชาชน

ในหมูบาน โดยที่ประชุมประชาชนเปนผูเสนอชื่อสตรีที่มีลักษณะเปนผูนํา หมูบานละ 9-15 คน แลว
ใหสตรีที่ไดรับการคัดเลือก เลือกกันเองในหมูบานรวบรวมรายชื่อเสนออําเภอผานทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอใหนายอําเภอออกคําสั่งแตงตั้ง  โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้

       1.  สํารวจปญหาความตองการของสตรีในหมูบาน
       2.  เสนอปญหาและจัดทําแผนโครงการพัฒนาสตรี

                     3.  เสนอแผน โครงการแกคณะกรรมการหมูบาน (กม.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล
                     4.  สนับสนุนกิจกรรมในการแกปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชน
                     5.  ปฎิบัติงานโครงการรวมกับกลุมสตรีในหมูบาน
                     6.  จัดทําทะเบียนครุภัณฑขององคกรสตรีที่รับผิดชอบ
                     7.   ติดตามผลและประชาสัมพันธการดําเนินงาน
                     8.   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง

ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ กรรมการรวม
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 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสตรี และการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนํา

                จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี  ซ่ึงผูวิจัย
ไดรวบรวมเสนอ  ดังนี้
                  พจนี  พรหมจิตต  (2536 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงภาวะผูนําของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตําบล (กพสต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  โดยศึกษาจาก กพสต. 59 คน
กพสม. 30 คน และกลุมสตรี 83 คน จากตําบลบานปน  ตําบลบานถ้ําและตําบลหนองหลม  อําเภอ
ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  จํานวนรวมทั้งสิ้น  172 คน  รวบรวมแนวคําถามสัมภาษณจากผูให
สัมภาษณไดจํานวน 163 คน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยาง กพสต. ที่ศึกษามีอายุโดยเฉลี่ย 36 ป
สวนใหญรอยละ 70.6  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป และ กพสต.  กวาสามในสี่ รอยละ 80.4  จบการ
ศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กพสต. สวนใหญ รอยละ 96.1  นับถือศาสนาพุทธและสมรส
แลว  กพสต.ประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง รอยละ 43.1  มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน และมีผูอาศัย
อยูในครัวเรือนเดียวกับ กพสต. โดยเฉลี่ยจํานวน 4 คน องคประกอบของกลุมตัวอยาง กพสต. ที่
ตอบแนวคําถามสัมภาษณประกอบดวย ประธาน  รอยละ5.9  รองประธาน รอยละ 5.9  เลขานุการ
รอยละ 5.9  เหรัญญิก รอยละ 68.6  อาชีพหลักของ  กพสต.ที่ศึกษา  ไดแก  ทํานา รอยละ 88.2  คา
ขาย  รอยละ 9.8  และทําไร รอยละ 2.0  กพสต. มีรายไดจากอาชีพหลักตอเดือนโดยเฉลี่ย 1,618 บาท
มากกวาหนึ่งในสี่ (รอยละ 39.2) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 1,001 บาท สวนผูมีรายไดเฉลี่ตอเดือน
สูงกวา 4,000 บาท แตไมเกิน 5,000 บาท มีจํานวนนอยมาก (7.8) และผลการทดสอบสมมติฐาน  พบ
วา ความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่และความสามารถในการแกปญหาของ กพสต. มีอิทธิพลตอระดับ
“ภาวะผูนํา” ของ  กพสต. อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และ กพสต.สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับหนาที่
ของ กพสต.  อยูในระดับสูง  และความรูของ กพสต. ทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
                   สําหรับ จริยา  วีระหงส  (2537 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงบทบาทของผูนําสตรีในการพัฒนา
ประชาธิไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  การศึกษาครั้งนี้แบง
เปน 2 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนแรกเปนการสํารวจหาผูนําสตรีในตําบลบานทุม  โดยใชแบบสอบถาม
สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน  จํานวน  544 ราย  ทําใหไดผูนําสตรีจํานวน 14 คน  การ
ศึกษาในขั้นตอนตอไปดําเนินการโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและทําการเก็บขอมูลโดยวิธี  Focus
Group  ขอมูลที่ไดช้ีใหเห็นวา
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                  1.  สาเหตุที่ตําบลบานทุมมีประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งในอัตราที่นอยที่สุดในเขต 1
เนื่องจากประชาชนในวัยทํางานไปทํางานตางจังหวัด และไมไดกลับมาใชสิทธิเลือกตั้งที่มีช่ืออยู
ในทะเบียนบานและอีกประการหนึ่งเนื่องจากประชาชนเกิดความเบื่อหนายเอือมระอาในบทบาท
ของ ส.ส.

2.  ผูนําสตรียังมีทัศนคติที่เปนเชิงลบตอบทบาทของ ส.ส. ในอดีตที่ผานมา
3.  ในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535  พบวา  สตรีมีบทบาทเฉพาะ

ในเรื่องการรณรงคใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง
                  4.  ผูนําสตรีเห็นวาการเลือกตั้งที่ผานมา  ยังมีการซื้อสิทธิขายเสียงคอนขางมาก และ
                  5.  ผูนําสตรีมีความเห็นวาการพัฒนาประชาธิปไตยทําใหการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม
ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง สําหรับสตรีเพียงเพศเดียว อาจจะไมสําเร็จควรตองมีผูนําชายมารวม
สนับสนุนดําเนินการดวย
                   ในขณะเดียวกัน  รัตนา  จงสุทธนามณี  (2538)    ศึกษาถึงบทบาทของผูนําสตรีในการ
เมืองทองถ่ินของจังหวัดเชียงราย  โดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน  180  คน  ประกอบ
ดวยประชาชน  จํานวน  120 คน  ขาราชการ  จํานวน 40 คน และนักการเมืองทองถ่ินที่เปนสตรีอีก
20 คน ผลการศึกษาพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาความรูความสามารถของ
สตรีในหลาย ๆ เรื่องมีความเทาเทียมกับบุรุษ  โดยเฉพาะความรูความสามารถในดานการบริหาร
อันไดแก  เรื่องมนุษยสัมพันธ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  การประสานงาน  ความรับผิดชอบตอ
ประชาชน  การดูแลสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน เปนตน  สวนในเรื่องที่กลุมตัวอยางเห็นวา  สตรีมีความ
ดอยกวาบุรุษ คือ  ดานการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดานการจัดการงบประมาณและดานการอุทิศตน
ใหกับการปฏิบัติหนาที่ใหกับราชการในเรื่องความรูความสามารถทางดานการเมืองการปกครองนั้น
กลุมตัวอยางใหความเห็นถึง  จุดดอยของสตรีไวหลายประการ เชน  ในดานการเปนผูนํานั้นสตรียัง
ขาดความเด็ดขาด  เพราะสตรีขาดความกาวราวและความเด็ดขาดในการใชอํานาจครอบงําคนอื่น
ดานกายภาพนั้นสตรีจะดอยกวาเพราะเปนเพศที่ออนแอกวาบุรุษ  ปจจุบันดานความเชื่อของสังคม
เชนความเชื่อในทางศาสนาหรือความเชื่อในเรื่องที่วาสตรีตองเปนแมบานแมเรือน  จะตองเล้ียงลูก
อยูกับบาน  ซ่ึงเปนการจํากัดโอกาสที่สตรีจะไดแสดงความรูความสามารถ
                     นอกจากนั้น  รวิวรรณ  วรรณพาณิชย  (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับบทบาททางการการเมืองของผูนําสตรีทองถ่ิน : ศึกษากรณีกํานัน  ผูใหญบานและสตรียอด
เยี่ยม  ประจําป 2540  โดยการทดสอบแบบสอบถามบุคคลผูรวมปฏิบัติงานกับกํานัน  ผูใหญบาน
ในพื้นที่ที่กํานัน  ผูใหญบานและสตรียอดเยี่ยมประจําป 2540  ผลการศึกษาพบวา
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                     1.  การยอมรับบทบาททางการเมืองของผูนําสตรีทองถ่ินยอดเยี่ยมมีผลจากปจจัยดาน
คุณสมบัติสวนตัว  ความรูความสามารถเฉพาะตัวและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ตามกฏหมาย โดยประชาชนยอมรับบทบาทผูนําสูงสุดในความสามารถในการ
ประสานงานและยอมรับนอยสุดในคุณลักษณะเฉพาะตัวในดานการเบียดเบียนหรือเรี่ยไร
                     2.  การยอมรับของชุมชนในภาวะผูนําสตรีทองถ่ินยอดเยี่ยมเกิดจากความรู ความ
สามารถเฉพาะตัว  มากกวาความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ภารกิจตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมาย

สําหรับ รัตนา   เตชะธาดา  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนัก
ธุรกิจหญิงไทยที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  ตั้งแตระดับผูบริหารขึ้นไปทั่วประเทศ
โดยมีสมมติฐานดังนี้

สมมติฐานที่ 1 นักธุรกิจหญิงระดับที่วิจัย  ซ่ึงประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมการ
เกษตรที่มีที่ตั้งของธุรกิจตางกัน จะมีลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 2  นักธุรกิจหญิงที่มีภูมิหลังแตกตางกัน  จะมีลักษณะการมีสวนรวมทางการ
เมืองแตกตางกัน

ผลการวิจัยพบวา  ภูมิหลังเกี่ยวกับอายุ , ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือนมีความ
สัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักธุรกิจหญิง  สวนภูมิหลังเกี่ยวกับระยะเวลาการทํางาน
ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักธุรกิจหญิง

ในขณะที่สุธาทิพย   ฉั่วสกุล  (2541 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ผูนําทองถ่ิน  โดยใชวิธีการเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  คือ ผูนําทองถ่ิน  ซ่ึงไดแก
กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตร  กํานัน  คณะกรรมการหมูบาน  กรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน   สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกเทศบาล
และประชาชนในพื้นที่ทั้งชายและหญิง  ที่อยูในอําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  จํานวน 150 คน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ในภาพรวมผูนําทองถ่ินมีสวนรวมทางการเมืองทุกดานอยูในระดับปานกลาง  โดยการ

มีสวนรวมทางการเมืองดานความสนใจทางการเมืองมีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ  การมีสวนรวม
ทางการเมืองดานการติดตามขาวสารทางการเมือง  และการมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงสมัคร
รับเลือกตั้งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผูนําทองถ่ินที่มีภูมิหลังแตกตางกัน  พบวา ผูนําทองถ่ินที่มี เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส
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การศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน  และพื้นฐานทางการเมืองของครอบครัวแตกตางกัน  จะมีสวน
รวมทางการเมืองดานความสนใจทางการเมือง  การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง  การดํารงตําแหนงทางการ
เมือง  การเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  และการติดตามขาวสารทางการเมือง  แตกตางกัน

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผูนําทองถ่ินกับการเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคมแตกตางกัน  พบวา ผูนําทองถ่ินที่เขาเปน
สมาชิกกลุมทางสังคมแตกตางกัน  จะมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงสมัครรับเลือกตั้งและดาน
การดํารงตําแหนงทางการเมืองแตกตางกัน

4. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผูนําทองถ่ินกับการมีบทบาทในชุมชนแตกตางกัน  พบวา ผูนําทองถ่ินที่มีบทบาทในชุมชน
แตกตางกัน  จะมีสวนรวมทางการเมืองดานความสนใจทางการเมือง  การไปใชสิทธิเลือกตั้ง  การ
ดํารงตําแหนงทางการเมือง  การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองและการติดตามขาวสารทางการเมือง
แตกตางกัน

5. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผูนําทองถ่ินกับการมีสวนรวมทางการเมือง  พบวา คานิยม  ความเชื่อ  เกี่ยวกับบทบาทสตรี
ดานการเมือง  ความเปนผูนํา  และฐานะทางสังคม  มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองดานความสนใจทางการเมือง  การลงสมัครรับเลือกตั้ง  การเขารวมกิจกรรมทางการ
เมือง  และการติดตามขาวสารทางการเมือง

นอกจากนี้ ปยราช   เสริมสมรรถ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความรูความเขาใจการปก
ครองระบอบประชาธิปไตย  เพื่อศึกษาถึงปจจัยจูงใจการมีสวนรวมทางการเมืองและเพื่อศึกษาความ
แตกตางทางทัศนคติระดับการมีสวนรวมทางการเมือง  กลุมตัวอยางผูนําชุมชนที่ดํารงตําแหนง
กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  201  คน
ผลการวิจัยพบวา  ผูนําชุมชนสวนใหญจะเปนเพศชาย  อายุระหวาง  36 – 45 ป  ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว  มีรายไดอยูระหวาง 5,000 – 10,000  บาท  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีสถาน
ภาพสมรสแลว  ซ่ึงมีทัศนคติดานความรูความเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนอยางดี
โดยเฉพาะในเรื่องการที่ประชาชน  50,000  คนสามารถลงชื่อถอดถอนรัฐมนตรีที่ประพฤติมิชอบได
และพบวาปจจัยจูงใจในเรื่องความเปนเครือญาติ / เพื่อนและนโยบายพรรคการเมืองสงผลตอทัศน
คติตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนเปนสวนใหญสวนการมีสวนรวมทางการเมืองอยู
ในระดับคอนขางมาก  โดยเฉพาะการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินแสดงให
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เห็นถึงการรูจักสิทธิหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงทัศนคติในแตละเพศอายุและระดับการ
ศึกษาในเรื่องดังกลาวไมมีความแตกตางกันแตจะพบวาทัศนคติของผูนําชุมชนแตละตําบลในเรื่อง
ตาง ๆ จะแตกตางกัน  ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา  ผูนําชุมชนสวนใหญมีทัศนคติในเรื่องความรู
ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ปจจัยจูงใจในการมีสวนรวมทางการเมืองและ
ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน

สําหรับ สมชาย   อรรถธรรมสุนทร  (2538 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของกํานัน
ผูใหญบาน ในกระบวนการประชาธิปไตย  เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
และอําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม  และปจจัยพื้นที่ที่อยูอาศัย  ไมมีความสัมพันธกับการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของกํานัน ผูใหญ
บานเลย  แตปจจัยในดานทัศนคติในทางการเมืองกับมีความสัมพันธอยางยิ่ง  กับการไปใชสิทธิลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง  และจากการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยของ
กํานัน  ผูใหญบาน  ในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเขตอําเภอสนามชัยเขต  พบวา  ไมมีความแตก
ตางกันในเรื่องการมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยทั้งในระดับทองถ่ิน  และระดับชาติของ
ทั้ง 2  อําเภอ

และสิ่งสําคัญที่สุดที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ก็คือ  ขอมูลขาวสารที่ผานทางสื่อสารมวล
ชน  มีสวนสําคัญเปนอยางยิ่ง  ในการมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยของกํานัน  ผูใหญ
บาน

โดยที่ วันวิสาข    ชูชนม  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิสัยทัศนและการมีสวนรวมทางการ
เมืองของสตรีนักธุรกิจไทย รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอวิสัยทัศนและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
สตรีนักธุรกิจไทย ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540  โดยศึกษาความสัมพันธของปจจัยพื้นฐาน
ทั่วไป  ไดแก  อายุ  รายได  ระดับการศึกษา  อาชีพของบิดา  ประเภทธุรกิจการรับรูขาวสารทางการ
เมือง  ภูมิหลังกิจกรรมทางสังคม  และการเขารวมกับกลุมองคกรสังคมตอวิสัยทัศนและการมีสวน
รวมทางการเมืองของสตรีนักธุรกิจไทย

ผลการวิจัยพบวา  สตรีนักธุรกิจไทยมีวิสัยทัศนทางการเมืองในระดับปานกลาง  โดยมีวิสัย
ทัศนตอกระบวนการทางการเมืองในระดับปานกลาง  วิสัยทัศนตอรูปแบบทางการเมืองในระดับสูง
และวิสัยทัศนตอความสํานึกทางการเมือง  ในระดับปานกลาง  และพบวาสตรีนักธุรกิจไทยมีความ
เห็นตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูง  แตมีสวนรวมทางการเมืองโดยกระทําจริงในระดับ
ปานกลาง  สวนปจจัยที่มีผลตอวิสัยทัศนและการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีนักธุรกิจไทย พบ
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วา  อายุ  การรับรูขาวสาร  และการเขารวมกับกลุมหรือองคกร  มีความสัมพันธกับวิสัยทัศนตอการมี
สวนรวมทางการเมืองของสตรีนักธุรกิจไทยมากกวาปจจัยทางสังคมอื่น ๆ

ในการวิจัยของ ศุจิรัตน   แสนสุข (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาระดับการมีสวนรวม และ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของผูใหญบานในจังหวัดมุกดาหาร โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหญบาน ในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน
120  คน สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทีเทส และเอฟเทส เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษาพบวา
1. ผูใหญบานสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง  41 – 50 ป

มีรายไดตอเดือน 2,001 – 3,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สมรสแลว  จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  ไมมีญาติเปนนักการเมือง  และเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 1 – 5 กลุม.

2. กลุมทางสังคมที่ผูใหญบานมีคารอยละการเปนสมาชิกมากที่
สุด คือ คณะกรรมการ โรงเรียน  สวนกลุมทางการเมือง  / สังคมที่กลุมตัวอยางเปนสมาชิกมีคารอย
ละการเปนสมาชิกนอยที่สุด  คือ  กลุมอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)

3. ผูใหญบานยอมรับคานิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยูในระดับปานกลาง

4. ผูใหญบานยอมรับคานิยมของสังคมไทยเรื่องระบบอุปถัมภ
พรรคพวกและเครือญาติอยูในระดับปานกลาง

5. ผูใหญบานมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง
6. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูใหญบาน

ไดแก  การยอมรับคานิยมพื้นฐานทางการเมือง แบบประชาธิปไตย  และการยอมรับคานิยมของ
สังคมไทยเรื่องระบบอุปถัมภพรรคพวกและเครือญาติ  สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมทาง
การเมืองของผูใหญบาน  ไดแก  เพศ  อายุ  รายไดตอเดือน  อาชีพ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  การ
มีญาติเปนนักการเมืองและการเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง / สังคม

ในขณะที่  วิลาศ   ชูชวย  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษากระบวนสังคมกรณทางการเมืองของ
ชาวไทยมุสลิม  ภายในบริบทของสถาบันครอบครัวมุสลิม และสถาบันศาสนาอิสลาม  โดยไดขอมูล
จากประชากรกลุมตัวอยางในชุมชนทุงมะปรัง  ตําบลวังประจัน  อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ดวย
วิธีการสังเกตและสัมภาษณ
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ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. โครงสรางสังคมในชุมชนทุงมะปรังเปนรูปแบบทางสังคมที่มีเงื่อนไขทางศาสนา โดย

เฉพาะศาสนาอิสลามเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตทั้งระดับปจเจกชนและระดับกลุมบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย
จะมีศาสนาเขามาเกี่ยวของทุกขั้นตอนโดยกระบวนการสังคมกรณ  โครงสรางที่มีระบบความเชื่อ
คานิยม  ทัศนคติ  ปทัสถาน  และกิจกรรมทางสังคมที่อิงอาศัยศาสนาและประเพณีเปนฐานรองรับ
ดังนั้นกระบวนการหรือกลไกทางสังคม – วัฒนธรรม ภายใตศาสนาปฐมฐานใหเกิดปฐมสังคมกรณ
ซ่ึงกลายเปนฐานรองรับใหเกิดและพัฒนาสังคมกรณ

2. โครงสรางสังคมที่มีเครือขายและบริบทถัดจากศาสนาอิสลามในกระบวนการทาง
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับสังคมกรณ  ไดแก  สถาบันครอบครัวและเครือญาติที่เนนความเปนแบบให
ความสําคัญแกฝายชายในหลาย ๆ ดาน  กระบวนการหรือกลไกทางสังคม – วัฒนธรรม  ครอบครัว
และเครือญาติเปนปฐมฐาน  คือ จุดเริ่มตนสังคมกรณในหลายมิติดุจเดียวกับสถาบันศาสนา  แตเครือ
ขายและนัยสําคัญเปนรองหรือแคบกวาสถาบันศาสนา

3. ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลภายนอกกรอบหรือบริบทของสถาบันครอบครัวและศาสนา
อยางกลุมเพื่อน ก็มีนัยสําคัญตอสังคมกรณเพื่อเสริมตอจากสถาบันครอบครัวและศาสนาโดยอยาง
ยิ่งสังคมกรณทางการเมือง

4. บรรดาประเพณี  พิธีกรรม  และกิจกรรมตาง ๆ การละหมาดถือเปนกระบวนการทาง
สังคม – วัฒนธรรมที่มีบทบาทเหนือกวากลไกทางสังคม – วัฒนธรรมอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากโครง
สรางของปฐมสังคมกรณภายใตบริบทของสถาบันครอบครัวและศาสนา

5. ภายใตเงื่อนไขดังกลาวขางตนจิตสํานึกตระหนักรูถึงอัตตาหรืออัตลักษณ ของฉัน  และ
พวกฉัน  กลาวคือ  อัตลักษณแหงความมี ความเปนมุสลิม และพัฒนาตามลําดับขั้นตอนแหงการ
พัฒนาอัตตาหรืออัตลักษณพรอม ๆ กับคุณลักษณที่ไดรับการปลูกฝงโดยอาศัยกระบวนการหรือกล
ไกทางสังคมภายใตบริบททางสังคมอิสลามในโลกปจจุบัน

6. ชุมชนทุงมะปรังเกิดการเรียนรูทางการเมืองดวยการเลียนแบบ การบอกเลา หรือการ
บอกกลาว  โดยศาสนเมธีหรือผูมีความรูศาสนา และแรงจูงใจเสริม  จากเทวโองการหรือองคอัลฮเจา

7. คุฏบะฮ วันศุกรเปนกลไกทางสังคม – วัฒนธรรม ที่มีบทบาทอยางมากในการเสริม
บุคลิกภาพทางการเมืองหรือเอกลักษณทางการเมือง
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และการศึกษาของ  วรรณธนา   ไฝสีดํา   (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิสัยทัศนทางการเมือง
ของสตรีในจังหวัดปตตานี เกี่ยวกับการกาวสูภาพลักษณรัฐบาลธรรมรัฐ  ภายใตกลไกและกติกาการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช  2540 : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางสตรี
ไทยพุทธกับสตรีไทยมุสลิม ในจังหวัดปตตานี ใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ  โดยใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยกําหนดโควตา
ที่ตองจัดเก็บทั้งหมด  400 ตัวอยาง  โดยจําแนกเปนสตรีไทยพุทธจํานวน  200  ตัวอยาง  สตรีไทย
มุสลิม จํานวน  200 ตัวอยาง  และในแตละกลุมตัวอยางยังจําแนกเปนชั้นกลาง  ช้ันลาง  ในระบบ
และนอกระบบราชการอยางละเทา ๆกัน

ผลการศึกษาในภาพรวมกลุมตัวอยางสตรีในจังหวัดปตตานี  โดยสวนใหญสตรีทั้งไทย
พุทธ – มุสลิม  ทั้งชั้นกลางและชั้นลาง ตางก็มีวิสัยทัศนทางการเมืองในระดับแคบสั้น  รองลงมาไม
มีวิสัยทัศน  และเพียงสวนนอยที่มีวิสัยทัศน  ทางการเมืองในระดับกวางไกล  สวนทิศทางวิสัยทัศน
ทางการเมืองนั้น  กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดตางก็มีวิสัยทัศนทางการเมืองในแงดี และเห็นวา
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช  2540  รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง  3 ฉบับ จะ
มีสวนชวยใหเกิดความสะอาดโปรงใสและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลไดใน
ระดับคอนขางมาก

สําหรับความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยกับระดับและทิศทางวิสัยทัศนทางการเมืองของสตรี
ปรากฏผลดังนี้  ความสัมพันธกับระดับวิสัยทัศนทางการเมือง พบวา  การเขาถึงขอมูลขาวสารทาง
การเมือง การผานการอบรมบมเพาะทางการเมือง การผานสังคมประกิตทางการเมือง  และความมี
ประสิทธิผลการบริหารการเลือกตั้ง  มีความสัมพันธกับระดับวิสัยทัศนทางการเมืองของสตรี

สําหรับความแตกตางระหวางภูมิหลังสวนบุคคลกับระดับและทิศทางวิสัยทัศนทางการ
เมืองของสตรี ปรากฏ ผลดังนี้

ที่อยูอาศัย  อายุ  ชนชั้น  และศาสนาไมเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของระดับวิสัย
ทัศนทางการเมือง  มีเพียงลักษณะการอยูในระดับและนอกระบบราชการเทานั้นที่มีความแตกตาง
กับระดับวิสัยทัศนทางการเมือง

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลตอการเปนผูนําของสตรีสวนใหญ
ขึ้นอยูกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได  พื้นที่ที่ถือครองทางการเกษตร  การอนุรักษธรรมชาติ
และการรับรูขาวสารทางการเมือง ซ่ึงมีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของผูนําสตรี   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ตัวแปร อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  สถานภาพ
สมรส  การนับถือศาสนา และการรับรูขาวสารทางการเมืองในคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ใน
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จังหวัดปตตานี  วามีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับใด  ซ่ึงผู
วิจัยไดกําหนดและยึดถือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยคร้ังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี
ในคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน ในจังหวัดปตตานี พบวา มีปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรีในคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน ในจังหวัดปตตานี สามารถ
ประมวลไดเปน 7 ปจจัย คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  สถานภาพสมรส  การนับถือศาสนา
การรับรูขาวสารทางการเมือง  โดยปจจัยทั้ง 7 นี้สามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธ ได
ดังนี้

ภาพประกอบ  4  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework )

จากภ
รายไ
สัมพ

          การมีสวนรวมทางการเมือง

1.  การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2.  การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
     พรรคการเมือง
3.  การเปนผูมีบทบาทในชุมชน
4.  การติดตอกับทางราชการ
5.  การเปนผูสื่อสารทางการเมือง
ปจจัยสวนบุคคลของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี

1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได
5. สถานภาพการสมรส
6. การนับถือศาสนา
7. การรับรูขาวสารทางการเมือง
าพประกอบ 4  แสดงใหเห็นวา  คุณลักษณะของสตรีที่เกี่ยวกับ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ
ด สถานภาพการสมรส  การนับถือศาสนา  การรับรูขาวสารทางการเมือง    มีความเกี่ยวของ
ันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี
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วัตถุประสงค

 ในการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ใน
จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

      1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
ในจังหวัดปตตานีทั้ง  5  กิจกรรม คือ

    1.1  การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1.2  การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง

                        1.3  การเปนผูมีบทบาทในชุมชน
                        1.4  การติดตอกับทางราชการ
                        1.5  การเปนผูส่ือสารทางการเมือง

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบานในจังหวัดปตตานีทั้งโดยรวมและรายดานตามตัวแปรดานอายุ  ระดับการศึกษา
อาชีพ  รายได  สถานภาพสมรส  การนับถือศาสนา  การรับรูขาวสารทางการเมือง

     3.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใน การมีสวนรวมทางการเมืองของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี

สมมติฐานการวิจัย

      ในการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ใน
จังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลวขางตน
เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานสําหรับการวิจัยดังนี้

     1.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีอายุตางกัน จะมีสวนรวมทาง
การเมืองตางกัน

      2.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมี
สวนรวมทางการเมืองตางกัน

      3.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีอาชีพตางกัน จะมีสวนรวม
ทางการเมืองตางกัน
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      4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีรายไดตางกัน จะมีสวนรวม
ทางการเมืองตางกัน

      5 . คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีสถานภาพสมรสตางกันจะมี
สวนรวมทางการเมืองตางกัน

      6 . คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีการนับถือศาสนาตางกันจะ
มีสวนรวมทางการเมืองตางกัน

      7.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีการรับรูขาวสารทางการ
เมืองตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน

ความสําคัญและประโยชน

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ แบงออกเปน 2 ดาน คือ
1.  ดานความรูที่ไดจากการวิจัย

      1.1 ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของในคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน ในจังหวัดปตตานี ทั้ง 5 ดาน คือ

     1.1.1     การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
     1.1.2     การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง

1.1.3 การเปนผูมีบทบาทในชุมชน
1.1.4 การติดตอกับทางราชการ
1.1.5 การเปนผูส่ือสารทางการเมือง

     1.2  ทําใหทราบความแตกตางของการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี ที่มีตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน

     1.3  ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี
2. ดานการนําผลการวิจัยไปใช

     2.1 หนวยงานและเจาหนาที่ที่วางแผนนโยบาย สามารถนําผลการวิจัยที่ไดเปนแนวทาง
และขอมูลเบื้องตน ในการกําหนดแนวทางการวางแผน และการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ปฏิบัติ
งานทางดานการเมืองการปกครอง
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     2.2  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดแผนการปฎิบัติงานใหกับกรมการพัฒนา
ชุมชนในดานแผนการพัฒนาสิทธิสตรีทางดานการเมืองทองถ่ิน
                  2.3  สามารถนําผลการวิจัยไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ ชมรม หรือองคกรที่เกี่ยว
กับสิทธิสตรีที่ทําหนาที่สงเสริมสิทธิสตรีทางดานการเมือง

    2.4  เพื่อเปนแนวทางการศึกษาสําหรับผูสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง

    2.5  เปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมทาง
การเมือง

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ผูวิจัยจึงขอกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี้

1. ประชากร (Population)

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัด
ปตตานีในปงบประมาณ 2543 ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2543 - 2547
จํานวน  631 หมูบาน หมูบานละ 9 คน มีจํานวนทั้งสิ้น 5,679 คน (ขอมูลจากการสํารวจสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ป 2543)

2. กลุมตัวอยาง (Sample)

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage
Random  Sampling)  จากกลุมตัวอยาง คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี รวม
ทั้งสิ้น 374  คน  กลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตร ยามาเน
(Yamane,  1973 : 727  อางถึงในประคอง  กรรณสูตร, 2538 : 11)
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3.  ตัวแปร  (Variables)
   3.1 ตัวแปรอิสระ  ปจจัยสวนบุคคลของคณะกรรมพัฒนาสตรีหมูบาน  ไดแก

                       3.1.1 อายุ
                       3.1.2 ระดับการศึกษา
                       3.1.3  อาชีพ
                       3.1.4  รายได
                       3.1.5  สถานภาพสมรส
                       3.1.6  การนับถือศาสนา
                       3.1.7  การรับรูขาวสารทางการเมือง

    3.2  ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
ในจังหวัดปตตานี ทั้ง 5 ดาน คือ
                         3.2.1   การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
                         3.2.2   การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง
                         3.2.3   การเปนผูมีบทบาทในชุมชน
                         3.2.4   การติดตอกับราชการ
                         3.2.5   การเปนผูส่ือสารทางการเมือง

นิยามศัพทเฉพาะ
   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใหนิยามศัพทเฉพาะ ไวดังนี้
 1. การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง    กิจกรรมในลักษณะตางๆที่ประชาชนเขาไปเกี่ยว

ของจะโดยเจตนาหรือไมเจตนา จะโดยสมัครใจหรือไมสมัครใจ จะโดยทางตรงหรือทางออมก็ได
เพื่อที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือ
ฝายบริหารทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน   ในการมีสวนรวมทางการเมือง ในการวิจัยคร้ังนี้ จะ
มุงศึกษาวิจัยใน 5 รูปแบบ คือ   
                        1.1  การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
                        1.2  การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง

     1.3   การเปนผูมีบทบาทในชุมชน
      1.4   การติดตอกับทางราชการ

1.5 การเปนผูส่ือสารทางการเมือง
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1.1 การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  หมายถึง  การไปออกเสียงลงคะแนน
ในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอยูเปนประจําในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตระดับทองถ่ินจน
ถึงระดับชาติ
                               1.2  การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง  หมายถึง  การเขารวม
ในพรรคการเมืองทั้งในชวงระหวางการเลือกตั้ง   การรณรงคหาเสียง  การสนับสนุนพรรคการเมือง
การชักชวนใหประชาชนลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือผูสมัครที่ตนชอบ   การลงสมัครรับเลือกตั้ง
การเขารวมประชุมทางการเมือง
                               1.3  การเปนผูมีบทบาทในชุมชน  หมายถึง  การรวมกันขึ้นมาเพื่อทํางานรวมกับ
กลุมที่ทํางานเกี่ยวกับสังคมและติดตอกับทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมแลวรวมกันแกไขปญหาเหลานั้น
                               1.4   การติดตอกับทางราชการ    หมายถึง  การติดตอที่เปนกิจกรรมเฉพาะของ
บุคคล  เชน  ติดตอในเรื่องภาษีโรงเรือน  ทําถนน  การตรวจสอบความมั่นคงทางสังคม การติดตอ
เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลกระทบตอสวนรวมเพื่อขอใหทางราชการปรับปรุง
แกไข

1.5 การเปนผูส่ือสารทางการเมือง  หมายถึง  การมีสวนรวมในการติดตาม
รับฟงขาวสารทางการเมืองจากวิทยุ  โทรทัศน  วารสาร หนังสือพิมพตาง ๆ   การติดตามขาวสาร
ทางการเมืองจากหัวคะแนนหรือนักการเมือง   การติดตามขาวสารจากหนวยงานที่มีการประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการเมือง  การใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการเมืองแกเพื่อนในชุมชนที่อาศัยอยู
และการเขารวมถกปญหาทางการเมือง

       2.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน หมายถึง สตรีที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชน
ในหมูบานใหเปนแกนนําของสตรีในหมูบาน เพื่อรวมกับผูนําทองถ่ินอื่นในการพัฒนาและการ
บริหารงานพัฒนาสตรีมีจํานวนอยางนอย 9 คน แตไมเกิน 15 คน โดยใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูแตงตั้ง

       3.  อายุ หมายถึง อายุเต็มปในวันครบรอบวันเกิดครั้งหลังสุดของคณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมูบาน แบงออกเปน 3 กลุม คือ
                       3.1   ไมเกิน 30 ป

          3.2      31 – 45 ป
          3.3   มากกวา 45 ป
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    4. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ไดรับ
จนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม ตามหลักสูตรของรัฐอยางเปนทางการ ซ่ึงออกเปน  4  กลุม คือ

       4.1  จบประถมศึกษา
       4.2  จบมัธยมศึกษาตอนตน
       4.3  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
       4.4  จบอนุปริญญาขึ้นไป

   5. อาชีพ หมายถึง สภาพการทํางานที่เปนอยูในปจจุบันของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู
บาน แบงออกเปน 6 กลุม คือ
                     5.1  อาชีพเกษตรกรรม                 
                     5.2  อาชีพคาขาย

        5.3  อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
        5.4  อาชีพลูกจาง
        5.5  แมบาน
        5.6  อาชีพอ่ืนๆ

6. รายได  หมายถึง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดรับตอบแทนจากการประกอบอาชีพของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน แบงออกเปน  3 กลุม คือ

   6.1  ไมเกิน  3,000 บาท / เดือน
   6.2  3,001 – 5,000 บาท / เดือน
   6.3   5,001 ขึ้นไป / เดือน

7. สถานภาพสมรส หมายถึง การมีคูครอง หรือไมมีคูครอง แบงออกเปน 3 กลุม คือ
    7.1  โสด

     7.2  สมรส
    7.3  หยาราง /แยกกันอยู

8. การนับถือศาสนา หมายถึง ศาสนาที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานยึดถือปฏิบัติ
แบงออกเปน 2  กลุม คือ

    8.1  ศาสนาพุทธ
8.2 ศาสนาอิสลาม
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            9.  การรับรูขาวสารทางการเมือง หมายถึง  การติดตามขาวสารทางการเมืองของคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบานจากแหลงตางๆ  คือ วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ / วารสาร  บุคคลที่
ทานรูจัก /บุคคลในครอบครัว และอื่นๆ โดยแบงเปน 3 กลุม คือ

9.1  รับรูขาวสารทางการเมืองจาก   1   แหลง
9.2  รับรูขาวสารทางการเมืองจาก   2   แหลง
9.3  รับรูขาวสารทางการเมืองจาก   3   แหลงขึ้นไป
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