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บทท่ี 4

การอภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.)  ในจังหวัดปตตานี   ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยครอบคลุมสาระสําคัญเกี่ยวกับสรุปผล
การวิจัย  การอภิปราย และขอเสนอแนะ  ซ่ึงจะแยกกลาวตามลําดับดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.)  ในจังหวัดปตตานี นี้  ผูวิจัยขอเสนอสรุปผลการวิจัยครอบคลุมสาระสําคัญเกี่ยวกับ  วัตถุ
ประสงค  สมมุติฐานการวิจัย   กลุมตัวอยาง  เครื่องมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล      การ
วิเคราะหขอมูล  และสรุปผลการวิจัย  ตามลําดับดังนี้

วัตถุประสงค

การวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน(กพสม.)
ในจังหวัดปตตานี   ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ คือ

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
 (กพสม.)ในจังหวัดปตตานี ตามตัวแปรอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  สถานภาพสมรส  การ
นับถือศาสนา  การรับรูขาวสารทางการเมือง  ทั้ง  5  กิจกรรม คือ    การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง   การเปนผูมีบทบาทในชุมชน   การติดตอกับ
ทางราชการ   และการเปนผูส่ือสารทางการเมือง

2.   เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมูบาน (กพสม.)ในจังหวัดปตตานี ตามตัวแปรอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  สถานภาพ
สมรส  การนับถือศาสนา  การรับรูขาวสารทางการเมือง

3.   เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใน การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  ในจังหวัดปตตานี
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สมมติฐานการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไว  ดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีอายุตางกัน จะมีสวนรวมทางการ
เมืองตางกัน

2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีสวน
รวมทางการเมืองตางกัน

3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีอาชีพตางกัน จะมีสวนรวมทางการ
เมืองตางกัน

4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีรายไดตางกัน จะมีสวนรวมทางการ
เมืองตางกัน

5. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีสถานภาพสมรสตางกันจะมีสวน
รวมทางการเมืองตางกัน

6. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีการนับถือศาสนาตางกันจะมีสวน
รวมทางการเมืองตางกัน

7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานีที่มีแหลงการรับรูขาวสารทางการเมือง
ตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน

กลุมตัวอยาง

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมา
โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage  Random  Sampling)  ไดกลุมตัวอยางที่เปนคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี รวมทั้งสิ้น 374  คน

เคร่ืองมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงออกเปน
3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมูบาน ทั้ง 5 ดาน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale )
 มีคาความเชื่อมั่น  0.94

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เปนแบบสอบถามปลายเปด

การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดขอหนังสือจากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  ถึงประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
ในการขอความรวมมือไปยังคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบานที่เปนกลุมตัวอยาง ในการตอบ
แบบสอบถาม  ตอจากนั้นผูวิจัยติดตามผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบานจังหวัดปตตานี ดวยตนเอง  และรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดนํามาตรวจสอบ
ความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูลได  343  ชุด  รอยละ 91.71

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  for
Windows (Statistical  Package  for  the Social  Sciences for windows) โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลดัง
นี้

1. หาคารอยละ  คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม  และแบบสอบถามระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ทั้ง 5  กิจกรรม

2. หาคาการทดสอบ ที ( t-test)   และหาคาการทดสอบเอฟ (F- test) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน

3. ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู หลังจากพบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยจากการ
วิเคราะหความแปรปรวน   โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Methood)
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4. วิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)   แจกแจงความถี่และหาคารอยละ  ของปญหา
และขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปประเด็นสําคัญ ไดดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมดมี  343  คน  สวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง  31 – 45 ป   รอยละ  57.14    จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษารอยละ
42.57    ประกอบอาชีพแมบาน และเกษตรกรรม  รอยละ 31.78  และ  27.41  ตามลําดับ   มีรายได
ตอเดือน ไมเกิน  3,000 บาท  รอยละ  57.73     มีสถานภาพสมรส รอยละ  81.63   และ นับถือ
ศาสนาอิสลาม รอยละ 69.68   มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากโทรทัศนมากที่สุด  รอยละ  93.29
รองลงมาคือ  มีการรับรูขาวสารทางการเมืองจากวิทยุ และจากหนังสือพิมพ / วารสาร   รอยละ
57.14  และ 46.36   ตามลําดับ

2.   ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.)  ในจังหวัดปตตานี  โดยรวมและรายดาน  พบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.)  ในจังหวัดปตตานี มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานปรากฏวาการมีสวนรวมทางการเมืองในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู
ในระดับสูง  แตดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองอยูในระดับต่ํา  สวนดาน
การเปนผูมีบทบาทในชุมชน  ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง และดานการติดตอกับทางราชการ
อยูในระดับปานกลาง

3.   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบานในจังหวัดปตตานี  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามตัวแปร อายุ  ระดับการ
ศึกษา  รายได  สถานภาพสมรส    การนับถือศาสนา    และการรับรูขาวสารทางการเมือง
ปรากฏผลดังนี้

     3.1  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุ ไมเกิน  30
ป   31 – 45 ป และ มากกวา  45 ป มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน
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      เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี ที่มีอายุไมเกิน  30 ป   31 – 45 ป และ มากกวา  45 ป มีสวนรวมทางการเมืองในดาน
การติดตอกับทางราชการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ย
รายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุไมเกิน  30  ปมี
สวนรวมทางการเมืองดานการติดตอกับทางราชการต่ํากวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ที่มีอายุ 31 – 45 ป และอายุมากกวา  45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ
ไมแตกตางกัน
 ดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุไมเกิน  30 ป   31 – 45 ป และ มากกวา  45 ป มีสวนรวมทางการ
เมืองในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และ
เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มี
อายุไมเกิน  30  ปมีสวนรวมทางการเมืองดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงกวาคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีอายุมากกวา  45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ
ไมแตกตางกัน

ดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
 (กพสม.) ในจังหวัดปตตานีที่มีอายุไมเกิน  30 ป   31 – 45 ป และ มากกวา  45 ป  มีสวนรวมทาง
การเมืองในดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แตเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู ไมพบวาคาเฉลี่ยคูใดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สวนในดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง  และ ดานการเปน
ผูส่ือสารทางการเมือง  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุไมเกิน
30 ป   31 – 45 ป และ มากกวา  45 ป มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาวไมแตกตางกัน

     3.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  และอนุปริญญาขึ้นไป  มีสวน
รวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
และอนุปริญญาขึ้นไป มีสวนรวมทางการเมืองในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู   พบวา คณะกรรมการพัฒนา
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สตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานีที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรวมทางการเมือง
ดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต่ํากวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  และ จบอนุปริญญาขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   และ มีสวนรวมทางการเมืองดานดังกลาว ต่ํากวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   สวนคู
อ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

สวนในดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง ดานการเปนผูมี
บทบาทในชุมชน ดานการติดตอกับทางราชการ และ ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง  คณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยม
ศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และอนุปริญญาขึ้นไป มีสวนรวมทางการเมืองในดาน
ดังกลาวไมแตกตางกัน

     3.3 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอาชีพเกษตร
กรรม   คาขาย   รับจาง และแมบาน    มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี ที่มีอาชีพตางกัน  มีสวนรวมทางการเมืองในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และเมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ไมพบ
วาคาเฉลี่ยคูใดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สวนในดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง ดานการเปนผูมี
บทบาทในชุมชน ดานการติดตอกับทางราชการ และ ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง คณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอาชีพเกษตรกรรม คาขาย ลูกจาง และ
แมบาน  มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาวไมแตกตางกัน

     3.4 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  ในจังหวัดปตตานีที่มีรายได ตอเดือน
ไมเกิน  3,000 บาท   3,001 – 5,000 บาท และ 5,001 ขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม และ
รายดานไมแตกตางกัน

     3.5 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีสถานภาพโสด
สมรส  และหยาราง / แยกกันอยู  มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
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ในจังหวัดปตตานี ที่สมรสแลว มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมสูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู
บาน (กพสม.) ที่มีสถานภาพโสด และมีสถานภาพหยาราง / แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี ที่มีสถานภาพโสด  สมรส  และหยาราง / แยกกันอยู  มีสวนรวมทางการเมืองในดาน
การเปนผูมีบทบาทในชุมชน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อทดสอบคา
เฉลี่ยรายคู  พบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่สมรสแลว มี
สวนรวมทางการเมืองดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชนสูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ที่มีสถานภาพโสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และมีสวนรวมทางการเมืองดาน
ดังกลาว สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีสถานภาพหยาราง / แยกกันอยู อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

ดานการติดตอกับทางราชการ  ปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีสถานภาพโสด  สมรส  และหยาราง / แยกกันอยู  มีสวนรวมทางการ
เมืองในดานการติดตอกับทางราชการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อ
ทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่
สมรสแลว มีสวนรวมทางการเมืองดานการติดตอกับทางราชการสูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน (กพสม.) ที่มีสถานภาพโสด และมีสถานภาพหยาราง / แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และ สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง  ปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีสถานภาพโสด  สมรส  และหยาราง / แยกกันอยู  มีสวนรวมทางการ
เมืองในดานการเปนผูส่ือสารทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อ
ทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่
สมรสแลว มีสวนรวมทางการเมืองดานการเปนผูส่ือสารทางการเมืองสูงกวาคณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีสถานภาพหยาราง / แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

สวนในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจ
กรรมของพรรคการเมือง ปรากฏวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี
ที่มีสถานภาพโสด  สมรส  และหยาราง / แยกกันอยู  มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาวไมแตก
ตางกัน
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3.6 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี    ที่นับถือศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดานพบวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่นับถือ

ศาสนาพุทธมีสวนรวมทางการเมืองในดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน  และดานการเปนผู
ส่ือสารทางการเมือง สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่นับถือศาสนาอิสลาม
  แตในดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  ที่นับถือศาสนาอิสลามมีสวนรวมทางการเมืองดานดังกลาวสูงกวา
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่นับถือศาสนาพุทธ    สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน

     3.7 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่รับรูขาวสารทาง
การเมืองจาก 1 แหลง   2  แหลง และ 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี  ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวม
ทางการเมืองโดยรวมสูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการเมือง
จาก 1 แหลง  และ 2 แหลง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 1 แหลง   2  แหลง และ 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวม
ทางการเมืองในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมื่อทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี
ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 1 แหลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรู
ขาวสารทางการเมืองจาก 2 แหลง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

ดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน ปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 1 แหลง   2  แหลง และ 3 แหลงขึ้นไป
มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อ
ทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)   ในจังหวัดปตตานี  ที่รับ
รูขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน
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สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 2 แหลง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง  ปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 1 แหลง   2  แหลง และ 3 แหลงขึ้นไป
มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อ
ทดสอบคาเฉลี่ยรายคู  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี  ที่รับรู
ขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง
สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 1แหลง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

สวนดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง และดานการติดตอ
กับทางราชการ   คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่รับรูขาวสารทาง
การเมืองจาก 1 แหลง   2  แหลง และ 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาวไมแตก
ตางกัน

4.   ประมวลปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี  3 อันดับแรก คือ

 4.1  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน มีความรูนอย ขาดความรูเกี่ยวกับ
เรื่องการเมือง   ขอเสนอแนะ คือ  ใหทางรัฐจัดใหมีวิทยากรมาอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมือง

 4.2  สตรีจะไมไดรับการยอมรับในเรื่องการทํางาน เทาที่ควร โดยเฉพาะ
จากผูชาย     จึงทําใหสตรี ไมคอยกลาจะเปนผูนําทางการเมือง  ขอเสนอแนะ คือ  ชุมชนควรให
โอกาสสตรีไดเขามามีสวนรวมและแสดงภาวะผูนําในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น

 4.3  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  มีความคิดเห็นวา คนที่เขาไป
ทํางานการเมืองทุกระดับมักจะคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนของสวนรวม จึงทํา
ใหคนสวนใหญไมสนใจเขารวมกิจกรรมทางการเมืองเทาที่ควร  ขอเสนอแนะ คือ  ผูที่เขาไปปฏิบัติ
งานดานการเมืองควรจะคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาตนเอง
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยเกี่ยวกับ  การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.)  ในจังหวัดปตตานี   ผูวิจัยไดอภิปรายตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว ซ่ึงมีขอคนพบและประเด็น
ที่นาสนใจ  ดังนี้

1.  ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี  พบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ในจังหวัดปตตานี มีสวนรวมทางการเมือง
โดยรวม และรายดาน  คือ  ดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน  ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง
และดานการติดตอกับทางราชการ  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องมาจาก รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.
2540  ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทในการปกครองตนเอง  (Self  Government)
เพราะถือวาเปนกระบวนการใหการศึกษาแกประชาชน ในการที่จะสรางความรู  ความเขาใจตอการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเปนการพัฒนาทางการเมืองที่จะสงผลตอความมั่นคงทาง
การเมืองในระยะยาว  ฉะนั้นการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง  ทั้ง
ทางตรงและทางออม ในระดับทองถ่ินและระดับชาติตองถือวาเปนหนาที่โดยตรงของประชาชน
โดยสวนรวม   (กมลทิพย  แจมกระจาง , มปป : 2)    ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ก็ถือวา
เปนประชาชนคนหนึ่ง  ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  จึงมีหนาที่โดยตรงในการเขามามี
สวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง    ประกอบกับ แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  มุงสงเสริมใหสตรีมีศักยภาพและมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น  และ
รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และแผนปฏิบัติการเพื่อใหสามารถเริ่มดําเนินการกระจายอํานาจสูทอง
ถ่ินไดในป พ.ศ. 2544   (สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ ,
มปป. :  2)   จึงทําใหสตรีที่เปนผูนํา ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน สามารถเขามามี
สวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินรวมถึงระดับชาติได ดังที่  ลี . เอ็ม . แครี่   (Lee, M. Cary  ,
อางถึงใน กมลทิพย  แจมกระจาง , มปป : 2)   ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา  การมี
สวนรวมตองเกิดจากเจตนารมย  และความตั้งใจที่จะเขารวม (Willingness  to  participate)  เพราะจะ
ทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหา /  การตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ  อันจะทําใหเกิด
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ความสมานฉันทและเปนอันหนึ่งอันเดียว  และการมีสวนรวมตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพในการ
ตัดสินใจวาจะเลือกที่จะเขามามีสวนรวมหรือไม  (Freedom  to  participate)  ขอสําคัญ  คือ การมี
สวนรวมนั้นตองไมเกิดจากการบังคับหรือ  ขูเข็ญ จากผูที่เหนือกวา  (One  must  not  to  be  master
of  another)     เชนเดียวกับ   ไมนรอน  ไวยเนอร     (อางถึงในนรนิติ   เศรษฐบุตร , มปป : 3)   ได
กลาวถึงของการมีสวนรวมทางการเมืองไววาหมายถึง  การกระทําใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็ม
ใจ และถือวา ความเต็มใจ นี้เปนเงื่อนไขที่สําคัญ  นั่นคือ  จะมิใชการกระทําที่เกิดจากการถูกบังคับ
ประกอบกับ  การที่คนไมออกไปใชสิทธิ อาจเกิดจากความเบื่อหนายตอสถานการณบานเมือง  ซ่ึง
เต็มไปดวยความขัดแยง  แยงชิงผลประโยชน และแตกแยกกันเองของนักการเมือง  จึงทําใหประชา
ชนสวนหนึ่งไมอยากเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ( พิชาย   รัตนดิลก ณ. ภูเก็ต  , 2541 : 143)    ดัง
นั้นในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  จะอาศัยแตวาเปน
หนาที่โดยตรงอยางเดียวไมได  แตตองเกิดจากเจตนารมย  ความเต็มใจ และความตั้งใจ รวมทั้งเสรี
ภาพในการตัดสินใจวาจะเขารวมหรือไมดวย    จึงอาจเปนเหตุผลใหการมีสวนรวมทางการเมืองของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  อยูในระดับปานกลาง

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศุจิรัตน   แสนสุข ( 2543 : 56)  ที่ไดศึกษาเรื่อง การมีสวน
รวมทางการเมืองของผูใหญบาน พบวา  กลุมตัวอยางมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  และการศึกษาของ  วันวิสาข   ชูชนม  (2543  :  บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษา การมีสวน
รวมทางการเมืองของสตรีนักธุรกิจไทย  พบวา  สตรีนักธุรกิจไทยมีสวนรวมทางการเมืองอยูใน
ระดับปานกลาง  เชนเดียวกับการศึกษาของสุธาทิพย   ฉั่วสกุล (2541 : บทคัดยอ)  ที่พบวาผูนําทอง
ถ่ินที่อยูในเขตอําเภอเมืองมีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง

สวนในดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน   อยูในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องมาจาก  การมีสวนรวมในการไปลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้ง นั้นเปนการแสดงออกถึงบทบาทในทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  ที่ประชาชนสามารถมี
สวนรวมได      ดังที่     บุญธรรม      เลิศสุขีเกษม  (มปป.  : 8)   ไดกลาวถึงบทบาทในสวนที่เกี่ยว
ของกับการเมืองของประชาชนไววา บทบาทในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนการมีสวนรวม
ทางเมืองที่สําคัญยิ่งสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  กอปรกับรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ในหมวด 4  มาตรา 68 ไดกลาวไววา  “บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งยอมเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ”     ประกอบกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  เปนสตรีที่ไดรับการคัดเลือก
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จากประชาชนในหมูบานใหเปนแกนนําของสตรีในหมูบาน เพื่อรวมกับผูนําทองถ่ินอื่นในการ
พัฒนาและการบริหารงานพัฒนาสตรี     คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) จึงตอง
ประพฤติตนใหเปนแบบอยางของประชาชนในหมูบาน ในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  จึงทําใหการมี
สวนรวมทางการเมืองดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยูในระดับสูง   ซ่ึงสอดคลองกับการ
ศึกษาของ  ปยราช    เสริมสมรรถ  (2541 :  บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของผู
นําชุมชน  :  กรณีศึกษา  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  อําเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ  พบวา  ผูนําชุมชนสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองในระดับคอนขางมาก โดย
เฉพาะ การไปใชสิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ และในระดับทองถ่ิน

แตดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู
บาน (กพสม.) มีสวนรวมทางการเมืองในดานดังกลาวอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานสวนใหญจะเกี่ยวของกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาว
ชน อาจทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการเขารวมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองเพราะกิจกรรมของ
พรรคการเมืองเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาอยางตอเนื่อง อีกทั้งสตรีมักจะมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานทางการเมืองนอยกวาบุรุษ  และจากแบบสอบถามปลายเปด คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู
บาน (กพสม.) ไดระบุปญหาอุปสรรคประการหนึ่งวาสตรีจะไมไดรับการยอมรับในเรื่องการทํางาน
เทาที่ควรโดยเฉพาะจากผูชาย   ดังที่ไดมีผูรูหลายทานที่ไดเสนอปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเขามามี
บทบาททางการเมืองการปกครองของสตรี ดังเชนศาสตราจารย จีน  เจ  เคิรกแพททริก     (Jeane  J.
Kirkpatrick , 1979 : 8 – 20    อางอิงถึงใน ปยพร   ลาภพรหมรัตน  , 2542  :  22)  ไดกลาวไววาสตรี
ตองเผชิญหนากับอุปสรรคในการเขารับภารกิจทางดานการเมือง เชน  ขอจํากัดทางดานจิตวิทยา
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสตรีขาดบุคลิกภาพในการเปนผูนํา  ความเชื่อตามคําสอนของศาสนาที่เนน
บทบาทของบุรุษ  ขอจํากัดทางดานวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนที่กําหนดบุคลิกภาพที่แตกตางกันระหวาง
สตรีกับบุรุษ  เปนที่เชื่อกันวาวัฒนธรรมจํากัดการพัฒนาตนเองของสตรี  จํากัดทางเลือกและโอกาส
ในการมีสวนรวมในสังคม   ขอจํากัดทางดานบทบาท สตรีจําตองปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคม
คาดหวังในการเปนมารดาและเปนภรรยา จึงทําใหสตรีไมมีเวลาเพื่อการมีสวนรวมในงานอื่น ๆ
นอกเหนือจากงานบาน  เชนเดียวกับมิลเบรท  (Milbrath , 1971 : 12 – 16)   ไดกลาวถึงการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในสวนการเปนเจาหนาที่พรรคการเมืองและผูรณรงคหาเสียงเลือก
ตั้งไววาเปนแบบแผนของความสัมพันธช้ันตนระหวางปจเจกชนกับรัฐ   และจากการศึกษาของมิล
เบรท พบวา  ผูที่เขารวมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีนอยมากในสหรัฐอเมริกา  มีเพียงรอยละ  15 เทา
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นั้น  เนื่องจากการเขารวมในกิจกรรม  ดังกลาวตองอาศัยความตื่นตัวและความสนใจอยางแทจริง
พวกที่เขารวมในกิจกรรมประเภทนี้จัดอยูใน  “พวกนักสู”  (Gladiators)  ในขณะที่คนสวนมากมัก
จะมีบทบาทเปนเพียง  “ผูเฝาดู”  (Spectators)  คอยตัดสินวาใครจะเปนผูชนะดวยการลงคะแนนให
คนที่ตนชอบ     จึงทําใหในการปฏิบัติงานทางดานการเมือง ไมวาจะเปนการรณรงคหาเสียง  การ
สนับสนุนพรรคการเมือง  การชักชวนใหประชาชนลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือผูสมัครที่ตนชอบ
การลงสมัครรับเลือกตั้ง   หรือการเขารวมประชุมทางการเมือง  ของ คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับหมูบานอยูในระดับต่ํา  สอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา  จงสุทธามณี  (2538 : บทคัดยอ)
ที่พบวาประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางประกอบดวยประชาชน  ขาราชการ  และนักการเมืองทองถ่ินที่
เปนสตรี  ไดกลาวถึง  จุดดอยของสตรีกับบทบาทของผูนําสตรีในการเมืองทองถ่ินของจังหวัด
เชียงราย  ไวหลายประการ เชน  ในดานการเปนผูนํานั้นสตรียังขาดความเด็ดขาด  เพราะสตรีขาด
ความกาวราวและความเด็ดขาดในการใชอํานาจครอบงําคนอื่น  ดานกายภาพนั้นสตรีจะดอยกวา
เพราะเปนเพศที่ออนแอกวาบุรุษ  ปจจุบันดานความเชื่อของสังคม เชนความเชื่อในทางศาสนาหรือ
ความเชื่อในเรื่องที่วาสตรีตองเปนแมบานแมเรือน  จะตองเล้ียงลูกอยูกับบาน  ซ่ึงเปนการจํากัด
โอกาสที่สตรีจะไดแสดงความรูความสามารถ

2.   คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุตางกันมีสวน
รวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานแลววา
สามารถเขามาปฏิบัติงานรวมกับผูนําทองถ่ินอื่นในการพัฒนาและการบริหารงานพัฒนาสตรีได
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ เพิ่มวุฒิภาวะความรับผิดชอบตอ
สังคมได   ดังนั้นในการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองหรือในเรื่องอื่น ๆ  ก็ไมจําเปนตองมีขอ
จํากัดในเรื่องของอายุ  จึงทําให คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน(กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มี
อายุแตกตางกัน  มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ศุจิรัตน   แสนสุข (2543 : 59)  พบวาผูใหญบานในจังหวัดมุกดาหารที่มีอายุตางกันจะมีสวนรวมทาง
การเมืองไมแตกตางกัน

แตกตางกับผลการวิจัยของวรทัศน   วานิชอังกูร  (2534) ที่พบวาอายุที่แตกตางกันของผูนํา
ทองถ่ินไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน
และ ผลการวิจัยของรัตนพร   เตชะธาดากุล  (2540 : บทคัดยอ)  ที่พบวาอายุของนักธุรกิจหญิงไทยที่
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง
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แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานผลการวิจัยพบวา   คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุไมเกิน  30  ปมีสวนรวมทางการเมืองดานการติดตอกับทางราชการต่ํากวา
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีอายุ 31 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ผูที่มีอายุมากยอมมีประสบการณในการทํางาน และ
ส่ิงตาง ๆ  รวมทั้งในการติดตอพบปะกับผูคน หรือทางราชการมามากกวาผูที่มีอายุนอย   ซ่ึงสอด
คลองกับผลการศึกษาของ  มิลแบรท  (Milbrath  1977,  122 -124  อางถึงใน  อรทัย   กกผล และ
โสภารัตน   สาธุวงศ.  2539  : 2 – 19) ที่พบวา  ยิ่งผูมีสวนรวมทางการเมืองอายุสูงขึ้น  จะยิ่งมีระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นดวย   โดยเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต  30 – 50 ป และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองจะลดลงเมื่อผูมีสวนรวมทางการเมืองมีอายุมากกวา  60 ป ซ่ึงหมายความวาอายุมี
ความสัมพันธเชิงบวก กับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองใน 2 ชวงอายุดังกลาว

สวนดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
ในจังหวัดปตตานี ที่มีอายุไมเกิน  30  ป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีอายุมากกวา  45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่มีอายุมากกวา 45 ปนี้สวนใหญจะมีครอบครัวหรือมีภาระที่ตองรับผิดชอบ
ในดานการหาเลี้ยงครอบครัว  ประกอบกับ อาจเกิดจากความเบื่อหนายตอสถานการณบานเมือง  ซ่ึง
เต็มไปดวยความขัดแยง  แยงชิงผลประโยชน และแตกแยกกันเองของนักการเมือง ซ่ึงผูที่มีอายุใน
ชวงนี้ไดพบเห็นมามากกวาผูที่มีอายุนอยกวา   จึงทําใหไมอยากไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ( พิชาย   รัตน
ดิลก ณ. ภูเก็ต  , 2541 : 143)

3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  และอนุปริญญาขึ้นไป  มีสวน
รวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2    ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน   คือ  สตรีที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานใหเปน
แกนนําของสตรีในหมูบาน จึงทําให คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน มีความตื่นตัว  กระตือรือรน
ที่จะทําหนาที่ของตนเองเพื่อประโยชนและความเจริญของหมูบาน หรืออาจเปนเพราะชุมชนหรือ
หมูบาน ไดเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดมีการเรียนรูเรื่องการเมืองผานทางสื่อตาง ๆ ไมวาจะ
เปน การกระจายขาวผานทางวิทยุ โทรทัศน   หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนความรูทางการ
เมืองใหประชาชนทุกคน รวมทั้ง  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานไดทราบ  ทําใหประชาชน
สามารถรับรูขาวสารทางการเมืองหรือความรูทางการเมืองไดโดยไมตองเรียนจากโรงเรียน  จึงทําให
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คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศุจิรัตน   แสนสุข  (2543 : 62)  ที่พบวา ระดับการ
ศึกษาไมมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูใหญบานในจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัด
ปตตานีที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรวมทางการเมืองดานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ต่ํากวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่จบการศึกษาสูงกวา   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังที่  นรนิติ   เศรษฐบุตร (มปป , 5) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชา
ชน วามาจาก สภาพการเราระดมทางสังคม  กลาวคือ  ถาสังคมใดมีการเราระดมทางสังคมต่ํา หมาย
ความวา  ราษฎรที่ไดรับการศึกษามีจํานวนนอย   การเขาถึงสื่อสารมวลชนก็มีนอย  การพัฒนาสังคม
เมืองก็ต่ํา  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ก็เปนขอจํากัดที่สําคัญ  ราษฎรที่ขาดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเชน ระดับ
ประถมศึกษา หรือมีราษฎรที่อานหนังสือไมออกเขียนหนังสือไมไดจํานวนมาก      ก็มีขอจํากัดใน
การที่ราษฎรจะเขามามีสวนรวมทางการเมือง  ดังเปนที่รูกันวาผูที่เขามามีสวนรวมในทางการเมือง
ในตอนแรกจะเปนผูที่มีการศึกษาสูงกวาประชาชนโดยทั่วไป   เชนเดียวกับที่ มิลเบรท  และโกเอล
(Mollbrath  and  Goel , 1977 : 33)   ไดสรุปปจจัยตาง ๆ อันนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมือง ไว
วา บุคคลที่มีการศึกษาสูง  มีแนวโนมจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองดานการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสูงกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ํา

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอัลมอนด และเวอรบา  (Almond  and  Verba  1963  อางถึง
ในอรทัย   กกผล และโสภารัตน   สาธุวงศ , 2539 : 2 – 19)  วาบุคคลยิ่งระดับการศึกษาสูงยิ่งมีความ
เขาใจและความรับรูทางการเมืองการปกครอง  มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  และจะ
สนใจใหความรวมมือในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา  และสอด
คลองกับการศึกษาของสุธาทิพย   ฉั่วสกุล  (2541 : บทคัดยอ)  ที่พบวาผูนําทองถ่ินที่มีภูมิหลังดาน
การศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตกตางกัน

4.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่มีอาชีพเกษตรกรรม
คาขาย รับจาง และแมบานมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่ 3    ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เปนสตรีที่ไดรับ
การคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานแลววาสามารถเขามาปฏิบัติงานรวมกับผูนําทองถ่ินอื่นในการ
พัฒนาและการบริหารงานพัฒนาสตรี     ดังนั้นอาชีพที่ตางกันของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
จึงไมนาจะมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง  ประกอบกับการมีสวนรวมทางการเมืองเปนหนาที่
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โดยตรงของประชาชนโดยสวนรวม  (กมลทิพย   แจมกระจาง , มปป. : 2)   กลาวคือ การที่ประชา
ชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางออมในระดับทองถ่ิน และ
ระดับชาติ เปนหนาที่โดยตรงที่ประชาชนพึงกระทํา  จึงทําให  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
ไมวาจะมีอาชีพใดก็ตาม ก็มีสวนรวมทางการเมืองไมตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศุจิ
รัตน     แสนสุข  (2543 : 61)  ที่พบวาผูใหญบานที่มีอาชีพตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองไมแตก
ตางกัน

แตขัดแยงกับการศึกษาของ  Lipset  (อางถึงใน ฐิติญาธร   ผองพันธ 2541 : 86)  ซ่ึงศึกษา
การเลือกตั้งในกลุมประเทศประชาธิปไตยในซีกโลกตะวันตกที่พบวาลักษณะทางสังคมของประชา
ชน   ไดแก กลุมอาชีพมีความเกี่ยวพันกับการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  และการศึกษาของ สุธา
ทิพย    ฉั่วสกุล  (2541 : บทคัดยอ)  ที่พบวาผูนําทองถ่ินที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง
แตกตางกัน

5. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  ในจังหวัดปตตานีที่มีรายได ตอเดือน ไม
เกิน  3,000 บาท   3,001 – 5,000 บาท และ 5,001 ขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม และราย
ดานไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4   ทั้งนี้อาจเปนดังที่   นรนิติ   เศรษฐบุตร
(มปป. : 5) ไดกลาวไวในเอกสารเผยแพรความรูทางการปกครองทองถ่ินวา ถาราษฎรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดี ก็อาจเขามามีสวนรวมทางการเมืองนอย เพราะตองมีภาระหนาที่และความกังวลอยู
กับเรื่องการหาเลี้ยงชีพเปนสําคัญ แตก็อาจพิจารณาไดอีกวา ความขาดแคลนและเดือดรอนทาง
เศรษฐกิจนั้นถาอยูในภาวะเกินทนแลวก็จะผลักดันใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมาก
ขึ้นได  หากเขาเห็นวาการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนํา หรือกอ
ใหเกิดการดําเนินนโยบายที่จะเปนผลประโยชนตอตน  และจากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา คณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบานสวนใหญมีรายไดต่ํา   กลาวคือ  รอยละ 89.34 มีรายไดไมเกิน 5,000
บาทตอเดือน ซ่ึงถือวาเปนรายไดที่ต่ํา     การมีรายไดที่ต่ํานี้ถือวาเปนความขาดแคลนและเดือดรอน
ทางเศรษฐกิจ   จึงอาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําให  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่มีรายไดตาง
กัน  ก็ตองเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเหมือนกัน  เพราะตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงผูนํา ซ่ึงจะ
ทําใหมีผลประโยชนตอตนเอง ดังเชนผลการวิจัยพบวาปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมทาง
การเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  รอยละ 8.66 ที่บอกวามีปญหาเกี่ยวกับเรื่องราคาผล
ผลิต ไมมีการกําหนดราคาที่แนนอน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ หรือรายไดของสมาชิก
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ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ     ศุจิรัตน   แสนสุข (2543 : 60)   ที่พบวาผูใหญบานที่มีรายไดตอ
เดือนตางกันมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน

แตขัดแยงกับการศึกษาของ รัตนพร   เตชะธาดากุล (2540 : บทคัดยอ)  พบวานักธุรกิจหญิง
ที่มีรายไดตางกันมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน  และการศึกษาของ พีระศักดิ์   หินเมืองเกา
(2537 : บทคัดยอ)  ที่พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของกํานัน  ผูใหญบาน  ขึ้นอยูกับสภาพแวด
ลอมทางเศรษฐกิจ  เชนเดียวกับการศึกษาของ  สุธาทิพย   ฉั่วสกุล (2541 : บทคัดยอ)      ที่พบวาราย
ไดที่ตางกันของผูนําทองถ่ิน มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง

6. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี ที่สมรสแลว มีสวนรวม
ทางการเมืองโดยรวมสูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่มีสถานภาพโสด และ มีสถานภาพ
หยาราง / แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัด
ปตตานี ที่สมรสแลว มีสวนรวมทางการเมืองดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน และดานการติดตอ
กับทางราชการ  สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีสถานภาพโสดและสถาน
ภาพหยาราง / แยกกันอยู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง   พบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ใน
จังหวัดปตตานี ที่สมรสแลว มีสวนรวมทางการเมืองดานการเปนผูส่ือสารทางการเมืองสูงกวาคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่มีสถานภาพหยาราง / แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน  ที่สมรสแลว จะมีลักษณะของการมี
ความรับผิดชอบสูงกวา    คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่ยังโสด  ประกอบกับการมีวุฒิภาวะที่
สูงกวา ความกลาตัดสินใจ  ทําใหสตรีที่แตงงานแลวเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อแสดงออกถึง
ความปรารถนารูปแบบทางการเมืองที่ตนเองตองการใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนของตนเองและครอบ
ครัว  ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานที่ยังเปนโสด มักจะปลีกตนเองออกจากการเขาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนของตนและเฉื่อยชาตอโอกาสการเขามามีสวนรวมทางการเมือง
(Milbrath , 1977 อางถึงใน ฐิติญาธร   ผองพันธ , 2541 : 88)    กอปรกับ  การมีที่อยูเปนหลักแหลง
เปนคนในภูมิลําเนานั้น  หรือประสบการณที่ไดรับมามากกวา จึงทําให คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน ที่สมรสแลวไดรับความเชื่อถือจากประชาชนในหมูบานมากกวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน ที่เปนโสด หรือ หยาราง  สําหรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่มีสถานภาพหยาราง
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อาจจะตองทําหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวเอง  ตองรับภาระในการเลี้ยงดูลูก   ตองทําหนาที่เปน
ทั้งพอและแมในเวลาเดียวกัน จึงอาจจะไมมีเวลาในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง เชนเดียวกับ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่สมรสแลว  ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของสุธาทิพย   ฉั่วสกุล
( 2541  : 139)  ที่พบวาผูที่มีสถานภาพหยาราง หมาย มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่เปนโสด
และสมรส

7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี  ที่นับถือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไมวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน จะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ก็ถือไดวา
เปนประชาชนของประเทศ จึงมีหนาที่โดยตรงในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ วรรณธนา   ไฝสีดํา  (2542  :  บทคัดยอ) ที่พบวา สตรีในจังหวัดปตตานีที่นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีวิสัยทัศนทางการเมืองไมแตกตางกัน

เมื่อพิจารณารายดานพบวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่นับถือศาสนา
พุทธมีสวนรวมทางการเมืองในดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน  และดานการเปนผูส่ือสารทางการ
เมือง สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
หลักการอิสลามที่ปรากฏอยูในอัลกุรอาน ตอนหนึ่งความวา  “ผูชายคือผูปกปองคุมครองและผูทรง
เล้ียงดูสตรี เพราะพระองคใหคนหนึ่งเหนือกวาอีกคนหนึ่ง และพวกเขา (คือผูชาย ) หาเลี้ยงพวกเธอ
(ผูหญิง) จากสิ่งที่พวกเขาหาได”  (อัลกุรอาน 4 : 34  ซัยยิด ซาอัด อัคตารฺ ริชช่ี , 2526.  ชีวิต
ครอบครัวแหงอิสลาม อางถึงใน วิลาศ  ชูชวย 2543 : 160 ) จะเห็นไดวามีความสอดคลองกันอยูใน
เรื่องที่ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ระหวางเพศชายและหญิงที่แตกตางกัน โดยเพศหญิงมีหนาที่ใน
บานเปนสวนใหญ ดังนั้น หนาที่นอกบานซึ่งรวมทั้งการเปนผูมีบทบาทในชุมชน และดานการเปน
ผูส่ือสารทางการเมือง ของ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงต่ํากวา คณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ที่นับถือศาสนาพุทธ   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นพปฎล
วิเศษสุวรรณภูมิ (2544 : 101)   ที่พบวาปญหาอุปสรรคในการเขามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี
มุสลิม คือ หลักคําสอนของศาสนา  ที่ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ระหวางเพศชายและหญิงที่แตก
ตางกัน  โดยเพศหญิงมีหนาที่ในบานเปนสวนใหญ

แตในดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน (กพสม.)  ที่นับถือศาสนาอิสลามมีสวนรวมทางการเมืองดานดังกลาวสูงกวาคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่นับถือศาสนาพุทธ สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก



111

ในจังหวัดปตตานีเปนพื้นที่ที่มีประชากรรอยละ 80.16  นับถือศาสนาอิสลาม ชาวไทยมุสลิมให
ความนับถือผูนํามาก อีกทั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานเปนผูนําที่ประชาชนในหมูบานคัด
เลือกมาแลว จึงอาจทําหนาที่เปนฐานเสียงหรือหัวคะแนนใหแกพรรคการเมือง  ดังนั้นในการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  การชักชวนใหประชาชนลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือผูสมัครที่ตนชอบ
การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเขารวมประชุมทางการเมือง  ผูนําที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะไดรับ
การยอมรับหรือความสนใจจากประชาชนในพื้นที่นั้นไดดีกวา    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
วิลาศ   ชูชวย (2543 : บทคัดยอ)  ที่พบวา บุคลิกภาพทางการเมืองของชุมชนในชุมชนทุงมะปรัง ซ่ึง
เปนชุมชนของชาวไทยมุสลิม มีลักษณะความโนมเอียงแบบอํานาจนิยม (Authoritarian Orientation)
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง / เกี่ยวเนื่องกับสังคมกรณโดยสถาบันครอบครัวและศาสนา ประชาชนในชุมชม
เกิดการเรียนรูทางการเมืองดวยการเลียนแบบ  หรือการบอกกลาว  โดยศาสนเมธีหรือผูมีความรูทาง
ศาสนา และแรงจูงใจเสริม จากเทวโองการหรือองคอัลลอฮเจา

8. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัดปตตานี  ที่รับรูขาวสารทางการ
เมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมสูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
(กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 1 แหลง  และ 2 แหลง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่ 7

เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ในจังหวัด
ปตตานี  ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการไปลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการเมือง
จาก 1 แหลง  และ  2 แหลง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน ปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
ในจังหวัดปตตานี  ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการ
เปนผูมีบทบาทในชุมชน สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการ
เมืองจาก 2 แหลง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ดานการเปนผูส่ือสารทางการเมือง  ปรากฏวา  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
ในจังหวัดปตตานี  ที่รับรูขาวสารทางการเมืองจาก 3 แหลงขึ้นไป  มีสวนรวมทางการเมืองดานการ
เปนผูส่ือสารทางการเมือง สูงกวาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) ที่รับรูขาวสารทางการ
เมืองจาก 1 แหลง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ทั้งนี้อาจเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ประชาชน
ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน มีเสรีภาพ ในการเลือกรับขอมูลขาวสารไดจากทุก
แหลง   จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  หมวด 3  มาตรา  58  ที่มีใจความสําคัญ
วา   บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ินเวนแตการเปดเผยขอมูลดังกลาวนั้นจะ
กระทบตอความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน   เชนเดียวกับหลักการสําคัญของพระ
ราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ที่ไดกลาวไววา  “เปดเผยเปนหลัก  ปกปดเปน
ขอยกเวน”  และ  “รัฐรูอะไร ประชาชนรูอยางนั้น”   ซ่ึงแสดงฐานะทางกฎหมายวารับรองสิทธิของ
ประชาชนในการรับรูขาวสารตาง ๆ ที่อยูในการครอบครองของหนวยงานรัฐโดยไมจําเปนตองมี
สวนไดสวนเสียในขอมูลนั้น ๆ (สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรม
นูญ สํานักงาน กสส. , มปป. :  196)  และในการรับรูขอมูลขาวสาร  หากเราเลือกรับขอมูลขาวสาร
จากเพียงแหลงเดียว อาจทําใหมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ไมถูกตอง  แตถาหากไดมีการรับรูขาว
สารจากหลาย ๆ แหลง ในเรื่องเดียวกัน จะทําใหมีความเขาใจ หรือมีความรูตอส่ิงนั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น
การไดรับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน  (วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ)  หรือจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  เชน  การเจรจาประชุม  โดยหากบุคคลที่สนใจการเมืองจะมีการติดตอส่ือสาร
ระหวางบุคคลและมีการสนทนาอยางไมเปนทางการขึ้น  มีแนวโนมมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น
ตามไปดวย  นอกจากนี้ บุคคลที่สนใจทางการเมืองจะมีการหาขาวสารทางการเมืองมากขึ้นตามไป
ดวย  และเปนขาวสารทางการเมืองที่บุคคลนั้นสนใจ     ดังที่ บุญธรรม    เลิศสุขีเกษม (มปป. : 8)
ไดกลาวถึงบทบาทของประชาชนในการพัฒนาและสงเสริมประชาธิปไตยไดเปน  2   ระดับ คือ บท
บาทในสวนที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต  และบทบาทในสวนที่เกี่ยวของกับการเมือง  ซ่ึงบทบาทใน
สวนที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ขอหนึ่งคือการรับฟงติดตามขาวสารทางการเมืองอยางสม่ําเสมอ
จากสื่อมวลชนแหลงตาง ๆ  เพราะขาวสารทางการเมืองจะเปนขอมูลในการตัดสินใจ และเปนปจจัย
ของการใชเหตุผล  การที่ประชาธิปไตยของไทยยังไมกาวหนาเทาที่ควรก็เปนเพราะประเทศของเรา
ยังไดรับขาวสาร และมีความรูในทางการเมืองอยางจํากัด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เสนห
นนทะโชติ (2524)  ที่พบวาผูที่มีการสื่อสารทางการเมืองสูง  จะมีแนวโนมที่จะมีระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองสูง และการมีการสื่อสารทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถสื่อ
สารทางการเมืองกันไดโดยอิสระ   มีความสัมพันธกับลักษณะ การมีสวนรวมทางการเมือง  ศึกษา
เชนเดียวกับการศึกษาของวันวิสาข   ชูชนม  (2543 : บทคัดยอ)  ที่พบวาการรับรูขาวสารมีความ
สัมพันธกับวิสัยทัศนตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีนักธุรกิจไทย
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ขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษา “การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ใน
จังหวัดปตตานี” นั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ โดยพิจารณาเปน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู
บาน ในจังหวัดปตตานี มีสวนรวมทางการเมืองอยู ในระดับปานกลาง ซ่ึงยังไมเปนที่นาพึงพอใจ ดัง
นั้น หนวยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมพัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากรตําบล และ
องคกรสงเสริมสิทธิสตรี  ควรจะไดมีการประชาสัมพันธ และปรับปรุงเพิ่มสื่อสารมวลชนที่มีผลตอ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน เพื่อที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานจะไดมีความตื่นตัวทาง
การเมือง ติดตามขอมูลขาวสารและการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางทั่วถึงเพียงพอ อาจจัดทําหอ
กระจายขาวในพื้นที่ตางๆ วิทยุเสียงตามสาย โทรทัศน / วิทยุทองถ่ินการเมืองภาคประชาชน ที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน ใหครบ อีกทั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ควรหมั่นศึกษาหาความรู
และติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หลายๆแหลง เพื่อ
เปนการเพิ่มพูนความรู หรือตรวจสอบวาความรูที่ไดรับมาถูกตองหรือไม

1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานมีสวนรวมทางการเมืองดาน
การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการ
ไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะเปนกิจกรรมที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานเขาไปมี
สวนรวมมากที่สุด และยังเปนการเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง ควรมีการรณรงคไมใหมี
การซื้อสิทธิ- ขายเสียง เพื่อที่วาการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนไปอยางถูกตองตามระบอบ
ประชาธิปไตย จะไดกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง

1.3 จากผลการรวบรวมปญหาอุปสรรคที่พบวา
       1.3.1 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน มีความรูนอย ขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมพัฒนาชุมชน พัฒนากรตําบล ฯลฯ ควรมีการจัดอบรมเพื่อให
ความรูที่เกี่ยวกับการเมืองเพิ่มเติมโดย อาจมีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยว
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือการเลือกตั้งแบบใหมที่ใชระบบบัญชีรายช่ือ เพื่อให
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ไดตระหนักเห็นความสําคัญของสิทธิและหนาที่ในทางการเมือง
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        1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน ไมไดรับการยอมรับในเรื่องการทํางานเทาที่
ควร โดยเฉพาะจากผูชาย จึงทําใหสตรีไมคอยกลาจะเปนผูนําทางการเมือง ดังนั้น ชุมชนควรให
โอกาสสตรีไดเขามามีสวนรวมและแสดงภาวะผูนําในทางการเมืองมากขึ้น และควรมีการเสริมสราง
ความเชื่อมั่นในความสามารถของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานในการเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป

2.1 ควรมีการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะทําใหไดเขาใจถึงปญหา
อุปสรรค และปจจัยที่เกี่ยวของในการมีสวนรวมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนสตรีหมูบาน

2.2  ควรใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษารูปแบบเสิมสรางการมีสวนรวมทางการ
เมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน

2.3 ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมทางการเมืองกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
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