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Professor Doctor Kovit Wongsuraway, Ed. D 102 pages. 

The objective of this research is to study about the level of women’s participation to local 
political in Thungsong district, Nakorn Si Thammarat province and to study on the personal factors 
that affect to such level of participation.  The sample group of the research is 397 women eligible 
voters in Thungsong district of Nakorn Si Thammarat province. Questionnaires were distributed as 
the research tool for this study.  The results were analyzed by data processing program using 
percentage, mean, standard deviation, t- test, One-Way ANOVA, and LSD methods applying 0.05 
significant level. 

From the study, it was found that there is a high level of participating in the local political 
for the women eligible voters living in Thungsong district, Nakorn Si Thammarat province. 
Moreover, from the hypotheses testing, it shows that the personal factors which are age, education 
level, income, and occupation, have some effects on their participation in the local political with 
0.05 significant level.  It conforms to the hypotheses set at the beginning.  However, other factors 
which are the hometown and the duration each sample have been living in the area, do not have any 
effect to the women’ s local political participation in Thungsong district, Nakorn Si Thammarat 
province. Thus, it does not conform to the hypotheses. 
 



บทคดัย่อ 
กนัตญ์าณัฐ อษัฎาวรพฒัน์ 2560: การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของสตรีใน

เขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา รอง
ศาสตราจารย ์ดร.โกวทิ วงศสุ์รวฒัน์ กศ.ด. 102 หนา้ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี คือเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ทอ้งถ่ินของสตรีในเขตอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินของสตรีในเขตอ าเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ สตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 397 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  และค่า One - Way ANOVA และ LSD โดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ สตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  มี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล คือ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพที่ต่างกนั มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของสตรี ในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ส่วน
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ คือ ภูมิล าเนา และระยะเวลาพกัอาศยั ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของสตรี ในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

บทน า 
ขบวนการเคล่ือนไหวของอุดมการณ์สตรีนิยมเกิดขึ้นในสังคมยุโรปตะวนัตก โดยการ

เคล่ือนไหวคร้ังแรกของสตรีนิยม คือ การเคล่ือนไหวเพือ่เรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งอยา่งเท่าเทียม

กนัระหว่างหญิงกบัชาย ในทศวรรษที่ 1840 และ 1850 กว่าผูห้ญิงจะไดสิ้ทธิในการเลือกตั้งเท่ากบั

ผูช้ายในสังคมตะวนัตกตอ้งรอเวลาจนกระทัง่มาถึงตน้ศตวรรษที่ 20 เพราะการขยายสิทธิในการ

เลือกตั้งของบุคคลเป็นเพียงส่วนหน่ึงที่เก่ียวพนักบัความเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และวฒันธรรม

ดา้นอ่ืนๆ อีกหลายประการ (ลาวลัย ์โพธิพพิฒัน์, 2554: 6) 



ภายหลงัจากที่กลุ่มสตรีนิยมไดผ้ลกัดนัจนผูค้นเกิดความสนใจในสิทธิและความเสมอภาค

ระหวา่งสตรีและบุรุษนั้น ส่งผลใหท้ัว่โลกหันมาใหค้วามส าคญัในเร่ืองดงักล่าวมากยิง่ขึ้น สตรีเร่ิม

ไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ รวมถึงไดรั้บโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองส าคญัต่างๆรวมไปถึงดา้นการเมืองดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากสตรีที่เป็นบุคคลส าคญั

ทางการเมืองจากทัว่โลกหลายๆท่านซ่ึงไดรั้บความเคารพและการยอมรับในวงกวา้ง   (ณัฎฐพชัร์ 

ทศันรุ่งเรือง, 2554) 

ส าหรับประเทศไทย เม่ือศึกษาจากอดีตจะพบว่าบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั กล่าวคือ ในสมยัอยธุยาสถานภาพของสตรีตกต ่าลงมากกว่าเดิมมาก

จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ สิทธิตามกฎหมายของสตรียงัดอ้ยกวา่บุรุษ ในขณะที่บทบาท

ของผูช้ายนั้นจะครอบคลุมทุกดา้น บทบาทดงักล่าวไดย้ดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นค่านิยม และ

วฒันธรรมอยา่งหน่ึงของสงัคม ในดา้นการเมืองการปกครองตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองปี

พ.ศ. 2475 พบว่า 17 ปีแรกไม่มีผูห้ญิงไดรั้บเลือกตั้งเป็นส.ส. เลย โดยสตรีไทยไดเ้ร่ิมรับสิทธ์ิอยา่ง

ชดัเจนในรัฐธรรมนูญไทย ปี 2540 มาตรา 30 รับรองความเท่าเทียมหญิงชาย และมาตรา 80 รัฐตอ้ง

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย นอกจากน้ียงัมีองคก์รและหน่วยงานที่เป็นปากเป็นเสียงแทน

หญิงไทย ไดแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติในปี 2543ไดอ้อก 

10 มาตรการพเิศษ เสนอรัฐบาลรับไปด าเนินการ (มนตรี แสนสุข, 2551) 

ในงานวิจยัเร่ืองน้ี ผูศ้ึกษาได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของสตรีในส่วนการเมืองทอ้งถ่ินของ

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชเพราะ มีประชากรทั้งหมด 159,924 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 

79,797 คน หญิง 80,127 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) เม่ือเปรียบเทียบจ านวน

ประชากรระหวา่งเพศชายและเพศหญิง พบวา่เพศหญิงมีจ  านวนมากกวา่ผูช้าย และเม่ือดูจ านวนผูท้ี่

เป็นสมาชิกสภา (อบต. และเทศบาล) จ  านวนผูช้ายมีทั้งหมด 224 คน และผูห้ญิง 32 คน และคณะ

ผูบ้ริหารมีผูช้าย 54 คน และผูห้ญิง 5 คน พบวา่ ผูห้ญิงที่เป็นสมาชิกสภา (อบต. และเทศบาล) มีเพยีง 

10.2% และคณะผูบ้ริหาร มีเพียง 8.5 % เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนทั้งหมด ซ่ึงถือว่าเป็นจ านวนที่

นอ้ยมาก ส าหรับการด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือหนา้ที่ส าคญัในการบริหารงาน 



ดงันั้นงานวิจยัเร่ืองน้ีจึงเกิดขึ้นเพื่อคน้หาค าตอบว่าผูห้ญิงในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพยีงใด ซ่ึงขอ้คน้พบที่ไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินที่จะส่งเสริมใหส้ตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับทอ้งถ่ินของสตรีในเขตอ าเภอ     
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของ
สตรีในเขตอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาที่ไดส้ามารถเป็นแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้มา
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินมากยิง่ขึ้น 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงรูปแบบการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอ
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขต
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 397 คน ประเด็นการวจิยัหลกั คือ วเิคราะห์ระดบัการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน และวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของสตรี ผูว้จิยัระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2559 – เมษายน 2560 

การตรวจเอกสาร 

การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของสตรีในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูศึ้กษาไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี 

4. ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

1. อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

2. สถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
สตรีในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

5. อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

6. ภูมิล าเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

7. ระยะเวลาการพกัอาศยัในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสงต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ต่างกนั 
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อ าเภอเมืองทุ่งสง 

ตัวแปรตาม 

การเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมืองของ

สตรีในการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ดา้นความสนใจทางการเมือง 

2. ดา้นการปรับเปล่ียนทางการเมือง 

3. ดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

 



วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ สตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองทุ่งสง 

จ  านวนทั้งส้ิน 61, 001 คน  

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ค  านวณจากสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองทุ่งสง โดย

ใชสู้ตรของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 45 – 46) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 

จาก 13 ต  าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 397 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวจิยัต่างๆ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ค  าถามเก่ียวกบัลกัษณะบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ภูมิล าเนา ระยะเวลาการพกัอาศยัในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง โดยเป็นค าถาม
ใหเ้ลือกตอบเพยีงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่  2 ค าถามเก่ียวกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขต
อ าเภอทุ่งสง เป็นค าถามปลายปิดแบบตวัเลือก โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนผูศึ้กษาแบ่งไดด้งัน้ี 
 มากที่สุด   5 คะแนน หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระดบัมากที่สุด 
 มาก   4 คะแนน หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
 ปานกลาง  3 คะแนน หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 นอ้ย   2 คะแนน หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 นอ้ยที่สุด  1 คะแนน หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระดบันอ้ยมาก 
 การแปลความหมายระดบัคะแนนใชก้ารหาค่าคะแนนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั แบ่งระดบั 
คะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี   

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น =  
 (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)

  จ านวนชั้น
 

                       = 
(5−1)

5
 

     = 0.80 
 



 
 และมีเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 4.21 – 5.00  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมากที่สุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 1.00– 1.80  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ยมาก 

ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทในการท างานของนายกเทศมนตรี 

และ สมาชิกสภาเทศบาล ระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิงในการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นค าถามปลายเปิด 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาส าหรับการศึกษาไปทดสอบความตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

1. การหาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามที่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลไปปรึกษากบัอาจารยผ์ูค้วบคุม จากนั้นน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา ไดแ้ก่ความสอดคลอ้ง และความครอบคลุมของเน้ือหา และความถูกตอ้งของภาษาที่ใช ้

2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามทั้งหมดไปทดสอบกบั
กลุ่มตวัอยา่งที่มีความใกลเ้คียงกนั จ  านวน 30 คนน าแบบสอบถามที่ไดไ้ปทดสอบความเช่ือมัน่ รวม
โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธอ์ลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏ
วา่ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.862 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศึกษาจากแนวคิด เอกสารขอ้มูล และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา 

2. น าแบบสอบถามที่ไดรั้บคืนมา น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั 

3. น าแบบสอบถามทั้งหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
 



 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่แสดงระดบั

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นการที่สตรีเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองทุ่งสง 

3. การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย (t-test) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าของตวั
แปรที่มี 2 กลุ่ม คือ ภูมิล าเนา 

4. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบ
ตวัแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ  
และระยะเวลาการพกัอาศยัในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง 

ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. อายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง 18 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา

คือ 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.2 และ 17.9 ตามล าดบั 
2. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.9 

รองลงมาคือ โสด และ หมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 44.6 และ 8.6 ตามล าดบั 
3. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั ปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ อาชีวศึกษา/มธัยมศึกษา และ ต ่ากว่ามธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.2 
และ 13.1 ตามล าดบั 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10,000 บาท และ 15,001 - 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 28.2 และ 26.2 ตามล าดบั 

5. อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.4 
รองลงมาคือ รับจา้ง และพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ 15.9 ตามล าดบั 



6. ภูมิล าเนา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เกิดในเขตพื้นที่อ  าเภอทุ่งสง คิดเป็นร้อยละ 
55.7 และไม่ไดเ้กิดในเขตพื้นที่อ  าเภอทุ่งสง คิดเป็นร้อยละ 44.3 

7. ระยะเวลาการพักอาศัย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการพกัอาศยั 11 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาคือ 2 - 5 ปี แบะ 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.1 และ 9.6 ตามล าดบั 
 

ระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความ
ความสนใจทางการเมือง ดา้นการปรับเปล่ียนทางการเมือง และดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง
จากผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ 

 ด้านความความสนใจทางการเมือง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ทอ้งถ่ิน ดา้นความสนใจทางการเมือง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 หมายความว่าสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ดา้นความสนใจทางการเมืองอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาใน
แต่ละกิจกรรมแลว้ พบวา่ ในกิจกรรม ท่านติดตามข่าวการเมืองผา่นทางวทิย ุสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมี
ส่วนร่วมมากที่สุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านติดตามข่าวการเมืองผ่านทางบุคคลอ่ืน 
เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบา้น ฯลฯ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.19 ท่านติดตามข่าวการเมืองผ่านทางโทรทศัน์
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.14 ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรมที่สตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ท่าน
ติดตามข่าวการเมืองผา่นทางหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.21 
 ดา้นการปรับเปล่ียนทางการเมือง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
ดา้นการปรับเปล่ียนทางการเมือง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 หมายความว่าสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ดา้นการปรับเปล่ียนทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาใน
แต่ละกิจกรรมแลว้ พบว่าในกิจกรรม ท่านไปตรวจสอบรายช่ือของท่านในบญัชีรายช่ือก่อนการ
เลือกตั้ง สตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมมากที่สุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านไดไ้ปใช้
สิทธิลงคะแนน หรือ ลงรับสมัครเลือกตั้ง  ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.27 ท่านติดตามและตรวจสอบการนับ
คะแนนการเลือกตั้ง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรมที่สตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วม
นอ้ยที่สุด คือ ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในการจดัการปัญหาทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.49 

ดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
ดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.69 หมายความว่าสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาใน



แต่ละกิจกรรมแลว้ พบวา่ ในกิจกรรม ท่านชกัชวนใหผู้อ่ื้นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  สตรีที่มีสิทธิ
เลือกตั้งมีส่วนร่วมมากที่สุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.32 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านชกัชวนให้ผูอ่ื้นเลือกผูส้มคัรที่
ท่านช่ืนชอบ  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.28 ท่านสนใจสมคัรเขา้รับการเลือกตั้ง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.05 ตามล าดบั
ส าหรับกิจกรรมที่สตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมนอ้ยที่สุด คือ ท่านไดร่้วมท ากิจกรรม หรือภารกิจ
ต่างๆที่ไดรั้บมอบหมายจากพรรคการเมือง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03 

 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยู่ในระดับสูง มีระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.85 (SD = 0.386) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านความสนใจทาง
การเมือง รองลงมาคือ ดา้นการปรับเปล่ียนทางการเมือง และดา้นดา้นการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 1 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ขอ้มูลพื้นฐานต่างกนั มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรีในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั 

การเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
ของสตรี 

ค่านัยส าคญั 

อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดือน 

อาชีพ ภูมลิ าเนา 
ระยะเวลา 
การพักอาศัย 

ด้านความสนใจทาง
การเมือง 

0.000* 0.002* 0.009* 0.182 0.000* 0.197 0.556 

ด้านการปรับเปลีย่นทาง
การเมือง 

0.217 0.743 0.016* 0.160 0.046* 0.126 0.014* 

ด้านการเคล่ือนไหวทาง
การเมือง 

0.000* 0.018* 0.347 0.036* 0.011* 0.012* 0.183 

โดยรวม 0.000* 0.008* 0.007* 0.019* 0.001* 0.112 0.192 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน อาชีพต่างกัน มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที่มีภูมิล าเนา และระยะเวลาการพกัอาศยัในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง ต่างกนั 
มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้



ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดบัทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอ

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช”  ผูศ้ึกษาไดรั้บขอ้เสนอแนะบางประการ เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช  โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี  

1. ด้านความสนใจทางการเมือง จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ในดา้นความสนใจทางการเมืองมากที่สุด แต่เม่ือวเิคราะห์รายประเด็นพบวา่  

1.1. การติดตามข่าวการเมืองผ่านทางหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย) มีระดบั

การมีส่วนร่วมปานกลาง จึงควรมีการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย) ในชุมชนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารครบถว้น สะดวกรวดเร็ว และทนัเวลามาก

ยิง่ขึ้น และควรมีมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของข่าวสารทางดา้น

การเมือง โดยอาจจดัให้มีส่ือประชาสัมพนัธ์ เช่น หนังสือพิมพ ์ป้ายประกาศ  ไวต้ามที่ชุมชนต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับส่ือ และกระตุน้ให้ประชาชนมีความต่ืนตวัในเร่ืองนั้นๆ และจะช่วยให้

ประชาชนมีความสนใจทางการเมือง เกิดความกระตือรือร้น อนัน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในที่สุด 

2. ด้านการปรับเปลี่ยนทางการเมือง ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในระดบัมาก เม่ือ

พจิารณารายขอ้พบวา่ ควรสนบัสนุนการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี เพิม่เติมในประเด็น
ดงัน้ี  

2.1. การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทอ้งถ่ิน ดังนั้นผูท้ี่เก่ียวขอ้งควร

สนับสนุนให้สตรีเขา้มามีบทบาทในชุมชนมากยิง่ขึ้น เช่น การสนับสนุนให้สตรีเป็นส่วนหน่ึงของ
พรรคการเมือง 

2.2. การติดตามและตรวจสอบการนับคะแนนการเลือกตั้ง ดงันั้น ควรเปิดจดั
ใหส้ตรีที่มีความสนใจในการเลือกตั้ง เป็นผูต้รวจสอบประจ าในแต่ละเขตเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ินของ

ตน 

2.3. การติดตามและตรวจสอบการท างานของหน่วยงานในพื้นที่ ควรมอบ
หนา้ที่ใหส้ตรีมีส่วนร่วมในในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 



2.4. การเสนอขอ้คิดเห็นที่เก่ียวกบัการท างานของหน่วยงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้งใน

หน่วยงาน ดงันั้น ควรสนับสนุนให้สตรี มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการเมืองและการอ่ืนใดที่
อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 

2.5. การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในการจดัการปัญหาทอ้งถ่ิน ดงันั้น ควรมี
การสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดับริการสาธารณะในระดบัทอ้งถ่ิน อาจจดัตั้ง

กลุ่มสตรี เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน และร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ซ่ึงจะท าให้

ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคญัของตนเองต่อทอ้งถ่ิน และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาทอ้งถ่ินของตน 

2.6. การเขา้ร่วมกิจกรรมในการก าหนดนโยบายเพื่อน ามาใช้ในพื้นที่ ดงันั้น 

ควรสนับสนุนให้สตรี เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง และการ
บริหารงานในทอ้งถ่ิน และรับฟังความคิดเห็นของสตรีมากยิง่ขึ้น จะท าให้สตรีเกิดความรู้สึกถึง

ความส าคญัของตน และจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิง่ขึ้น 
2.7. การร่วมกิจกรรมทางการเมือง เพราะทราบข่าวสารจาก “ส่ือ” ต่างๆ ดงันั้น 

ควรมีการประชาสัมพนัธ์เม่ือมีก าหนดการจดักิจกรรมทางการเมือง ให้ประชาชนได้ทราบอยา่ง

ทัว่ถึง เพือ่เขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ มากยิง่ขึ้น 

3. ด้านการเคล่ือนไหวทางการเมือง ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 

แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัการมีส่วนร่วมดา้นอ่ืนๆ พบวา่ มีส่วนร่วมนอ้ยที่สุด และผูต้อบแบบสอบถาม

มีส่วนร่วมในระดบัปานกลางในประเด็นดงัน้ี  
3.1. การช่วยประชาสัมพนัธ์  นโยบายของพรรคการเมือง หรือผูส้มัครรับ

เลือกตั้ง ดงันั้นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรให้การสนับสนุนสตรี และให้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
กิจกรรมของพรรคการเมืองใหม้ากขึ้น เช่น การเลือกตั้ง การอาสาสมคัรประจ าพรรคการเมือง รวม

ไปถึงการเลือกผูแ้ทนสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นสตรี 

3.2. การร่วมประชุมทางการเมืองกับพรรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
ดงันั้น ควรมีการเปิดโอกาส และประชาสมัพนัธอ์ยา่งทัว่ถึงเม่ือมีการประชุม เพือ่สนบัสนุนให้สตรี

เขา้ร่วมประชุมรับฟังการแถลงนโยบายของพรรคการเมือง หรือเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบนั และจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองมากยิง่ขึ้น  



3.3. การได้ร่วมท ากิจกรรม หรือภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากพรรค

การเมือง ดังนั้น ควรให้ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อที่จะให้สตรีได้เรียนรู้
เก่ียวกับกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เขา้ใจ และด าเนินการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรม หรือ

ภารกิจต่างๆ ที่ไดรั้บมอบหมายจากพรรคการเมืองไดม้ากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของสตรี 

ในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผูศึ้กษาใคร่ขอเสนอแนะวา่การศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดบัทอ้งถ่ิน กบัระดบัชาติ 

 2. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของสตรี 

ในเขตอ าเภอเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผูศึ้กษาใคร่ขอเสนอแนะวา่การศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของสตรี หรือศึกษาเร่ือง

แรงจูงใจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของสตรี 

3. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผู ้

ศึกษาใคร่ขอเสนอแนะวา่การศึกษาคร้ังต่อไป ควรใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภทอ่ืน 

นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ มาก

ยิง่ขึ้น 
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