การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี
The Development of the Political Role of Women
วิภาพรรณ อุปนิสากร*
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี
เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี เพื่อน�ำแนวทางการพัฒนาบทบาททางการ
เมืองของสตรี และน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) เขตต�ำบลกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ�ำนวน ๔๐ คน แล้วสรุปตามข้อค�ำถามทั้ง
๕ แบบเป็นขั้นตอน โดยการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีจังหวัดยโสธร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลทีม่ คี วามเทีย่ งตรง และสอดคล้องกับเนือ้ หา และกลุม่ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทัง้ ๔๐ คน
ใช้เป็นส่วนส�ำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร คือการพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี ด้านประชาธิปไตย ด้านเจคติและ ด้านพฤติกรรม ให้กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่มีความรู้แบบประชาธิปไตย เจคติและพฤติกรรมทางการเมือง เนื่องจากสตรียังไม่มีการพัฒนา
เท่าที่ควรจึงไม่กล้าแสดงบทบาทที่ตัวเองมีอยู่ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อพัฒนาบทบาททั้งสามด้านอย่างสม�่ำเสมอ
แล้วจะท�ำให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นไป
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, บทบาททางการเมือง, สตรี

Abstract
This research aims to study the factors that influence the development of the
political role of women, to the development of the political role of women, to the
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development of the political role of women. And brought to trial with a target sample.
The Primary Health Care group volunteers (VHV). Kut Chum District, Yasothon Province
Kut Chum District 40 and summarized by the question, as well as five steps, using
questionnaires, tests and interviews. To describe the relationship between different
factors. Related to the development of the political role of women Yasothon. In order
to obtain information that is accurate and relevant to the content. Volunteers and
members of the Primary Health Care 40 people as part of a more complete analysis. The
research found that Factors affecting the development of the political role of women in
the province. The development of common knowledge. To be used in the development
of the political role of women, democracy and the activity behaviors to target the most
knowledgeable democracy. Activity and political behavior Because women do not
develop as they should, therefore, not the role itself is. The research suggests that the
development of the three sides, it is consistently the political equality with men.
Keywords: The development, Political Role, Women

๑. บทน�ำ

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี
โดยให้สตรีมบี ทบาททางการเมือง ได้รบั ความสนใจ
และมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภายหลังทีอ่ งค์การ
สหประชาชาติได้ก�ำหนดให้ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ หรือ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีสตรีสากล สตรีจ�ำเป็นต้องเข้า
มามีบทบาทในการคิดและตัดสินใจในระดับต่างๆ
เพราะการตัดสินใจเหล่านัน้ จะมีผลกระทบต่อชีวติ
ความเป็นอยูข่ องสตรีโดยรวม สัดส่วนการมีบทบาท
ทางการเมืองของสตรีในประเทศต่างๆ พบว่ายังมี
สัดส่วนค่อนข้างต�ำ่ องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ระบุวา่ แม้วา่ จะมีจำ� นวนสตรีเป็นครึง่ หนึง่
ของประชากรโลก แต่สตรีได้รบั เลือกตัง้ ให้เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งสมาชิกในรัฐสภาเพียงร้อยละ ๑๒ และได้
รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเพียงร้อยละ ๓

ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของการมีบทบาททางการเมือง
ของสตรีในระดับท้องถิ่นนั้นมีสัดส่วนที่ดีกว่าใน
ระดับชาติ แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
การมีบทบาททางการเมืองของสตรีอย่าง
เสรี ถือเป็นพื้นฐานของกระบวนการทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อน�ำไปสู่
กระบวนการให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจทางการเมืองอัน
ชอบธรรม ในสังคมประชาธิปไตยสิง่ ส�ำคัญประการหนึง่
คือ การทีส่ ตรีตอ้ งมีบทบาทในการปกครองประเทศ
หรือใช้สทิ ธิเพือ่ แสดงบทบาทต่างๆ ในทางการเมือง
ได้โดยตรง ภายใต้กรอบของกฎหมาย ถือเป็น
เงื่อนไขอันจ�ำเป็นของระบอบประชาธิปไตย ทั้งใน
แง่ ข องหลั ก การและอุ ด มการณ์ การมี บ ทบาท
ทางการเมื อ งสตรี ถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ เพราะ
ประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการมี
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บทบาทของบุรุษและสตรี ดังนั้น การมีบทบาท
ทางการเมืองของสตรี จึงเป็นสิทธิทางการเมืองของ
ฝ่ า ยที่ จ ะอยู ่ ใ ต้ ก ารปกครอง ในการเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการทางการเมือง เพื่อแสดงเจตนาเกี่ยว
กับอ�ำนาจ ผลประโยชน์ แม้กระทัง่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยก็บัญญัติรับรองสิทธิความเสมอ
ภาคของบุรุษและสตรีไว้อย่างชัดเจน สังคมไทยได้
เปิดโอกาสให้สตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เช่นเดียวกับบุรุษ โดยเฉพาะการเข้ามามี
บทบาทกิจกรรมทางการเมืองซึ่งก็ได้มีการยอมรับ
บทบาทและความสามารถของสตรีมากยิ่งขึ้นจน
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม จึงกล่าวได้ว่า สตรี
ได้กลายเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่มีความส�ำคัญ
ในสั ง คมจากค่ า นิ ย มในปั จ จุ บั น เชื่ อ ว่ า อ� ำ นาจ
ทางการเมืองควรที่จะกระจายอ�ำนาจไปสู่สตรีโดย
ไม่จ�ำกัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ หรือศาสนา ดังนั้น
สตรีควรที่จะมีบทบาททางการเมืองอย่างแท้จริง
และทัว่ ถึง ซึง่ นับว่าเป็นผลดีตอ่ การเปลีย่ นแปลงใน
สถานภาพทางการเมืองของสตรีโดยปัจจัยส�ำคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คือ การให้สตรีได้รับ
โอกาสทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ข้อดีของกลุ่มสตรี
ทดลองนี้คือ มีประสบการณ์ ความต้องการ นิสัย
ใจคอ มีมมุ มองและความสามารถทีแ่ ตกต่างจากบุรษุ
จึงมีความละเอียดรอบคอบในการจัดท�ำแผนงาน
โครงการฯ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่ง
เป้าประสงค์การวิจยั เชิงพืน้ ทีจ่ งั หวัดยโสธร เกีย่ วกับ
การพั ฒ นาบทบาททางการเมื อ งของสตรี เ ป็ น
ส�ำคัญ เพราะการพัฒนาบทบาททางการเมืองเป็น
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เป้าหมายที่ส�ำคัญของการพัฒนาระบบการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึง
ระบอบการปกครองนั่นก็คือ ประเทศใดที่สตรีมี
ระดับการมีบทบาททางการเมืองสูงย่อมแสดงถึง
ความเป็นประชาธิปไตยสูง การที่สตรีในจังหวัด
ยโสธรมีโอกาสเข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากขึน้
ทั้งในการเมืองระดับชาติ และโดยเฉพาะการเมือง
ในระดับท้องถิน่ มีสตรีจำ� นวนมากทีไ่ ด้รบั การเลือก
ตั้งเข้าไปท�ำหน้าที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นและ
ระดับชาติ จึงเป็นแรงดลใจให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษา
การพัฒนาบทบาทต่อการมีบทบาททางการเมือง
ของสตรี ใ นจั ง หวั ด ยโสธร ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ส ตรี ยิ่ ง มี
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิและโอกาสอย่างทัดเทียมกัน
ในสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีสว่ นร่วม
ในทางสังคม และการเมืองเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับสตรีทมี่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ โดยเน้น
ทีก่ ลุม่ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
เขตต� ำ บลกุ ด ชุ ม อ� ำ เภอกุ ด ชุ ม จั ง หวั ด ยโสธร
ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
เข้ามามีบทบาททางการเมืองของสตรีมากยิ่งขึ้น
และถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นจริงในการพัฒนาบทบาทต่อการมี
บทบาททางการเมืองของสตรี และที่มีอิทธิพล
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นไปเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่
ให้กับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี
ต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
บทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร
๒. เพือ่ สร้างแนวทางในการพัฒนาบทบาท
ทางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร
๓. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบทบาท
ทางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อในการ
พั ฒ นาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวั ด
ยโสธร ประกอบด้วย ๑) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ๒) ศึกษาจาก
บุคคลที่เป็นผู้น�ำทางการเมืองที่เป็นสตรีในจังหวัด
ยโสธร
ขั้นตอนที่ ๒ สร้างแนวทางการพัฒนา
บทบาททางการเมื อ งของสตรี ใ นจั ง หวั ด ยโสธร
ประกอบด้วย ๑) สรุปบทเรียน ๒) สรุปจากเอกสาร
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ๓) จั ด การความรู ้ โ ดยมี ที่
ปรึกษา ผู้ช่วยผู้วิจัย และ ๔) สร้างโครงการและได้
โครงการอบรมทางการเมืองที่เป็นสตรีในจังหวัด
ยโสธร
ขั้นตอนที่ ๓ น�ำโครงการพัฒนาบทบาท
ทางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธรไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่ม
ทดลอง ในการวิจัยในระยะที่ ๓ คือ กลุ่มสมาชิก
อาสามสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เขตต�ำบล
กุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ�ำนวน ๔๐ คน
ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ก่อนการ
อบรมให้ทดสอบโดยใช้แบบสอบถาม ด้านความรู้
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ความเข้าใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้าน
เจตคติทมี่ ตี อ่ บทบาททางการเมืองของสตรีตามวิถี
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตย ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นตารางการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการอบรม
ตามก�ำหนดเวลา ๑๓-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
และ ๓) การด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design)
โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ One -Group Pretest-Posttest Design โดยการเลือกแบบจาการ
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คือ กลุ่มสมาชิกอาสามสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) เขตต�ำบลกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
จ�ำนวน ๔๐ คน
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนการประเมินผลการ
พัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร
ประกอบด้ วย ๑) ทดสอบกลุ ่ ม ตั วอย่ า งโดยใช้
แบบสอบถาม ๒) เก็บข้อมูลประเมินผลที่ได้จาก
แบบสอบถาม และ ๓) น�ำผลที่ได้จากการทดลอง
มาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปผลการด�ำเนินการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาบทบาททางการ
เมืองของสตรี ในจังหวัดยโสธร พบว่า มี ๓ ปัจจัย
ทีม่ ผี ลคือ ด้านความรูค้ วามเข้าใจทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ด้านเจตคติที่มีต่อบทบาททางการ
เมื อ งของสตรี ต ามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย และด้ า น
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
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ผู ้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบสมมุ ติ ฐ าน แบบเป็ น ขั้ น ตอน
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของ
สตรี เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้อง
กับความเป็นจริงของผู้น�ำสตรี และสตรี โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธสี มั ภาษณ์เชิงลึก
กับผู้น�ำสตรี และสตรีทั้งหมด ๔๐ คน เพื่อใช้เป็น
ส่วนส�ำคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้มคี วามสมบูรณ์
มากขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาเกีย่ วกับสตรีกลุม่
ทดลอง ผลการศึก ษาจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของสตรี
มากยิ่งขึ้นและถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะสามารถ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น จริ ง ในการพั ฒ นา
บทบาททางการเมืองของสตรี และทีม่ อี ทิ ธิพลเป็น
ไปตามเจตนารมณ์ ข องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นไปเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่
ให้กับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี
ต่อไป

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่กลุ่มทดลอง
กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
เขตต� ำ บลกุ ด ชุ ม อ� ำ เภอกุ ด ชุ ม จั ง หวั ด ยโสธร
จ�ำนวน ๔๐ คน ได้น�ำความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ทางการเมืองของสตรีทผี่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ไปทดลอง
ใช้แล้ว ท�ำให้ผลการทดลองในด้านความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยด้านเจตคติ
ที่ มี ต ่ อ บทบาททางการเมื อ งของสตรี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางการ

ธรรมทรรศน์

55

เมืองแบบประชาธิปไตย มีบทบาททางการเมือง
มากขึน้ สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยใช้ความรูค้ วาม
เข้าใจ การพัฒนาเจตคติ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
มาพัฒนาบทบาททางการเมือ ดังนี้
๑. การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื่องจาก ตอบสนอง
ความต้องการของสตรีส่วนใหญ่ ระบบการเมือง
ต้องเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน
การควบคุม ก�ำกับ ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ระบบการเมืองดังกล่าว
จึงจะถือว่าเป็น “ระบอบประชาธิปไตย” ที่แท้จริง
พร้อมกันนี้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
จะต้องเปิดโอกาสให้ สตรีได้แสดงทัศนะและเข้ามา
มีบทบาททางการเมือง มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของ เพือ่ เป็นการช่วยให้รฐั บาลมีความรอบคอบใน
การบริหารประเทศ และสอดคล้องตรงกับความ
ต้องการของสตรีมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นการควบคุม
การบริหารอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้มีการกระจาย
อํานาจสูท่ อ้ งถิน่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมนัน้ การศึกษา
ก็เป็นตัวแปรทีส่ าํ คัญ ทีจ่ ะส่งผลให้การมีบทบาทใน
การเสนอ ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การที่ จ ะให้ ส ตรี เ ข้ า ใจในสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานได้ นั้ น
ประการแรกควรต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
ถึงสิทธิและบทบาทขั้นพื้นฐานและควรปลูกฝัง
ว่าการเมือง เป็นเรื่องของทุกคนมิใช่จํากัดแต่เพียง
กลุม่ บุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ซึง่ การส่งเสริม
และปลูกฝังดังกล่าวควรเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก เช่น
ฝึกให้ มีบทบาทในการออกสิทธิแสดงความคิดเห็น
เป็นต้น ประการต่อมา ควรส่งเสริม ความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมี
บทบาทของสตรี ด้านการกระจายอาํ นาจ สูอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรของ
โรงเรียน ประการสุดท้ายซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่
สาํ คัญทีส่ ดุ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
สตรีมคี วามเข้าใจ เกีย่ วกับการปกครองส่วนท้องถิน่
และการมีบทบาทของสตรี โดยการประสานงานทัง้
ทางภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ เพือ่ สอดแทรก
ความรูด้ งั กล่าวนัน้ ไว้ในกิจกรรมต่างๆ หากปลูกฝัง
ให้สตรี สามารถเข้าใจใน สิทธิและบทบาทขั้นพื้น
ฐานของตนเอง และสนับสนุนการมีบทบาทในการ
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
แล้ว สิง่ นัน้ จะเป็นตัวช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนใน
ระยะยาวให้ ส ตรี ในท้ อ งถิ่ น เข้ า มาบทบาทใน
ทางการเมืองได้ สอดคล้องกับแนวคิดของนาง
หม่อน ทวีศักด์ กล่าวว่า การพัฒนาด้านความรู้ใน
การเมืองแบบประชาธิปไตย ต้องมีการสร้างเครือข่าย
ความรู ้ โ ดยการจั ด ตั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่
ทางการเมือง สิทธิ์ในการเลือกตั้ง พัฒนาโดยการ
สือ่ สาร สือ่ โซเชียล ฯลฯ เพราะยุคนีถ้ า้ มีการเผยแผ่
ทางโลกออนไลน์จะรวดเร็วมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
สตรีทดลอง จะสามารถน�ำความรู้ที่ได้มาไปพัฒนา
ต่อยอดท�ำความรูค้ วามเข้าใจด้านความรูใ้ นการเมือง
แบบประชาธิปไตยให้กบั ครอบครัวและชุมชนต่อไป
เจตคติดา้ นความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยให้
ถูกตองและใกล้เคียงสภาพความ เป็นจริงที่สุดนั้น
ต้องตระหนักถึงข้อจํากัดในการประเมินดังกล่าวคือ
การวัดเจตคติของกลุม่ สตรีทดลอง ด้านความเสมอ
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ภาคหญิงชายมีมติ ทิ เี่ กีย่ วข้องหลายมิติ อาทิ มิตทิ าง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจน ความเสมอ
ภาคหญิงชายในครอบครัว ซึ่งล้วนมีผลต่อความ
เสมอภาคหญิงชายอย่างลึกซึ้งและซับซ้อน ทองใส
อุปชัย กล่าวว่า การพัฒนาด้านความรู้ในการเมือง
แบบประชาธิปไตย เริ่มต้นของการพัฒนาสตรี
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยก่อน เมื่อเกิดการพัฒนาสิ่งต่างก็จะ
ตามมา นอกจากความรู้เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็จะ
มีการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน กลุ่มสตรีต้องมีการ
ปฏิวตั ใิ นความคิด ทัศนะคติ รวมทัง้ กระบวนวิสยั ทัศน์
ของสังคมโดยรวม ให้เปิดกว้างมากขึ้น ยอมรับ
กับความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม
ร่วมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในสังคม ธรรมาภิบาล
ในระบอบประชาธิ ป ไตย เปิ ด โอกาสให้ ค วาม
หลากหลายของสตรีรวมพลังและสามารถสะท้อน
ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ มันจึงเป็นทางตรงที่สุด
ที่จะให้การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของไทยเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียวไปสู่ ความ
ยั่งยืนที่แท้จริง อุรา เด่นค�ำภู กล่าวว่า การพัฒนา
ด้ า นความรู ้ ใ นการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตย
การเมืองคือการจัดสรรอ�ำนาจเพือ่ ประโยชน์สขุ ทุก
คนประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ ๒ ประการ
ประการแรก เป็นอ�ำนาจสูงสุดในแผ่นดิน ประการ
ที่ ส อง จุ ด มุ ่ ง หมายของการใช้ อ� ำ นาจต้ อ งเพื่ อ
ประโยชน์สขุ ของประชาชน การเมืองมีความส�ำคัญ
ต่อวิถีชีวิตของทุกคน คือถ้าสตรีมีความรู้ความ
เข้ า ใจทางการเมื อ ง ก็ ต ระหนั ก ดี ว ่ า ถ้ า ระบบ
การเมืองดีจะท�ำให้ได้ผู้น�ำที่ดี และผู้น�ำที่ดีย่อม
สร้ า งสรรค์ ทุ ก คนอยู ่ ดี กิ น ดี ความมั่ น คงอุ ด ม
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สมบูรณ์หรือความอดอยากยากจนของทุกคนจึงขึน้
อยู่กับระบบการเมืองเป็นส�ำคัญ ดังนั้นเมื่อพัฒนา
ความรูใ้ นการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยการเผยแพร่
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแล้ว สตรีทกุ ท่านก็ควร
เอาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำเพื่อน�ำไปสู่
พัฒนาเกี่ยวกับการเมืองและการแสดงบทบาท
ทางการเมืองของสตรีต่อไปในอนาคต อย่างถาวร
และตลอดไปในอนาคต ภัทรวรินทร์ ทองน้อย
กล่าวว่า การพัฒนาด้านความรู้ในการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อเรามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองแบบประชาธิปไตย
แล้ว สิ่งที่ตามมาคือการน�ำเอาความรู้ที่ได้ น�ำไป
สร้ า งบทบาททางการเมื อ งของสตรี เริ่ ม จาก
ครอบครัว ชุมชน จังหวัด ฯลฯ น�ำความรู้ความ
สามารถที่มีที่ได้จากการประชุมไปต่อยอดในการ
พัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย การพัฒนา
โครงสร้ า งทางการเมื อ งการปกครองให้ เ ป็ น
ประชาธิปไตยแนวทางนี้ เป็นบันไดขั้นต้นของ
ทุกสังคมที่จะก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตย คือการ
พัฒนาให้สังคมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
จะต้องก�ำหนดโครงสร้างทางการ เมือง การปกครอง
ให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตย
อย่างครบถ้วน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตย ก็คือ แบบแผนทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลทีม่ ตี อ่ ระบบการเมืองและ
องค์กรการเมือง เป็นผลมาจากกระบวนการหล่อหลอม
อบรมทางการเมื อ งที่ ถ ่ า ยทอดสื บ เนื่ อ งกั น มาทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ ควรจัดให้มกี ารประชุม
๑

ธรรมทรรศน์

57

เพือ่ พัฒนาให้ความรูก้ บั สตรีบอ่ ยครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ�
เอาความรู้ที่มีได้มาแสดงออกถึงบทบาทของสตรี
แล้วก้าวต่อไปในสังคมการเมืองอย่างมีความรู้และ
กล้าที่จะแสดงออกของสตรีอย่างมีความเชื่อมั่น
ต่อไป
๒. การพั ฒ นาเจตคติ ที่ มี ต ่ อ บทบาท
ทางการเมืองของสตรีตามวิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้
เนื่องจาก เน้นสร้างสังคมไทยที่มีความเสมอภาค
คนในสังคมมีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึง
บทบาทสตรีในบริบทต่างๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน แนวทางในการ
ด�ำเนินงานเน้นการส่งเสริมและจัดให้มกี ารให้การศึกษา
เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี และ
บุรุษทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ ผ่านกระบวนการ
พัฒนาครู อาจารย์ หลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน การให้ข้อมูลและการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การผลิตสือ่ ต่างๆ และการก�ำหนดมาตรฐานในการ
เผยแพร่และสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสม การ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการการคุม้ ครองสิทธิความเป็น
มนุษย์ และเพื่อให้สามารถด�ำเนินการอย่างชัดเจน
จะต้องด�ำเนินการส�ำรวจเจตคติของคนในสังคมต่อ
บทบาทของบุรษุ และสตรี โดยจัดท�ำโครงการศึกษา
วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกฝังเจตคติ
ทีด่ ี รวมทัง้ แนวทางการรณรงค์เพือ่ ปรับกระบวนทัศน์
และเจตคติของคนในสังคมที่มีต่อบทบาทของสตรี
สอดคล้องกับแนวคิดของพัชนี วรกวิน๑ กล่าวว่า

พัชนี วรกวิน, จิตวิทยาสังคม, (นนทบุรี : สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, ๒๕๒๒), หน้า ๗๔.
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วิธีการที่มีผลต่อการพัฒนาเจตคติไว้ดังนี้ การแนะ
ให้เปลีย่ น (Suggesuon Situation) การแนะมี ๒ วิธี
คือ ๑) แนะนําตามปกติ คือ คําแนะนําจากกลุ่ม
เพื่อน ผู้มีความสําคัญทางสังคม หรือแก่ตนเอง
หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การสะกดจิต ซึ่งทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการสัมผัสและการเคลื่อนไหว ๒)
การทําให้เกิดการคล้อยตาม (Conformity Situation) เป็นการสื่อสารโดยการแนะน�ำให้เขาเกิด
ความรู้สึกโดยตัวเอง เพื่อที่จะต่อยอดน�ำไปสู่การ
พัฒนาต่อไป เจตคติ คือ ความชอบ หรือความตัง้ ใจ
ในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองกับชุมชน ความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับชุมชน ความตัง้ ใจทีจ่ ะมีสว่ นร่วม
กับภาคประชาสังคม ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมใน
ประเด็นต่างๆ ของสังคม ภาคประชาสังคม ชีวิต
การเมือง ชีวิตชุมชน และชีวิตของโลก ความตั้งใจ
ที่จะปรับปรุง สังคมให้ดีขึ้นตามที่เกิดขึ้นจากค่า
นิยม และคุณธรรมของพลเมือง คูณ ปัน้ ทอง กล่าวว่า
การพัฒนาเจตคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
จะต้องสร้างเจตคติที่ดีในทางการเมืองให้ดีก่อน
ยกตัวอย่างการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เลือกตัง้ มีบทบาทในการเมือง สร้างความเท่าเทียม
เพราะเจตคติของคนมีไม่เหมือนกัน อาจจะไปใน
ทิศทาง บวก (+) หรือ ลบ (-) ชอบหรือไม่ชอบ
ดีหรือไม่ดี ก็ได้ ดังนั้น ถ้ามีเจตคติทางบวกต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลายาวนาน
แล้วพฤติกรรม หรือความคิดยอมสอดคลองกับ
หลักประชาธิปไตย คือ อยู่ด้วยกันด้วยการร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน ยอมรับนับถือกันและกัน แก้ปัญหา
ร่วมกันด้วยวิธกี ารแห่งปัญญา การประชุมในครัง้ นี้
จึงป็นสิง่ ดีเพือ่ ทีจ่ ะได้มองเห็น แลกเปลีย่ นความคิด
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ซึ่งกันและกัน และได้น�ำไปพัฒนา ทองจันทร์ สีกา
กล่ า วว่ า การพั ฒ นาเจตคติ ท างการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย จะต้องมอง อารมณ์ทมี่ ตี อ่ เป้าหมาย
เจตคตินนั้ เปาหมายจะถูกอารมณ์ชอบหรือไมชอบ
ถูกใจหรือไม่ถูกใจ สวนประกอบ ด้านอารมณ์
ความรูสกึ นีเ้ องทีท่ าํ ให้บคุ คลเกิดความดือ้ ดึงยึดมัน่
ซึง่ อาจกระตุน้ ให้มปี ฎิกริยาตอบโตไดหากมีสงิ่ ทีข่ ดั
กับความรูสกึ มากระทบก็จะท�ำให้เจตคติในเวลานัน้
เปลี่ยนไป เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล
ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมาแต่กำ� เนิด หากแต่วา่ จะชอบ
หรือไม่ชอบ สิ่งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มี
ประสบการณในสิ่งนั้นๆ แล้ว ดังนั้น ในการพัฒนา
เจตคติของบุคคลกับการเมืองต้องเลือกด้านที่ดี
มุมมองทีด่ ี อารมณ์และความคิดจึงจะน�ำพาเจตคติ
ทางการเมืองจึงจะไปในทางที่ดีเป็นต้น สายทอง
ศรีมันตะ กล่าวว่า การพัฒนาเจตคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยเป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่
เป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดงพฤติกรรมที่
จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุน ต่อสิง่ นัน้
หรือสถานการณนั้น ถ้าทราบทัศนคติของบุคคล
ใดทีส่ ามารถทาํ นายพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้ โดย
ปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่ สอดคล้องกับ
ทัศนคติที่มีอยู่ อย่างไรก็ดีเจตคติเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
อาจจะมีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้างถาวร และคงทน ความ
รังเกียจเดียดฉันท์ ที่เรียนรู้ในวัยเด็กอาจจะคงอยู่
ต่อไปจนชั่วชีวิต เจตคติทางการเมือง ศาสนาและ
อืน่ ๆ มักจะมีความคงทนเป็น อันมาก ดังนัน้ ในการ
พัฒนาเจตคติทางการเมือง ต้องแนะน�ำหรือยก
ตัวอย่างในด้านทีด่ ขี องการเมืองแบบประชาธิปไตย
ผลดีของการเมือง จึงจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาในเบือ้ งต้น
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๓. การพั ฒ นาพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื่องจาก
ต้องการให้สตรีในกลุ่มทดลองได้แสดงออกทาง
พฤติ ก รรม พฤติ ก รรมทางการเมื อ ง เป็ น การ
แสดงออกทางการเมือง ซึ่งจะมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง ดั ง นั้ น พฤติ ก รรม
ทางการเมืองจึงเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
เช่น การเลือกตัง้ ได้แก่ การไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การ
มีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง การเข้ารับสมัคร
รับเลือกตัง้ เป็นต้น การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ การ
เข้าร่วมต่อสู้ทางการเมือง เพื่อผู้วิจัยจะได้น�ำมา
พัฒนาซึ่งการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
การเมือง ทัง้ นีเ้ พือ่ การพัฒนากลุม่ สตรีทดลองให้ได้
รับความรู้ความเข้าใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออก
ทางการเมืองคืออะไร ผู้วิจัยมองว่า การเข้ามี
บทบาททางการเมืองของสตรีเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญยิง่
ของสังคมที่ทันสมัย และสังคมที่ทันสมัยแล้วนั้นมี
พื้นฐานส�ำคัญในทางการเมืองของระบบการเมือง
ที่พัฒนาแล้ว เราจะพบว่าการเข้ามีส่วนร่วมทาง
การเมืองมีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง
โดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม่ และประเทศก�ำลัง
พัฒนาทัว่ โลกซึง่ ต่างก็พยายามเปิดโอกาสให้สตรีได้
เข้ามามีบทบาททางการเมืองเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้
ประเทศทีย่ ดึ เอาอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นหลัก
ในการปกครอง ยึดหลักการปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ก็จ�ำเป็นต้อง
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ส่งเสริมให้สตรีภายในประเทศเข้าไปมีบทบาท
ทางการเมืองและได้แสดงออกถึงบทบาทของสตรี
ให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมที่ ไ ด้ พั ฒ นาแล้ ว เกี่ ย วกั บ
การเมืองโดยความเข้าใจอย่างแท้จริง สอดคล้อง
กับแนวคิดของรสลิน ศิริยะพันธุ และคณะ๒ การมี
บทบาททางการเมื อ งเป็ น การยอมรั บ ในความ
สามารถของสตรี เป็นการยอมรับว่าสตรีสามารถ
ตัดสินใจที่จะกําหนดอนาคตของตนเองได้ การ
แสดงออกทาง การเมืองเพื่อกดดันหรือสนับสนุน
นโยบายของรัฐหรือรัฐบาลนัน้ ยอมเป็นการกําหนด
อนาคตตนเองด้วย เป็นการยอมรับว่าสตรีมีความ
สามารถมากพอที่จะทราบได่ว่ารัฐควรทําอะไรอัน
มี ผ ลต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ตน การมี บ ทบาททาง
การเมื อ งเป็ น การยอมรั บ ความเป็ น พลเมื อ ง
(Citizenship) ของสตรี บทบาทในการตัดสินใจ
ของรัฐบาล การมีบทบาททางการเมืองช่วยสร้าง
ความชอบธรรม (Legitimacy) แก่รัฐบาล รัฐบาล
จะมีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั การ
ยอมรับของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล การมีบทบาท
ทางการเมื อ งทํ า ให้ ส ตรี ย อมรั บ ในรั ฐ บาลด้ ว ย
เพราะสตรีได้มีส่วนในการแสดงบทบาท ในการ
ตัดสินใจนั้นๆ อรอน แสงเสน กล่าวว่า การจะ
พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ได้นั้นจะต้องพัฒนาที่ตัวเองก่อนและต้องมีการ
ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น และสามารถ
แยกแยะสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและไม่ ถู ก ต้ อ งได้ เห็ น แก่

รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑) :
หน้า ๔๖-๕๙.
๒
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ธรรมทรรศน์

ประโยชน์ ส ่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ส ่ ว นตั ว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง สามารถเล็งเห็นโทษที่จะตามมาภายหลัง
พัฒนาด้านความคิด กล้าแสดงออกในทีป่ ระชุมเมือ่
เห็ น ว่ า สิ่ ง นั้ น ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งและเสนอ
แนวคิดเพื่อที่จะได้น�ำไปเป็นการพัฒนาในอนาคต
เปลี่ยนแปลงค่านิยมเก่าๆ ของการรับของก�ำนัล
จากผูท้ จี่ ะมาเป็นผูน้ ำ� ให้มองทีค่ วามสามารถมากกว่า
สิ่งของ พิจารณาให้เห็นในข้อดีและข้อเสียของผู้ที่
จะมาเป็นผู้น�ำ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแต่
อย่าแตกแยกเพื่อที่จะได้ร่วมพัฒนาไปด้วยกันด้วย
ความสามัคคี ผูน้ ำ� ควรสอบถาม ประชาสัมพันธ์ ใน
การท� ำ งานในชุ ม ชน ท� ำ งานด้ ว ยความโปร่ ง ใส
จึงจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ค�ำดี บุญพร้อม
กล่าวว่า การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ต้องอาศัยศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของ
บุคคลอืน่ ทีม่ ตี อ่ ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม
ของบุคคล หรือที่เราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
พฤติกรรมของผู้มีอ�ำนาจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล การเชื่อฟังค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจ ซึ่ง ณ
จุดนี้จึงต้องรีบพัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะผลที่ตาม
มาคือการซือ้ เสียงขายสิทธิอ์ ย่างแน่นอน เพราะการ
ที่ ป ล่ อ ยให้ ค นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ของผู ้ อื่ น
เข้ามาเป็นผู้น�ำก็ไม่เกิดผลสิ่งที่ควรเร่งพัฒนาที่สุด
คือพฤติกรรมในเรือ่ งซือ้ เสียงขายสิทธิ์ พิน สว่างวงค์
กล่าวว่า การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ก่อนอื่นเราต้องมีการยอมรับใน
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น โดยการน� ำ มาวิ เ คราะห์
หาความเป็นจริงว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องเรา
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ควรรับฟังและน�ำมาแก้ไข ถ้าไม่ก็สมควรให้เหตุผล
แสดงให้เห็นว่าไม่ถกู ต้อง แต่อย่าสร้างความขัดแย้ง
ด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ต้องแสดงให้เห็นถึง
หลักความเป็นจริง เมื่อกล้าที่จะแสดงบทบาทคือ
กลายเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเราเองในทิศทาง
ที่ดี โสภา ไชยแสง กล่าวว่า การพัฒนาพฤติกรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ทีเ่ ด่นชัด และต้อง
เร่งพัฒนาให้เร็วที่สุด เห็นจะเป็นเรื่อง ขจัด ปญหา
การซือ้ ขายเสียงในการเลือกตัง้ เพราะพฤติกรรมนี้
มีให้เห็นอยู่เป็นนิจไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรขึ้น
มาก็ จะมี พ ฤติ ก รรมเช่ นนี้ อ ยู ่ ประจ� ำ ก่ อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมอีกอย่างตามมา คือการนอนหลับทับสิทธิ์
มี ค วามคิ ด ที่ จ ะไม่ อ อกไปเลื อ กตั้ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ล
ว่ารับเงินเค้ามาแล้ว ดังนั้นถ้าการพัฒนาตรงจุดนี้
ผ่านไปได้ ก็จะน�ำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของ
ประเทศชาติสืบไป ส�ำราญ แก้วกัญญา กล่าวว่า
การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
สมควรให้การสนับสนุนเกีย่ วให้สตรีได้แสดงบทบาท
ได้มีส่วนร่วมในการเมืองบ่อยครั้งจะท�ำให้กล้า
แสดงออก พฤติกรรมทางการเมืองก็จะพัฒนาและ
เปลีย่ นไป อาทิเช่น การเข้าไปมีบทบาทในทางการ
เมืองในระดับต่างๆ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การช่วยพรรคการเมืองหาเสียง การลงสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง การเดิ น ขบวนหรื อ แสดงออกซึ่ ง การ
คัดค้านรัฐบาล การเลือกพรรคการเมืองที่เห็นว่า
ดีที่สุด การเลือกอุดมการณ์ทางการเมืองที่เห็นว่า
ดี ที่ สุ ด รวมไปถึ ง พฤติ ก รรมของผู ้ น� ำ การเมื อ ง
เป็นต้น
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๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนา
ด้านความรู้ในการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่าง
ยั่งยืน ต้องมีการสร้างเครือข่ายความรู้โดยการจัด
ตั้งองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้มาไปพัฒนาต่อยอดท�ำความรู้ความ
เข้าใจด้านความรูใ้ นการเมืองแบบประชาธิปไตยให้
กับครอบครัวและชุมชนต่อไป เจตคติด้านความ
เสมอภาคบุรุษและสตรี ต้องตระหนักถึงข้อจ�ำกัด
ในการประเมินคือ การวัดเจตคติของกลุ่มสตรี
ทดลอง ด้านความเสมอภาคบุรุษและสตรีมีมิติที่
เกี่ยวข้องหลายมิติ อาทิ มิติทางสังคม วัฒนธรรม
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เศรษฐกิจ ตลอดจน ความเสมอภาคในครอบครัว
ซึ่ ง ล้ วนมี ผ ลต่ อ ความเสมอภาคอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และ
ซับซ้อน ดังนี้ ข้อเสนอแนะการพัฒนาบทบาท
ทางการเมืองของสตรี ในจังหวัดยโสธร สามารถน�ำ
รูปแบบทั้ง ๓ ด้าน ไปใช้ในการพัฒนาบทบาท
ทางการเมืองของสตรี ได้ทุกพื้นที่
๒. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ส่ ว น
ราชการ และภาคเอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง หมดสามารถน� ำ รู ป แบบการพั ฒ นาบทบาท
ทางการเมืองของสตรี ทั้ง ๓ ด้าน ไปจัดท�ำแผน
อบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สตรีมี
บทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้น
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