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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล และ 2) ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชนกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล กลุมตัวอยาง

การวิจัย คือ สตรีในเขตตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 368 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน

จําแนกตามรายหมูบาน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยมีคาความตรงดานเน้ือหาระหวาง 

0.67 ถึง 1.00 คาความเที่ยงเทากับ 0.99 วิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเครเมอรวี 

ผลการวิจัย พบวา 

1. การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวยการมีสวนรวม

ในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  

2. ปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ สวนปจจัยดานขอมูล

ขาวสาร ไดแก การรับฟงขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล และปจจัยดานชุมชน ไดแก 

การไดรับผลตอบแทน การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล และ

ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของสตรี  การพัฒนาตําบล  ตําบลหนองออ  อําเภอบานโปง  
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study: 1) the level of women’s participation in subdistrict 

development; and 2) the relationships of personal factors, information factors, community factors with 

women’s participation in subdistrict development. The research sample was 368 women in Nong O 

Subdistrict, Ban Pong District, Ratchaburi Province derived by stratified random sampling as distributed by 

village. The research instrument for data collection was a questionnaire constructed with the IOC content 

between 0.67 and 1.00, the internal consistency reliability coefficient was 0.99. Data were analyzed with 

percentage, mean, standard deviation, Chi-squares and Cramer’s V coefficient. 

 The research revealed that: 

1.  Overall and in specific aspects, the level of women’s participation in subdistrict development 

was at a moderate level. These aspects were benefit participation, decision participation, evaluation 

participation, and operation participation. 

2.  The personal factors in the aspects of age, education level, occupation, income, and living 

duration in the community; the information exposure factors in the aspects of information reception, 

and perception of subdistrict administrative organization; and the community factors in the aspects of 

benefit gained, subdistrict administrative organization’s openness to participation opportunity in subdistrict 

development, experience of subdistrict development participation, and frequency of subdistrict development 

participation, all had relationship with women’s participation in subdistrict development with statistical 

significance at .05. 

 

Keywords: women’s participation, subdistrict development, Nong O subdistrict, Ban Pong district  
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1. บทนํา 

 

ความเปล่ียนแปลงกระแสโลกาภิวัตนผลทําใหโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงไปจากรวดเร็ว โดยเฉพาะสตรี 

สัดสวนประชากรสตรีมีมากกวาบุรุษในปจจุบัน และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ถึงแมสตรีจะมีจํานวนมากกวาบุรุษ แต

ไมไดหมายความวาจะไดรับโอกาสทางสังคมเทาเทียมกับบุรุษแตอยางใด ในทางตรงกันขามสตรีไทยยังคงมีปญหาความไมเสมอ

ภาคระหวางหญิงและชาย อันเปนผลมาจากความเชื่อของสังคมไทย สตรีมีความสามารถนอยกวาบุรุษ จะตองเปนผูตามเสมอ 

สงผลใหสตรีไทยขาดการสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ขาดโอกาสและการยอมรับ ถูกเลือกปฏิบัติ 

และตกเปนเหยื่อความรุนแรง (สิริพัฒน  ลาภจิตร, 2550: 2) สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ

การศึกษา อันนําไปสูเงื่อนไขความจําเปนตอการพัฒนาบทบาทสตรีไทยมากขึ้น ไมวาจะเปนตําแหนงหนาที่ทั้งในภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน แมวาสตรจีะมีบทบาทมากขึ้นแตยังมีสัดสวนการมีสวนรวมนอย รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญในสงเสริมและพัฒนา

สตรีอยางตอเน่ือง จากแผนพัฒนาสตรีระยะยาว ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555: ออนไลน) ยอมรับบทบาทสตรีในบริบทตาง ๆ อยาง

เทาเทียมกัน เพื่อใหมีความม่ันใจและศักยภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจ ประกอบกับแนว

ทางการพัฒนาการสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคือ การสรางความพรอมในการมีสวนรวมทางการเมือง

และการบริหารแกสตรีดวยวิธีการทีเ่หมาะสม โดยเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูอุดมการณดานจิตอาสาและจิตสาธารณะแกสตรี การใหโอกาสสตรีที่มีความสามารถไดรับตําแหนง

ทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับตาง ๆ การแสวงหาแนวรวมจากทุกภาคสวนในการสนับสนุนสตรีที่มี

ศักยภาพ รวมทั้งมีการแกไขกฎและระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประเด็นการพัฒนาการมีสวนรวม

ของสตรีจึงกลายเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนาประเทศหลายมิต ิการพัฒนาตําบลเปนมิติหน่ึงที่จะนํามาซ่ึงความม่ันคงและ

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของประเทศ จุดเริ่มตนจากบุคคลในครอบครัว ผูซ่ึงมีบทบาทสําคัญคือ สตรี ซ่ึงควรไดรับโอกาสใน

การพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยสงเสริมใหมีบทบาทในการพัฒนาตําบล ทั้งทรัพยากรและพื้นที่อยางมีเปาหมาย เพื่อใหผลการ

ปฏิบัติงานรวมกันในตําบลไดรับการพัฒนาครอบคลุมทุกดาน ดวยเหตุน้ี องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จึงมีอํานาจหนาที่

สําคัญในการพัฒนาสตรีในตําบล เน่ืองจากเปนกลุมที่ใกลชิดชุมชนและมีจํานวนมาก หากสงเสริมใหสตรีไดเรียนรูการแกไข

ปญหาในทองถิ่น ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะทําใหการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปน

รูปธรรมอยางแทจริง (จรรยา  รักษาศร,ี 2555: 1) 

 ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบคอนขางมาก 15 หมูบาน ไดแก 

หมูที่ 1 บานหนองบอน หมูที่ 2 บานหัวโปงเล็ก หมูที่ 3 บานหัวโปงใหญ หมูที่ 4 บานหนองออไทย หมูที่ 5 บานนาเจริญ หมูที่ 

6 บานหนองออตะวันออก  หมูที่ 7 บานหนองออตะวันตก หมูที่ 8 บานหนองหูชาง หมูที่ 9 บานหนองกระจอย หมูที่ 10 บาน

หนองตะแคง หมูที่ 11 บานทุงนอย หมูที่ 12 บานลาดใหญ หมูที่ 13 บานโรงขาวสาร หมูที่ 14 บานหนองเจริญ หมูที่ 15 บาน

ทุงเจริญ (องคการบริหารสวนตําบลหนองออ, 2559: 7) จํานวนประชากร 9,053 คน แยกเปนชาย 4,422 คน หญิง 4,631 คน 

จากรายงานการจัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่ผานมาพบวา สัดสวนสตรีที่เขารวมนอยกวาบุรุษ ผล

การวิเคราะหนโยบายและแผนของ อบต.หนองออ แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีคอนขางนอย ไมวาจะ

เปนการเสนอปญหา วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา หรือการติดตามตรวจสอบการทํางาน อาจสงผลใหการ

ดําเนินงานของตําบลไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร (องคการบริหารสวนตําบลหนองออ, 2555) ทั้งน้ี เน่ืองมาจากสังคมไทย

ยังไมเปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมเทาที่ควร ทั้งที่เปนกลุมพลังแฝงขนาดใหญ ประกอบกับโอกาส เวลา และการประกอบ

อาชีพของสตรไีทยปจจุบัน รวมทั้งสตรีสวนใหญมองวาบทบาททางการเมืองเปนเรื่องของบุรุษ จึงไมไดใหความสําคัญตอการ

ดําเนินกิจกรรมการเมือง ปญหาเหลาน้ีมีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาตําบลไมมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เงื่อนไขความสําเร็จของการ

พัฒนา ขึ้นอยูกับการสวนรวมของประชาชนเปนหลัก จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระดับการมีสวนรวมของสตรีใน
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การพัฒนาตําบล และความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชน กับการมีสวนรวมของ

สตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทั้งน้ี เพื่อจะไดหาแนวทางในการพัฒนาสตรีใหมีสวนรวมมาก

ขึ้นในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

  

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชนกับการมีสวนรวมของ

สตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

แนวคิดการมีสวนรวมของสตรีในประเทศไทยตามแผนพัฒนาสตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต,ิ 2555: ออนไลน) คือ การเพิ่มโอกาสในการเขารวมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับตาง ๆ 

(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555) เปนกระบวนการเขามามีสวนในการคิด การตัดสินใจ การวางแผน

ดําเนินการพัฒนาตําบลของตนเอง หลักการที่แทจริงคือ ความรูสึกเปนเจาของรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมประเมินตรวจสอบ และ

รวมรับผิดชอบถึงผลประโยชนและโทษที่เกิดขึ้น การมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล หมายถึง ระดับการเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาของสตรี แบงการมีสวนรวม 4 ขั้นตอน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล จากแนวคิดและเอกสารที่เก่ียวของ สรุป

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม 
 

1. ปจจัยดานบุคคล 

    -  อายุ                  -  ระดับการศึกษา 

    -  สถานภาพสมรส   -  อาชีพ  

    -  รายได     -  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

2. ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

    -  การรับฟงขอมูลขาวสาร 

    -  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 

3.  ปจจัยดานชุมชน 

     -  การไดรับผลตอบแทน 

     -  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของ

องคการบริหารสวนตําบล 

     -  ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

     -  ความถ่ีในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล 

หนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

- การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

- การมีสวนรวมในผลประโยชน 

- การมีสวนรวมในการประเมินผล 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ สตรีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี จํานวน 4,631 คน ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane (1967 อางถึงใน วีรชาติ  

เมืองใจ, 2552: 29) โดยสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนจําแนกตามรายหมูบาน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน ระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน  2559 เครื่องมือคือ แบบสอบถามซ่ึงพัฒนาคุณภาพโดยใช

คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) คัดเลือกเฉพาะคาขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองเทากับ 0.96 มีคาความตรงดานเน้ือหาระหวาง 0.67 ถึง 1.00 มีคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ 0.99 สราง

เปนขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงค แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยที่สงผล

ตอการมีสวนรวม ลักษณะแบบเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่ และคารอยละ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการมี

สวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ ลักษณะแบบประเมิน 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยโดยคาเฉล่ียเลขคณิต และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร  โดยกําหนดไวที่ระดับ .05 และใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเครเมอรวี (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2545: 182) และตอนที่ 3 แบบสอบถามะเก่ียวกับขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ลักษณะปลายเปด 

วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา 

  

5. ผลการวิจัย  

 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สตรีสวนใหญมีอายุ 30 - 39 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 

34.2 การศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 39.4  สถานภาพสมรส จํานวน 197 คน 

คิดเปนรอยละ 53.5 อาชีพรับจาง จํานวน 125 คน คิดเปน รอยละ 34.0  รายไดเฉล่ียตอเดือนตั้งแต 5,001 - 7,000 บาท 

จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่อยูในพื้นที่มากกวา 10 ป จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 

67.4  การรับฟงขอมูลขาวสารจากส่ือกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาว) จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 35.6 ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ อบต.อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย .36  การไดรับผลตอบแทน บางครั้ง มีจํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 

72.3 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลอยูในระดับปานกลาง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 64.1 ประสบการณ

ในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 33.7 และความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนา

ตําบล 1 - 2 ครั้ง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 42.7 

2. ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.69, S.D. = 0.90)  

เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเทากัน โดยเรียงระดับการมีสวนรวมจากมากไปหา

นอยไดดังน้ี ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ( X = 2.77, S.D. = 0.87)  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X = 2.67, 

S.D. = 0.93) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( X = 2.67, S.D. = 0.87) และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ( X = 

2.64, S.D. = 0.94) ตามลําดับ  

 3. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

   3.1 อายุของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 ทั้งน้ี พบวาสตรีมีอายุ 50 – 59 ป  มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีมีอายุ 40 – 49 ป อายุมากกวา 60 ป     

มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และสตรีมีอายุ 21 – 29 ป อายุต่ํากวา 20 ป อายุ 30 – 39 ป ระดับการมีสวนรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 991 

   3.2 ระดับการศึกษาของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวาสตรีไมไดรับการศึกษา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก สตรีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประถมศึกษา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และสตรีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีระดับการมีสวนรวมอยูใน

ระดับนอย 

   3.3 สถานภาพสมรสของสตรีไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ .05 

   3.4 อาชีพของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีอาชีพรับจาง อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/การคาขาย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ใน

ขณะเดียวกันสตรีที่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพแมบาน มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

   3.5 รายไดของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 ทั้งน้ีพบวาสตรีที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สตรีที่มีรายได 7,001 

– 10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีรายได 5,001 - 7,000 บาท รายไดมากกวา 

10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

   3.6 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 6 – 7 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ต่ํากวา 3 ป 

มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 4 - 5 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มากกวา 10 ป ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 8 - 10 ป มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

   3.7 การรับฟงขอมูลขาวสารมีความสัมพันธของสตรีกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน

เจาหนาที่ของ อบต. มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากรถ

ประชาสัมพันธเคล่ือนที่ รับฟงขอมูลขาวสารจากปายประชาสัมพันธ  มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก สตรีที่มีการรับฟง

ขอมูลขาวสารจากส่ือกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาว) เว็บไซดของ อบต. สมาชิกสภา อบต.  มีระดับการมีสวนรวมอยู

ในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากเอกสารเผยแพรของ อบต. (แผนพับ ใบปลิว) มีระดับ

การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

   3.8 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.ของสตรี ในภาพรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา

ตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวาสตรีที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.มาก ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ อบต.ปานกลาง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.

นอย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด  

   3.9 การไดรับผลตอบแทน (เชน ของขวัญ ของที่ระลึก คาเบี้ยประชุมคาเบี้ยเล้ียง) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม

ของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้ง มีระดับการมี

สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ในขณะเดียวกันสตรีที่ไมเคยไดรับผลตอบแทน ไดรับผลตอบแทนทุกครั้ง มีระดับการมีสวนรวม

อยูในระดับมาก 

   3.10 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธของสตรีกับการมีสวนรวมของสตรีในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมนอย มีสวนรวมนอยที่สุด มีระดับ

การมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ สตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมมากที่สุด มีสวนรวมปานกลาง มีระดับการมีสวนรวม

อยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมมาก มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
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   3.11 ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ 

อบต. มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด สตรีที่มีประสบการณใน

การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีประสบการณในการ

มีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติตําบล  มีสวนรวมในการประชุมสภา อบต. มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

   3.12 ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา

ตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ี พบวา สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมากกวา 10 ครั้ง 

มีระดับการมี สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 3 - 5 ครั้ง มีความถี่ในการมี

สวนรวมในการพัฒนาตําบล 6 - 10 ครั้ง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวม

ในการพัฒนาตําบล 1 - 2 ครั้ง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

 

สรุปผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปาน

กลางเทากัน ไดแก การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน  สวนปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ไดแก การรับฟงขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต. และปจจัยดานชุมชน ไดแก การ

ไดรับผลตอบแทน การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล และ

ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูใน

ระดับปานกลาง สอดคลองกับสิริพัฒน  ลาภจิตร (2550: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดาน

องคการ (อบต.) มีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุน การบริหารงาน อบต. ซ่ึงหาก

ระดับการมีสวนรวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวาระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันดวย การมีสวนรวมสวนใหญเปน

เพียงการรับรูขอมูลขาวสาร ในขณะที่การมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต.อยู

ในระดับคอนขางต่ํา ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีในตําบลหนองออมีบทบาทในการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก เรื่องของการจัดทํา

แผนพัฒนา อบต. การจัดทําขอบัญญัติ อบต. การจัดทํางบประมาณรายจาย อบต. การประชุมสภา อบต. การจัดซ้ือจัดจาง จึง

ทําใหเกิดความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ และมีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจน้ัน ซ่ึงจะไดรับความ

รวมมือจากสตรีในตําบลหนองออพอสมควร  จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล

หนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับขวัญชัย นํ้าสมบูรณ (2553: บทคัดยอ) พบวา ดานรวมวางแผนและเสนอแนว

ทางการพัฒนา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีสวนรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีมีภารกิจหนาที่สวนตัว หรือกิจวัตรประจําวันที่ตองปฏิบัติงานคอนขางมาก จึงทําใหไม

สามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.ได จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานกับ อบต.อยูในระดับปานกลาง 

3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีเก่ียวกับการพัฒนาตําบล

หนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสิริพัฒน ลาภจิตร (2550: 23) กลาววาลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนามีลักษณะแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏ เชน 
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การรวมคิด รวมศึกษา วางแผน ดําเนินการตัดสินใจ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลรวมลงทุนและรวมรับผลประโยชน ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการโดยผานชองทางทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรง ไดแก การเปนสมาชิก กรรมการ ประธานหรือผูนํา ผูเขารวม

ประชุมผูออกเงิน เปนตน สวนทางออม ไดแก การเลือกตั้งผูแทน โดยสามารถแบงระดับการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) การมีสวนรวมในระดับแนวนอน 2) การมีสวนรวมในระดับแนวตั้ง 3) การมีสวนรวมในการบริหาร เปนการมีสวนรวมที่เปน

ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบทบาทสตรีที่ผานมาไมคอยไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ  ของ อบต.มากนัก 

จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจาก อบต.อยูในระดับปานกลาง 

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีเก่ียวกับการพัฒนา

ตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับดํารงค  วัฒนา (2541: 128) หัวใจของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และความสัมพันธระหวางรัฐบาลและ อปท. คือ การกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปกครองตนเองตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดวางหลักใหรัฐบาลมอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองแก 

อปท.โดยมีการกํากับตรวจสอบเทาที่จําเปนน้ัน อยางไรก็ด ีอปท. สามารถวางระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของตนไดอยางไดผลแลว ก็จะสงเสริมใหการกํากับ ตรวจสอบของรัฐบาลเปนไปตามความราบรื่น โดยที ่อปท. จะมีอิสระในการ

บริหารจัดการตามภารกิจของ ตน อีกทั้งจะทําใหกระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชนมีโอกาสที่จะเขามามีบทบาทและมี

สวนรวมในกระบวนการปกครองตนเองระดับทองถิ่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง และสอดคลองกับ

อุทัย  ดุลยเกษม (2544: 77) ไดใหความเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมวา การพฒันาตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนหรือการ

พัฒนาชนบทโดยชาวชนบท ก็คือ กระบวนการพัฒนาชนบทที่ประชาชนชาวชนบท สามารถรวมกลุมกันเปนองคกรของตนเอง 

มีจุดประสงคที่จะแกปญหาของชนบท ตั้งแตขั้นการศึกษาปญหา การกําหนดโครงการ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และ

การสรุปบทเรียนดวยตนเองของเขาเอง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจากสตรีมีภารกิจหนาที่สวนตัวหรือกิจวัตรประจําวันที่ตอง

ปฏิบัติงานคอนขางมาก และสตรีอาจมองวาการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลเปนหนาที่หรือภารกิจของผูชายมากกวา จึงอาจ

ทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 

5. อายุ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีอายุตั้งแต 50 – 59 ป จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับ

มากที่สุด สอดคลองกับสิริพัฒน  ลาภจิตร (2550: 40) พบวา อายุมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

สอดคลองกับแนวคิดของ Alvin Bertrand พบวา ปจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก 

ลักษณะของบุคคล คือ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยูอาศัย ระยะเวลาในทองถิ่น คานิยม และ

ทัศนคติ ในประเด็นเดียวกัน Cohen และ Uphoff (1980 อางถึงใน สิริพัฒน  ลาภจิตร, 2550: 40) ไดกลาวถึงภาวะแวดลอม

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ ปจจัยกายภาพและชีวภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยดานประวัติศาสตร ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีอายุมากสวนใหญบรรลุนิติภาวะ มีวัยวุฒิ และ

วุฒิภาวะในดานตาง ๆ ที่สามารถตัดสินใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง และมีความพรอมเพื่อการมีสวนรวมในทุกดาน 

ทั้งดานกายภาพ สติปญญา และการรับรูที่จะนําไปสูการตัดสินใจในการมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น เพื่อรวมในการรับ

ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีอายุตั้งแต 50 – 59 ป มีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมากที่สุด 

6. ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่ไมไดรับการศึกษาจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับเรวีญา  จําปากุล (2550: บทคัดยอ) พบวา การศึกษา อายุ รายได อาชีพ ภูมิลําเนา พื้นฐานทาง

การเมืองของครอบครัว ประสบการณเปนผูนํา การสนับสนุนจากเจาหนาที่ การเปนสมาชิกกลุมการฝกอบรม และความรูความ

เขาใจเรื่องการเมือง และวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเก้ือหนุนกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวม

ทางการเมืองทองถิ่น ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่ไมไดรับการศึกษาสวนใหญทํางานในพื้นที่หรือวางงาน ทําใหมีโอกาสใกลชิด

และเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาตําบลมากกวา และมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่

ไมไดรับการศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมากที่สุด 
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7. อาชีพ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีอาชีพรับจางจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับขวัญชัย  นํ้าสมบูรณ (2553: บทคัดยอ) พบวา ประชาชนในเขตตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

สวนใหญประกอบอาชีพ เชน คาขาย ธุรกิจสวนตัว แมบาน เปนตน ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตําบลพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีอาชีพรับจาง 

มีความเปนอิสระ มีความคลองตัว ทํางานเปนเวลาแนนอน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหสตรีที่มีอาชีพรับจางมีความสนใจที่จะเขามามี

สวนรวมตอการบริหารงานของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่มีอาชีพรับจางมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมาก 

8. รายได จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล

หนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับเพียงใจ  สิงหคํา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น

ของสตรีในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมือง

ทองถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ สตรีที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากสตรีที่มีรายไดนอยตองการความชวยเหลือจาก อบต.เพื่อใหตนเองและครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการสงเสริม

อาชีพของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท มีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมาก

ที่สุด 

9. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ 6 – 7 ป จะมีสวนรวมใน

การพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก สอดคลองกับเพียงใจ สิงหคํา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการ

เมืองทองถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ระยะเวลาที่เขาอาศัยอยูแตกตางกันมี

ผลกับการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 6 – 7 ป ซ่ึงเปน

ระยะเวลานานพอสมควร ทําใหมีความคุนเคย มีความรักในทองถิ่น ตองการเห็นถึงการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงภายใน

ทองถิ่นของตน จนเกิดความตระหนักและใหความสําคัญตอการปกครองสวนทองถิ่นคอนขางมาก จึงอาจทําใหสตรีที่อาศัยอยู

ในพื้นที่ 6 - 7 ป มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก 

10. การรับฟงขอมูลขาวสาร จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น จะมี

สวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับจรรยา  รักษาศรี (2555: 31) การใหขอมูลขาวสารถือ

เปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเปนระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปด

โอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ 

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือตาง ๆ ไดแก การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการ

ใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจากสตรีที่ไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น จะไดรับความรู ความ

ใจเก่ียวกับการพัฒนาตําบลของ อบต.มาก จึงทําใหเกิดความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาตําบล จึงอาจทําใหสตรีที่มีการรับฟง

ขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

11. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต. จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.ระดับมาก จะ

มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของเรวีญา  จําปากุล (2550: บทคัดยอ) ได

ศึกษาเรื่อง สตรีกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง พบวา ความรูความเขาใจในเปาหมายและ

วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเก้ือหนุนกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น ทั้งน้ี 

อาจเน่ืองมาจากความรูความเขาใจที่สตรีไดรับจาก อบต.อาจเปนความรูความเขาใจในเชิงลบ ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีกับ อบต. 

จึงอาจทําใหสตรีที่มีความรูความเขาใจระดับมากมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง 

12. การไดรับผลตอบแทน จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้ง (เชน ของขวัญ ของที่ระลึก คา

เบี้ยประชุม คาเบี้ยเล้ียง) จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับอนุภาพ  ถิรลาภ (2528 

อางถึงในสิริพัฒน  ลาภจิตร, 2550: 38) เห็นวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ความเกรงใจผูที่มีสถานภาพ

ที่สูงกวา ความตองการเปนกลุมเปนพวก ความเชื่อในตัวผูนํา ความใกลชิดกับเจาหนาที่ของรัฐ การคํานึงถงึผลประโยชนตอบแทน 
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การยอมรับแบบอยาง ความไมพอใจตอสภาพแวดลอม การยอมรับในอํานาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการ

ใหผลตอบแทนบางครั้งอาจเปนแรงจูงใจใหสตรีที่เคยไดรับผลตอบแทนเขามามีสวนรวมกับ อบต.มากขึ้น มีความสนใจและให

ความสําคัญกับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.มากขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้งมีสวนรวมในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

13. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของ อบต. จากผลการศึกษาพบวา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน

การพัฒนาตําบลของสตรีจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก สอดคลองกับจรรยา  รักษาศรี (2555: 

บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขต อบต.เตย อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งในดานระบบสาธารณูปโภค 

ดานศึกษา ดานศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและประเพณีทองถิ่น ดานสังคมสงเคราะห ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการที่ อบต.เปด

โอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลนอยน้ัน จึงทําใหสตรีตองการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ อบต. ตองการ

ติดตามการปฏิบัติงานของ อบต. เพื่อใหทราบถึงขอมูลการบริหารงานในดานตาง ๆ จึงอาจทําใหการเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน

กาพัฒนาตําบลของ อบต. มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก 

14. ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวม

ในการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับวีญา  จําปากุล 

(2550: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง สตรีกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง พบวา ประสบการณมี

ความสัมพันธเก้ือหนุนกันกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น แตองคการปกครองสวนทองถิ่นควรมีการ

ประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่การบริหารจัดการ และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรี

ที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.น้ัน ไดมีโอกาสรับทราบถึงการดําเนินงานของ อบต.ที่ชัดเจน

เปนรูปธรรม ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจางจะเปนการพัฒนาตําบลในดานสาธารณูปโภค ทําใหประชาชนในตําบลมีชีวิตความเปนอยูที่ดี

ขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

15. ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนา

ตําบลมากกวา 10 ครั้ง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลอง

กับสิริพัฒน  ลาภจิตร (2550: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการ

บริหารงาน อบต. อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชน และปจจัย

ดานองคการ มีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต. หากระดับ

การมีสวนรวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวา ระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันดวย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีความถี่

หรือประสบการณในการมีสวนรวมในการพฒันาตําบลมากน้ัน ยอมมีความรูความเขาใจในการทํางานเขาในสภาพแวดลอมและ

สังคมภายในตําบลเปนอยางดี รวมทั้งมีความรักในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ตลอดจนมีความปฏิสัมพันธกับคนในตําบล จึงมีโอกาส

ในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม หรือเปนผูชักจูงผูอ่ืนใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวม

มากกวา 10 ครั้ง มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

 

7. ขอเสนอแนะ  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี คือ อบต.ควรเปดโอกาสใหสตรีทุกกลุมเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะสตรีในกลุม

ผูสูงอายุใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมากขึ้น เน่ืองจากมีเวลา ความรูและประสบการณ โดยเพิ่มสัดสวนสตรีใน

ตําแหนงคณะกรรมการพัฒนาในดานตาง ๆ ในดานการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลทั้งในระดับหมูบานและตําบลให

มากขึ้น และใหความสําคัญและกระตุนใหแสดงบทบาทตามหนาที่ที่ไดรับอยางแทจริง ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
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ฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรีอยางเทาเทียมกันโดยเสริมสรางศักยภาพสตรีใหมี

ความพรอมความรู ความเขาใจ ปลูกจิตสํานึก อุดมการณ คานิยม จริยธรรม วัฒนธรรม ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ควร

สนับสนุนการจัดตั้งองคกรหรือกลุมสตรีตาง ๆ เพื่อผลักดันใหสตรีมีบทบาทเก่ียวกับกิจกรรมของตําบล โดยใหเริ่มมีบทบาท

ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระทั่งส้ินสุดการดําเนินการขั้นตอนสุดทาย สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องการมีสวน

รวมในหลายมิตทิั้งดานรูปแบบ เทคนิค และกระบวนการ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือเปนอุปสรรคของการมีสวนรวมของ

สตรีตอการพัฒนาทองถิ่น และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบองคกรตาง ๆ ไดแก 

กลุมอาสาสมัคร ฯลฯ ซ่ึงถือเปนกลไกหน่ึงในการทํางานแบบมีสวนรวม 
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