
 

บทบาททางการเมืองของสตรตี่อการปฏิบตัิหน้าท่ีในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

WOMEN’S POLITICAL ROLES FOR DUTY WORKING IN THE HOUSE  
OF PARLIAMENT OF FEMALE POLITICIANS  
IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA 

 
 
 
 
 

นางสาวฉัชศุภางค์  สารมาศ 
 
 
 
 

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



 

บทบาททางการเมืองของสตรตี่อการปฏิบตัิหน้าท่ีในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

 
 
 
 
 
 

นางสาวฉัชศุภางค์  สารมาศ 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
Women’s Political Roles for Duty Working in the House  

of Parliament of Female Politicians  
in Bangkok and Metropolitan Area 

 
 
 
 
 

Miss Chatsuphang  Saramart 
 
 
 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 
the Requirements for the Degree of 

Doctor of Philosophy  
Political Science 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
C.E. 2020 

 
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



 



ก 

ชื่อดุษฏีนิพนธ์ : บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้วิจัย : นางสาวฉัชศุภางค์  สารมาศ 
ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์ 
 : รศ.ดร. ธัชชนันท์  อิศรเดช, พธ.บ. (รัฐศาสตร์), น.บ. (นิติศาสตร์), M.A. 

(Politics), Ph.D. (Political Science) 
 : ผศ.ดร. ยุทธนา  ปราณีต, พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์), M.A. (Politics), Ph.D. (Political Science) 
วันส าเร็จการศึกษา : กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมือง
ของสตรี ๒. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรี และ ๓. เพ่ือ
น าเสนอการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองของสตรีตามหลักพุทธธรรม ระเบียบวิธี
วิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน ๔๐๐ คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามประเมินค่า ๕ ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๘ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน จากนั้นน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบ น ามาพัฒนาโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคน เพ่ือ
ยืนยันรูปแบบ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร

ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การศึกษาช่วยส่งเสริมให้สตรีมีความ
มั่นใจในความรู้ความสามารถ อิทธิพลของครอบครัวเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการส่งเสริมผลักดันให้
สตรีได้สั่งสมประสบการณ์ทางการเมือง อิทธิพลของสื่อในทางการเมืองการเข้าถึงสื่อได้สามารถน าสื่อ
มาใช้ในการท างานย่อมได้เปรียบทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองเปิดโอกาสให้สตรีได้มีพ้ืนที่ใน
การแสดงบทบาทและให้การยอมรับความสามารถของสตรีมากขึ้น 
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๒. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรี โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =๓.๓๗) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน ดังนี้ ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ (  =๓.๔๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบาย
ระหว่างประเทศ ( =๓.๔๓) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ( =๓.๔๑) ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติ ( =๓.๓๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ ( =๓.๓๒) และด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
( =๓.๒๗) ตามล าดับ ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องมีความจริงใจ มีความใฝ่รู้ มีความ
รับผิดชอบ มีความสามารถทางสติปัญญา มีสติ มีความรอบคอบ มีธรรมะคารวตา มีหิริโอตตัปปะ การ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยธรรมชาติสตรีตรวจสอบผู้ชายเป็นเรื่องที่ยาก จึงควรผลักดันให้มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมาธิการ การท าหน้าที่นิติบัญญัติจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ ด้วยการเป็นคณะกรรมาธิการ ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้เน้นการสื่อสารของคนภายใน
พรรคและการสื่อสารออกสู่สาธารณะจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการท าการเมืองให้พัฒนาประเทศมากขึ้น 
ความส านึกรับผิดชอบจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ
ควรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ หรือเป็นที่ปรึกษาในคณะท างาน 

๓. การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีตามหลัก
ไตรสิกขา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐) แยกพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ขั้นปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๕.๖๒) ขั้นศีล อยู่ในระดับมาก ( =
๓.๗๔) และ ขั้นสมาธิ อยู่ในระดับมาก ( =๓.๕๖) ตามล าดับ ทั้งนี้ การพัฒนาบทบาททางการเมือง
ของสตรีตามหลักไตรสิกขา ศีล (คุณธรรม) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สมาธิ (ความตั้งใจ) การมี
ความตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญญา (ความรู้) การมีความรอบรู้ในการออกกฎหมาย 
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Abstract 

Objectives of this dissertation were: 1. To study the Women’s Political 
Roles, 2. To study people’s expectation of the Women’s Political Roles and 3. To 
propose the Women’s Political Roles according to Buddhadhamma. Methodology 
was the mixed methods: The quantitative research, by survey method, data were 
collected from 400 samples who were the people with the right to votes in Bangkok 
and Metropolitan areas with 5 levels-valued scale questionnaires for the confidence 
in vicinity for the people’s expectation, with 5 levels-valued scale questionnaires 
with validity value at 0.98. Data were analyzed with frequency, percentage, mean 
and standard deviation. The qualitative research, data were collected from 18 key 
informants. Data were analyzed to form basic model to submit to 10 participants for 
focus group discussion to confirm the developed model to promote the Women’s 
Political Roles according to Buddhadhamma. 

Findings were as follows:   
1. Factors that promoted the Women’s Political Roles were education that 

promoted women to have more confidence in themselves. Family Influence was the 
Important motif to drive women to accumulate political Experiences. Political media 



ง 

and media access were the political advantages. Political ideology opened the space 
for women to play the political roles that led to more social acceptance of women’s 
political roles.  

2. People’s expectation of the Women’s Political Roles: by overall was at 
Medium Level ( =3.37). The Representativeness of Parliament; It was found that 
female politicians must have sincerity, eagerness to learn, with responsibility, 
Intellectual ability, mindfulness, prudence, respect and Hiri Ottappa. Parliamentary 
oversight over the Executive aspect; It was found that by it’s nature it was difficult 
for woman to inspect man, so female politicians should be appointed Members of 
Committees. Parliament’s Legislative Capacity Aspect; Female politicians should 
Involve in law drafting by being members of Committees. The transparency and 
Accessibility of Parliament Aspect; It was found that communication with in the 
Political Parties and communication to the public must be the part of the political 
communication for Country Development, The Accountability of Parliament Aspect; It 
was found that there must be good creativity for the society. Parliament’s 
Involvement in International Policy Aspect; It was found that there should be 
participatory parts by being Committee, Sub-Committee or Advisors to the Working 
Committee.  

3. Promotion development for Women’s Political Roles, by overall, it was 
at high level ( =4.00). Classifying by sides from high to low was that: at Pañña level, 
by overall It was at highest level ( =5.00). at Sīla level was at high level ( =3.74), 
at Samādhi level was at high level ( =3.56) accordingly. The findings from in-depth-
interview were that promotion development of Women’s Political Roles for Duty 
Working in the House of Parliament of Female Politicians in Bangkok and 
Metropolitan Area according to Tisikkhā, Threefold Training, Sīla morality, performing 
duty according to the laws, Samādhi Intention, strong intention to perform duty, 
Pañña, Knowledge, all around knowledge to issue the laws. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
ดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือให้ค าแนะน าพระมหา

สมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ คณาจารย์ทุก
ท่านโดยเฉพาะ รศ.ดร. ธัชชนันท์  อิศรเดช ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ผู้ที่เสียสละเวลาให้
ค าแนะน า ปรึกษา และตรวจแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ดุษฏีนิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
ผศ.ดร. ยุทธนา  ปราณีต คณะกรรมการที่ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ 
รศ.ดร.สมาน  งามสนิท ที่ได้แนะน าบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์ ขอขอบคุณ รศ.ดร. สุรพล  สุ
ยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เมตตา
อนุเคราะห์ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ ดร. กาญจนา  ด าจุติ ที่ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม
เนื้อหาให้สมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์ ดังนี้ได้แก่ รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียร
จิตต์ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม และ รศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจาร ย ์ป ระจ าหล ักส ูต รป ร ิญญาปรัชญาด ุษฏีบ ัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันประเสริฐให้แสงสว่างทางปัญญา
และที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้ค าแนะน า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้อ านวยความ
สะดวกมาเป็นอย่างดีที่ให้ค าปรึกษาเป็นก าลังใจ ขอขอบคุณอีกหลาย ๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้ด้วย 
ขอขอบคุณประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เมตตา
อนุเคราะห์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ประโยชน์อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมสักการบูชาคุณพระรัตนตรัย 
พระคุณของบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง ครอบครัว ลุง
ป้าน้าอา ญาติพ่ีน้อง ตลอดทั้งผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน และขอแผ่คุณความดีนี้ให้แก่เพ่ือนมนุษย์และ
สรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติด้วยเทอญ 
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เรื่อง 
บทคัดย่อภาษาไทย 

หน้า 
ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ญ 
สารบัญภาพ ฑ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฒ 
  
บทที ่๑  บทน า  
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  ๙ 
    

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรี ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททางการเมือง  ๓๕ 
 ๒.๓ หลักไตรสิกขา ๔๒ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๕๓ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๖ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๗ 
    

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๗๘ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๗๙ 
  ๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗๙ 



ช 

สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง หน้า 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๘๑ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๒ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๒ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๘๓ 
  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๓ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๘๕ 
  ๓.๓.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๘ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๙ 
    

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
 

๙๕ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ

สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 

๑๑๔ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่

คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

 
 

๑๕๒ 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๘๗ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๑๙๗ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๙๗ 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๐๒ 
    

บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๑๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๔ 



ซ 

สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง หน้า 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๓๔ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๓๔ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๒๓๕ 
    

บรรณานุกรม ๒๓๖ 
ภาคผนวก   ๒๔๕ 
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๒๔๖ 
ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๒๔๘ 
ภาคผนวก ค ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ๒๕๕ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒๕๙ 
ภาคผนวก จ หนังสือเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ  ๒๖๒ 
ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามการวิจัย ๒๖๕ 
ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ์การวิจัย ๒๗๔ 
ภาคผนวก ซ รวมภาพถ่ายการด าเนินการวิจัย ๒๘๑ 
   
ประวัติผู้วิจัย ๒๘๖ 
 



ฌ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า 
๒.๑  สาระส าคัญของบทบาททางการเมืองของสตรี ๑๘ 
๒.๒ สาระส าคัญของปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเข้าสู่บทบาททางการเมืองการปกครองของ

สตรี 
 

๒๙ 
๒.๓ สาระส าคัญหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓๔ 
๒.๔ สาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท ๔๑ 
๒.๕ สาระส าคัญของแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรม (หลักไตรสิกขา) ๕๒ 
๒.๖ จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๕๕ 
๒.๗ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี ๖๕ 
๒.๘ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม ๗๔ 
๓.๑ แสดงบัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗๙ 
๓.๒ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๘๕ 
๓.๓ แสดงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๙๑ 
๔.๑ สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษา 
 

๙๙ 
๔.๒ สรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อิทธิพลของ
ครอบครัว 

 
๑๐๓ 

๔.๓ สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อิทธิพลของ
สื่อมวลชน 

 
 

๑๐๖ 
๔.๔ สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุดมการณ์
ทางการเมือง 

 
 

๑๑๑ 
๔.๕ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็น
ตัวแทนของประชาชน 

 
 

๑๑๘ 
   
   



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๖ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 
 

๑๒๒ 
๔.๗ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

 
 

๑๒๖ 
๔.๘ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้าน
ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 
 

๑๓๐ 
๔.๙ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้าน
ความส านึกรับผิดชอบ 

 
 

๑๓๔ 
๔.๑๐ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
มีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

 
 

๑๓๙ 
๔.๑๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม ๑๔๑ 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม 

 
 

๑๔๓ 
๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็น
ตัวแทนของประชาชน 

 
 
 

๑๔๔ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ด้านการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 
 
 

๑๔๕ 
   



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท า
หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

 
 
 

๑๔๖ 
๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความ
โปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 
 
 

๑๔๗ 
๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบ 

 
 

๑๔๘ 
๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมี
ส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

 
 
 

๑๔๙ 
๔.๑๙ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
เป็นตัวแทนของประชาชน 

 
 

๑๕๗ 
๔.๒๐ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 
 

๑๖๒ 
๔.๒๑ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

 
 

๑๖๗ 
๔.๒๒ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้าน
ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 
 

๑๗๒ 
   



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๒๓ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้าน
ความส านึกรับผิดชอบ 

 
 

๑๗๗ 
๔.๒๔ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
มีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

 
 

๑๘๒ 
๔.๒๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาบทบาททาง

การเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา 
โดยรวม 

 
 
 

๑๘๓ 

๔.๒๖ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา ข้อที่ว่า “การ
พัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล)” 

 
 
 

๑๘๔ 

๔.๒๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา หลักธรรมข้อ
ทีว่่า “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ)” 

 
 
 

๑๘๕ 
๔.๒๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคาดหวังของ

ประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลัก
ไตรสิกขา หลักธรรมข้อที่ว่า “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลัก
ไตรสิกขา ขั้นปัญญา)” 

 
 
 
 

๑๘๖ 

 



ฐ 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๗ 
๓.๑ แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย ๙๓ 
๔.๑ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล การศึกษา 

 

๔.๒ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อิทธิพลของครอบครัว 

 

๔.๓ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อิทธิพลของสื่อมวลชน 

 

๔.๔ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อุดมการณ์ทางการเมือง 

 

๔.๕ แสดงปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

๔.๖ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 

 

๔.๗ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 

๔.๘ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

 

๔.๙ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 



ฑ 

๔.๑๐ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบ 

 

๔.๑๑ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบาย
ระหว่างประเทศ 

 

๔.๑๒ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 

 

๔.๑๓ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 

๔.๑๔ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

 

๔.๑๕ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 

๔.๑๖ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ด้านความส านึกรับผิดชอบ 

 

๔.๑๗ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

 

๔.๑๘ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๙๘ 
๔.๑๙ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๐๒ 

 



ฒ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
อักษรย่อในดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย/มหามกุฏราชวิทยาลัย 

การอ้างอิงพระไตรปิฏกจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘ หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม 
(ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๐ หมายถึง ทีฑนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา 
ภาษาบาลี เล่ม ๑ หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา ตามล าดับดังนี้ 

๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 
ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์    ภาษา 

ขุ.สุ. (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  ภาษาไทย 

 



 

 

 
บทท่ี ๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
๑.๑.๑. ควำมเป็นมำ 
บทบาททางการเมืองของสตรี เป็นสิทธิทางการเมืองของฝ่ายที่จะอยู่ภายใต้การปกครอง 

ในการเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอ านาจ ผลประโยชน์ แม้กระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็บัญญัติรับรองสิทธิความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้อย่าง
ชัดเจน สังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ เช่นเดียวกับบุรุษ 
โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทกิจกรรมทางการเมืองซึ่งก็ได้มีการยอมรับบทบาท และความสามารถ
ของสตรีมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม จึงกล่าวได้ว่า สตรีได้กลายเป็นกลุ่มพลังทาง
การเมืองที่มีความส าคัญในสังคมจากค่านิยมในปัจจุบันเชื่อว่า อ านาจทางการเมืองควรที่จะกระจาย
อ านาจไปสู่สตรีโดยไม่จ ากัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ หรือศาสนา ดังนั้นสตรีควรที่จะมีบทบาททาง
การเมืองอย่างแท้จริงและทั่วถึง ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพทางการเมืองของ
สตรีโดยปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คือ การให้สตรีได้รับโอกาสทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึง
ระบอบการปกครองนั่นก็คือ ประเทศใดที่สตรีมีระดับการมีบทบาททางการเมืองสูงย่อมแสดงถึงความ
เป็นประชาธิปไตยสูง การที่สตรีมีโอกาสเข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นทั้งในการเมืองระดับชาติ 
และการเมืองในระดับท้องถิ่น มีสตรีจ านวนมากที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่เป็นนักการเมือง 
ซ่ึงจะท าให้สตรีมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพ่ือคุ้มครองสิทธิและโอกาส
อย่างทัดเทียมกันในสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในทางสังคมและการเมืองเพ่ิม
มากขึ้น ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในการพัฒนาบทบาทต่อ
การมีบทบาททางการเมืองของสตรี และที่มีอิทธิพลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย๑ การมีบทบาททางการเมืองเป็นการยอมรับในความสามารถของสตรี เป็นการยอมรับ
ว่าสตรีสามารถตัดสินใจที่จะก าหนดอนาคตของตนเองได้ การแสดงออกทางการเมืองเพ่ือกดดันหรือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐหรือรัฐบาลนั้นยอมเป็นการก าหนดอนาคตตนเองด้วย เป็นการยอมรับว่าสตรี

                                                 
๑วิภาพรรณ  อุปนิสากร, “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร”, ธรรมทรรศน์, 

ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๕๔. 
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มีความสามารถมากพอที่จะทราบได้ว่ารัฐควรท าอะไรอันมีผลต่อการด ารงชีวิตตน การมีบทบาททาง
การเมืองเป็นการยอมรับความเป็นพลเมือง๒  

บทบาทของสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือดินแดนอุษาคเนย์ มักจะถูกจ ากัด
ภายใต้กรอบของสังคม ที่มักจะมอบความเป็นผู้น าให้กับเพศชาย แต่บทบาทของผู้หญิงกลับมีพลังยึด
โยงความเชื่อเรื่องเทพ เทวดา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณในวิถีโลกตะวันออก ส่วนปรากฏการณ์
ทางการเมืองในประเทศแถบอาเซียน บทบาทของสตรีกับการก้าวขึ้นสู่อ านาจ นายคริส เบเกอร์ 
นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองไทยได้เสนอทฤษฎี รูปแบบของการขึ้นสู่อ านาจของผู้หญิงไว้ว่า 
ผู้ชายในครอบครัวเป็นผู้ด ารงอ านาจอยู่ก่อน จากนั้นเกิดเหตุรุนแรงขึ้น และผู้หญิงจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้
สืบทอด เช่น นางอากีโน ประเทศฟิลิปปินส์ เกี่ยวข้องทางการเมืองผ่าน ผู้เป็นสามี ส่วนนางซูการ์โน 
และอองซาน ซูจี สืบทอดผ่านผู้เป็นบิดา แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่างจากผู้น าสตรีท่านอ่ืน ที่ก้าว
ขึ้นสู่อ านาจเพราะบารมีของพ่ีชาย ซึ่งวิกฤติทางการเมืองในอาเซียน มักจะสร้างให้เกิดการเชิดชู
บทบาทของสตรีเพศ เพ่ือเปลี่ยนถ่ายอ านาจการเมือง และมักถูกตั้งความหวังเพ่ือฟ้ืนฟูประชาธิปไตย
สร้างความชอบธรรมทางการเมือง เพราะสตรีเพศ จะเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ เปรียบเหมือน 
“นารีขี่ม้าขาว” นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ถูกจับตามองถึงบทบาทและความสามารถในการเป็นผู้น า
ประเทศ ตลอดถึงระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง และการรักษาอ านาจการบริหาร เพราะบทบาท
ผู้น าสตรีทางการเมืองในแถบอาเซียน ยังไม่มีใครที่สามารถด ารงต าแหน่งได้ยาวนาน เหมือนกับผู้น า
สตรีในภูมิภาคอ่ืน๓ 

๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเสริมพลังนักการเมืองหญิงเป็นเรื่องส าคัญ แต่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีปัจจัยเอ้ือให้

เกิดขึ้น คือ ต้องมีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย มีโครงสร้างสังคมที่ค่อนข้างเท่าเทียมเสมอภาค 
เปิดกว้างให้สังคมเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ าและการกีดกันทางเพศ สามารถตั้งค าถามกับระบบได้ 
และก็ต้องมีฉันทามติในสังคมในการแก้ไขอยู่พอสมควร ผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทในการเมืองก็ต้องมี
ความหลากหลาย ไม่ใช่มาจากกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ในสังคมเท่านั้น จึงจะเห็นการเคลื่อนไหวเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบาย สังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมอ านาจนิยมสุดขั้ว ระบบการศึกษาไม่ได้มีไว้
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการตั้งค าถามเพ่ือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แต่มีไว้เพ่ือด ารงวัฒนธรรมอ านาจ
นิยมซึ่งฝังลึกอยู่ในทุกอณูของสังคม การถูกกีดกันทางเพศเป็นแค่มิติเดียวของการเป็นผู้หญิง ถ้า

                                                 
๒รสลิน  ศิริยะพันธุ และคณะ, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับพัฒนาการทางการ

เมืองไทย : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วำรสำรสุโขทัยธรรมำธิรำช, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๔๖-๕๙. 

๓Voice Online, “บทบำท “ผู้น ำสตรีทำงกำรเมือง” ในอุษำคเนย์”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://www.voicetv.co.th/watch/21054?page=4 [๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔]. 
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ยากจน มีสถานะในสังคมต่ ากว่า อายุน้อยกว่า ไม่ใช่พุทธ ไม่ใช่เลือดไทย ทั้ง ๆ ที่ไทยแท้ไม่มีอยู่ในโลก 
หรือมีความพิการอย่างหนึ่งอย่างใด ก็จะโดนกระท าซ้ าซ้อนเพ่ิมขึ้นไปอีก สังคมแบบนี้  จะยอมให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังได้อย่างไร ส่วนใหญ่ที่เข้ามาได้ก็เพ่ือสืบทอดอ านาจทาง
การเมืองของครอบครัวตนเองเป็นส่วนใหญ่ มาจากอุดมการณ์จริง ๆ นั้นมี แต่น้อย และต้องท างาน
เลือดตาแทบกระเด็นเพ่ือผลักดันนโยบาย ก่อนการรัฐประหาร สัดส่วนผู้หญิงในสภาโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่
ประมาณ ๑๐-๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกเกือบสองเท่า และตกฮวบมาอยู่ที่ ๕ 
เปอร์เซ็นต ์ภายใต้รัฐบาลทหารของนายพลประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ าที่สุดใน
เอเซีย และน้อยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  

หลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด สัดส่วนนักการเมืองหญิงเพ่ิมเป็นประมาณ ๑๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
มาจากการเมืองที่เริ่มเปิดมากข้ึน แต่การโจมตีนักการเมืองหญิงฝ่ายก้าวหน้าจากนักการเมืองหญิงฝ่าย
เผด็จการ ชี้ให้เห็นว่าถึงจะมีเสียงผู้หญิงเพ่ิมขึ้น แต่ไม่มีทางจะมาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนรวมของ
ผู้หญิงหรือปัญหาอ่ืนได้เลย เนื่องจากความแตกแยกทางการเมือง ความไร้สาระของการโจมตี และท า
ให้สงสัยความสามารถในการเข้าใจปัญหาของนักการเมืองหญิงฝ่ายอ านาจด้วยซ้ าไป  การที่ผู้หญิงมี
สัดส่วนน้อยมากในสภาและการเมืองในทุกระดับ ท าให้ประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง
เป็นประเด็นส าคัญในการรณรงค์ตลอดมา โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรม
ที่เป็นต้นเหตุเพียงพอ คิดเป็นเพียงสูตรส าเร็จว่าถ้ามีผู้หญิงเพ่ิมขึ้น ปัญหาก็จะแก้ไขได้เอง อันมาจาก
ความเชื่อว่ากฎหมายเป็นค าตอบสุดท้าย ถ้ามีกฎหมายดีแล้วปัญหาก็จะหมดไป จึงจ าเป็นต้องมี
กฎหมายดี ๆ เพ่ือยกมาตรฐานของสังคม แต่กฎหมายในไทยไม่สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐาน คือ ความ
เหลื่อมล้ า หรือการกดขี่ทางเพศได้ สาเหตุไม่ใช่แค่เพราะขาดการบังคับใช้ หรือเพราะมีการเรียกเบี้ย
บ้ายรายทางจนคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้น แต่เป็นเพราะกฎหมายออกโดยคนที่อยู่ในอ านาจ จึงต้องรักษา
อ านาจตัวเอง ประชาชนไม่มีส่วนร่วม เมื่อคนออกกฎหมายและคนใช้กฎหมายเชิดชูระบบชายเป็น
ใหญ่ การตีความกฎหมายในขบวนการยุติธรรมจึงเป็นไปเพ่ือรักษาอ านาจของตน จึงยากยิ่งที่จะเห็น
การใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสตรีอย่างตรงไปตรงมา ลัทธิเผด็จการทหารจึงเป็นศัตรูของสิทธิสตรี 
เพราะลัทธิทหารผดุงความเหลื่อมล้ า ผดุงระบบอุปถัมภ์ ผดุงระบบชายเป็นใหญ่ การรณรงค์ส่งเสริม
สิทธิสตรีจึงจ าเป็นต้องมุ่งให้สังคมเกิดความเท่าเทียมกัน การกระจายอ านาจ การเป็นประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับทุกมิติด้วยอุปสรรคในการท างานการเมืองของสตรี คือ 
เรื่องของโอกาสและความเป็นผู้หญิง ภาระหน้าที่ที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องแบกรับ เป็นการจ ากัดการ
ท างานของผู้หญิง ความเป็นแม่ก็ดี ภาระในการดูแลครอบครัว และการเปิดโอกาสในการท าหน้าที่
ด้านอ่ืนอีก สิ่งที่ท้าทายส าหรับการเป็นนักการเมืองหญิง ในประเทศไทย สัดส่วนนักการเมืองหญิง
ไม่ได้มากนัก และบทบาทที่ถูกจ ากัดด้วยภาระหน้าที่ กฎหมายและวัฒนธรรม แต่ด้วยประเทศค่อย ๆ 
เปิดกว้าง ผู้หญิงลุกข้ึนมายืนหยัดท าหน้าที่ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศได้ นั่นเป็นจุดที่หลาย ๆ ฝ่ายควร
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หันมามองว่า อะไรที่ผู้หญิงมีความสามารถ ถ้าหลายฝ่ายเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ แสดงฝีมือ ผู้หญิงก็สามารถท าได้เช่นกัน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้หญิงเข้าสู่ภาคการเมือง 
หลายฝ่ายต้องช่วยกันแล้วเปิดโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา โอกาส และบทบาทต่าง ๆ การกระตุ้นให้
ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมที่จะท างานทางด้านการเมือง ทุกคนต้องช่วยกัน งานทางด้านกฎหมายที่
จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ท างานด้านการเมือง พวกเราต้องช่วยกัน หัวใจต้องตั้งต้นจากการ
เสียสละที่จะเข้ามาท างานทางด้านการเมือง ต้องมีก่อน และไม่ใช่ง่ายที่ผู้หญิงจะเข้ามาท างาน
การเมือง เพราะต้องใช้ความอดทนที่สูง สัดส่วนในเรื่องการท างานการเมืองที่เพ่ิมให้ผู้หญิงนั้น เป็น
เรื่องท่ีดีในเชิงกฎหมาย ถ้าพ้ืนฐานแรงจูงใจสิ่งที่ท าให้ผู้หญิงรู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง
นั้นไม่มี ก็จะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าสังคมภาคส่วนต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวเข้ามาท าหน้าที่ตรง
นี้ ในวันสตรีสากล ถ้าต้องเริ่มจากการเริ่มลงมือท าเพ่ือให้สังคมเกิดความเท่าเทียม ต้องเกิดจาก
ความคิด ทัศนคติที่ไม่มีอคติ หลายฝ่ายต้องพูดคุยกัน แล้วเปิดทางให้แต่ละส่วนได้ท าหน้าที่ตามที่แต่
ละฝ่ายสามารถท าได้ และท าได้ดีเพ่ือให้เกิดความสมดุล ตอนนี้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศมี
มากขึ้น แม้ว่าจะถูกปิดบังด้วยเรื่องวัฒนธรรม แต่ว่าถ้าหัวใจยอมรับทั้งชายหญิงบนความเท่าเทียมกัน
และสามารถท างานสานประโยชน์กันและกันบนความเท่าเทียมได้ ก็จะเป็นความสมดุลที่ยังประโยชน์
ได้๔ 

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่สิทธิของสตรีตามความคาดหวังของสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒ .๑ ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ควรเป็นอย่างไร 

 
                                                 

๔สนิทสุดา  เอกชัย, “ภัยเผด็จกำร ภัยของสตรี”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.the101. 
world/women-in-thai-politics/, [๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔]. 

https://www.the101/


 

 

๕ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของ

สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตัวแปร 
ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านเวลา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาไว้ ดังนี้ 
๑) ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การศึกษา อิทธิพลของ
ครอบครัว อิทธิพลของสื่อ และอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น 

๒) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การเป็น
ตัวแทนของประชาชน การตรวจสอบฝ่ายบริหาร การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ความโปร่งใสและการ
เข้าถึงได้ ความส านึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๓) ศึกษาการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตามหลักไตรสิกขา  



 

 

๖ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาขอบเขตด้านตัวแปร ๖ ด้าน๕ ดังต่อไปนี้ 
๑) การเป็นตัวแทนของประชาชน 
๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
๔) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
๕) ความส านึกรับผิดชอบ 
๖) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
๑) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของสังคมที่มี

ต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๑๘ รูปหรือ
คน แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ข้าราชการ นักธุรกิจ 
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักการเมือง นักเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสตรี และปราชญ์ชาวบ้าน 

๒) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรี การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับบทบาททางการเมืองที่
คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะ
เป็นไปในรูปแบบการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรื อเป็นข้อ
ค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนาโดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๐ รูปหรือคน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ มี
ความความรู้ด้านรัฐศาสตร์ ด้านหลักธรรม และบทบาททางการเมืองของสตรี ดังนั้น การจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

ประชำกรที่ศึกษำส ำหรับกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๔,๐๕๙,๑๗๔ คน 

                                                 
๕สถาบันพระปกเกล้า, “สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : การด าเนินงานของรัฐสภา

ตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐสภา ( IPU)”, รำยงำนกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๕๕), หน้า ๒-๑๗. 



 

 

๗ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล คือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน

มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๗ เดือน 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความไว้ดังนี้ 
บทบำท หมายถึง บทบาททางด้านการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย 
ปัจจัย หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนส่งเสริมต่อการเข้าสู่บทบาททางการเมืองของสตรี มีอยู่

สองปัจจัยที่ส าคัญ คือ ปัจจัยภายในส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ การศึกษา อิทธิพลของครอบครัว 
เป็นต้น และปัจจัยภายนอกส าหรับการวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ อิทธิพลของสื่อ อุดมการณ์ทางการเมือง เป็น
ต้น  

กำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ผลักดันให้สตรีประสบความส าเร็จในการเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ 

อิทธิพลของครอบครัว หมายถึง การกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน
จ าแนกเป้าหมายการท างานของบุคคล การมีบิดามารดาเป็นคนกระตือรือร้นในกิจกรรมส่วนรวม จะ
ท าให้สตรีเกิดการเรียนรู้ว่าเรื่องที่เก่ียวกับการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องบุรุษแต่ฝ่ายเดียว 

อิทธิพลของสื่อ หมายถึง การท าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
ตรงไปตรงมาและเป็นกลาง ท าหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ให้กับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังคมให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่น ท าหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ท าหน้าที่
ให้ความบันเทิง และท าหน้าที่ระดมก าลังของผู้รับสารที่กระท าโดยสื่อมวลชน ทั้งการรณรงค์สังคม
ด้านการเมือง สงคราม เศรษฐกิจการท างานและศาสนาซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวใน
สังคม 

อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยวกับหลักการและ
คุณค่าทางการเมือง มีแนวทางแน่นอน มีเหตุผล มีจุดหมายปลายทาง และวัตถุประสงค์ที่มนุษย์
พยายามจะด าเนินการให้สัมฤทธิผล ประกอบด้วย ค่านิยม วิสัยทัศน์ต่อสังคมการเมืองในอุดมคติ มโน
ทัศน์ว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีทางการเมือง 



 

 

๘ 

บทบำททำงกำรเมืองของสตรี หมายถึง บทบาทตามความคาดหวังของสังคมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การ
เป็นตัวแทนของประชาชน การตรวจสอบฝ่ายบริหาร การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ความโปร่งใสและ
การเข้าถึงได้ ความส านึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

กำรเป็นตัวแทนของประชำชน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เกี่ยวกับเรื่องราวการร้องทุกข์ของประชาชน เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการตัดสินใจ
ในนามของประชาชน ซ่ึงมีความหลากหลายทางด้านอาชีพและความคิดทางการเมือง ภายใต้นโยบาย
ของพรรคการเมืองเพ่ือให้ความเป็นอิสระแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการท าหน้าที่ผู้แทน โดยใช้
เวทีของรัฐสภาในการหารือหรืออภิปรายประเด็นความห่วงใยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร หมายถึง การตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุม
การเงิน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ท าหน้าที่ตัวแทนประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุกกิจกรรม
ที่รัฐบาลท าและจัดให้มีการพูดคุยกัน การตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร หน่วยงานของรัฐ 
โดยตรวจสอบนโยบายและการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  

กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการตรา
กฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม การ
ก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ปกครองภายใต้กฎหมาย
โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของสมาชิก และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรากฎหมาย 

ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ หมายถึง การเปิดเผยด้วยการเผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อ
สาธารณะโดยต้องค านึงถึงความมั่นคง จะกระท าผ่านสื่อหรือการกระจายเสียง เผยแพร่การ
ด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว 
และผู้รายงานข่าว ท าหน้าที่เผยแพร่งานของรัฐสภาต่อประชาชน และต้องค านึงถึงปัจจัยที่อ านวย
ความสะดวกให้กับสื่อหรือนักหนังสือพิมพ์สามารถรายงานความเคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาให้
ประชาชนทราบ 

ควำมส ำนึกรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาที่มีต่อสังคม องค์กร 
และปัจเจกบุคคล เช่น มีความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร ความรับผิดชอบในการตอบข้อ
ซักถามของกลุ่มผลประโยชน์ ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน และความ
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน 

กำร มีส่ วนร่ วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ  หมายถึ ง  สมาชิกวุฒิ สภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณางานด้านต่างประเทศของรัฐบาลได้ เช่น ก าหนดให้ควบคุม
ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันกับงานภายในประเทศ การเข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายต่างประเทศ ในเรื่องที่



 

 

๙ 

ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอื่น ๆ ตัดสินใจในข้อตกลงเท่าท่ีอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหา
และสนธิสัญญาจากรัฐบาล การเข้าร่วมในกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องจากนั้น เป็นต้น 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หมายถึง สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหน้าที่
ในการให้ค าแนะน าและยินยอมในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และ
หน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด (ปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๖๐)๖ 

สภำผู้แทนรำษฎร หมายถึง สภาที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติของประเทศไทย  
หลักพุทธธรรม หมายถึง ค าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และน ามาเผยแผ่สั่งสอนบุคคล

ทั่วไป ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้คือ หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
ศีล หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
สมำธิ หมายถึง การมีความตั้งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
ปัญญำ หมายถึง การมีความรอบรู้ในการออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หมำยถึง ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ คือ กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑.๖.๒ ท าให้ได้รู้ถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑.๖.๓ ท าให้ได้น าเสนอการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวัง

ของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่ าง เข้มแข็ ง ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

๑.๖.๔ สามารถน าผลการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ทางการเมืองของสตรีเพ่ือความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในอนาคต 

                                                 
๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗ รอบ ๕ ธันวำคม 
๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๖๔. 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสาร หลักพุทธธรรม 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทีม่ีความเหมาะสมกับปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาท
ทางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ในสภาผู้ แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและการศึกษาความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาททางการเมือง
ของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือค้นหาแนวทางส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุง เทพมหานครและปริมณฑลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักไตรสิกขา มีล าดับขั้นตอนการ
น าเสนอข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรี 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททางการเมือง 
๒.๓ หลักไตรสิกขา 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฏีบทบาททางการเมืองของสตรี 
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาชนจะเลือก

ผู้แทนท าหน้าที่แทนตนในรัฐสภา และเจตจ านงของรัฐสภาถือเป็นความต้องการของประชาชน โดยที่
ประชาชนยังมีช่องทางในการควบคุมทางการเมืองการปกครองได้บ้าง โดยขอบเขตของการมีตัวแทน
ของปวงชนนั้น ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง ประชาชนทั่วไปต้องมีสิทธิที่จะมีตัวแทน สิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้งจะเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือมีเงื่อนไขกีดกันประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมิได้ และสิทธิ
พ้ืนฐานของประชาชนต้องได้รับการรับรอง เช่น สิทธิในการพูด สิทธิในการเขียน สิทธิในการประกอบ



 ๑๑ 

อาชีพ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการนับถือศาสนา ซึ่งต้องเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกัน๑  
ส าหรับบทบาทและสิทธิสตรีไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มองเห็น “ก้าว” ที่กล้า และ

ได้รับการยอมรับในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันหลายปัญหาของหญิงไทยยังคงซ้ ารอยอยู่ที่
เดิม และมีอีกหลายปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในวาระที่โลกหมุนไปไม่หยุดหย่อน สตรีไทยและผู้เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายวงการร่วมให้มุมมองต่อ “โจทย์” ที่รอท้าทายสตรี “บทบาท” และ “การรับมือ” ใน
โลกยุคปัจจุบัน การที่บุคคลมีความส านึกในทางการเมืองการปกครองได้เข้าร่วมทางการเมืองเป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระท าโดยความสมัครใจซึ่งสมาชิกทั้งที่อยู่ในสังคมได้มีส่วนร่วมกันในอันที่จะเลือก
ผู้น าของตน และก าหนดนโยบายของรัฐ การกระท านั้นอาจจะท าโดยตรงหรืออ้อมก็ได้” ส าหรับ
บุคคลที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้เข้าร่วมทางการเมืองนั้น จะเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
การเมือง เหล่านี้ (อาจจะอย่างเดียวหรือหลายอย่างพร้อม ๆ กันก็ได้) คือ การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
การแสวงหาความรู้ทางการเมือง การอภิปรายหรือการพูดคุยเกี่ยวกับการเมือง การเข้าร่วมในการ
ชุมนุมทางการเมือง การแสดงมติมหาชนอ่ืน ๆ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การก่อตั้งพรรค
การเมือง การลงรับสมัครเลือกตั้ง เป็นต้น แต่การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากหรือน้อย
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลัทธิการเมืองเอ้ืออ านายให้ ประชาชนมีความส านึกทางการเมือง
วิถีทางทางการเมือง เป็นต้น๒ โอกาสของสตรีในการเข้าสู่การเมืองยังมีน้อย เนื่องจากไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากคนในครอบครัว และทัศนคติของสตรีด้วยกันเองที่ยังมองว่าการเมืองเหมาะกับผู้ชาย
มากกว่า ท าให้สตรีไม่ได้รับการเลือกจากประชาชน ทั้งที่ประชากรสตรีมีมากกว่าผู้ชาย ที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีการพยายามผลักดันให้มีระบบโควตาส าหรับสตรีในระบบบัญชีรายชื่อ แต่พรรค
การเมืองเกรงว่าจะไม่สามารถหาสตรีได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ประเด็นดังกล่าวจึงตกไป ส่วน
สมาชิกวุฒิสภาได้มีการผลักดันให้มีกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่ง แต่ผลักดันไม่ส าเร็จ ดังนั้น การจะผลักดันให้
สตรีเข้าสู่แวดวงการเมืองมากขึ้นจะต้องเริ่มจากการสนับสนุนสตรีที่เก่งและมีความสามารถได้เข้าสู่
เส้นทางการเมืองเพ่ือให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายอันท าให้การออกกฎหมายได้รับ
มุมมองที่ครบถ้วนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ๑. แนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตัวอย่างไร
จึงประสบความส าเร็จ : การจะก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้น ต้องประกอบด้วย ๔ 
เรื่อง คือ ๑) ค้นหาตัวเอง ๒) โชคชะตา ๓) โอกาส และ ๔) ความทุ่มเท จนได้เข้ามาเป็นนักการเมือง
ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒. มุมมองต่อบทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การด าเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม่ จะมีความรู้สึกอยากมีตัวตน และท าในสิ่งที่รัก ไม่ได้ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนจบมา 
มีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการท าให้ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้น จึง

                                                 
๑ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร), ๒๕๖๑, หน้า ๒๓. 
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



 ๑๒ 

ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รู้จักใช้เทคโนโลยี เรียนรู้
ภาษา ต้องรักในสิ่งที่ท าและมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงบวก และการเรียนรู้ในยุคนี้ เป็นรูปแบบ 
Learning by Doing คือ การเรียนรู้โดยการลงมือท ามากขึ้นเมื่อเรียนรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติควบคู่กัน
ด้วยจึงจะประสบความส าเร็จ ในอนาคตเรื่องความเหลื่อมล้ าทางเพศอาจจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะ
การเข้าถึงเทคโนโลยีจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าได้ เว้นแต่บางอาชีพเท่านั้นที่ยังคงมีการตั้งค าถามอยู่ 
เช่น นักการเมือง การเป็นนักการเมืองไม่ได้ง่ายต้องเข้าใจการท างาน และการมีครอบครัวก็เป็น
อุปสรรคอย่างหนึ่ง 

แนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตัวให้ประสบความส าเร็จ ไม่ได้มีความรู้สึกว่า
การเป็นสตรีหรือผู้ชายท าให้เกิดความแตกต่างทางเพศแต่อย่างใด การจะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่
กับการกระท าของตัวเอง ต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น รู้จักค้นคว้าหาความรู้และเปิดโอกาสให้ตัวเอง 
สตรีผู้ชายทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เราต้องมีความมั่นใจภาคภูมิใจ จากการสังเกตพบว่าสตรีที่โดด
เด่นและเป็นสตรีแถวหน้าได้จะต้องเป็นสตรีที่ท างานหนักกว่าผู้ชาย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและบริษัทสมาชิกส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับสูงเป็นสตรี หลายหน่วยงานมีสตรีก้าวขึ้นมาเป็นสตรี
แถวหน้ามากข้ึน ซึ่งสตรีที่จะอยู่แถวหน้าได้จะต้องเป็นสตรีที่มีความโดดเด่นและท างานหนักกว่าผู้ชาย 
และในอนาคตจะมีสตรีก้าวมาสู่ระดับสูงมากขึ้น ไม่ได้สนับสนุนว่าสตรีจะต้องเท่าเทียมกับผู้ชายในทุก
เรื่อง แต่สตรีควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชาย ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์และ
ประเทศอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับสตรีมากกว่า จะเห็นได้จากมีประธานาธิบดีเป็นสตรีมานานแล้ว 
แต่ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนยังมีสตรีที่ด ารงต าแหน่งในระดับสูงน้อยอยู่ ส าหรับประเทศไทย
เริ่มมสีตรีที่ด ารงต าแหน่งในระดับสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากการศึกษาในต่างประเทศ สตรีที่มีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการ จะมีความรอบคอบในการท างาน และอัตราการโกงน้อย สตรีไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
ต้องเรียนหนังสือและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเรียนในระบบอาจไม่เพียงพอ ต้องแสวงหาความรู้อ่ืน 
ๆ เพ่ิมเติม เช่น ภาษา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้น 

แนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตัวให้ประสบความส าเร็จ มีโอกาสเจอผู้คนที่มี
ชีวิตล าบากยากจน ได้ท างานด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืน ได้เริ่มงานที่กองทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชาชาติ การท างานค่ายผู้ลี้ภัยชาวพม่า ผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ พบว่า  สตรีประสบ
ความล าบากมากกว่าผู้ชาย ได้ท างานที่องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิม
พลังของสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) UN Women ท างาน ๒ ส่วนคือ ๑) ส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเพศ และ ๒) เสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม มีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในพ้ืนที่ด้อยพัฒนา ยากจน หรือ
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงให้ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนท าให้ผู้ชาย



 ๑๓ 

ตระหนักและยอมรับบทบาทของสตรีมากขึ้น มีสตรีส่วนหนึ่งที่ยังตกหล่น เช่น เรียนน้อย ฐานะ
ยากจน สตรีได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ส่วนบทบาทสตรีกับการ
เมืองไทย พบว่า ยังมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่งหรือผู้ยังไม่
มั่นใจการท างานสตรี มุมมองของสหประชาชาติต่อประเทศไทย สถานภาพของสตรีไทยในสายตา
ประชาคมโลก ได้รับการยอมรับและมีบทบาทมากขึ้น ดัชนีตัวเลขความเท่าเทียมหญิงชายโลก 
(Global Gender Index) ของประเทศไทยอยู่ที่ ๗๕ อยู่เกณฑ์ดี UN Women ยกตัวอย่างสตรีใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของสตรียังมีน้อยอยู่ ซึ่งต่อมาสตรีได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น ผู้ชายเริ่มมี
ความตระหนักและยอมรับมากขึ้น และให้สิทธิหรือให้โอกาสสตรีมาท างานมากขึ้น ท าอย่างไรให้สตรี
ชนบทมีสิทธิมีเสียงกลับขึ้นมา และชุมชนยอมรับ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับผู้ชายด้วย ซึ่งการ
จะท าแบบนั้นได้จะต้องเพ่ิมศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของสตรีเพ่ือให้สตรีสะท้อนปัญหาขึ้นมา 
ตลอดจนให้สังคมยอมรับและผลักดันต่อไป๓ 

ในปัจจุบันสตรีได้รับการยอมรับทั้งในด้านอาชีพและสิทธิต่าง ๆ ในการเมืองเองจะเห็นว่า 
ส.ส. หญิงเข้ามามีบทบาทในสภามากขึ้นเช่นกัน นับว่าเป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นถึงการพัฒนา ในการเปิด
โอกาสให้สตรีใช้ความรู้ความสามารถในด้านที่ถนัด ในอนาคตสิ่งที่มุ่งหวังในบทบาทสตรีคือบทบาทใน
ครอบครัว แน่นอนว่าความรับผิดชอบในบทบาทของแม่บ้านยังจ าเป็น แต่ต้องสนับสนุนให้ผู้ชายมีส่วน
ร่วมเช่นกัน แบ่งเบาหน้าที่งานต่าง ๆ ร่วมกัน  

“ด้วยสรีระของสตรีท าให้มีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้มากกว่าเพศชาย สิ่งหนึ่งที่
อยากให้ความส าคัญ คือ เรื่องความปลอดภัยของสตรี ภาครัฐต้องดูแลพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซฟตี้โซนของสตรี เช่น ที่จอดรถตามที่
สาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้อง CCTV ที่มีคุณภาพ ในด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวอยากให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันปัญหา โดยเริ่มจาก
ตัวเราเอง”๔ 

 
สตรีมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนมากขึ้นในภาพรวมของโลก ผู้น าหลายประเทศเป็นสตรี 

เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี และนิวซีแลนด์ ในประเทศไทยเคยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก เพราะสตรีแสดงหน้าที่ได้หลายบทบาท หากสังคมมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อ

                                                 
๓ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 

https://www.naewna.com/lady/columnist/35117, [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 
๔จิราพร  สินธุไพร, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 

๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410, [๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓]. 

https://www.naewna.com/lady/columnist/35117
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410


 ๑๔ 

สตรี ยอมรับในบทบาทหน้าที่มากกว่าเรื่องเพศสภาพ จะท าให้สตรีแสดงศักยภาพของตัวเองได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อสตรีและบทบาทสตรีมากขึ้น ในรัฐธรรมนูญระบุว่า
ต้องให้ความส าคัญ คุ้มครองสตรี ไม่ให้ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และต้องจัดสรรงบประมาณโดย
ค านึง ถึงเพศ วัย และสภาพบุคคล นับเป็นแนวโน้มที่ดี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดหลายพรรคมีนโยบาย
ด้านสังคมที่เกี่ยวกับสตรีที่เป็นจุดร่วมกัน และมีสัดส่วน ส.ส.หญิงร้อยละ ๑๕ คาดหวังว่าในอนาคต
น่าจะมีสัดส่วนมากกว่านี้ที่สตรีเข้ามามีส่วนร่วมแสดง บทบาทน าในระดับการตัดสินใจของประเทศ  

“ในปี ๒๐๒๐ ถ้ามองในระดับจุลภาค การรับเข้าท างาน ในองค์กรต่าง ๆ อาจ
ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องเพศ เช่น สตรีที่มีครอบครัวแล้วอาจถูกปฏิเสธเข้าท างาน ปัญหา
พวกนี้แก้ได้ด้วยภาครัฐและองค์กรเอกชน หากมองในระดับมหภาค เพศสภาพไม่ใช่
ข้อจ ากัดในการท างาน ไม่ว่าสตรี ผู้ชาย หรือเพศทางเลือก มีศักยภาพที่จะท างานได้ดี
เหมือนกัน อยากเห็นสตรีมีบทบาทในการท างานระดับตัดสินใจมากขึ้น และอยากให้
สังคมเปิดใจยอมรับความสามารถของสตรีมากกว่าให้สิทธิพิเศษโดยใช้เรื่องเพศสภาพ
เข้ามาตัดสิน”๕  

 
สิทธิสตรีในปัจจุบันดีกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างมาก แต่ในฐานะผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ ใน

สังคมเมืองที่เจริญแล้ว สตรีส่วนมากมีการศึกษาที่ดี มีความรู้ สามารถเข้าถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิ
สตรีเองได้อย่างสะดวก ขณะที่บทบาทและสิทธิสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่บางคนมองว่าผู้ชายไม่ให้เกียรติ 
ไม่ให้สิทธิเขา ต้องบอกก่อนว่าในกลุ่มชาติพันธุ์มีเรื่องวัฒนธรรม จารีตประเพณีเข้ามาเก่ียวข้อง  

“ในส่วนของผมยืนยันว่าเคารพและให้เกียรติสตรีทุกคน โดยเฉพาะสตรีที่ท าให้
ผมเกิด ผมจึงอยากให้สตรีในบทบาทความเป็นแม่ได้รับสิทธิมากขึ้นในฐานะผู้ดูแล
ครอบครัว เป็นเหมือนแม่ทัพของบ้าน แต่ทั้งหมดก็ยังมีเส้นบาง ๆ อยู่ ในเรื่องศาสนา 
และประเพณี วันข้างหน้าอยากให้เปิดกว้างขึ้น ส่วนบทบาททางการเมืองอยากให้มี
ประธานรัฐสภาเป็นสตรี หรือมีนายกรัฐมนตรีเป็นสตรี ซึ่งประเทศไทยเคยมีมาแล้ว 
นอกจากนี้อะไรบ้างที่สตรีอยากท า บางเรื่องหากท าได้อยากให้แสดงออกมา”๖ 

 

                                                 
๕ณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายใน

ยุค ๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410, [๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓]. 

๖ชฎาทิพ  จูตระกูล, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 
๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410, [๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓]. 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410
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 ๑๕ 

สิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดคือไม่ว่าท าอะไรต้องดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบทบาทแม่ ภรรยา เจ้านาย 
หรือ ลูกนอ้ง และควรท าพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้เสมอ การจะท าสิ่งใดส าเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือที่ดี
ของหลายฝ่าย เรียนรู้ที่จะท างานกับผู้อ่ืน ใส่ใจรับฟังความเห็น เอาใจเขามาใส่ใจเรา  

“ตลอดชีวิตการท าธุรกิจ ต้องแข่งขันกับผู้ชายหลายคน ในช่วงเวลาเหล่านั้นไม่
มีใครยอมอ่อนข้อให้เรา สตรีที่คิดจะยืนอยู่บนเวทีธุรกิจคุณต้องลืมค าว่าเพศ ถ้าเป็น
สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญหน้ากันตรง ๆ ในห้องประชุมยิ่งต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่า 
แต่เมื่อฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความส าเร็จ วันนั้นนั่นแหละที่คุณจะได้รับเสียงชื่นชม
และภาคภูมิใจในตัวเอง ประเทศไทยเปิดโอกาสให้สตรีมากพอสมควร เห็นได้จากภาค
ธุรกิจที่มีสตรีเป็นผู้น าองค์กรมากขึ้น แต่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ หรือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจมีสตรีในสัดส่วนที่น้อย เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้สตรีจะเข้า
มามีบทบาทเยอะขึ้น ยกตัวอย่างในองค์กรยุติธรรมของไทยที่มีสตรีเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้น อีกไม่นานเราอาจได้เห็นประธานศาลที่เป็นสุภาพสตรีก็เป็นได้”๗ 

 
แม้สตรีมีศักยภาพมากขึ้น แต่โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ก ากับนโยบาย 

ตัดสินใจ หรือขึ้นสู่ผู้น าในองค์กรยังถูกจ ากัด สตรีที่มีโอกาสเข้าสู่การเมือง หลายคนถูกลดทอนความ
น่าเชื่อถือหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการลดทอนความน่าเชื่อถือ หรือ
สตรีถูกบูลลี่โดยโซเชี่ยลมีเดียด้วยวาทกรรมดูถูกเหยียดหยามหรือสร้างความเกลียดชัง ด้านความ
รุนแรงจากเพศสภาพ สตรีมักพบอุปสรรคหลายประการในการเข้าถึงความยุติธรรม ปัญหายิ่งซ้ าซ้อน
มากขึ้นเมื่อสตรีอยู่ในกลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หญิงพิการ หญิงแรงงานข้ามชาติ 
รวมถึงสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต้องเผชิญการถูกคุกคามทั้งการฟ้องร้องด าเนินคดี หรือการ
คุกคามทางเพศโดยนายจ้างหรือเพ่ือนร่วมงาน ในขณะที่ความรุนแรงในครอบครัวก็ยังไม่มีทีท่าจะยุติ 

“ในยุค ๒๐๒๐ เราคงเห็นการท้าทายของสตรีมากขึ้น ทั้งการเรียกร้องโอกาส 
ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมทั้งพ้ืนที่ทางการเมืองและสังคม เราคงได้
ยินค าถามที่ผู้สมัครนางงามจักรวาลต้องตอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของสตรี ท า
ให้สตรีรุ่นใหม่ต้องตระหนักถึงปัญหารอบตัว หรือปัญหาที่เพ่ือนมนุษย์ต้องเผชิญมากกว่า
การค านึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว สตรีในปี ๒๐๒๐ คงต้องแสดงศักยภาพใน
การมีส่วนร่วม แก้ปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพิษ การ
แก้ปัญหาฝุ่นควัน รวมถึงปัญหาภายในประเทศ เช่น เรื่องธุรกิจที่กระทบต่อสิทธิ

                                                 
๗นวลพรรณ  ล่ าซ า, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 

๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410, [๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓]. 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410


 ๑๖ 

มนุษยชน การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ การยุติความรุนแรงทางเพศ รวมถึงควรมี
ส่วนร่วมสนับสนุนให้แก้ไขกฎหมาย การปรับทัศนคติและอคติทางเพศที่ฝังลึกใน
สังคมไทยมายาวนาน การเข้าถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ของสตรีทุกคน”๘ 

 
สตรีในปี ๒๐๒๐ เป็นสตรียุคใหม่ท่ีกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น แต่สิ่ง

หนึ่งที่ยังเป็นปัญหา คือยังมีสตรีที่ถูกใช้ความรุนแรงมากอยู่ พอเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเขา
ยังไม่สามารถ ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ เรามีความหวังว่าสตรียุคใหม่จะเติบโตมากขึ้น 

“สตรียุค ๒๐๒๐ ควรเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพพอที่จะพ่ึงตัวเองได้ มีงานท า มี
การศึกษา ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงใคร เชื่อว่าสตรียุคใหม่จะเชื่อมั่นในตัวเองมากพอ เรื่องสิทธิ
ต่าง ๆ สตรีควรได้สิทธิ์และมีกฎหมายที่ดีที่จะคุ้มครอง ขณะนี้  พ.ร.บ.คุ้มครองความ
รุนแรงในครอบครัวอยู่ในช่วงการแก้ไข ต้องผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและเยียวยา”๙ 

 
สรุปความได้ว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อสตรีและบทบาทสตรีมากขึ้น รวมทั้ง

บทบาททางการเมืองด้วย ทั้งนี้สตรีแสดงหน้าที่ได้หลายบทบาท หากสังคมมีทัศนคติที่เปิดกว้าง
ต่อสตรี ยอมรับในบทบาทหน้าที่มากกว่าเรื่องเพศสภาพ จะท าให้สตรีแสดงศักยภาพของตัวเอง
ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ในรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องให้ความส าคัญ คุ้มครองสตรี ไม่ให้ถูกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม และต้องจัดสรรงบประมาณโดยค านึง ถึงเพศ วัย และสภาพบุคคล นับเป็นแนวโน้มที่ดี 
คาดหวังว่าในอนาคตน่าจะมีสัดส่วนมากกว่านี้ที่สตรีเข้ามามีส่วนร่วมแสดง บทบาทน าในระดับ
การตดัสินใจของประเทศ 

                                                 
๘อังคณา  นีละไพจิตร, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายใน

ยุค ๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410, [๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓]. 

๙จะเด็จ  เชาวน์วิไล, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 
๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410, [๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓]. 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3254410


 ๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๑ สาระส าคัญของบทบาททางการเมืองของสตรี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์, (๒๕๖๓) โอกาสของสตรีในการเข้าสู่การเมืองยังมี

น้อย เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคน
ในครอบครัว และทัศนคติของสตรีด้วย
กันเองที่ยังมองว่าการเมืองเหมาะกับผู้ชาย
มากกว่า  

สุรางคณา  วายุภาพ, (๒๕๖๓) การเป็นนักการเมืองไม่ได้ง่ายต้องเข้าใจการ
ท างาน 

เกศรา  มัญชุศรี, (๒๕๖๓) สตรีที่จะอยู่แถวหน้าได้จะต้องเป็นสตรีที่มี
ความโดดเด่นและท างานหนักกว่าผู้ชาย 

วิปัญจิต  เกตุนุต,ิ (๒๕๖๓) ต้องเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียม 

พัชรินทร์  ซ าศิริพงษ,์ (๒๕๖๓) สตรีได้รับการยอมรับมากขึ้น 
จิราพร  สินธุไพร, (๒๕๖๓) สังคมต้องเปิดใจยอมรับความสามารถของ

สตรี 
ณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์, (๒๕๖๓) ต้องให้สตรีที่มีบทบาทความเป็นแม่ได้รับ

สิทธิมากขึ้น 
ชฎาทิพ  จูตระกูล, (๒๕๖๓) ต้องคิดเร็ว ท าเร็ว บนพ้ืนฐานของการ

ค านวณความเสี่ยง ต้องมีการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่ด ี

นวลพรรณ  ล่ าซ า, (๒๕๖๓) การได้ท าในสิ่งที่ตัวเองรักจะท าให้เรามีพลัง
ที่จะพัฒนาตัวเอง ต่อให้เจอปัญหาหนักแค่
ไหนก็จะสู้ผ่านไปได ้

อังคณา  นีละไพจิตร, (๒๕๖๓) สตรีต้องแสดงศักยภาพในการมีส่วนร่วม 
แก้ปัญหาต่าง ๆ มากข้ึน 

จะเด็จ  เชาวน์วิไล, (๒๕๖๓) สตรียุคใหม่กล้าแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ 
มากขึ้น 



 ๑๘ 

๒.๑.๑ ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการเข้าสู่บทบาททางการเมืองการปกครองของสตรี 
ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น การศึกษา อิทธิพลของครอบครัว อิทธิพล
ของสื่อ และอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะน าเสนอเป็นล าดับไป 

๒.๑.๑.๑. การศึกษา  
ลักษณะที่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือส่วนรวมซึ่งมีผลกระทบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือ

สตรี โดยจะต้องมีพ้ืนฐานจากการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๑. ชนชั้นในสังคม สร้างโอกาส ประสบการณ์ เกียรติยศ และความรู้สึกให้กับบุคคลว่า 

การเข้าร่วมกับส่วนรวมมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ชนชั้นไม่ได้ประกันว่า สตรีในชนชั้นสูงจะมี
ความทะเยอทะยานสูง และสตรีในชนชั้นต่ าจะมีความทะเยอทะยานต่ าด้วย เพราะชนชั้นจะเป็นสิ่ง
ช่วยสร้างโอกาสให้กับบุคคลจากการศึกษาพบว่า ส.ส. สตรีอเมริกัน มาจากทุกชนชั้นในจ านวนที่เท่า 
ๆ กัน 

๒. การศึกษา และอาชีพของบิดามารดาไม่ใช่สิ่ งช่วยพัฒนาให้บุตรสาวมีความ
กระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม พบว่า การศึกษาและอาชีพของบิดามารดา จะมีผลกระทบต่อรูปแบบของ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานสาธารณะของบุตร 

๓. ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว มีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองของสตรี 
แต่ผลกระทบจะลดน้อยลง เพราะปัจจัยด้านตัวบุคคล และการเปลี่ยนแปลงในสังคม สตรีที่
กระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นแสวงหาความส าเร็จก็จะสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้๑๐ 

ส าหรับกรณีของสังคมไทย พบว่า ปัจจัยที่ผลักดันให้สตรีประสบความส าเร็จในการเป็น
ผู้น าทางการบริหาร คือ 

๑. การมีระดับการศึกษาสูง 
๒. ภูมิหลังของสตรีผู้น ามีส่วนในการก าหนดแนวทางการเป็นผู้น า แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่

ก าหนด หรือมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเป็นผู้น าทางการบริหารของสตรี 
คณะท างานวางแผนพัฒนาสตรีระยะยาว ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสตรีไทย 

พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนบทบาททางการเมืองของสตรีให้มากข้ึน คือ 
๑. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อทางสังคม ท าให้

อคติที่มีต่อสตรีลดน้อยลง การให้ความส าคัญเรื่องความสามารถของบุคคลมากขึ้น การสร้างความ

                                                 
๑๐Jean J. Kirkpatrick, Political Woman, (New York: The Eagleton Insetitute of Politics, 

Rutgers University, 1979), p.18. 



 ๑๙ 

พร้อมให้กับสตรีด้วยการให้พ่ึงพาตัวเองมากขึ้น ตลอดจนการที่สตรียอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น มีการ
ร่วมมือระหว่างสตรีเป็นกลุ่มเป็นองค์กรมากขึ้น 

๒. ปัจจัยจากตัวสตรีเอง ได้แก่ การที่สตรีได้รับการศึกษาสูงขึ้นท าให้มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น มีภาระทางครอบครัวน้อยลงด้วยการสร้างความเข้าใจให้บุรุษมีความรับผิดชอบใน
ภาระครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรร่วมกับสตรี๑๑ 

๒.๑.๑.๒ อิทธิพลของครอบครัว 
ลักษณะที่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือส่วนรวมซึ่งมีผลกระทบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือ

สตรี มีพื้นฐานจากอิทธิพลของครอบครัว ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นคนที่อยู่ในภูมิล าเนาเดิม กล่าวคือ การย้ายถิ่นท าให้บุคคลมีความรู้สึกไม่ลึกซึ้งต่อ

ชุมชนเหมือนกับคนพ้ืนเพเดิม จากการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีของอเมริกัน  พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นคนที่อยู่ในภูมิล าเนาเดิม 

๒. สภาพแวดล้อมของชุมชนขนาดเล็กท าให้บุคคลเกิดความรับผิดต่อสังคมมากกว่าชุมชน
ขนาดใหญ ่

๓. ชนชั้นในสังคม สร้างโอกาส ประสบการณ์ เกียรติยศ และความรู้สึกให้กับบุคคลว่า 
การเข้าร่วมกับส่วนรวมมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ชนชั้นไม่ได้ประกันว่า สตรีในชนชั้นสูงจะมี
ความทะเยอทะยานสูง และสตรีในชนชั้นต่ าจะมีความทะเยอทะยานต่ าด้วย เพราะชนชั้นจะเป็นสิ่ง
ช่วยสร้างโอกาสให้กับบุคคลจากการศึกษาพบว่า ส.ส. สตรีอเมริกัน มาจากทุกชนชั้นในจ านวนที่เท่า 
ๆ กัน 

๔. การกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัว การกล่อมเกลาจากครอบครัวจะเป็น
พ้ืนฐานจ าแนกเป้าหมายการท างานของบุคคล การมีบิดามารดาเป็นคนกระตือรือร้นในกิจกรรม
ส่วนรวม จะท าให้สตรีเกิดการเรียนรู้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องบุรุษแต่ฝ่ายเดียว และ
บุคคลที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของชุมชนจะเก่ียวข้องกับการเมืองมากกว่าคนที่อยู่ห่างไกลชุมชน๑๒ 

ผู้น าทางการเมืองสตรีในระดับท้องถิ่นของมาเลเซีย ได้ข้อสรุปใกล้เคียงกับ Kirkpatrick 
กล่าวคือ ผู้น าสตรีส่วนใหญ่จะอาศัยการศึกษาเป็นวิถีทางในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง และใน
การยกระดับสถานภาพทางสังคมของตน นอกจากจะอาศัยโอกาสทางการศึกษาแล้ว ผู้น าสตรียัง
อาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ อีก คือ 

๑. บิดามารดามีภูมิล าเนาอยู่ในท้องถิ่นนั้น 
๒. บิดาและสามีส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นข้าราชการ 

                                                 
๑๑บวร  ประพฤติดี ทิพาพร  พิมพ์พิสุทธิ์ และเฉลิมพล  ศรีหงส์, สตรีไทย : บทบาทในการเป็นผู้น า

การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยเกษม, ๒๕๒๐), หน้า ๒๑๔-๒๑๖. 
๑๒Jean J. Kirkpatrick, Political Woman, (อ้างแล้ว), p. 18. 



 ๒๐ 

๓. เป็นบุคคลที่สามารถใช้ภาษาได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซีย 
๔. อาชีพเดิมของผู้น าสตรีส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้าน รองถัดมาก็เป็นครู 
๕. อ่ืน ๆ เช่น การมีสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับการเมือง๑๓ 
๒.๑.๑.๓ อิทธิพลของสื่อ 
อิทธิพลของสื่อมวลชนจะเป็นแนวคิดที่ส าคัญมากในการวิจัย เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การศึกษา อิทธิพลของ
ครอบครัว อิทธิพลของสื่อ และอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดนี้จะเปรียบเสมือน
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค าตอบตามวัตถุประสงคด์ังกล่าว 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้ให้ความส าคัญต่อแนวคิดบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนของ Danis 
Mcquail๑๔ ที่ได้ให้หลักการบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนไว้ ๕ ข้อในหนังสือ “Theory of Media 
and Theory of Society) ดังนี้ 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) เป็นการท าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่
สังคมอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา เป็นกลางไม่เป็นสื่อในความควบคุมของฝ่ายใด ปราศจากอคติของ
สื่อมวลชน เห็นได้จากการรายงานสถานการณ์ข่าวต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมตั้ งแต่ ระดับเมือง 
ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก 

๑.๒ ชี้แจงและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจต่าง ๆ หมายถึงมีการอธิบายทั้งใน
แบบภาพรวมและแบบเจาะลึกเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารนั้นได้อย่างชัดเจนรอบด้าน เข้าใจ ที่มา
ที่ไปของเหตุการณ์ท่ีรายงานอยู่นั้น  

๑.๓ ส่งเสริมความคิด และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า
ในสังคมได้อย่างสะดวก  

๒. การท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการท าหน้าที่ในการประสาน
สัมพันธ์ให้กับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม รวมไปถึงการท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม
คนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือให้สังคมเกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่น ดังนี้  

๒.๑ อธิบาย ตีความ และวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความหมายของเหตุการณ์ที่
น าเสนอ 

                                                 
๑๓Lenore Manderson, Woman Political and Change, (London: Oxford University 

Press, 1980), p. 35. 
๑๔Danis  Mcquail, Mass Communication Theory: An Introduction, (London: Sage, 

1987), p. 79. 



 ๒๑ 

๒.๒ ให้การสนับสนุนผู้ที่อยู่ในอ านาจที่ถูกต้องและบรรทัดฐานอันเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๒.๓ ท าให้เกิดการเผยแพร่ความคิดให้แพร่หลายในสังคม 
๒.๔ ประสานเชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม 
๒.๕ สร้างความสอดคล้องและก่อให้เกิดฉันทามติในสังคม 
๒.๖ จัดล าดับความส าคัญของสถานภาพในสังคม 
๓. การท าหน้าที่ในการสืบสานวัฒนธรรม (Continuity) เป็นการท าหน้าที่สืบทอด

วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ดังนี้  
๓.๑ การแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมย่อยของสังคม รวมไปถึง

การพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ ๆ  
๓.๒ การเสริมสร้างค่านิยมพ้ืนฐานและด ารงไว้ซึ่งค่านิยมโดยส่วนรวมของสังคมหรือ

สาธารณะ 
๔. การท าหน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment) ดังนี้ 
๔.๑ การท าหน้าที่ในการให้ความขบขันบันเทิงเพลิดเพลินใจแก่ผู้รับสาร รวมไปถึงแสดง

ให้เห็นวิธีการพักผ่อนหย่อนใจด้วย 
๔.๒ การลดความตึงเครียดของสังคม โดยการลดความเครียดของผู้รับสารจากการท างาน

หรือความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  
๕. การระดมสรรพก าลัง (Mobilization) เป็นการท าหน้าที่ระดมก าลังของผู้รับสารที่

กระท าโดยสื่อมวลชน ทั้งการรณรงค์สังคมด้านการเมือง สงคราม เศรษฐกิจการท างานและศาสนาซึ่ง
เป็นการรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคม หรือเมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตและต้องการความ
ร่วมมือร่วมใจกันก็จะเห็นบทบาทหน้าที่ประการนี้ของสื่อมวลชนอย่างชัดเจน  

ในยุคแรก ๆ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ แบบจ าลองทางการสื่อสารไว้ว่ากระบวนการ
ติดต่อสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่ง (Who) พูดอะไร (Says What) โดยใช้ช่องทางไหน (In which 
channel) ไปถึงใคร (To whom) และเกิดผลอะไรบ้าง? (With What Affect) และกล่าวถึงหน้าที่
ของสื่อมวลชนในหนังสือ “The Structure and Function Communication” ว่า มีอยู่ ๓ ประการ 

๑. หน้าที่ในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance of 
The Environment)  

๒. หน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้รวมตัวกันอยู่ได้ (Correlation 
of The Different Parts of Society in Responding to Environment)  

๓. หน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Heritage from 
One Generation to The Next) ปัจจุบันชีวิตของคนย่อมเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนจนเป็นที่ยอมรับกัน
ว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชน ซึ่งถูกก าหนดและชักจูงให้เกิดความรู้สึกหรือ



 ๒๒ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว สื่อมวลชนเองก็จะต้องตระหนักในหน้าที่ที่จะต้อง
กระท า และมองดูบทบาทของตนที่จะมีส่วนในการจรรโลงสังคมให้ดีขึ้น ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสะท้อนภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้สังคมด้วย๑๕ 

สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาแนวคิดบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนของ Danis Mcquail และ 
Harold D. Lasswell พบว่า ได้กล่าวถึงบทบาทแรกของสื่อมวลชนไว้ต่างกัน โดย Danis Mcquail 
กล่าวว่า เป็นหน้าที่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ส่วน Harold D. Lasswell กล่าวว่า เป็น
หน้าที่ในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance of The Environment) 
ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนในล าดับแรกนั้นควรเป็นการเฝ้าสังเกต ติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวในสังคมเพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้พบเจอการเฝ้าติดตามนั้นมาประมวลผลเป็นข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศก่อนที่จะรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนั้น บทบาทแรกของสื่อมวลชนจึงควรเป็น
การเฝ้าสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมทางสังคม แล้วจึงท ารายงานตามแนวคิดของ Harold D. 
Lasswell ส่วนบทบาทหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ (Correlation) และหน้าที่ในการสืบต่อ
วัฒนธรรมของสังคม (Continuity)  

แนวคิดบทบาทสื่อมวลชนทั้งของ Danis Mcquail และ Harold D. Lasswell จ านวน ๕ 
ข้อ ได้แก่  

๑. หน้าที่ในการสังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance)  
๒. การท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์ (Correlation) 
๓. การท าหน้าที่ในการสืบสานวัฒนธรรม (Continuity) 
๔. การท าหน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment) 
๕. การระดมสรรพก าลัง (Mobilization) 
๒.๑.๑.๔ อุดมการณ์ทางการเมือง  
อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติ

หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ส าคัญในการ
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

“นิยาม อุดมการณ์ทางการเมือง” การให้ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง 
(Political Ideology) มีผู้นิยามหลากหลาย ดังนี้ อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ความคิด ความ
เชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าทางการเมือง เป็นความคิดความเชื่อที่มีแนวทางแน่นอน 
มีเหตุผล มีจุดหมายปลายทาง และวัตถุประสงค์ที่มนุษย์พยายามจะด าเนินการให้สัมฤทธิผล ความคิด
ความเชื่อที่ท าให้เกิดกลไกควบคุม เพ่ือบรรลุเป้าหมายแห่งความคิดความเชื่อนั้น เช่น อุดมการณ์มาร์ก
                                                 

๑๕Oknationblog, บทบาทหน้าที่ของสื่อ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv 
/blog/my-mint/2007/07/27/entry-1. [๑ ธันวาคม ๒๕๖๒].  



 ๒๓ 

ซิสม์ ก่อให้เกิดพรรคคอมมิวนิสต์เพ่ือสร้างและควบคุมให้การปกครองบรรลุเป้าหมายของอุดมการณ์ 
อุดมการณ์ประชาธิปไตย คือ การเพ่ิมพูน ปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคล ท าให้เกิดไกกลต่าง ๆ เช่น 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ การลงมติ เพ่ือรักษาความเป็นประชาธิปไตย อุดมการณ์มิใช่เป็น
เพียงปรัชญาการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองจะเรียกร้องให้มีการกระท าจากผู้ศรัทธาในอุดมการณ์ 
เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องที่จะกระท าตามนั้น อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะเชื่อมโยงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเป็นพิเศษ๑๖  

“อุดมการณ์ทางการเมือง คือ ระบบคิดที่อธิบายถึงการด ารงอยู่ของสังคมการเมือง
ปัจจุบัน สังคมการเมืองที่พึงปรารถนาและวิธีการในการปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งสังคมการเมืองอันพึง
ปรารถนานั้น”๑๗ และอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นระบบความเชื่อหรือระบบความคิดที่อธิบายถึง
บทบาทของคนในสังคม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม คนกับรัฐ และอธิบายสภาพความ
เป็นไปทางสังคมว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและน่าพึงปรารถนาหรือไม่  ในความเห็นความเชื่อของ
อุดมการณ์ทางการเมืองนั้นว่ามีอย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนแปลงจะมี
วิธีการอย่างไร”๑๘ 

ดังนั้น “อุดมการณ์จึงมีข้อเรียกร้องที่จะให้คนยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกันในกลุ่มชนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่มุ่งไว้” มีข้อควรสังเกตประการหนึ่ง คือ ใน
ภาษาอังกฤษค าที่เป็นอุดมการณ์มักจะมีค าว่า “ism” ต่อท้าย ซึ่งในภาษาไทยจะเป็นค าว่า “นิยม” 
เช่น Liberalism หรือ เสรีนิยม 

“หากปราศจากอุดมการณ์แล้ว สังคมก็มิอาจจะตัง้อยู่หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ เหตุว่าเมื่อ
มนุษย์ไม่มีความเชื่อมั่นร่วมกันในความคิดอันใดอันหนึ่ง มนุษย์ก็ไม่อาจด าเนินการใด ๆ ร่วมกันได้ เมื่อ
ขาดพฤติกรรมร่วมดังกล่าว มนุษย์ก็ยังคงมีอยู่แต่จะปราศจากสิ่งที่เรียกว่า สังคม” 

๑. ความส าคัญบทบาทของอุดมการณ์ทางการเมือง 
อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ท าสิ่งต่าง ๆ ตามอุดมการณ์ จึงเป็น

เป้าหมายปลายทาง และรากฐานของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท าให้สังคมพัฒนาไปข้างหน้า ท าให้มนุษย์
ยอมเชื่อฟัง และเกิดความรับผิดชอบต่ออุดมการณ์ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์

                                                 
๑๖ชาญชัย  คุ้มปัญญา, อุดมการณ์ทางการเมือง, เอกสารประกอบค าบรรยาย รหัสวิชา ๒๕๕๑๑๒๐ 

ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๓, หน้า ๑๗. 
๑๗สมเกียรติ  วันทะนะ, อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : อักษร

ข้าวสวย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๙. 
๑๘ชัยอนันต์  สมุทรวณิช, อุดมการณ์ทางการเมือง, พิมพ์ลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 

๒๕๑๗), หน้า ๘๐. 



 ๒๔ 

เดียวกัน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคมว่ามนุษย์พึงมีหรือพึงใช้ชีวิตอย่างไร เช่น การใช้ชีวิตอย่างมี
เสรีภาพเพียงงดการมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่ 

๒. องค์ประกอบของอุดมการณ์ทางการเมือง 
อุดมการณ์มีหลากหลายแต่ทั้งหมดมีองค์ประกอบร่วมกัน ดังนี้ 
๑) ค่านิยม (Value) ทุกอุดมการณ์ต่างล้วนเห็นว่า ค่านิยมบางอย่างที่อุดมการณ์ตนเอง

ยึดถือดีกว่าค่านิยมอ่ืน ๆ และยังใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความคิด ความเชื่อและการกระท าของ
อุดมการณ์อ่ืน ๆ ด้วย อีกทั้งยังเป็นข้ออ้างเพ่ือที่จะใช้ในการชักจูงความคิดเห็น หรือเพ่ือที่จะต่อต้าน
หรือยับยั้งความคิดอ่ืน มีสาระและน้ าเสียง หรือไปในแนวที่เป็นจริยธรรม ศีลธรรม หรือบรรทัดฐานให้
คนยึดถือปฏิบัติตาม เช่น อุดมการณ์เสรีนิยม (Liberalism) มีค่านิยมว่าการตระหนักถึงศักยภาพของ
มนุษย์แต่ละคนเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของสังคม ซึ่งจะปรากฎเป็นจริงได้ก็แต่เฉพาะในระบอบ
การเมืองที่พลเมืองแต่ละคนต่างล้วนมีอ านาจในการก าหนดนโยบายของรัฐไม่แตกต่างกัน ตรงกันข้าม
กับอุดมการณ์ฟาสซิสม์ (Fascism) ซึ่งมองมนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน บางคนฉลาดกว่าบางคน จึงให้
ความส าคัญกับคนที่เก่งกว่าฉลาดกว่า และให้ความส าคัญกับผู้น าหรือผู้ปกครองเหนือสิทธิ  เสรีภาพ
ของปัจเจกชน และความยิ่งใหญ่ของเชื้อชาติตนเหนือเชื้อชาติอื่น  

๒) วิสัยทัศน์ต่อสังคมการเมืองในอุดมคติ (Vision of The Ideal Polity) แต่ละ
อุดมการณ์ต่างมีวิสัยทัศน์ว่า สังคมการเมืองควรจะมีลักษณะอย่างไร หากมีโอกาสในการบริหาร
จัดการสังคมการเมืองภายใต้อุดมการณ์ของตน เช่น มาร์กซิสม์ (Marxism) เห็นว่าหากสังคมไม่มีการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของปัจเจกชน (Private Property) ชนชั้นในสังคมก็จะสูญสลาย
หายไป เมื่อไม่มีชนชั้นใดที่มีอ านาจและการกดขี่ขูดรีดเหนือชนชั้นอ่ืน ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะท าให้รัฐสูญ
สลายตามไปด้วย  

๓) มโนทัศน์ว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์ (Conception of Human Nature) อุดมการณ์
ทั้งหลายต่างล้วนมีความคิด ความเชื่อถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร เช่น เสรีนิยมคลาสสิค 
(Classical Liberalism) เชื่อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนต้องการเลือกตัวแทนและนโยบายที่ดีที่สุด
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดี ดังนั้น เมื่อระบบการเมืองเปิดโอกาสให้มีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงของ
นโยบายและความคิดทางการเมืองของตัวนักการเมืองผ่านการหาเสียงเลือกตั้ง  ประชาชนย่อมต้อง
เลือกแนวทางท่ีดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ตนเองที่จะได้รับ 

๔) ยุทธศาสตร์ (Strategy of Action) แต่ละอุดมการณ์มียุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลง
สังคมการเมืองที่เป็นอยู่ให้เป็นสังคมเมืองที่ตนเองใฝ่ฝัน เช่น มาร์กซิสม์ พยายามสร้างจิตส านึกทางชน
ชั้น (Class Consciousness) ให้เกิดข้ึนในหมู่กรรมกรผู้ใช้แรงงานเพื่อล้มล้างระบบทุนนิยมแล้วแทนที่
ด้วยระบบสังคมนิยม หรือเสรีนิยมที่ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ



 ๒๕ 

ประชาชน ตลอดจนการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การกิน การดื่ม การแต่งกาย หรือแม้กระทั่ง
พฤติกรรมทางเพศด้วยเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่ดีท่ีสุดต่อชีวิตของมนุษย์  

๕) ยุทธวิธีทางการเมือง (Political Tactics) ในขณะที่ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนแม่บท
ของการบรรลุสู่ความส าเร็จตามความใฝ่ฝัน ยุทธวิธี คือ แผนการย่อยในทางปฏิบัติที่มาจากแผนแม่บท
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั่นเอง อุดมการณ์ทางการเมืองแต่ละประเภทต่างมียุทธวิธีทาง
การเมืองของตนเอง แม้กระทั่งอุดมการณ์เดียวกัน แต่เมื่อแตกแขนงแยกย่อยออกไปยังมียุทธวิธีที่
แตกต่างกัน เช่น สังคมนิยม ซึ่งแตกแขนงออกไปเป็นสังคมนิยมมาร์กซิสต์ (Marxist Socialism) และ
สังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic) เป็นต้น ขณะที่สังคมนิยมมาร์กซิสต์เห็นว่าระบบทุน
นิยมจะล่มสลายได้ต้องใช้ก าลังโค่นล้มโดยชนชั้นกรรมมาชีพเท่านั้น แต่สังคมนิยมประชาธิปไตย
ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง อีกท้ังยังศรัทธาในสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่าจะท าให้
อุดมการณ์สังคมนิยมบรรลุผลได้ 

๓. วิพากษ์อุดมการณ์ทางการเมือง 
มีค าถามว่า “อุดมการณ์ให้ความหมายกับชีวิตหรือมอมเมาชีวิต” ถ้ามองในด้านบวก จะ

เห็นได้ว่า อุดมการณ์ผลักดันให้ชีวิต สังคม ไปข้างหน้าตามอุดมการณ์ เป็นคุณค่าของชีวิตและของ
สังคมนั้น สร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองตามอุดมการณ์ คนจ านวนไม่น้อยที่ยอมตาย
เพ่ืออุดมการณ์ทางการเมืองที่ตนยึดมั่น ยกตัวอย่าง เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตย ท าให้คนเห็นว่า
ตัวเองมีคุณค่าและสังคมให้โอกาสแก่ทุกคนในการสร้างสรรค์ชีวิตของตนเอง อุดมการณ์ทางการเมือง
ที่สอนให้คนยอมเป็นระเบิดพลีชีพเพ่ือเป้าหมายของอุดมการณ์ของกลุ่ม  (ตัวอย่างการยอมตัวเพ่ือ
อุดมการณ์ทางการเมือง) บางคนอาจไม่เห็นด้วย แต่คนที่อยู่ในอุดมการณ์นั้นเห็นว่าคนนี้เป็น
แบบอย่างที่น่ายกย่อง เขาท าในสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้ว ในด้านลบ มาร์กซ์และเองเกลส์ (Karl Marx, 
Friedrich Engels) ชี้แจงว่า “อุดมการณ์เป็นมายา (Illusion) หรือ ส านึกจอมปลอม (False 
Consciousness) เป็นเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองให้มอมเมาให้ชนชั้นที่ถูกปกครองไม่เห็นธาตุแท้ของ
การที่ตนถูกกดขี่ขูดรีดโดยชนชั้นที่ได้เปรียบ”  

“อุดมการณ์ คือ ระบบของความคิดที่ปิดตัวเองจากโลกภายนอก (A Closed System of 
Thought)” เขายกตัวอย่างว่าระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่  ๑ และ ๒ ไม่
ว่าจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์โซเวียตหรือนาซีเยอรมัน ล้วนใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือที่พวกเหล่านี้ใช้
ควบคุมสังคมให้ประชนชนคล้อยตาม และผู้มีอ านาจที่อยู่เบื้องหลังจะผูกขาดการตีความว่าอะไรจริง 
อะไรเท็จ อะไรควรไม่ควร โดยไม่ยอมรับให้มีความคิดความเชื่อที่แตกต่างไปจากแนวการตีความของ
ตน๑๙  
                                                 

๑๙Karl R. Popper, The logic of scientific discovery, (London: Hutchinson & Co., Ltd., 
1959), p. 480. 



 ๒๖ 

ด้วยเหตุของการมองอุดมการณ์เชิงวิพากษ์ จึงแจกแจงอุดมการณ์ออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ  

๑) แนวคิดอิสระว่าด้วยอุดมการณ์ (Neutral Conception of Ideology) ซึ่งหมายถึง 
การอธิบายอุดมการณ์โดยไม่ตีความว่าอุดมการณ์จ าเป็นต้องเป็นความคิดที่ผิดพลาดหรือแปลกแยก
กับผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างที่มาร์กซ์อธิบายไว้  แต่
อุดมการณ์ประเภทนี้เป็นหนึ่งในแง่มุมของชีวิตทางสังคม อาจถูกน าเสนอในรูปแบบทางการเมือง
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ได้ค านึงว่าจะน าไปสู่การปฏิวัติ ปฏิรูป การฟ้ืนฟู หรือเป็นตัวจุดประกายน าไปสู่
การก่อรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือรักษาไว้ซึ่งระเบียบสังคมหรือไม่  

๒) แนวคิดว่าด้วยอุดมการณ์เชิงวิพากษ์ (Critical Conception of Ideology) ซึ่ง
แตกต่างอย่างตรงกันข้ามกับแนวคิดแรก โดยอธิบายอุดมการณ์ว่า เป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่
ผิดพลาดหรือเป็นจิตส านึกจอมปลอม ทอมป์สันจัดให้มาร์กซ์อยู่ในประเภทความคิดนี้ “อุดมการณ์อ
รัฐนิยม”๒๐  

อรัฐนิยม แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ Anarchism มาจากศัพท์ภาษากรีกสองค า คือ an 
ที่แปลว่า “ไม่” กับค าว่า Archos “ผู้น า” เมื่อน าสองค ามารวมเข้าด้วยกันจึงมีความหมายว่า “การ
ปกครองในรูปแบบที่ไม่มีผู้น า” 

ประวัติศาสตร์บันทึกว่า แนวคิดอรัฐนิยมมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ นักคิดกลุ่มสโตอิก 
(Stoicism) ที่นิยมการใช้ชีวิตแบบสงบ กับนักคิดกลุ่มอิพิคิวเรียน (Epicureanism) ที่นิยมการด าเนิน
ชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริง ต่างมีแนวทางอย่างเดียวกัน คือ ไม่ประสงค์ให้อ านาจรัฐเข้าไปแทรกแซงหรือ
ยุ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกตน เพราะอ านาจรัฐย่อมจะเข้าไปขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต
แบบเสรีของพวกเขา 

ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ อุดมการณ์อรัฐนิยมได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องสิทธิตาม
ธรรมชาติ (Natural Rights) ที่เห็นว่าทุกคนมีสิทธิที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีใคร
ละล่วงละเมิดแม้แต่อ านาจรัฐ เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรเป็นสถาบันที่มีอ านาจอย่างจ ากัด และให้ปัจเจก
ชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุด แนวคิดท่ีเป็นรากฐานส าคัญของอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอรัฐนิยมก็คือ 
การพยายามลดอ านาจของรัฐให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการไม่มีอ านาจ
รัฐคงเหลืออยู่ในสังคม ทั้งนี้เพราะมีสมมติฐานที่เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดี  ไม่เห็นแก่ตัว 
สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบ และรู้จักการเสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม ในขณะที่อ านาจรัฐ (State 
Authority) เป็นสิ่งชั่วร้ายและเป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพของมุนษย์ ดังนั้น รัฐจึงไม่จ าเป็นต้องมีอยู่ใน
สังคม อุดมการณ์อรัฐนิยมแตกต่างไปจากสภาพอนาธิปไตย (Anarchy) ที่เป็นการอธิบายถึงสภาพ
สังคมวุ่นวาย ไร้ระเบียบ ซึ่งมักเกิดจากการไม่มีสถาบันทางการเมืองที่มีอ านาจเด็ดขาดในการดูแล
                                                 

๒๐John. B. Thompson, Political Ideology, (Cambridge: University, 1984), p. 76. 



 ๒๗ 

ความสงบเรียบร้อยในสังคม ในขณะที่อรัฐนิยม หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอิสระและเสรีภาพ
ในการด าเนินชีวิตอย่างเต็มที่ ปราศจากอ านาจรัฐหรืออ านาจของสถาบันทางการเมืองใด ๆ เข้ามา
จัดการควบคุม๒๑ สรุปได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นความคิด ความเชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยวกับ
หลักการและคุณค่าทางการเมือง มีแนวทางแน่นอน มีเหตุผล มีจุดหมายปลายทาง และวัตถุประสงค์
ที่มนุษย์พยายามจะด าเนินการให้สัมฤทธิผล ประกอบด้วย ค่านิยม วิสัยทัศน์ต่อสังคมการเมืองในอุดม
คติ มโนทัศน์ว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีทางการเมือง 

สรุปความได้ว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเข้าสู่บทบาททางการเมืองการปกครองของสตรี 
ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยภายในที่เป็นปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรี 
ได้แก่ การศึกษา ท าให้สตรีมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และอิทธิพลของครอบครัว เกิดการกล่อม
เกลาทางการเมืองจากครอบครัว นอกจากนี้ได้ศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการส่งเสริมบทบาท
ทางการเมืองสตรี ได้แก่ อิทธิพลของสื่อ ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางต่อสาธารณะ อุดมการณ์ทาง
การเมือง เป็นความคิด ความเชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าทางการเมือง 

 

                                                 
๒๑ชาญชัย  คุ้มปัญญา, อุดมการณ์ทางการเมือง, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘. 



 ๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๒ สาระส าคัญของปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเข้าสู่บทบาททางการเมืองการปกครองของสตรี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Jean J. Kirkpatrick, (1979) ลักษณะที่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือส่วนรวม มี

พ้ืนฐานดังต่อไปนี้  การศึกษา การกล่อม
เกลาทางการเมืองจากครอบครัว  

กาญจนา  แก้วเทพ, (๒๕๔๓) บทบา ทหน้ า ที่ สื่ อ ม ว ลชน ของ  Danis 
Mcquail 

Oknationblog, (2550) 
 

บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนของ Harold D. 
Lasswell 

ชาญชัย  คุ้มปัญญา, (๒๕๕๓) อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นความคิด ความ
เชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยวกับหลักการและ
คุณค่าทางการเมือง มีแนวทางแน่นอน มี
เ ห ตุ ผ ล  มี จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง  แ ล ะ
วัตถุประสงค์ที่มนุษย์พยายามจะด าเนินการ
ให้สัมฤทธิผล 

Karl  Popper, (2502)  องค์ประกอบของอุดมการณ์ทางการเมือง 
ประกอบด้วย ค่านิยม วิสัยทัศน์ต่อสังคม
การ เมือง ใน อุดมคติ  ม โนทัศน์ ว่ าด้ ว ย
ธรรมชาติของมนุษย์  ยุทธศาสตร์  และ
ยุทธวิธีทางการเมือง 

 



 ๒๙ 

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือหาข้อสรุป

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรจะเป็นอย่างไร ตามล าดับดังนี้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนว่ามีหน้าที่ ๓ 
ประการ คือ ๑) หน้าที่ในการ Agent ส าหรับออกเสียง ๒) หน้าที่ในการวินิจฉัยว่าอะไรดีที่สุดส าหรับ
ประเทศชาติ และ ๓) หน้าที่ในการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนสังกัด๒๒ 

“ผู้แทนราษฎร” คือ ผู้ที่พูดและปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง 
หรือของประเทศ จากความหมายที่กล่าวมานี้ชี้ให้เห็นว่า “ผู้แทนราษฎร” คือ ผู้ที่พูดและปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง หรือของประเทศจากความหมายที่กล่าวมานี้ชี้ให้เห็น
ว่า ผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) เป็นผู้ออกกฎหมาย ๒) เป็นผู้ควบคุม
รัฐบาล ๓) เป็นผู้บริหารประเทศ ๔) เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน นอกจากหน้าที่ ๔ 
ประการนี้แล้ว Jacobsen ได้กล่าวว่า ผู้แทนราษฎรจะต้องรับผิดชอบต่อพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่
ด้วยโดยร่วมกับผู้น าพรรคในการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน๒๓ 

ความหมายของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวข้างต้น สามารถ
อธิบายได้ใน ๒ ข้อ กล่าวคือ  

- บทบาทและหน้าที่ที่ควรจะเป็น หมายถึง เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สมาชิกสภาควรจะ
เป็นนั้นเกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ต้องการ (Normative Values) ของระบบการเมืองนั้น ซึ่งระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรจะมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร๒๔  

- บทบาทหน้าที่ที่เป็นจริง หมายถึง บทบาทหรือการกระท าท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
กระท าอยู่ อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่พึงประสงค์ก็ได้ ดังนั้นการที่จะทราบความ
เป็นจริงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประการแรกจะต้องพิจารณา
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทและ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ประการต่อมาเป็นบทบาทที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นบทบาทที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระท าจริง ซึ่งบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวนี้จะปรากฎ

                                                 
๒๒พรเพ็ญ  วโรภาษ, “การมองบทบาทตนเองและการรับฟังมติมหาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : 

ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยท่ีได้รับการเลือกตั้งเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘”, สารนิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๓๙. 

๒๓Jacobsen and Lipman, op.cit., p. 75-77. 
๒๔กนก  วงศ์ตระหง่าน, การเมืองในสภาผู้แทนราษฎร, (พระนคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์, ๒๕๓๐), 

หน้า ๕๙. 



 ๓๐ 

นอกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนส่วนใหญ่
อาจจะพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นตัวก าหนด หรือบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๒๕ 

ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในทางการเมือง คือ ทฤษฎีระบบ ของ 
เดวิด อีสตัน ที่เล็งเห็นว่า การเมืองเปรียบเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์กัน๒๖ ซึ่ง
อาจอธิบายขยายความได้ว่า องค์ประกอบภายในระบบการเมืองอันได้แก่ สถาบันการเมืองต่าง  ๆ ทั้ง
สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการ กลุ่มอิทธิพล กลุ่ม
ผลประโยชน์ เป็นต้น สถาบันการเมืองเหล่านี้มีหน้าที่เฉพาะและจะท าหน้าที่สอดประสาน
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยสถาบันการเมืองเหล่านี้จะถูกก ากับ 
ควบคุมและตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

๑. การเป็นตัวแทนของประชาชน  
การเป็นตัวแทนของประชาชน หมายถึง มาตรฐานการเป็นตัวแทนของรัฐสภาไทยที่

สะท้อนถึงเจตจ านงของประชาชนและความหลากหลายทางสังคม ซึ่งการเป็นตัวแทนปวงชนของ
รัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยพิจารณาได้จากองค์ประกอบของรัฐสภา (Composition of 
Parliament) ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากกระบวนการเลือกตั้ง (Electoral Process) และข้อบังคับใน
รัฐสภาที่เป็นธรรมและไม่แบ่งแยก (Fair and Inclusive Parliamentary Procedures) ซึ่งเปิด
โอกาสให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนแสดงความคิดเห็นและ มีส่วนร่วมในงานของรัฐสภาอย่างเสมอภาค 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือการท าหน้าที่เป็นผู้แทนในรัฐสภาเมื่อองค์ประกอบของรัฐสภา
เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการการเลือกตั้ง ดังนั้น กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งจึงต้องมีความเสรี 
เป็นธรรม และเอ้ือให้รัฐสภาประกอบด้วยผู้แทนที่หลากหลาย มีระบบการเลือกตั้งที่เหมาะสม และผู้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนได้อย่างแท้จริง๒๗  

๒. การตรวจสอบฝ่ายบริหาร  
การตรวจสอบ (Oversight) เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวิจารณ์การท างานของฝ่าย

บริหาร กล่าวว่า การท าหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายบริหาร คือ การตรวจสอบการบริหารงาน

                                                 
๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๐. 
๒๖สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 

๒๕๔๔), หน้า ๑๙๒. 
๒๗สถาบันพระปกเกล้า, “สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : การด าเนินงานของ

รัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี ้วัดของสหภาพรัฐสภา ( IPU)”, รายงานการวิจ ัย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๒-๑๗. 
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ด้วยความระมัดระวังและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตัวแทนประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุก
กิจกรรมที่รัฐบาลท าและจัดให้มีการพูดคุยกัน กล่าวคือ รัฐสภาจะต้องเป็นทั้งสายตาและเสียงของ
ประชาชนเพ่ือสะท้อนเจตจ านงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๒๘ การท าหน้าที่ตรวจสอบของรัฐสภา 
คือ การตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐ โดยตรวจสอบนโยบาย
และการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน 
โดยใช้ช่องทางตรวจสอบหลายทาง เช่น ผ่านคณะกรรมาธิการของรัฐสภา องค์กรอิสระ การตั้งกระทู้
ถามและอภิปราย การให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี การตรวจสอบและกลั่นกรอง
งบประมาณรายจ่าย เป็นต้น 

๓. การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยต้องยึด “หลักนิติธรรม (Rule of Law)” ซึ่ง

หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ 
กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ถือเป็นหลักที่จ ากัดการใช้อ านาจของ
ผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขตและมีการปกครองภายใต้กฎหมายโดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความ
ยุติธรรมของสมาชิก โดยองค์ประกอบหลัก ๆ ของนิติธรรม ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักความ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มีความผิดและไม่มี
โทษโดยไม่มีกฎหมาย และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการวัดการท าหน้าที่นิติ
บัญญัติของรัฐสภามุ่งเน้นประเด็นกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย เนื้อหาและคุณภาพของ
กฎหมายที่ตราออกมาขีดความสามารถของรัฐสภาในการตรากฎหมาย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรากฎหมาย๒๙  

๔. ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้  
ความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยด้วยการเผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อสาธารณะโดยต้อง

ค านึงถึงความม่ันคง (Security) การเปิดเผยกิจการของรัฐสภาจะกระท าผ่านสื่อหรือการกระจายเสียง 
ซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือน “เป็นหูเป็นตา” ให้กับประชาชนในส่วนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
รัฐสภาได้นั้น รัฐสภาสามารถเผยแพร่การด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภากับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐสภาต้องอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้รายงาน

                                                 
๒๘Johnson, Charles & McKay, William, Parliament & Congress, (Great Britain: Oxford 

University Press, 2010), p. 307. 
๒๙สถาบันพระปกเกล้า, “สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : การด าเนินงานของ

รัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘. 



 ๓๒ 

ข่าว ท าหน้าที่เผยแพร่งานของรัฐสภาต่อประชาชน นอกจากนี้ รัฐสภาต้องค านึงถึงปัจจัยที่อ านวย
ความสะดวกให้กับสื่อหรือนักหนังสือพิมพ์สามารถรายงานความเคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาให้
ประชาชนทราบ๓๐  

๕. ความส านึกรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภามีด้วยกันหลายด้านและเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความ

รับผิดชอบ (Accountability Relationship) ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับสังคม องค์กร และปัจเจก
บุคคล๓๑ ซึ่งตัวแบบความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภาอาจแบ่งได้เป็นความรับผิดชอบในการซักถาม
ฝ่ายบริหาร ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ ความรับผิดชอบใน
การตอบข้อซักถามของประชาชน๓๒  

๖. การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ  
เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้ถาโถมเข้ามาท าให้หลาย ๆ ประเทศต่างถูกบังคับและสูญเสีย

อ านาจบางส่วนไปและมีอิสระลดลง เนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทเหนือรัฐมาก
ขึ้น จนหลายประเทศเกรงว่า จะเกิดความขาดดุลทางประชาธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรระหว่าง
ประเทศเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและไม่ต้องมีความรับผิดชอบใด ๆ และด้วยกระแสโลกาภิ
วัตน์อีกเช่นกันที่ท าให้ปัจจุบันนี้ ไม่อาจแยกแยะการท างานในประเทศ และต่างประเทศออกจากกันได้
อย่างชัดเจน รัฐสภาจึงต้องพิจารณางานด้านต่างประเทศของรัฐบาลได้และท าการควบคุมตรวจสอบ
ได้เช่นเดียวกันกับงานภายในประเทศ ซึ่งเรื่องที่รัฐสภาสามารถเข้าไปด าเนินการในเบื้องต้น เช่น การ
เข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายต่างประเทศ ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอ่ืน ๆ ตัดสินใจในข้อตกลง
เท่าที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหาและสนธิสัญญาจากรัฐบาล การเข้าร่วมใน
กระบวนการอ่ืนที่ต่อเนื่องจากนั้น เป็นต้น๓๓  

                                                 
๓๐สถาบันพระปกเกล้า, “การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพ

รัฐสภา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘), หน้า ๕๔–๖๔.  
๓๑สถาบันพระปกเกล้า, “สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : การด าเนินงานของ

รัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙. 
๓๒สถาบันพระปกเกล้า, “การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพ

รัฐสภา”, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓-๔๗. 
๓๓David Beetham, Parliament and Democracy in The Twenty-First Century: A 

Guide to Good Practice, (Geneva: SRO-Kunding, 2006), n.p. and Inter-Parliamentary Union (IPU), 
Parliamentary Involvement in International Affairs. A Report by The Inter-Parliamentary Union 
(IPU) to The Second World Conference of Speakers of Parliaments New York, 7-9 September, 
2005. 



 ๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๓ สาระส าคัญหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พรเพ็ญ  วโรภาษ, (๒๕๓๙) สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรมี หน้ าที่  ๓ 

ประการ  คือ  ๑ )  หน้ าที่ ในการ  Agent 
ส าหรับออกเสียง ๒) หน้าที่ในการวินิจฉัยว่า
อะไรดีที่สุดส าหรับประเทศชาติ และ ๓) 
หน้าที่ในการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตน
สังกัด 

Jacobsen and Lipman, (op.cit.) ผู้แทนราษฎรจะต้องรับผิดชอบต่อพรรค
การเมืองที่ตนสังกัดอยู่ 

กนก  วงศ์ตระหง่าน, (๒๕๓๐) บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กล่าวคือ บทบาทและหน้าที่ที่ควร
จะเป็น และบทบาทหน้าที่ที่เป็นจริง 

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, (๒๕๔๔) ทฤษฎีระบบของเดวิด อีสตัน ที่เล็งเห็นว่า
การเมืองเปรียบเหมือนกับสิ่ งมีชีวิตที่มี
องค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์กัน 

สถาบันพระปกเกล้า, (๒๕๕๕) บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ๖ ด้าน ได้แก่ การเป็นตัวแทนของ
ประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการ
ตั ดสิ น ใ จ ในนามของประช าชน  กา ร
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร เป็นการตรวจสอบ
กา รด า เ นิ น ง านขอ งฝ่ า ยบ ริ ห า รและ
หน่วยงานของรัฐ การท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติ การตรากฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม ความโปร่งใส
และการเข้าถึงได้  การเปิดเผยด้วยการ
เผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อสาธารณะ ความ
ส านึกรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตอบข้อ
ซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ เป็น
ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมในนโยบาย 



 ๓๔ 

ตารางท่ี ๒.๓ สาระส าคัญหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ระหว่ า งป ร ะ เทศ  พิ จ า รณาง านด้ า น

ต่างประเทศของรัฐบาลได้ 
Johnson, Charles & McKay, William, (2553) รัฐสภาจะต้องเป็นทั้งสายตาและเสียงของ

ประชาชน เ พ่ือสะท้ อน เ จตจ า นงของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททางการเมอืง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับบทบาท ทั้งนี้เพราะบทบาทเป็นกระบวนการ

ส าคัญเพ่ือให้ทราบว่าแต่ละบุคคลจะต้องแสดงบทบาท (Role Playing) และสวมบทบาท (Role 
Taking) อย่างไร นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้ให้ความหมายและแสดง
ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทไว้หลากหลาย จากการค้นคว้า และตรวจสอบ เอกสาร ปรากฎว่ามีผู้ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับบทบาทไว้อย่างน่าสนใจ และมีความเกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรีใน
สภาผู้แทนราษฎร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของบทบาท 
จากการทบทวนความหมายของบทบาท พบว่า นักวิชาการได้ให้ความหมายของบทบาท

แตกต่างกัน มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยผู้วิจัยขอน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ
บทบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

นักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า บทบาท คือ หน้าที่หรือพฤติกรรมอันพึงคาดหมายของ
บุคคลแต่ละคนในกลุ่มหรือในสังคมหนึ่ง ๆ บทบาทเป็นสิ่งที่กลุ่มหรือสังคม หรือวัฒนธรรมของกลุ่ม
หรือสังคมนั้นก าหนดขึ้น ฉะนั้น บทบาทจึงเป็นแบบพฤติกรรมของบุคคลในสถานะหนึ่ง ๆ ที่พึงมีต่อ
บุคคลในสถานะหนึ่งในสังคมเดียวกัน๓๔ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพ (ต าแหน่ง) ซึ่ง
มนุษย์แต่ละคนจะมีหลายบทบาท และแต่ละบทบาทจะมีความสมบูรณ์หรือสมดุลกันพอควร บทบาท
จะก าหนดความรับผิดชอบของงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ๓๕ สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่ง หรือหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นการแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มอบหมายอ านาจ

                                                 
๓๔อุทัย  หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๙), หน้า ๑๒๐. 
๓๕สุพัตรา  สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐), หน้า ๒๔. 



 ๓๕ 

นั้น๓๖ การแสดงออกหรือการท าหน้าที่ของบุคคลซึ่งสมาชิกคนอ่ืนของสังคมมุ่งหวังให้เขาท า ภายใต้
สถานการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งโดยถือเอาฐานะและหน้าที่ทางสังคมของบุคคลนั้นเป็นมูลฐาน 
บทบาทท่ีท าให้คนในสังคมสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน รู้ว่าบุคคลอ่ืนต้องการอะไรจาก
ตน ท าให้เกิดประโยชน์ในการท างานร่วมกันเป็นทีม๓๗ ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบบทบาทอยู่ ๕ 
ลักษณะ คือ ๑) บทบาทตามที่ก าหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่ม หรือองค์การก าหนดไว้ว่าเป็น
รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่ม หรือองค์การนั้ น ๆ ๒) บทบาทที่
ผู้อื่นคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะ
ถือปฏิบัติ ๓) บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผู้อยู่
ในต าแหน่ง คิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ ๔) บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติหรือแสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง ๕) บทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อ่ืน
ได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง ซึ่งมักจะมีการเลือกรับรู้ และรับรู้ที่ผิดไป
จากความเป็นจริงได้๓๘  

สรุปความว่า กลุ่มสังคม หรือวัฒนธรรมก าหนดบทบาทขึ้น โดยก าหนดความรับผิดชอบ
ให้บุคคลมีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มอบหมายอ านาจ 
ท าให้เกิดประโยชน์ในการท างานร่วมกัน มี ๕ ลักษณะ คือ บทบาทตามที่ก าหนด บทบาทที่ผู้อ่ืน
คาดหวัง บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง บทบาทที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “บทบาทในอุดมคต”ิ (Ideal Role) 

มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทไว้ดังนี้ ตามปกติเมื่อบุคคลมีสถานภาพ
ใด ย่อมเป็นที่คาดหวังจากคนอ่ืน ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ควบคู่กับ
สถานภาพนั้น การที่บุคคลกระท าภาระหน้าที่ตามสถานภาพของตนนั้น เรียกว่า การแสดงบทบาท 
“บทบาท” (Role) จึงเป็นสิ่งที่คู่กับสถานภาพ ส่วนบทบาทเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้ เป็นการกระท า
ของบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพเหมือนกันย่อมมีการแสดงบทบาทเป็นแบบเดียวกัน ตามบรรทัดฐานที่
ก าหนดไว้ เช่น เด็กทุกคนที่มีสถานภาพนักเรียนย่อมแสดงบทบาทคล้าย ๆ กัน คือ ต้องไปเรียน เข้า
เรียนในชั้น สอบ ท าการบ้าน และท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ครูตลอดจนกลุ่ มเพ่ือนนักเรียนหรือผู้ปกครอง

                                                 
๓๖ปราชญา  กล้าผจญ, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๒๑), หน้า ๓๔. 
๓๗โสภา  ชูพิกุลชัย, จิตวิทยาสังคมประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หน้า 

๔๕. 
๓๘สงวนศรี  วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคมเพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศึกษา พรสวัสดิ์, 

๒๕๒๒), หน้า ๑๗. 



 ๓๖ 

ก าหนดขึ้น แต่การแสดงบทบาทของบุคคลต่าง ๆ แม้มีสถานภาพเดียวกันย่อมมีลักษณะแตกต่างกัน
บ้าง เช่น นักเรียนบางคนตั้งใจเรียน ปฏิบัติตัวตามระเบียบของโรงเรียน บางคนชอบหนีเรียน ชอบฝ่า
ฝืนระเบียบ เป็นต้น แต่เมื่อมองภาพโดยรวมแล้วจะเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่แสดงบทบาทเหมาะสม
กับสถานภาพ ถ้าไม่เช่นนั้นโรงเรียนก็วุ่นวายสับสนจนไม่เป็นโรงเรียนอย่างแน่นอน ในกลุ่มอ่ืนและใน
ชุมชนก็เช่นเดียวกัน 

เหตุใดคนที่มีสถานภาพเหมือนกัน บางครั้งแสดงบทบาทต่างกัน? เรื่องนี้อาจพิจารณาได้
โดยแยกลักษณะของบทบาทเป็น ๓ ด้าน คือ  

๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมาย หรือตาม
ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพนั้น ๆ ควรกระท า 
แต่อาจไม่มีใครท าตามนั้น 

๒. บทบาทตามที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Percerived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคล
เหล่านั้น ๆ จะคาดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยม หรือ
บุคลิกภาพและประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคน 

๓. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual/Enacted Role) ได้แก่ การกระท าที่บุคคลปฏิบัติ
จริง ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
แสดงบทบาทหนึ่ง ๆ อาจเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การกดดัน
ของกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้นบทบาทที่ท าจริง ๆ จึงอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทที่บุคคลรู้ก็ได้ 
สถานภาพจึงเป็นโครงสร้างหรือกรอบที่ก าหนดให้บุคคลแสดงบทบาทแตกต่างกันในระดับหนึ่ง แต่ก็มี
แนวทางท่ีเป็นมาตรฐานให้กระท าอยู่ในขอบเขตท่ีสังคมยอมรับได้ 

นักสังคมวิทยาบางคน เช่น Parsons ชี้ให้เห็นว่า บทบาทที่แตกต่างกันนั้นมีแนวโน้มที่
เป็นแบบแผน สังเกตเห็นได้ เรียกว่า “Pattern Variables” เช่น คนในสังคมแบบเก่ามักแสดง
บทบาทที่เน้นหลักปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติส่วนตัว ความชอบพอ มักคาดหวัง
ความสัมพันธ์หลายด้านพร้อม ๆ กัน ส่วนคนในสังคมสมัยใหม่หรือสังคมอุตสาหกรรมมักเน้น
ความสัมพันธ์ที่มุ่งสู่เป้าหมายเฉพาะด้าน ใช้หลักของความสามารถ ถือกฎเกณฑ์เดียวกับทุกคน ผู้ที่อยู่
ในสถานภาพหนึ่ง ต้องแสดงบทบาทตอบสนองคนหลายกลุ่ม สถานภาพหนึ่ง ๆ จึงมีบทบาทหลาย
ด้านเรียกว่า ชุดของบทบาท (Role Set) บุคคลที่มีสถานภาพเดียวกันอาจแสดงบทบาทต่อคนแต่ละ
กลุ่มมากน้อยต่างกันได้ บางครั้งการแสดงบทบาทที่ต้อง “เอาใจ” คนหลายกลุ่ม หลายฝ่าย ท าให้เกิด
ความตึงเครียดในบทบาท เป็นเหตุให้เกิดความอึดอัด คับข้องใจได้เป็นความตึงเครียดอันมาจาก 



 ๓๗ 

กฎเกณฑ์ของสังคมเองที่ก าหนดไว้เช่นนั้น ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เป็นอันมาก เป็น
ความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเกิดจากโครงสร้างสังคมนั่นเอง๓๙ 

๒.๒.๒ ความหมายของบทบาททางการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นการปกครองโดยประชาชน และเพ่ือ

ประชาชนโดยบทบาททางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของระบอบนี้ ทั้งนี้บทบาททางการเมืองของประชาชนที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง  คือ การเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและเป็นกระบวนการชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ ดังนั้นประเทศที่พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับที่ดีแล้ว มักจะก าหนดให้ประชาชนทุกระดับมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามกฎหมาย และมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติของกระบวนการทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีหลายรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้ ทางตรง คือ 
การที่ประชาชนของรัฐทั้งหมดเป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครองโดยตรง ด้วยการร่วมกันประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ หรือท าหน้าที่เป็นสภาเอง เนื่องจากอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยมีหลักการว่า
ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์บัญญัติกฎหมาย ทางอ้อม คือ ประชาชนเลือก
ผู้แทน เพ่ือท าหน้าที่แทนตนในการบริหารประเทศ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจาก
ประชาชนมีจ านวนมากเกินกว่าจะให้โอกาสทุกคนใช้สิทธิในการปกครองประเทศ ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทางอ้อม จึงเป็นหัวใจส าคัญ โดยเฉพาะการเลือกตั้งเพ่ือเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร
ประเทศ ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่สนับสนุนการซื้อสิทธิขายเสียง ต่อต้านและก าจัดการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าไปท า
หน้าที่นิติบัญญัติและบริหารราชการแผ่นดินโดยการเลือกตั้งการสร้างกลไกการตรวจสอบอ านาจรัฐ 
โดยการจัดตั้งองค์กรอิสระให้มีหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐและการสร้างกลไกมาตรการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน นอกจากนั้นยังได้ก าหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการออกเสียงลงคะแนน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทางการเมืองโดยตรง หรือการตรวจสอบการเมือง ซึ่งได้ขยายฐานและรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองที่มีแต่เดิมโดยบัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก อาทิเช่น สิทธิรับ
                                                 

๓๙จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา (Sociology), พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๗-๗๘. 



 ๓๘ 

ฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ สิทธิเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย สิทธิออกเสียงประชามติ และสิทธิขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นต้น๔๐ 

๒.๒.๓ บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง 
สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคม ซึ่งท าหน้าที่ประสาน

เชื่อมโยงส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน เป็นที่ยอมรับกันว่าปัจจุบันสถาบัน
การเมืองการปกครองนั้น ถือเป็นจุดศูนย์กลางของสังคม ความเจริญก้าวหน้าหรือความเสื่อมสลาย
ของสังคมข้ึนอยู่กับสถาบันนี้เป็นหลักส าคัญ การเมืองการปกครองจัดเป็นกลไกของสังคมอย่างหนึ่งซึ่ง
มีความผันแปรตลอดเวลา เป้าหมายส าคัญของการเมืองการปกครองคือ การมีอ านาจ ขบวนการทาง
การเมืองทุกรูปแบบล้วนมีความต้องการอ านาจที่จะปกครองเหนือผู้อ่ืนและสั่งการให้บุคคลท าหรือไม่
ท าในสิ่งที่ผู้มีอ านาจต้องการ เพราะฉะนั้นอ านาจจึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครองทุกรูปแบบ๔๑ 

โดยทั่วไปสถาบันการเมืองการปกครองมีหน้าที่ส าคัญ คือ 
๑) การปกป้องคุ้มครองผู้คนให้มีความปลอดภัยจากอันตรายและการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
๒) จัดการลงโทษผู้ฝ่าฝืนบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม 
๓) ประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมให้ทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์อย่าง

เป็นธรรมและยุติธรรม โดยไม่มีการผูกขาดผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๔) กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลมีก าลังใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาความถนัดและ

ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น 
๕) จัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง 

ๆ ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีที่พักอาศัยและอาหารรวมทั้งจ าเป็นอย่างอ่ืนส าหรับชีวิตพอสมควรแก่
สภาวะ 

๖) พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับประชาชน 
๗) เป็นตัวแทนของคนในประเทศในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืนและร่วมมือกับชาติ

ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก 

                                                 
๔๐วิศาล  ศรีมหาวโร, สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. 

พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔. 
๔๑จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๒-๗๔. 



 ๓๙ 

๘) ร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้ าทางการศึกษากับทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม และพัฒนาอารยธรรมส าคัญของโลกให้เป็นมรดกของ
มนุษย์ชาติสืบต่อไป 

๒.๒.๔ บทบาทที่ควรจะเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาบุคคลมีความส าคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสถาบันสังคม 

สถาบันใดก็ตาม รวมทั้งสถาบันการเมืองการปกครองด้วย กล่าวโดยเฉพาะในสถาบันการเมืองการ
ปกครอง จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีอ านาจในการปกครอง กลุ่มประชาชนที่อยู่
ภายใต้การปกครอง พระพุทธศาสนาได้วางหลักการส าหรับนักการเมืองการปกครอง ซึ่งมีหน้าที่
บริหารประเทศชาติและสังคมให้ได้รับความสงบสุข ความสงบสุขถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของการ
บริหารประเทศชาติ๔๒ หลักการซึ่งก าหนดไว้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ดีปรากฏอยู่ในหมวดธรรม
หลายหมวด ส าหรับการวิจัยฉบับนี้ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ทศพิธราชธรรม หมายถึง คุณธรรมของผู้ปกครองที่ดี มี ๑๐ ประการ ดังนี้ 
๑) การอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือเป็นประจ า (ทาน) 
๒) การรักษาความสุจริตทางพฤติกรรม (ศีล) 
๓) การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม (ปริจจาคะ) 
๔) ความซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน (อาชชวะ) 
๕) การมอัีธยาศัยไม่เย่อหยิ่งจองหอง มีความสุภาพอ่อนโยน (มัททวะ) 
๖) การรู้จักข่มใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบง าจิตใจ (ตปะ) 
๗) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เกรี้ยวกราด ไม่ใช้อารมณ์ มีเมตตาประจ าใจ (อักโกธะ) 
๘) การไม่เบียดเบียนประชาชน ไม่หลงอ านาจบีบคั้นประชาชนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ใส่ตัว (อวิหิงสา) 
๙) ความอดทนตรากตร าต่อสู้กับงานทุกชนิด แม้จะถูกยั่วยุด้วยค าพูดก็ไม่ท้อแท้หมด

ก าลังใจ เพราะส่วนหนึ่งตนเป็นผู้อาสาเข้ามา (ขันติ) 
๑๐) ประพฤติธรรมไม่คลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานอันดีงามของสังคม 

รวมทั้งไม่ปฏิบัติผิดไปจากกฎข้อบังคับทางศีลธรรมด้วย (อวิโรธนะ) 
หลักธรรมที่ดีนี้เป็นหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อตนเอง และต่อบุคคลอ่ืนอย่างมีคุณค่า ท าให้

ผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองที่ดีและควรจะเป็นในสังคม๔๓ 
สรุปความได้ว่า กลุ่มสังคมหรือวัฒนธรรมก าหนดบทบาทขึ้น เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ใน

การท างานร่วมกัน ลักษณะของบทบาท ๓ ด้าน คือ บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทที่
                                                 

๔๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓-๗๔. 
๔๓จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า ๗๔-๗๕. 



 ๔๐ 

ก าหนดไว้เป็นกฎหมาย หรือตามความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม บทบาทตามที่บุคคลเข้าใจ
หรือรับรู้ (Percerived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านั้น ๆ จะคาดคิดด้วยตัวเองว่าควร
เป็นอย่างไร บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual/Enacted Role) ได้แก่ การกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริง 
ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา นักการเมืองการปกครองมีหน้าที่บริหารประเทศชาติและสังคมให้
ได้รับความสงบสุข ความสงบสุขถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของการบริหารประเทศชาติ 

 
ตารางท่ี ๒.๔ สาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อุทัย  หิรัญโต, (๒๕๑๙) กลุ่มสังคม หรือวัฒนธรรมก าหนดบทบาทข้ึน 
สุพัตรา  สุภาพ, (๒๕๒๐) บทบาทก าหนดความรับผิดชอบให้บุคคลมีพฤติกรรมที่

มีประสิทธิภาพ 
ปราชญา  กล้าผจญ, (๒๕๒๑) การแสดงพฤติกรรมเหมาะสมสอดคล้องกับความ

คาดหวังของผู้ที่มอบหมายอ านาจ 
โสภา  ชูพิกุลชัย, (๒๕๒๒) บทบาทท าให้เกิดประโยชน์ในการท างานร่วมกัน 
สงวนศรี  วิรัชชัย, (๒๕๒๒) บทบาทมี ๕ ลักษณะ คือ บทบาทตามที่ก าหนด 

บทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง บทบาทตามความคิดของผู้อยู่
ในต าแหน่ง บทบาทที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่ผู้อ่ืน
รับรู้ 

จ า น งค์   อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์  แ ล ะค ณะ , 
(๒๕๕๒). 

ลักษณะของบทบาท ๓ ด้าน คือ บทบาทในอุดมคติ 
(Ideal Role) ได้แก่บทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมาย 
หรือตามความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม 
บทบาทตามที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้  (Percerived 
Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านั้น ๆ จะ
คาดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่า งไร บทบาทที่
แสดงออกจริง (Actual/Enacted Role) ได้แก่การ
กระท าท่ีบุคคลปฏิบัติจริง 

จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์, (๒๕๔๘) บทบาทท่ีควรจะเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
การปกครอง ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา 
นักการเมืองการปกครองมีหน้าที่บริหารประเทศชาติ
และสังคมให้ได้รับความสงบสุข ความสงบสุขถือว่าเป็น
เป้าหมายส าคัญของการบริหารประเทศชาติ 



 ๔๑ 

๒.๓ หลักไตรสิกขา  
ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาส าหรับการส่งเสริม

การแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักไตรสิกขา ซึ่งได้น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของหลักไตรสิกขา 
นักวิชาการหลายทานให้ความหมายของไตรสิกขาไว้ดังนี้ ไตรสิกขา เปนกระบวน

การศึกษาที่มีลักษณะ บูรณาการ เพราะองคประกอบของไตรสิกขาประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา ทั้ง 
๓ ตัวนี้อาศัยกันและกันท าใหชีวิตบริสุทธิ์ เพราะเมื่อรักษาศีลดีแลว ก็ตองประคับประคองตนไวดวย
ความไมประมาทก็ตองรักษาจิตดวยสติอยูเสมอ คือ การกาวเขาสูแดนแหงสมาธิ คือ ความสงบมั่นคง
แหงจิตอันเปนอุปกรณส าคัญในการใชปญญา เมื่อจิตไมฟุงซานไมสับสน ไมวุนวาย ยอมใชปญญาได
อยางดีปญญาที่ใชบอย ๆ ท าใหเฉียบคม วองไว พอกพูนมากขึ้น ซึ่งจะเปนปจจัยใหศีล สมาธิ ดีขึ้น
ด้วย๔๔  

ไตรสิกขาได้แก่ ศีลสิกขา จิตสิกขา ปญญาสิกขา หรือศึกษาศีล ศึกษาจิต ศึกษาปญญา ซึ่ง
นับวาเปนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยล าดับ ธรรมที่พระพุทธเจาสอน
ใหปฏิบัติทุกประการรวมลงในหลักไตรสิกขานี้ศีลสิกขาเกี่ยวกับความประพฤติท้ังปวงจิตสิกขาเกี่ยวกับ
ภาวะทางจิตใจทุกอยาง ปญญาสิกขาเก่ียวกับความรูความเห็นทุกประการ คนเราทุกคนทั้งเด็ก และผู
ใหญตองมีความประพฤติของตน ตองมีจิตใจของตน ตองมีความรูความเห็นของตน จึงมีหนาที่หรือมี
ความสมควรจะพึงศึกษาในเรื่องเหลานี้ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องตนแท ๆ และตองศึกษาอยูเรื่อยไปจึงจะ
มีความเฉลียวฉลาดตอตนเองอยู เสมอ ไม เชนนั้นก็จะโง เขลาตอตนเอง ฉะนั้นไตรสิกขาของ
พระพุทธเจ้า จึงจ าเปนแกชีวิตรางกาย หยุดหายใจเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น หยุดศึกษาเมื่อใดก็ตายจาก
ความดีและความรู เมื่อนั้น คนตายยอมไมมีความรู สึกตัว คนที่ไมรูจักตนเองจึงเหมือนคนตาย 
ไตรสิกขาของพระองคจึงเปนหลักท่ีบริสุทธิ์บริบูรณและรวบรัด เขาใจงายมีเหตุผล ปฏิบัติใหส าเร็จผล
ไดจริง๔๕ 

ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน จากสวนที่หยาบเขาไปหา
ส่วนที่ละเอียดและจากสวนที่งายกวาเขาไปหาสวนที่ยากและลึกซึ้งกวา เมื่อแรกเริ่ม การฝกอาศัย
ความเห็นชอบหรือความรูความเขาใจถูกตองที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิเปนเชื้อ หรือเปนเคาใหเพียงเล็กนอย

                                                 
๔๔วศิน  อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา, ๒๕๒๘), 

หน้า ๑๘.  
๔๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, แสงสองใจ, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 

๒๕๔๑), หน้า ๔๘-๔๙.  



 ๔๒ 

พอใหรวูาตนจะไปไหน ทางไหนจะตั้งตนที่ไหนเทานั้น การเขาใจปญหาและการมองโลกและชีวิตตาม
ความเปนจริง คือจุดเริ่มตนที่ถูกตองและคือความหมายพ้ืนฐานของสัมมาทิฏฐิสวนในระหวางการฝึก 
การฝกสวนที่หยาบภายนอกในขั้นศีล ชวยเปนฐานใหแกการฝกสวนละเอียดภายใน ท าใหพรอมและ
สะดวกที่จะฝกในขั้นจิตและปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อฝกขั้นละเอียดภายในคือขั้นจิตและปญญาผล
ก็สงกลับมาชวยการด าเนินชีวิตดานนอก เชน มีความประพฤติสุจริต มั่นคง มีศีลที่เปนไปโดยปกติ
ธรรมดาของตนเอง ไมตองฝนใจ หรือตั้งใจควบคุมรักษาคิดแกปญหาและท ากิจตาง ๆ ดวยปญญา
บริสุทธิ์เมื่อฝกตลอดระบบสิกขาแลวระบบการด าเนินชีวิตทั้งหมดก็กลายเปนระบบของมรรค 
สอดคล้องกันทั้งหมดภายนอกและภายใน๔๖ 

ไตรสิกขาวาเปนขั้นของการปฏิบัติศาสนามีนัยเพ่ิมเติมจากที่กลาวมาแลว สรุปไดวาศีล
เป็นการปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบรอย ปราศจากโทษขั้นตน ๆ ทางกายวาจาของตนที่เกี่ยวกับสังคม
และส่วนรวม หรือเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่จ าเปนแกการเปนอยูสมาธิเปนการบังคับจิตใจของตัวเองไวให
อยูในสภาพที่จะท าประโยชนใหมากที่สุด ตามท่ีตนตองการ สวนปญญาหมายถึงการฝกฝนอบรมท าให
เกิดความเขาใจใหเห็นแจงในสิ่งทั้งหลายตามท่ีเปนจริงโดยสมบูรณ๔๗ 

การศึกษาตามหลักไตรสิกขานั้นตองเปนการฝกหัดอบรมตนดวยตนเอง และประเมินผล
ส าเร็จดวยตนเอง แตมิไดปดกั้นการรับค าแนะน าสั่งสอนจากกัลยาณมิตร ไตรสิกขาเปนการฝกหัด
อบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา 
ความคิด จิตใจ อารมณสังคม และสติ ปญญา การฝกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณา
การ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมีศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งครอบคลุม
มรรคมีองคแปดมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนอยางไดสัดสวนสมดุลกัน มีความสอดคลองรองรับกันทั้ง
ในดานที่ตองละเวนและในดานที่เจริญ ยากที่จะแยกออกมาโดดเดี่ยวและไมสามารถตัดองคประกอบ
ข้อใดทิ้งไปได ที่วาไตรสิกขาเปนปจจยาการนั้น เพราะมี ศีล สมาธิ ปญญา เปนปจจัยตอเนื่องอิงอาศัย
กันโดยตลอดจะเริ่มท่ีปญญา หรือสมาธิ หรือศีล ก็ได๔๘ 

นอกจากนี้ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุ งในแงการใชงานคือ น าเอาองคประกอบ
ทั้งหลายของมรรคออกมาจัดเปนกระบวนวิธีปฏิบัติที่มี ขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือใชองคมรรคเหลานั้นให
ส าเร็จผลอย่างเปนงานเปนการในชีวิตจริง ดังนั้น ไตรสิกขา จึงกาวจากระบบการท าหนาที่ที่สัมพันธ

                                                 
๔๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : Religious Affairs 

Printing Press, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗.  
๔๗พุทธทาสภิกขุ, ธรรมโฆษณ ขุมทรัพย์ทางปัญญา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หน้า 

๕๖-๕๗.  
๔๘สุมน  อมรวิวัฒน, กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร 

: ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๕. 



 ๔๓ 

กันตลอดเวลา ทุก ๆ ขณะขององคมรรคภายในตัวบุคคลออกมาสูกระบวนการอบรมชวงกวาง ซึ่ง
จัดแบ่งเปนขั้นตอนนั้น ๆ โดยเริ่มจากศีล ซึ่งมุงฝกอบรมการแสดงออกทางกายวาจาที่เปนชั้นภายนอก
เกี่ยวกับสังคมเปนขั้นหยาบแลวกาวตอไปสูสมาธิฝกอบรมภายในที่เปนจิตใจที่อยูภายใน และละเอียด
กวา เพื่อสนับสนุนการใชและการฝกปรือปญญาใหใชงานอยางไดผลดีที่สุดตอไป๔๙ 

สรุปไดวา ไตรสิกขาเปนกระบวนการฝกอบรมมนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อา
รมณสติปญญา ใหสามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดสงบสุข ดังนั้นการฝกอบรมจึงจ าเปนตองเปนไปใน
ลักษณะของการบูรณาการที่ประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา  

๒.๓.๒. องคประกอบของไตรสิกขา 
มีนักวิชาการหลายทานได้กล่าวถึงองคประกอบของไตรสิกขาไวหลายประการดังนี้  
๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง

ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค๕๐ 

การปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดความถูกตองดีงามทางกายและวาจานั้น บุคคลตองปฏิบัติตาม
หลักที่เรียกวาศีลพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวยแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ๓ ดาน คือ ดานสัมมาวาจา 
ด้านสัมมากัมมันตะ และดานสัมมาอาชีวะซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก 
๑.๑.๑ ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ รวมถึงสัจจวาจา พูดค าจริง 
๑.๑.๒ ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด รวมถึงพูดค าสมานสามัคคี 
๑.๑.๓ ละผุรุสวาจา เวนการพูดค าหยาบ รวมถึงพูดค าออนหวานสุภาพ 
๑.๑.๔ ละสัมผัปปลาปะ เวนการพูดเพอเจอ รวมถึงพูดค าท่ีมีประโยชน 

๑.๒ สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ไดแก 
๑.๒.๑ ละปาณาติบาต เวนการท าลายชีวิต รวมถึงการกระท าท่ีชวยเหลือเกื้อกูล 
๑.๒.๒ ละอทินนาทานา เวนการเอาของของเขาที่เขามิไดให (คูอยูที่สัมมาอาชีวะ

หรือทาน) 
๑.๒.๓ ละกาเมสุมจิฉาจาร เวนความประพฤติผิดในกาม รวมถึงสันโดษ 

                                                 
๔๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑.  
๕๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕-๓๗.  



 ๔๔ 

๑.๓ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีพดวยสัมมาชีพ รวมถึงความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพสุจริตการฝกหัดศีลมี ๒ ลักษณะ คือ 

๑) การฝกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธา เปนวิธีที่เนนหนักดานระเบียบ วินัยโดย
การฝกปฏิบัติให เกิดความคุนเคยและเคยชินเปนนิสัย พรอมกันนั้นก็สรางเสริมศรัทธาโดยให
กัลยาณมิตรแนะน าชักจูงใหเห็นวาการประพฤติดีมีระเบียบวินัยเชนนั้นมีประโยชนหรือมีคุณคาอยาง
ไร เมื่อพนจากขั้นประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงขั้นเห็นคุณคาใฝนิยมที่จะท าอยางนั้น 
แล้วก็เขาขั้นเปนสัมมาทิฏฐิ การฝกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธานี้ เปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาวินัยในตนเองได การพัฒนาวินัยในตนเองโดยวิธีนี้ เปนการพัฒนาที่อาศัยความเขาใจใน
ธรรมชาติของมนุษยที่วาเมื่อไดท าอะไรไปแลว ๓-๔ ครั้ง ก็จะเกิดความเคยชินในพฤติกรรมที่ท าเมื่อ
เกิดความเคยชินแลวก็กลายเปนพฤติกรรมถาวรยากแกการแกไข ดังนั้น ถาเราน าเสนอพฤติกรรมที่ดี
ตั้งแตตอนเริ่มแรกของการเริ่มตนชีวิต การเขาสูสังคม การเขาสูชีวิตใหม บุคคลก็จะเกิดความเคยชิน
เป็นพฤติกรรมที่ถาวรขึ้น เมื่อเกิดเปนพฤติกรรมที่ถาวรก็ยากแกการที่จะเปลี่ยนแปลงไปเปนพฤติ
กรรมที่ไมดีได พฤติกรรมที่ไมดีจึงยากที่จะเขามาแทนที่พฤติกรรมที่ดีการเสริมสรางวินัยโดยวิธีนี้ใชได
ผลดีกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ที่ยังไมมีพฤติกรรมเคยชินอะไรมากอน ถาพอแมผูปกครอง คนใน
ชุมชนประพฤติตนอยางมีระเบียบวินัย เด็กก็จะท าตามอยางนั้น เกิดเปนพฤติกรรมที่เคยชินโดยไมรูตัว 
ถ้าเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับวินัยก็จะกลายเปนความมีวินัยขึ้นภายในบุคคล ดังนั้นพอแม ผู
ปกครอง คนในชุมชน คนในที่ท างาน จึงเปนตัวแบบที่ส าคัญที่จะเปนตนแบบพฤติกรรมใหกับสมาชิก
ใหม กล่าวคือ ถาพอแมผูปกครอง คนในชุมชน คนในที่ท างานเกาประพฤติปฏิบัติอยางไร สมาชิกใหม
ก็จะประพฤติปฏิบัติอยางนั้น ฉะนั้นถาพอแมผูปกครอง คนในชุมชน คนในที่ท างาน เปนคนมีปญญา 
มีสติสัมปชัญญะดี ควรรีบน าทางพฤติกรรมที่พึงประสงคในตอนแรก ก็จะเกิดพฤติกรรมที่เคยชิน ถ้า
เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับวินัยก็จะกลายเปนบุคคลที่มีวินัยในตนเอง ผูที่เปนตัวอยางหรือเปนแบบอยาง
พฤติกรรมที่ดีงามก็คือกัลยาณมิตร ดังนั้นจะเห็นวา ปจจัยที่ชวยสงเสริมในการสรางความมีวินัยดาน
กัลยาณมิตรสามารถที่จะน าไปใชในการชวยเสริมการพัฒนาความมีวินัยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวิธีการสรางวินัย โดยใชระบบสัมพันธขององครวม (ระบบการฝกที่เนนการท าหนาที่รวมกันของศีล 
สมาธิ ปญญา) กัลยาณมิตรจะชวยหนุนใหระบบสัมพันธขององครวมท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๒) การฝกศีลที่ใชโยนิโสมนสิการก ากับ เปนวิธีที่เนนความเขาใจในความหมายของการ
กระท าหรือการปฏิบัติ ผูกระท าจะมีความมั่นใจการกระท าของตน เปนการปฏิบัติอยางมั่นใจดวยป
ญญา ท าใหเกิดความเขาใจ เปนสัมมาทิฏฐิเพ่ิมพูนขึ้นอยูเรื่อยไป พรอมกันกับการฝกศีลและปดชองที่
กลายเปนความประพฤติปฏิบัติศีลดวยความงมงายท่ีเรียกวา ลีลัพพตปรามาส การฝึกศีลวิธีนี้เปนเรื่อง



 ๔๕ 

ที่คอนขางยากใชไดเฉพาะกับคนที่มีสติปญญาสูงจริง ๆ จึงจะสามารถเขาใจความหมายของการ
กระท าหรือการปฏิบัติศีลไดอยางกระจางชัด 

ในระบบของการฝกอบรมของไตรสิกขา ศีลยังไมใชขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัว
ของมันเอง แตเปนวิธีการเพ่ือกาวหนาไปสูความเจริญขั้นตอไป คือ สมาธิ ปญญาหรือกลาวไดวาการ
ประพฤติในขั้นศีล มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือเพ่ือเปนฐานของสมาธิเมื่อมีจิตใจสงบเปนสมาธิแลว ก็เกิด
การคลองตัวในการที่จะใชปญญาคิดหาเหตุผลและหาทางด าเนินการสรางสรรคความดีตาง ๆ ใหไดผล
ในขั้นตอไป 

การน าองคประกอบดานศีลมาเปนแนวทางในการฝกวินัยนั้น เปนการน ามาใชในด้าน
พฤติกรรม โดยการสรางพฤติกรรม เชน การก าหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองมีการเรียนรูถึงวิธี
ปฏิบัติและไดปฏิบัติจริงในสิ่งที่ฝกอบรมดานความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และ
การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน ก็ตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตนใหเปนผูมีลักษณะดังกล
าว มีการส ารวจตนเองถึงขอบกพรองและปฏิบัติการแกไขขอบกพรองพรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ต่อการมีพฤติกรรมอันพึงประสงคเหลานี้๕๑ 

๒. สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบานใจความสด
ชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ 

๒.๑ ประเภทของการเจริญสมาธิ นักวิชาการท่านหนึ่งไดแบงประเภทของเจริญสมาธิไว ๔ 
ประเภท ดังนี้ 

๒.๑.๑ การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ คือการปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิ
ในกระบวนธรรมที่เปนไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติ สาระส าคัญของกระบวนธรรมนี้คือกระท าสิ่ง
ที่ดีงามอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดปราโมทยขึ้น จากนั้นก็จะเกิดมีปติ ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิความสุข 
และสมาธิในที่สุด พูดเปนค าไทยวา เกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจ จากนั้นก็จะเกิดความอ่ิมเอิบใจ ราง
กายผอนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสงบ แลวสมาธิก็จะเกิดข้ึนได 

๒.๑.๒ การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท อิทธิบาท แปลว า ธรรมเครื่องใหถึง
อิทธิฤทธิ์ (ความส าเร็จ) หรือธรรมที่เปนเหตุใหประสบความส าเร็จ หรือแปลงาย ๆ วาทางแหงความ
ส าเร็จ มี ๔ อยาง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และวิมังสา 
(ความสอบสวนไตรีสวน) แปลใหจ างายตามล าดับวา มีใจรัก พากเพียร เอาจิตฝกใฝใชปญญาสอบสวน
                                                 

๕๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), วินัยเร่ืองใหญกวาที่คิด, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๘), 
หน้า ๕๔.  



 ๔๖ 

สาระการสรางสมาธิตามหลักอิทธิบาท ก็คือเอางาน สิ่งที่ท า หรือจุดหมายที่ตองการเปนอารมณของ
จิต แลวปลุกเราระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เขาหนุนสมาธิก็เกิดขึ้นและมีก าลังแข็งกลา ช่วย
ให้ท างานอยางมีความสุขและบรรลุผลส าเร็จดวยดี 

๒.๑.๓ การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน เปนวิธีการเจริญสมาธิที่ปฏิบัติกันอยาง
เอาจริงเอาจังเปนการเปนงาน โดยมุงฝกเฉพาะแตตัวสมาธิแท้ ๆ ภายในขอบเขตที่โลกียทั้งหมด ซึ่ง
ก าหนดวางกันไวเปนรูปแบบ โดยเริ่มจากการช าระศีลใหบริสุทธิ์เปนเบื้องแรก แลวจึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๑) ขจัดเครื่องผูกพันใหใจพะวักพะวนหวงกังวล ท าใหเกิดสมาธิไดยาก เชน การ
จัดการกับงานตาง ๆ ที่คั่งคางอยูใหเสร็จเรียบรอยการรักษาอาการปวยไขใหหายดีกอน เปนตน  

๒) เขาหากัลยาณมิตร คือ ครูอาจารยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะใหกรรมฐานกับตน
ได อันไดแก ผูที่ประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวา รู
จักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่องลึกซึ้งได และไมชักน าในเรื่องไมควร  

๓) รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งที่เหมาะกับจริยาของตน กรรมฐาน คือ สิ่งที่
เอามาให้จิตก าหนด เป็นที่ตั้งของจิต ชักน าใหจิตแนวแน จนเกิดสมาธิมั่นคง 

๔) อยูในวัดที่อยูอาศัย หรือสถานที่ปฏิบัติ ที่เหมาะสมและเกื้อกูลตอการเกิดสมาธิ
และตัดขอกังวลเกี่ยวกับรางกาย เครื่องใชสวนตัว 

๕) ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิกรรมฐานวิธีแตละประเภท มีรายละเอียดวิธีเจริญสมาธิ
แตกตางกันไป ซึ่งพอสรุปเปนหลักการทั่วไปอยางกวาง ๆ ไดดังนี้ คือ 

(๑) บริกรรมภาวนา คือการเจริญสมาธิขั้นตน ไดแกการก าหนดถือเอาสิ่งที่ใชเป
นอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ ก าหนดลมหายใจเขาออกที่กระทบปลายจมูก หรือนึกถึง
พุทธคุณวาอยูในใจ จนมองเห็นภาพสิ่งนั้นเกิดติดตา ติดใจ แมนย า จิตก็เปนสมาธิขั้นตนที่เรียกวา 
ขณิกสมาธิ  

(๒) อุปจารภาวนาคือการเอาจิตก าหนดภาพติดตาติดใจจากขั้นขณิก สมาธิ
จนกระท่ังแนวแนสนิทในใจ นิวรณก็สงบระงับ จิตก็ตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ 

(๓) อัปปนาภาวนา คือ การเจริญอุปจารสมาธิอยางสม่ าเสมอ หรือการพยายาม
รักษาภาพติดใจไวไมใหเลือนหายไปเสีย หลีกเลี่ยงสถานที่ บุคคล อาหาร และสิ่งตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม 
ไมเกื้อกูล และรูจักประคับประคองจิตใหพอดีจนเกิดเปนอัปปนาสมาธิ 

๒.๑.๔ การเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวน าการฝกสมาธิด
วยสติเปนหลัก แยกไดเปน ๒ วิธีใหญ ๆ คือ  

๑) การฝกเพ่ือใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนทางปญญา คือใชสติดึงกุม
จิตอยูกับอารมณแลว ปญญาพิจารณา หรือรูเขาใจอารมณนั้น วิธีนี้สมาธิไมใชตัวเนนแตพลอยไดรับ



 ๔๗ 

การฝกไปดวย เจริญไปดวย พรอมกับชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้นดวยการฝกแบบนี้ไดแก
วิธีสวนใหญของสติปฏฐาน เรียกไดวาเปนวิธีเจริญสมาธิในชีวิตประจ าวัน 

๒) การฝกเพ่ือสรางสมาธิลวน ๆ หรือมุงลึกลงไปในทางสมาธิเพียงดานเดียว
ไดแก การใชสติคอยจับอารมณไวใหจิตอยูกับอารมณนั้นไมคลาดจากกัน หรือตรึงจิตใหอยูกับอารมณ
ที่ก าลังก าหนดนั้นเรื่อยไป เปนวิธีการเนนสมาธิโดยตรง๕๒ 

๒.๒ ระดับของสมาธิ ระดับของสมาธิแยกออกเปน ๓ ระดับ คือ  
๒.๒.๑ สมาธิชั่วขณะ (Monentary Concentration) เปนสมาธิขั้นตนที่คนทั่วไป

อาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงานในชีวิตประจ าวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดตั้งตนในการ
เจริญวิปสสนาก็ได 

๒.๒.๒ สมาธิเฉียด ๆ หรือ สมาธิจวนจะแนวแน Access Concentration) เป็น
สมาธิขั้นระงับนิวรณได กอนที่จะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปานาสมาธิ  

๒.๒.๓ สมาธิแนวแนหรือ สมาธิที่แนบสนิท (Attainment Concentration) เป็น
สมาธิระดับสูงสุด ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย หรือวาเปนผลส าเร็จที่ตองเจริญสมาธิ๕๓ 

ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิเปนภาวะที่จิตมีคุณภาพ และสมรรถภาพดีที่สุด 
ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

๑) แข็งแรง มีพลังมาก เปรียบเหมือนกระแสน้ า ที่ถูกควบคุมใหไหลพุงไปใน
ทิศทางเดียว ย่อมมีก าลังแรงกว่าน้ าที่ถูกปลอยใหไหลกระจายออกไป 

๒) ราบเรียบ สงบซึ้ง เหมือนสระหรือบึงใหญ ที่มีน้ านิ่ง ไมมีลมพัดตองไมมี
สิ่งรบกวนใหกระเพ่ือมไหว 

๓) ใส กระจาง มองเห็นอะไร ๆ ไดชัด เหมือนน้ าสงบนิ่ง ไมเปนริ้วคลื่น 
และฝุนละอองที่มีตะกอน นอนกนหมดจด 

๒.๒.๔ นุมนวล ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน เพราะไมเครียดไมกระดางไมวุ
น ไมขุนมัวไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวายประโยชนของสมาธิ๕๔ 

๓. ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด

                                                 
๕๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๘. 
๕๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐.  
๕๔อ้างแล้ว, หน้า ๕๖.  



 ๔๘ 

พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

การพัฒนาปญญาทางพระพุทธศาสนานั้น ตองใชทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก หรือปรโตโฆสะนั้นตองอาศัยกัลยาณมิตรชวยสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ท า
ใหเกิดความสุขความสบายใจอันจะเอ้ือตอการเรียนรู และกระตุนความสนใจใฝรู ตลอดจนใหความรู
และค าแนะน า สวนปจจัยภายในนั้นมีความส าคัญโดยตรงตอการพัฒนาปญญา ปจจัยภายในที่
เกี่ยวกับการพัฒนาปญญา คือ โยนิโสมนสิการ เปนการสอนใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีระเบียบ มี
เหตุผล และถูกวิธี๕๕ 

ปญญา คือ ความรูซึ่งเกิดมีขึ้นในตนเอง จากการไดยิน ไดเห็น เปนตน และคนเราจะ
ฉลาดมากหรือนอย ก็เพราะการรูจักใชความคิดพิจารณาหาเหตุผลจากความรูที่ไดมานั่นเอง๕๖ 

ปญญา หรือความรูในพระพุทธศาสนามีแหลงที่มา ๓ ประการ ปญญาจึงมี ๓ ประเภท 
ตามแหลงที่มา ดังนี้ 

๓.๑ สุตมยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการฟง 
๓.๒ จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการคิด 
๓.๓ ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการลงมือท า๕๗ 
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงคนพบสัจธรรม

ของชีวิต และวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ อันเปนปจจัยเกี่ยวเนื่องเปนผลตอความทุกข ในชีวิตของ
มนุษยแลวทรงเนนเรื่องการเกิดทุกขและการดับทุกขเปนส าคัญธรรมะที่พระองคตรัสรูมิไดเป็นเพียง
หนทางปฏิบัติที่คนแตละคนจะพนทุกขเทานั้น หากแตยังชวยใหสังคมพนจากความทุกขดวย ทางที่
น าไปสู ความดับทุกข ทั้งสิ้นที่ เรียกว า “อริยมรรค” นั้นจัดออกมาเป นการศึกษาอบรมหรือ
กระบวนการพัฒนามนุษยตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งก็  คือ ไตรสิกขา นั้นเปนกระบวนการที่
ครอบคลุมการพัฒนามนุษยในทุกดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาทางกายและสังคม (ศีลสิกขา) การ
พัฒนาทางอารมณ (จิตสิกขา) และการพัฒนาปญญา (ปญญาสิกขา) หลักไตรสิกขาจึงน าไปใชเปนแน
วทางในการพัฒนามนุษยไดในทุก ๆ ดาน ประโยชนของการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาการวิจัยครั้ง

                                                 
๕๕ทิศนา  แขมมณี และคนอื่น ๆ, กิจกรรมการปลูกฝงค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน 

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เสริมสินพรีเพรส ซิสเท็ม, ๒๕๔๖), หน้า ๗๘.  
๕๖กองแกว  เจริญอักษร, การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพุทธ , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๔๒.  
๕๗เสถียรพงษ์  วรรณปก, ๙ พุทธ ๙ เต๋า ๙ เซ็น, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นครปฐม : ระฆังทอง, ๒๕๕๓), หน้า 

๕๒.  



 ๔๙ 

นี้ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร ต าราตางๆที่เก่ียวของกับประโยชนของการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา ซึ่ง
มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาผู วิจัยสามารถ
รวบรวมไดดังนี้  

การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขามีคุณประโยชนหลายประการ สามารถสรุปไดดังนี้  
๑) ประโยชนที่เปนจุดมุงหมาย หรืออุดมคติทางศาสนา คือ เปนส่วนส าคัญอยางหนึ่งใน

การปฏิบัติ เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด อันไดแก ความหลุดพนจากกิเลส และทุกขทั้งปวงแบงไดเปน ๒ 
ระดับ คือ  

๑.๑ สมาธิที่เปนบาทฐานแหงวิปสสนา เปนการเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาพิจารณา
ใหรแูจงสภาวธรรม ตามความเปนจริง ซึ่งจะน าไปสูวิชชา และวิมุตติในท่ีสุด 

๑.๒ สมาธิเพ่ือบรรลุที่จิตหลุดพนจากกิเลสชั่วคราว คือ การใชก าลังสมาธิกดขมทับกิเลส
ไว 

๒) ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย คือการใชสมาธิระดับ
ฌานสมาบัติเปนฐาน ท าใหเกิดฤทธิ์เดชตาง ๆ เชน หูทิพย ตาทิพย หายใจไดระลึกชาติได้ เปนตน  

๓) ประโยชนในดานสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน ท าใหเปนผูมีจิตใจและมี
บุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง 
กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเอง และผู อ่ืนตามความเปนจริง 
เตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอม และงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตาง ๆ และเสริมสรางนิสัยที่ดีรูจักท า
ใจใหสงบ มีความมั่นคงทางอารมณ และมีภูมิคุมกันโรคทางจิตประโยชนขอนี้จะเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นในเมื่อ
จิตที่มีสมาธินั้นเปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฎฐาน คือ ด าเนินชีวิตอยางมีสติตามดูรูทันพฤติกรรมทาง
กาย วาจา ความรูสึกนึกคิด และภาวะจิตของตนเปนไปตาง ๆ  

๔) ประโยชนในชีวิตประจ าวัน เชน  
๔.๑ ชวยท าใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวายหยุดยั้งจาก

ความกลัดกลุม วิตกกังวล เปนเครื่องพักผอนกาย ใหใจสบาย และมีความสุข 
๔.๒ เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน การเลาเรียน และการท ากิจทุกอยาง

เพราะจิตเปนสมาธิ แนวแนอยูกับสิ่งที่ก าลังกระท า ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอย ยอมชวยให
เรียน ใหคิด ใหท างานไดผลดีการงานก็เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกันอุบัติเหตุไดดี
เพราะเม่ือมีสมาธิก็ยอมมีสติก ากับอยูดวย 

๔.๓ ชวยเสริมสุขภาพกาย และใชแกไขโรคได รางกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลต่อ
กัน เมื่อกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอ เศราหมองขุนมัว ครั้นเสียใจไมมีก าลังใจก็ยิ่งซ้ าใหโรคทาง
กายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แมในเวลาที่รางกายเปนปกติ พอประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจรุนแรง ก็
ล้มปวยเจ็บไขไปได สวนผูที่มีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ เมื่อเจ็บปวยกาย ก็ไมสบายอยูแคกายเทานั้น 



 ๕๐ 

จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใชใจที่สบาย มีก าลังจิตเขมแข็งนั้นหันกลับมาสงอิทธิพล
บรรเทา หรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย๕๘ 

อยางไรก็ดีแมการฝกสมาธิมีผลใหเกิดความสงบแกจิต แตในพระพุทธศาสนากลาววา เป็น
ความสุขชนิดหนึ่ง ที่มีอาการคลาย “หินทับหญา” คือท าใหจิตสงบระงับจากกิเลสเรื่องเศราหมองได
ชั่วคราว ซึ่งมักท าใหผูฝกติดใจ จะอยูในความสงบเพียงเทานี้ไมคิดใชประโยชนจากความสงบใหน าไป
สูการพัฒนาปญญาคือการใชความคิดพิจารณาสภาพความเปนจริงของชีวิตใหลึกซึ้งลงไปอีกอาการ
เช่นนี้เปรียบเสมือนหญาที่ถูกหินทับไวชั่วคราวเทานั้น เมื่อใดที่ถอนเอาหินออกไปหญาก็งอกงามไดอีก 
ผูที่อยูในสมาธิจะมีความสงบใจในขณะนั้น เมื่อเลิกจากการท าสมาธิตองหันไปประกอบการงานอ่ืน ใน
ขณะตอมา จิตใจก็จะวุนวายเดือดรอนตามสภาพเหตุการณแวดลอมอีกเชนเดิม ดังนั้นในการฝกสมาธิ
เพ่ือตองการความสงบของจิตใจแลว ควรไดพัฒนาตอไปถึงการฝกอบรมปญญาดวย ซึ่งเปนจุดหมาย
ปลายทางของการศึกษาท่ีสมบูรณตามหลักไตรสิกขา 

ในพระสุตตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ได้กล่าวเกี่ยวกับหลักไตรสิกขาไว้ดังนี้ 
กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรู้สันตบทพึงบ าเพ็ญไตรสิกขา 

กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญ เป็นผู้ตรง ซื่อตรง ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง สันโดษเลี้ยง
ง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์อันสงบแล้ว มีปัญญาเครื่องรักษาตน ไม่
คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย และไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไร ๆ ซึ่งเป็นเหตุ
ให้ท่านผู้รู้เหล่าอ่ืนติเตียนได้ พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มี
สุข มีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ เป็นผู้สะดุ้งหรือ
เป็นผู้มั่นคง ไม่มีส่วนเหลือ สัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ ปานกลางหรือสั้น ผอมหรือ
พี ที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็น อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิด ขอ
สัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์อ่ืนไม่พึงข่มขู่สัตว์อ่ืน ไม่พึงดูหมิ่นอะไร
เขาในที่ไหน ๆ ไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธ เพราะความเคียด
แค้น มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน แม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ ฉันใดกุลบุตรผู้
ฉลาดในประโยชน์ พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง แม้ฉันนั้น กุลบุตร
นั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ า เบื้องขวาง 
ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดี นั่งอยู่ก็ดีนอน
อยู่ก็ดี พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใด ก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลาย
กล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้ และกุลบุตรผู้เจริญ

                                                 
๕๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๕๙.  



 ๕๑ 

เมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฐิ เป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะ น าความยินดีในกาม
ทัง้หลายออกได้แล้ว ย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้แล ฯ๕๙ 

 
สรุปความได้ว่า การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยน าเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักธรรม ได้แก่ หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือน าไปส่งเสริมบทบาท
ทางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
ตารางท่ี ๒.๕ สาระส าคัญของแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรม (หลักไตรสิกขา) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๐๘/๓๒๓-๓๒๔. หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
วศิน  อินทสระ, (๒๕๒๘) หลักไตรสิกขาเป็นกระบวนการศึกษาที่มีลักษณะ

บูรณาการ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, 
(๒๕๔๑) 

ไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), (๒๕๔๑) ไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเข้า
ไปหาภายใน 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๔๒) ศีล เป็นการปฏิบัติเพ่ือความเรียบร้อย สมาธิเป็น
การบังคับจิตใจ ปัญญาเป็นการฝึกฝนให้เกิด
ความเข้าใจเห็นแจ้ง 

ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืน, (๒๕๔๖) ปัจจัยภายในที่เก่ียวกับการพัฒนาปัญญา คือ การ
โยนิโสมนสิการ 

เสถียรพงษ์  วรรณปก, (๒๕๕๓) ปั ญ ญ า  ๓  สุ ต ม ย ปั ญ ญ า  จิ ต า ม ย ปั ญ ญ า 
ภาวนามยปัญญา 

 

                                                 
๕๙ขุ.สุ. (ไทย) ๑๗/๓๐๘/๓๒๓-๓๒๔. 



 ๕๒ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
การศึกษาวิ จั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาข้อมูลบริบทเรื่ องที่ ท าการวิ จั ย เกี่ ยวกับ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพอ
สังเขป ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อมูลของการเลือกตั้งทั่วไปของไทย
ในปี ๒๕๖๒ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้น ๑๓,๙๙๑ ราย จาก ๘๑ พรรคการเมือง ซึ่งมีทั้งผู้สมัคร
หญิงและชาย และปีนี้เห็นได้ว่ามีผู้สมัครหญิงเพ่ิมมากขึ้น จากการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทย
จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๘๒ มีสตรีเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพียง ๑๓ คนคิดเป็น ๕.๔% ของ ๒๔๐ ที่นั่ง๖๐ ผล
การเลือกตั้งวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้สมัครที่เป็นสตรีได้รับเลือกมาเป็น ส.ส. ทั้งหมด ๗๖ คนจาก
ทุกพรรค ซึ่งค านวณได้เป็นร้อยละ ๑๔ ผลการเลือกตั้งวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้สมัครที่เป็นสตรี
ได้รับเลือกมาเป็น ส.ส. ทั้งหมด ๗๖ คนจากทุกพรรค ซึ่งค านวณได้เป็นร้อยละ ๑๔ โดยจากทั้งหมด 
๗๖ คนแบ่งเป็น พลังประชารัฐ ๒๒ คน เพ่ือไทย ๒๑ คน อนาคตใหม่ ๑๒ คน (ตามเพศสภาพ ๑๔ 
คน) ประชาธิปัตย์ ๙ คน ภูมิใจไทย ๔ คน รวมพลังประชาชาติไทย ๒ คน เสรีรวมไทย ๒ คน เพ่ือชาติ 
๒ คน พลเมืองไทย ๑ คน เศรษฐกิจใหม ่๑ คน๖๑ 

 

                                                 
๖๐ข้อมูลจาก สหภาพรัฐสภา [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://thaipublica.org/2019/03/woman-

in-parliament-politics/, [๒ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 
๖๑มติชน, “เลือกต้ัง ๖๒ ส.ส. หญิงไทยครอง ๗๖ ที่นั่ง นับได้ร้อยละ ๑๔ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก”, 

[ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://workpointnews.com/2019/05/26/women-in-thai-parliament/, [๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

https://thaipublica.org/2019/03/woman-in-parliament-politics/
https://thaipublica.org/2019/03/woman-in-parliament-politics/


 ๕๓ 

 
 
ผลจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร แบ่ง

เขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น ๓๐ เขตเลือกตั้ง๖๒ โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้เขตละ ๑ คน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้ได้รับการเลือกตั้งชาย จ านวน ๒๑ คน และผู้ได้รับการ
เลือกตั้งหญิง จ านวน ๙ คน ประกอบด้วย นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ 
กทม.เขต ๑ ดร.พัชรินทร์  ซ าศิริพงษ ์พรรคพลังประชารัฐ เขต ๒ นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน พรรค
อนาคตใหม่ เขต ๓ นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ เขต ๔ นางสาวภาดาท์  วรกา
นนท์ พรรคพลังประชารัฐ เขต ๖ นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ เขต ๗ 
นางสาวฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ เขต ๑๓ ดร. ธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ พรรค
                                                 

๖๒พลวุฒิ  สงสกุล, “แบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี ๖๒ ส.ส. ลด ๒๓ จังหวัด อีสานหด 
๑๐ ที่นั่ง”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : THE STANDARD, [๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 ๕๔ 

เพ่ือไทย เขต ๑๘ นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย เขต ๒๙๖๓ จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการ
เลือกตั้งออกเป็น ๕ เขตเลือกตั้ง๖๔ เท่าเดิม ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบไป
ด้วยอ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน และอ าเภอพุทธมณฑล โดยนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 
สังกัดพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ ๕ ประกอบไปด้วยอ าเภอสามพราน 
(ยกเว้นต าบลตลาดจินดา ต าบลคลองจินดา และต าบลบางช้าง) นางจุมพิตา  จันทรขจร สังกัดพรรค
อนาคตใหม่ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอ
ลาออกจากต าแหน่ง และมีการเลือกตั้งซ่อมในเวลาต่อมา๖๕ จังหวัดสมุทรสาครได้สร้างประวัติศาสตร์
การเมืองใหม่ ผลปรากฎว่า เขตเลือกตั้งที่ ๓ นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ สังกัดพรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง๖๖ 

สรุปความได้ว่า ผลจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า มี
ผู้สมัครที่เป็นสตรีได้รับเลือกมาเป็น ส.ส. ทั้งหมด ๗๖ คนจากทุกพรรค ซึ่งค านวณได้เป็นร้อยละ ๑๔ 
ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสตรี ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จ านวน ๙ คน จังหวัดนครปฐม จ านวน ๑ คน และ
จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๑ คน ดังปรากฏตามตารางที่ ๒.๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จังหวัด ปี พ.ศ. ส.ส. ผู้ชาย ส.ส. สตรี รวม 
กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๔ ๒๕ ๘ ๓๓ 

๒๕๖๒ ๒๑ ๙ ๓๐ 
นครปฐม ๒๕๕๔ ๕ - ๕ 

๒๕๖๒ ๔ ๑ ๕ 
สมุทรสาคร ๒๕๕๔ ๓ - ๓ 

๒๕๖๒ ๒ ๑ ๓ 

                                                 
๖๓วีกิพีเดียสารานุกรม, จังหวัดกรุงเทพมหานครในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็น

การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0% A8._2562, [๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒]. 

๖๔บ้านเมือง, “บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.จ.นครปฐม”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : banmuang. 
co.th. [๒๗ กันยายน ๒๕๖๒]. 

๖๕วีกิพีเดียสารานุกรม, “จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๒”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0A8._2562, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

๖๖ข่าวสด, “เลือกตั้ง ๖๒”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : Khaosod.co.th., [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒], 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0A8._2562


 ๕๕ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยน าเสนอรายละเอียดใน
การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมือง 
การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมือง เป็นการศึกษาผลงานการ

วิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน แล้วน ามาเรียบเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
วิชิต  บุญสนอง ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองส

วนทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานหลัก
นิติธรรม คือ ๑. การเสริมสรางประสิทธิภาพของหนวยงานทองถิ่นโดยเนนการอ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม ดานหลักคุณธรรม คือ การเสริมสรางความสามัคคีและลดความขัดแย
งระหวางเจาหนาที่กับเจาหนาที่และผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานหลักความโปรงใส คือ การ
เสริมสรางความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูการท างานของหนวยงาน
ได ดานการมีสวนรวม คือ แนวทางการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ ในการหา
ฉันทามติรวมกันระหวางประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความรับผิดชอบ คือ แนว
ทางการเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรไดเคารพในความความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลายอมรับ
ผลของการกระท า พรอมรับการตรวจสอบ ดานหลักความคุมคา คือ แนวทางการเสริมสรางใหหนวย
งานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับการด าเนินงาน ด
านหลักความเสมอภาค คือ แนวทางการสงเสริมการใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับโดยไมเลือกปฏิบัติ มี
ความเสมอภาคเทาเทียมและเปนธรรมกับทุกฝาย ดานหลักความสอดคลอง คือ การสงเสริมการเรียน
รูของบุคลากรดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคม เพ่ือใหทราบถึงความตองการ
ของชุมชนและสังคมที่แทจริง ดานหลักการมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรคือ การสงเสริมใหมีการน าวิสัย
ทัศนเชิงยุทธศาสตรเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนในทองถิ่นไดทราบ เพ่ือใหรับรูถึงแนวคิดวิสัย
ทัศนเชิงยุทธศาสตรที่จะปฏิบัติในอนาคตส าหรับองคกรและทองถิ่น วาตรงกับความตองการที่แทจริง
ของบุคลากรและชุมชนเพียงใด ดานหลักการควบคุมการคอรัปชั่น การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมใหกับทองถิ่นในการตระหนักภัยของการคอรรัปชั่น๖๗  

                                                 
๖๗วิชิต  บุญสนอง, “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา

องคการบริหารสวนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” รายงานการวิจัย, (วิทยาลัย
ราชพฤกษ : นนทบุรี), ๒๕๕๖. 



 ๕๖ 

สมศักดิ์  อัศวศิริศิลป ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมือง
ของนักการเมืองสตรีไทย” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมี ๒ ลักษณะคือ 
การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ และทางที่ ๒ การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองไทยของสตรีไทย ประกอบด้วย ปัจจัยเกื้อกูลคือกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากครอบครัว ความสนใจส่วนตัว ความสามารถส่วนตัว ทุนทางด้าน
ความรู้ ทุนทางครอบครัวทุนจากผลงานที่กระท ามาในอดีต ทุนทรัพย์ ทุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัด
ทุนทางสังคม ส่วนปัจจัยอุปสรรคคือกฎเกณฑ์ทางสังคม การเหยียดเพศ การขาดความมุ่งมั่น ภาระ
ครอบครัว และวุฒิภาวะของนักการเมืองสตรีแต่ละคน๖๘ 

อดิศักดิ์  ทองบุญ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมืองตาม
มาตรฐานของพุทธธรรม : กรณีศึกษาพระพุทธด ารัสในกัมโพชสูตร” ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบัน 
สตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษ บทบาทสตรีทั้งทางการบ้าน
และการเมือง มีความส าคัญ น ามาซึ่งความสุข ความเจริญก้าวหน้าทั้งส่วนตัวและส่วนรวมหรือสังคม
ประเทศชาติไม่แพ้บทบาทของบุรุษ ซึ่งแตกต่างไปจากสตรีในสมัยก่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสตรีใน
ปัจจุบันมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันเป็นส าคัญ แต่เพราะเหตุ ใดในกัมโพชสูตรจึงมีค ากล่าว
ที่ว่า “สตรีนั่งในสภาไม่ได้ ท างานใหญ่ไม่ได้ และไปประกอบอาชีพในแคว้นกัมโพชะหรือต่างแคว้น
ไม่ได”้ ค าถามและค าตอบในพระสูตรนี้เกิดจากการมองสตรีอย่างอคติตามความเชื่อของสังคมอินเดีย
สมัยนั้นหรือไม่ เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากพระสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเหล่านั้นแล้ว
น ามาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบจนแน่ใจว่า สามารถแก้ข้อสงสัยดังกล่าวได้ โดยมุ่งหวังที่จะน า
พระพุทธด ารัสไปแนะน าสตรีที่มีปัญหาให้ทราบและแก้ไขต่อไป และเสนออีกว่า ผู้มีความโกรธความ
ริษยา ความตระหนี่และมีปัญญาทราม ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีย่อมนั่งในสภาไม่ได้ ท างานใหญ่ไม่ได้ และ
ไปประกอบอาชีพในต่างแดนไม่ได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า ผู้ใดเมื่อเรียนรู้ข้อบกพร่องของ
ตนจนรู้ตระหนักแน่แล้ว ลงมือแก้ไขตามพระพุทธด ารัส ดังมีพระนางมัลลิกาเทวีทรงปฏิบัติ ผู้นั้นจะได้
ประโยชน์สมตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์๖๙ 

คนึงนิตย์  พรมมินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทยล้านนาตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ความศรัทธาในการเมือง
ท้องถิ่นของสตรีไทยล้านนาตะวันออก มีความศรัทธาในเรื่อง การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง จะต้อง

                                                 
๖๘สมศักดิ์  อัศวศิริศิลปะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรี

ไทย”, The National Defence College of Thailand Journal, Vol. 60 No. 4, (September-December 
2018): 35. 

๖๙อดิศักดิ์  ทองบุญ, “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมืองตามมาตรฐานของพุทธธรรม : 
กรณีศึกษาพระพุทธด ารัสในกัมโพชสูตร”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๐) : ๑. 



 ๕๗ 

เริ่มสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมือง
ของประชาชน ด้วยเหตุที่การเมืองท้องถิ่น มีผลกระทบโดยตรงและใกล้ตัว และที่เกี่ยวพันต่อการเมือง
ระดับชาติ และการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจทางการเมืองในระดับชาติ
โดยง่าย ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นจุดแข็ง (Strengths) คือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเมืองได้
ง่ายและรวดเร็วจุดอ่อน (Weaknesses) คือ วัฒนธรรมการมองของเพศชายเป็นผู้น ายังเป็นค่านิยม
ของการเป็นนักการเมืองโอกาส (Opportunities) คือ มีเครื่องมือและกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึนและอุปสรรค (Threats) คือเป็นการกระจายอ านาจที่ไม่แท้จริง 
เพราะอ านาจยังคงกระจุกอยู่ที่ภาคการเมืองระดับประเทศ จึงท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงจัง 
วิสัยทัศน์ “สตรีไทยล้านนาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเข้มแข็งทางการเมือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
และมียุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ได้แก่ สร้างการยอมรับด้านความเสมอภาคของสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
ล้านนาตะวันออกและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนาตะวันออก
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และการสร้าง
กลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสตรีทุกระดับอย่างยั่งยืน๗๐ 

พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของ
นักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น” ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน
ระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน คือ จิตใจ ความคิด ความรู้ และพฤติกรรม โดยเรียง
ตามล าดับความส าคัญแต่ละคุณลักษณะ ๓ ล าดับแรกดังนี้ ด้านจิตใจ ได้แก่ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน เป็นผู้มีจิตใจที่รักความยุติธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้านความคิด ได้แก่ เป็นผู้มี
อุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอในการ
ท างานเพ่ือท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านความรู้ ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ด้าน
บริหารจัดการ เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีความรู้เฉพาะต าแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และด้านพฤติกรรม ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มี
ความซื่อตรงในการท างาน๗๑ 

วชิรวิชญ์  อัคราวิสิฐพล ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟลชม็อบ
เยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการสื่อสารมีการ

                                                 
๗๐คนึงนิตย์  พรมมินทร์, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี

ไทยล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม 
๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘) : ๑-๒. 

๗๑พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก, “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน
ระดับท้องถิ่น” วารสารครุศาสตร์, ปีท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๓ (กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : ๑๒๕-๑๓๘. 



 ๕๘ 

พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต การสร้าง
ความสัมพันธ์ และความเป็นไปในแง่มุมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างพลิกผัน การเกิดของสื่อใหม่
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีการสื่อสารในอดีต
ได้สลายกลายมาเป็นวิถีแห่งกระบวนทัศน์การสื่อสารที่เรียกว่า “การสื่อสารภังควิวัฒน์” (Disruptive 
Communication) คือ การที่สภาวการณ์ วิสัยทัศน์ และกรอบความคิดทางการสื่อสาร ได้รับอิทธิพล
ทางเทคโนโลยีซึ่งแทรกเข้ามากีดขวางระบบการสื่อสารของมนุษย์ไม่ให้เคลื่อนไปตามทิศทางเดิม  แต่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพลิกไปสู่สภาวการณ์สื่อสารใหม่  อันส่งผลต่อปรากฏการณ์
ทางสังคมโดยเฉพาะการสื่อสารทางการเมือง แฟลชม็อบเยาวชนไทยถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นผลมาจากการสื่อสารทางการเมืองบนโลกออนไลน์ 
สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารภังควิวัฒน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการ
สื่อสารที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้เกิดจากการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้คนมี
การบริโภคสื่ออย่างซับซ้อนหลากหลายช่องทางน าไปสู่การหลอมรวมสื่อ มีการน าเสนอประเด็นเนื้อหา
ต่าง ๆ ทางการเมืองผ่านการหลอมรวมกันของสื่อต่าง ๆ จนไม่สามารถจะแบ่งแยกสื่อแต่ละประเภท
ออกจากกันได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังได้หลอมรวมบทบาทของผู้รับสารที่เป็นผู้ส่งสารในขณะเดียวกัน 
(user-generated content) ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระในการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชน
กระแสหลักทั้งในและต่างประเทศ โดยการใช้แฮชแท็ก ผ่านช่องทางสื่อทวิตเตอร์ และพ้ืนที่สื่อสังคม
ออนไลน์อ่ืน ๆ ในการจัดตั้ง นัดหมาย และเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดแฟลชม็อบเยาวชน
ไทยดังที่ปรากฏ๗๒ 

อภิริยา  ยอดมาลี ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  : 
ข้อจ ากัดด้านทุนกับการ (ไม่) ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ” ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานีมีบทบาทในการตรวจสอบรัฐค่อนข้างน้อยมากไปจนถึงไม่มีเลย ด้วยข้อจ ากัดด้าน
เงินทุนในการด าเนินงานเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้การบริหารงานสื่อไม่มีระบบที่ชัดเจน ขณะที่การท า
อาชีพสื่อมวลชนไม่สามารถท าเพ่ือเป็นรายได้เลี้ยงตนเองได้ จึงส่งผลถึงการได้มาซึ่งบุคลากรที่เป็นมือ
อาชีพในการเป็นสื่อมวลชน บทบาทการตรวจสอบรัฐจึงท าได้ยากเนื่องจากเจ้าของสื่อหรือบุคลากรสื่อ
ต้องใช้เวลาไปกับการหาแหล่งทุนเพ่ือมาอุดหนุนสื่อหนังสือพิมพ์ของตนเอง ทั้งนี้จากการศึกษา
หนังสือพิมพ์ที่พบว่ามีการตรวจสอบหน่วยงานรัฐบ้างแต่เป็นส่วนที่น้อยมาก เนื่องจากเกรงกลัวข้อ
กฎหมายและอิทธิพลทางการเมือง นอกเหนือจากนั้นคือการที่บุคลากรในกองบรรณาธิการมีอาชีพ
หลักอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่การเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างเดียว โดยที่การท าสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นต้องให้เวลากับอาชีพหลักของตนเอง จึงส่งผลให้ไม่ได้
                                                 

๗๒วชิรวิชญ์  อัคราวิสิฐพล, “การสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟลชม็อบเยาวชนไทย”, วารสาร
นิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔) : หน้า ๖๐-๖๙.  



 ๕๙ 

ท าหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจสอบรัฐ อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
แหล่งทุนที่ได้มาจากหน่วยงานรัฐเป็นส่วนน้อย แต่ก็ไม่ได้ท าให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นท าหน้าที่ตรวจสอบ
รัฐมากขึ้น๗๓ 

สรุปได้ว่า การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี ผู้วิจัยได้ศึกษา 
ค้นคว้าจากบทความในวารสารต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีใน
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เช่น 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรีไทย, การศึกษาคุณลักษณะของ
นักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น, ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมืองตามมาตรฐาน
ของพุทธธรรม : กรณีศึกษาพระพุทธด ารัสในกัมโพชสูตร ฯลฯ เพ่ือน ามาสนับสนุนเนื้อหาให้งานวิจัย
ฉบับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี 
การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี เป็นการศึกษา

ผลงานการวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน แล้วน ามาเรียบเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
วิภาพรรณ  อุปนิสากร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี” 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร คือ  การ
พัฒนาด้านความรู้ทั่วไป เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี ด้านประชาธิปไตย 
ด้านเจคติและ ด้านพฤติกรรม ให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้แบบประชาธิปไตย เจคติและ
พฤติกรรมทางการเมือง เนื่องจากสตรียังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรจึงไม่กล้าแสดงบทบาทที่ตัวเองมีอยู่ 
ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อพัฒนาบทบาทท้ังสามด้านอย่างสม่ าเสมอแล้วจะท าให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมาก
ยิ่งขึน้ไป๗๔ 

มนสิชา  ภักดิเมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทสตรีในการบริหาร
องคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา การสงเสริมการเผยแพรบทบาท
การท างานของผูหญิง มักจะไมไดรับการสนับสนุนและน าเสนอผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน ความ
ร่วมมือของทุก ๆ ฝายในการที่จะมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทของผูหญิงที่โดดเดนออกสู
สาธารณชนจึงเปนเรื่องที่ส าคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหารสตรี เริ่มตนจากภาพลักษณที่เรา
แสดงออกโดยสีหนา กิริยาทาทาง เครื่องแตงกาย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่บงบอกความเชื่อมั่นในภาพพจน

                                                 
๗๓อภิริยา  ยอดมาลี, “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี : ข้อจ ากัดด้านทุนกับการ (ไม่) 

ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ”, Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๖๑) : ๒๕๔๖-๒๕๖๒. 

๗๔วิภาพรรณ  อุปนิสากร, “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี”, ๕๒ ธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ 
ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๕๓. 



 ๖๐ 

ของผูบริหารสตรี และสามารถสรางภาพลักษณของผูบริหารสตรีไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา ท าใหผูร
วมงานหรือประชาชน หน่วยงานอ่ืน ๆ ยอมรับในบุคลิกของผู้บริหารสตรี ลักษณะของผู บริหารสตรี
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีความจริงใจและรักษาค าพูด ตั้งใจในการท างานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกประชาชนไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบาน มุงมั่นและมีทัศนคติในการท างานเพ่ือ
ชุมชน มีความปรารถนาดีตอชุมชน สามารถในการที่จะรวบรวมกลุ่มคนและสามารถถ ายทอด
ประเด็นปญหาและแสวงหาความรวมมือ เพ่ือแกปัญหาแกชุมชน จัดการและการใหบริการ มี
เครือข่ายที่สามารถขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือเพ่ือสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนที่ และมีภาวะผู้น าสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด รวดเร็ว
และสามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ บนพ้ืนฐานความ
ถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวม ส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรี ใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงรายพบประเด็นปญหาเรื่องของความรักสวยรัก
งาม ความไมอดทนต่อความล าบากตาง ๆ ในพ้ืนที่ การไมกลาตัดสินใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
ต้องการตัดสินใจในภาวะเร่งด่วน การมีลักษณะของความเป็นคนละเอียด จูจี้ รวมถึงความไมแข็งแรง
ของสภาพรางกายเพ่ือเปรียบเทียบกับเพศชาย เปนตน โดยในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าวนั้น ผู ใหสัมภาษณทุกคนตางไมไดตองการใหเพศหญิงมีสภาพรางกายที่แข็งแรง
เท่ากับเพศชายแต่อย่างใด เพราะทั้ง ๒ เพศ มีลักษณะหรือขอดีข้อเสียที่แตกตางกัน โดยแมเพศชาย
จะแข็งแรงกวา แตก็มีความละเอียดรอบคอบนอยกวา๗๕ 

ปิยาภรณ์  ลิมโพธิ์ทอง, สัญญา  เคณาภูมิและเสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร  ได้วิจัย
เรื่อง “บทบาทผู้บริหารสตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้บทบาทของสตรีเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลให้มีการยอมรับสตรี
ให้เข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สตรีไทยเริ่มแสดง
บทบาททางการบริหารจากระดับล่างจนถึงระดับสูง เช่น นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย 
ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายแห่ง บทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารที่
เป็นสตรีสร้างความส าเร็จและสร้างศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะนักบริหาร ได้แก่ บทบาทความ

                                                 
๗๕มนสิชา  ภักดิเมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง, “บทบาทสตรีในการบริหารองคการส่วนทองถิ่น

จังหวัดเชียงราย” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : 
๑๙๕-๑๙๖. 



 ๖๑ 

เป็นแบบอย่างของคนในชุมชน บทบาทนักบริหารมืออาชีพ บทบาทการปฏิบัติตนตามประเพณี 
บทบาทผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่และบทบาทผู้น าเชิงเศรษฐศาสตร์๗๖ 

อัจฉราพรรณ  สิ่วไธสงและเพ็ญณี  แนรอท ได้วิจัยเรื่อง “ภูมิหลัง แรงจูงใจ และ
บทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” ผลการศึกษา พบว่า ภูมิหลัง แรงจูงใจของ
นักการเมืองท้องถิ่นสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากแรงจูงใจสนับสนุนจากปัจจัย ๖ ประการ คือ (๑) 
แรงจูงใจจากครอบครัว (๒) แรงจูงใจจากฐานะทางเศรษฐกิจ (๓) แรงจูงใจจากการมีผลงาน (๔) 
แรงจูงใจที่เกิดจากกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (๕) แรงจูงใจจากคนในชุมชน (๖) ความ
สนใจของตนเอง และในส่วนของบทบาทที่โดดเด่นในการบริหารงาน มี ๒ ด้าน คือ ด้านคุณภาพชีวิต 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทที่เป็นจุดเด่นของนักการเมืองท้องถิ่นสตรี
ในการบริหารงาน คือ ภาพลักษณ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ๒) ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมเวที
การเมือง ประกอบไปด้วย (๑) ปัญหาด้านสรีระของร่างกายสตรี (๒) ปัญหาภาระครอบครัว (๓) 
ปัญหาคู่แข่งทางการเมือง (๔) ปัญหาด้านภาวะผู้น า (๕) ปัญหาด้านค่านิยม วัฒนธรรม และสังคม ๓) 
แนวทางในการพัฒนาบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นสตรีในการบริหารงาน ๘ ประการ คือ (๑) การ
มีความรักศรัทธาในบทบาทและความพร้อม (๒) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (๓) การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง (๔) การรณรงค์ให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น (๕) การปรับเปลี่ยนความคิดที่
เกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับสตรีและการเมืองให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น (๖) การใช้จุดเด่นของความ
เป็นสตรีที่เป็นข้อได้เปรียบในการบริหารงาน (๗) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และ (๘) การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือคนในท้องถิ่นผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ๗๗ 

สรุปได้ว่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี 
ภูมิหลัง แรงจูงใจ และบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ บทบาทผู้บริหารสตรีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ท าให้
งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบับทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น

การศึกษาผลงานการวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน แล้วน ามาเรียบเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

                                                 
๗๖ปิยาภรณ์  ลิมโพธ์ิทอง, สัญญา  เคณาภูมิและเสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร, “บทบาทผู้บริหารสตรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๐) : ๑๓๓. 

๗๗อัจฉราพรรณ  สิ่วไธสง และเพ็ญณี  แนรอท, “ภูมิหลัง แรงจูงใจ และบทบาทของนักการเมืองสตรี
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๗๘.  



 ๖๒ 

ธีรนันท ธีระธนากร ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของสมาชิกสภาสตรีในการเคลื่อนไหวผลักดัน
สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน” ผลการวิจัยพบว่า การ
เคลื่อนไหวผลักดันสิทธิสตรีในที่ประชุมจัดท ารางรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘ มีถอยค าที่เปนการรับรองสิทธิสตรีโดยมุงใหความสนใจกับภูมิหลังและบทบาทใน
การน าเสนอและผลักดันสิทธิสตรีของคุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน เนื่องจากคุณหญิงนันทกา 
เปนสมาชิกสภาสตรีที่มีบทบาทในการเรียกรองผลักดันใหมีการรับรองสิทธิสตรีในช่วงเวลาดังกลาวมา
โดยตลอด ทั้งนี้ การน าเสนอและการเรียกรองสิทธิสตรีในที่ประชุมจัดท ารางรัฐธรรมนูญ รวมกับการ
เคลื่อนไหวรณรงคสิทธิสตรีภายนอกสภาความเอ้ืออ านวยของสถานการณทางการเมืองและสังคม
ภายในประเทศ รวมทั้งการเมืองและกระแสสิทธิสตรีในเวทีสากลลวนเปนปจจัยที่สงผลใหมีการรับรอง
สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ การน าเสนอเรียกรองสิทธิสตรีในที่ประชุมจัดท ารางรัฐธรรมนูญมีความส าคัญ
ในแงที่เปนการเปดประเด็นใหที่ประชุมฯ ไดมีการพิจารณาและลงมติเพ่ือใหมีกฎหมายคุมครองสิทธิ
สตรีอยางชัดเจนตอไป๗๘ 

ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง “เพดานแก้วกับบทบาททางการเมืองของสตรีไทยใน
ระบบการเลือกตั้ง” ผลการวิจัยพบว่า บทความนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้น 
าและนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอแนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
ทางเพศของสตรีไทยในระบบการเลือกตั้งที่คู่ขนานไปกับความคิดเรื่องเพดานแก้ว  (The Glass 
Ceiling) ซึ่งหมายถึง พรมแดนที่โปร่งใสมองเห็นทะลุแต่ไม่อาจข้ามผ่านได้ ไปสู่ความเหลื่อมล้ า
ระหว่างสตรีกับผู้ชายและชนกลุ่มน้อยที่มีพรมแดนขวางกั้นทั้งโอกาสและสิทธิอ านาจจนมาสู่ความไม่
เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศทั้งในระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่
สะท้อนอุปสรรคขวางก้ันโอกาสของสตรีในการแข่งขันการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาของไทย การมีสตรี
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเชื่อว่าส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ลดความขัดแย้ง
และสร้างความหลากหลายของนโยบาย ระบบโควตาสตรีตามกฎหมายจึงเป็นข้อเสนอส าคัญที่น าไปสู่
กระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยและเป็นหนทางของการสร้างความเสมอภาคทางเพศเพ่ือ
ส่งเสริมโอกาสให้สตรีในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองจึงเป็น
ต้นทางส าคัญของการจัดสัดส่วนสตรีในการเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับการสร้าง

                                                 
๗๘ธีรนันท  ธีระธนากรและกนิษฐา  ชิตชาง, “บทบาทของสมาชิกสภาสตรีในการเคลื่อนไหวผลักดัน

สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์”, วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์, 
ปีท่ี ๔๑ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๘) : ๙๑-๙๒. 



 ๖๓ 

ค่านิยมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศเพ่ือเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมซึ่งถือเป็นกระบวนการในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง๗๙  

สรุปความได้ว่า บทบาททางการเมืองของสตรีที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความ
จริงใจและรักษาค าพูด ตั้งใจท างาน มุงมั่นและมีทัศนคติในการท างานเพ่ือชุมชน มีภาวะผู้น า มีความ
ละเอียดรอบคอบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้มีการยอมรับสตรีมากขึ้นทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น การมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก เป็นต้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน ๖ 
ประการ คือ แรงจูงใจจากครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การมีผลงาน กลุ่มนักการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ คนในชุมชน ความสนใจของตนเอง มีการเคลื่อนไหวผลักดันสิทธิสตรีจัดท าร าง
รัฐธรรมนูญ มีการรับรองสิทธิสตรีพิจารณาและลงมติใหมีกฎหมายคุมครองสิทธิสตรีอยางชัดเจน 
บทบาทสตรีทางการบ้านการเมืองตามมาตรฐานของพุทธธรรมในกัมโพชสูตร “ผู้มีความโกรธความ
ริษยา ความตระหนี่และมีปัญญาทราม ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีย่อมนั่งในสภาไม่ได้ ท างานใหญ่ไม่ได้ และ
ไปประกอบอาชีพในต่างแดนไม่ได้” 

                                                 
๗๙ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์, “เพดานแก้วกับบทบาททางการเมืองของสตรีไทยในระบบการเลือกตั้ง”, 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ปีท่ี ๑๑ ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๒๙-๕๒. 

 



 ๖๔ 

ตารางท่ี ๒.๗ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วิชิต  บุญสนอง, (๒๕๕๖)  “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารส
วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี”  

พบวา แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดานหลักความโปรงใส 
การเปดเผยขอมูลเพ่ือใหประชาชนสามารถรับรู
การท างานของหนวยงานได้ 

วิภาพรรณ  อุปนิสากร, (๒๕๕๙)  “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี” 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาท

ทางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร คือ การ
พัฒนาด้านความรู้ทั่วไป เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
บทบาททางการเมืองของสตรี ด้านประชาธิปไตย 
ด้านเจคติและ ด้านพฤติกรรม  

มนสิชา  ภักดิเมธี และพลวัฒ  ประพัฒนทอง, 
(๒๕๖๐) 

“บทบาทสตรีในการบริหารองคการปกครองส
วนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย” 

พบว่า บทบาทสตรีที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ความจริงใจและรักษาค าพูด ตั้งใจ
ท างาน มุ งมั่นและมีทัศนคติในการท างานเพ่ือ
ชุมชน มีภาวะผู้น า มีความละเอียดรอบคอบ 

ปิยาภรณ์  ลิมโพธิ์ทอง, สัญญา เคณาภูมิ, 
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร,  
(๒๕๖๐) 

“บทบาทผู้บริหารสตรีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมท าให้มีการยอมรับสตรีมากข้ึน 

อัจฉราพรรณ  สิ่วไธสง และเพ็ญณี   
แนรอท ภูมิหลัง, (๒๕๖๒) 

“ภูมิหลัง แรงจูงใจ และบทบาทของนักการเมือง
สตรีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” 

พบว่า ปัจจัยสนับสนุน ๖ ประการ ได้แก่ 
แรงจูงใจจากครอบครัว แรงจูงใจจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ แรงจูงใจจากการมีผลงาน แรงจูงใจที่ 



 ๖๕ 

ตารางท่ี ๒.๗ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 เกิดจากกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 

แรงจูงใจจากคนในชุมชน และความสนใจของ
ตนเอง ครอบครัว ทุนจากผลงานที่กระท ามาใน
อดีต ทุนทรัพย์ ทุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัด 
ทุนทางสังคม 

ธีรนันท  ธีระธนากร, และกนิษฐา ชิตชาง, 
(๒๕๕๘) 

“บทบาทของสมาชิกสภาสตรีในการเคลื่อนไหว
ผลักดันสิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี
คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์” 

พบว่า การเคลื่อนไหวผลักดันสิทธิสตรีในที่
ประชุมจัดท ารางผลักดันสิทธิสตรี 

สมศักดิ์  อัศวศิริศิลป, (๒๕๖๑) “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่ ว งการ
การเมอืงของนักการเมืองสตรีไทย” 

พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนักการเมือง
สตรีไทย คือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
สนับสนุนจากครอบครัว ความสนใจส่วนตัว 
ความสามารถส่วนตัว ทุนทางด้านความรู้ ทุนทาง 

อดิศักดิ์  ทองบุญ, (๒๕๖๐) “ศึกษาวิ เคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้าน
การ เมื อ ง ตามมาตรฐ านของ พุทธธ ร รม  : 
กรณีศึกษาพระพุทธด ารัสในกัมโพชสูตร” 

พบว่า ผู้มีความโกรธความริษยา ความ
ตระหนี่และมีปัญญาทราม ไม่ว่าบุรุษหรือสตรี
ย่อมนั่งในสภาไม่ได้  

คนึงนิตย์  พรมมินทร์, (๒๕๕๘) “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น  ของสตรี ไทยล้ านนา
ตะวันออก”  

พบว่า การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง 
จะต้องเริ่มสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
ก่อน โดยสร้างการยอมรับด้านความเสมอภาค
ของสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนา  



 ๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 

 ตะวันออกและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนาตะวันออกเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง 

พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟ่ืองอุรณ  ปรีดีดิลก, 
(๒๕๖๐) 

“การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทย
ในระดับท้องถิ่น”  

พบว่า คุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทย
ในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ 
ด้าน คือ ด้านจิตใจ ได้แก่ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน เป็นผู้มีจิตใจที่รักความยุติธรรม เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม ด้านความคิด ได้แก่ เป็นผู้มี
อุ ด มก า รณ์ ท า งก า ร เ มื อ ง ยึ ด มั่ น หลั ก ก า ร
ประชาธิปไตย เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อยู่
เสมอในการท างานเพ่ือท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดที่
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านความรู้ ได้แก่ เป็นผู้มี
ความรู้ด้านบริหารจัดการ เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และด้านพฤติกรรม 
ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นผู้มีความซื่อตรงในการท างาน 

วชิรวิชญ์  อัคราวิสิฐพล, (๒๕๖๔) “การสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟลช
ม็อบเยาวชนไทย” 

พบว่า วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรูปแบบการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน  ซึ่ ง ได้ เข้ามามี
บ ท บ า ท ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต  ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ และความเป็นไปในแง่มุมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างพลิกผัน การเกิดของสื่อ
ใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีการ  



 ๖๗ 

ตารางท่ี ๒.๗ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของสตรี (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 

 สื่อสารในอดีตได้สลายกลายมาเป็นวิถีแห่ง
กระบวนทัศน์การสื่อสารที่เรียกว่า “การสื่อสาร
ภังควิวัฒน์” (Disruptive Communication) 
คือ การที่สภาวการณ์  วิสัยทัศน์  และกรอบ
ความคิดทางการสื่อสาร  ได้รับอิทธิพลทาง
เทคโนโลยีซึ่งแทรกเข้ามากีดขวางระบบการ
สื่อสารของมนุษย์ไม่ให้เคลื่อนไปตามทิศทางเดิม 
แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพลิก
ไปสู่ สภาวการณ์สื่ อสาร ใหม่  อันส่ ง ผลต่ อ
ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะการสื่อสารทาง
การเมือง 

อภิริยา  ยอดมาลี, (๒๕๖๑) “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
:  ข้อจ ากัดด้ านทุนกับการ ( ไม่ )  ตรวจสอบ
หน่วยงานภาครัฐ”  

พบว่า สื่อมวลชนไม่ได้ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ 
โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจสอบรัฐ เนื่องจาก
เกรงกลัวข้อกฎหมายและอิทธิพลทางการเมือง 

ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์, (๒๕๖๓) “เพดานแก้วกับบทบาททางการเมืองของสตรี
ไทยในระบบการเลือกตั้ง” 

พบว่า ความเหลื่อมล้ าระหว่างสตรีกับผู้ชาย
ความไม่ เท่ า เทียมระหว่าง เพศทั้ ง ในระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่
สะท้อนอุปสรรคขวางกั้นโอกาสของสตรีในการ
แข่งขันการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาของไทย 

 



 ๖๘ 

๒.๕.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมบทบาททางการเมือง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยน าเสนอรายละเอียดใน
การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักไตรสิกขา ตามล าดับดังนี้ 

รตสิรี  นาทอง ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีใน
สังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มสถานภาพและบทบาทของสตรีไทย
ในอนาคต จากล าดับความเป็นมาของค่านิยมของสังคมไทยต่อสตรี แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงมี
ค่านิยมและทัศนคติเชิงซ้อนต่อสตรีแม้ว่าในบางเรื่องจะได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดแต่บาง
สถานภาพของสตรีก็ยังไม่เสมอภาคเท่าเทียมกับชาย บทบาทองค์กรสตรีที่ท างานด้านแก้ปัญหาสตรีใน
การให้การศึกษากับสตรีด้อยโอกาสในสังคมไทยปัจจุบัน คือ ๑) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในสังฆราชูป
ถัมภ์เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
ค้นคว้า ท านุบ ารุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีคือคิดดีพูดดีและท าดีตาม
แนวทางแห่งพระพุทธศาสนา บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
ประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทย และสังคมโลก และ ๒) เสถียรธรรมสถาน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพ่ือนมนุษย์สามารถน าธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจ าวัน ให้มีชีวิตที่สงบ
ร่มเย็นและเป็นประโยชน์เพ่ือสาธิตการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมน า
สังคม๘๐ 

ขวัญษา  เอกจิตต์ และอุทัย  สติม่ัน ได้วิจัยเรื่อง “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน” 
พบว่า การศึกษาตลอดชีวิต ไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของสิ่งมีชีวิต เพราะจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการศึกษา
เป็นการศึกษาพัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน ที่เรียกว่า สิกขา กับการด าเนินชีวิตที่ดีของ
มนุษย์ ที่เรียกว่ามรรค คือการด าเนินชีวิตชนิดที่มีการศึกษาพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตที่ดี 
สิกขา ก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ ให้ด าเนินชีวิตได้ดีงามถูกต้อง นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
ได้จัดหลักแห่งการศึกษา เพ่ือให้มองเห็นการปฏิบัติได้เด่นชัดขึ้น หลักการศึกษาที่ว่านั้นมี ๓ ประการ 
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา”๘๑ 

วิสูตร  ชลนิธี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่เป็นกลยุทธ์ มี ๔ ขั้นตอน คือ การ

                                                 
๘๐รตสิรี  นาทอง, “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วย

หลักพุทธธรรม”, วารสารธรรมทรรศน์, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ตุลาคม ๒๕๕๙) : ๑๓๓. 
๘๑ขวัญษา  เอกจิตต์และอุทัย  สติมั่น, “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน”, วารสารครุศาสตร์

ปริทรรศน์ฯ, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๗๐.  



 ๖๙ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ การประเมินผลโดย
ใช้หลักภาวิตตะ ผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้าน
สะพานสี่ พบว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านสะพานสี่มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งก่อนที่ทางโรงเรียนบ้านสะพานสี่จะมีการด า เนินกลยุทธ์ดังกล่าว 
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง๘๒ 

อภินันท์  จันตะนี ได้วิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงแห่ง
พลเมือง” พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการเรียน การท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระ
พุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคาย โดยการมีใจรักและศรัทธาในสิ่งที่ท า เมื่อศรัทธาจะน ามาซึ่ง
มุ่งม่ันท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนศรัทธา พรหมวิหาร ๔ เป็นคุณธรรมผู้บริหารที่มีความปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของพลเมือง คือ ความต้องการที่จ าเป็นล าดับ
แรกทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และ
ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความมั่นคงของพลเมืองในรัฐ และ
ความสามารถของรัฐในการให้สวัสดิการแก่ประชาชนและสังคม ถ้ารัฐสามารถจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ประชาชนได้มาก บทบาทขององค์การประชาสังคมก็จะมีน้อยลง โดยภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่
ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่ในการชักน าหรือโน้มน้าวให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือ
กลุ่มของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ การเป็นพลเมืองดีของสังคม ต้องตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้อง
กับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมด้วย  การเป็น
พลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างผาสุก
ส าหรับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ก าหนดการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคมให้จัดตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม 
การศึกษาสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพนันทนาการและกระบวนการ
ยุติธรรม การส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์การคุ้มครอง การป้องกันและการแก้ไข การจัด
สวัสดิการสาธารณะตามหลักพุทธธรรม เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าส าหรับผู้ที่ต้อง การความ

                                                 
๘๒วิสูตร  ชลนิธี และคณะ, “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้าน

สะพานสี่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง”, วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๐๓.  



 ๗๐ 

ช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคมและไร้ที่พ่ึง ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญ
ของพระสังฆาธิการ ๒ ใน ๖ ด้าน คือ การสาธารณะสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสาธารณะ โดยหลัก
พุทธธรรมที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมคือ สังคหวัตถ ุ๔ และพรหมวิหาร ๔ และสาราณียธรรม ๖ ซึ่งเป็น
จัดสวัสดิการสาธารณะตามหลักพุทธธรรม การจัดสวัสดิการต้องให้ครอบคลุมให้ประชาชนทุกหมู่ทุก
ระดับที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ เพราะสวัสดิการได้มาจากเงินภาษีของประชาชน ตามหลัก
รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเป็นการใช้อ านาจในจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือเป็นสวัสดิการ
ให้กับประชาชน ที่มีจุดมุ่งหมายที่ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนซึ่งการจัด
สวัสดิการสาธารณะที่มีระบบการจัดบริการทางสังคมเพ่ือป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และ
การส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับส าหรับ
การส่งเสริมความม่ันคงของพลเมืองในรัฐตามพุทธธรรม ใช้สัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือน ามาปรับใช้ คือ การ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณตน รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชนสังคม และรู้จักเลือกบุคคลให้
เหมาะสม และประปฏิบัติตามศีล ๕ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง ไม่ลักขโมยทรัพย์ไม่ผิดประเวณี ไม่พูดเท็จ
และไม่ดื่มสิ่งเสพติด โดยทั้ง ๕ ข้อจะน ามาซึ่งความมั่นคงของพลเมือง การส่งเสริมความมั่นคงของ
พลเมือง ควรส่งเสริมในด้านที่อยู่อาศัย การรักษาสุขภาพ มีอาหารบริโภค มีการศึกษาที่ดี มีงานท า
และมีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งยึดมั่นใน
ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างม่ันคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ มีสิทธิและได้รับความเป็นธรรม 
มีส่วนในการตัดสินใจ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือสังคม
ส่วนรวมความเป็นอยู่ ในสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีและรู้คุณค่าของทรัพยากร  พร้อมทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยสร้างพลังสังคมเพ่ือ
สร้างความม่ันคงให้เกิดข้ึนกับพลเมือง๘๓ 

สัญญา  พงษ์ศรีดา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม” พบว่า การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลัก
ภาวนามุ่งไปสู่การวางรากฐานด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต และด้านปัญญามีผลต่อการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ไปสู่การมีความสามารถใน
งานการวางแผน การอ านวยการ และการประสานงาน เพราะการท าหน้าที่จะอยู่ในพ้ืนที่ ตามแนว
ชายแดนและพ้ืนที่ตอนในและมีความสามารถช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ความมั่นคง ด้านศีลธรรม 
พยายามที่มุ่งส่งเสริมความพร้อมทาง ด้านการรักษากฎ กติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย ความเป็น
                                                 

๘๓อภินันท์  จันตะนี, “พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงแห่งพลเมือง”, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๘๗-๒๘๘. 



 ๗๑ 

จรรยาบรรณ ค่านิยมที่ดีงามในความเป็นเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ด้านจิต พบว่า 
การฝึกฝนอบรมกรรมฐานทางพระพุทธศาสนาสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี  และ
ความมั่นคงทางอุดมการณ์ที่หนักแน่น การฝึกสมาธิท าให้เกิดคุณภาพทางจิต เมื่อจิตมีความหนักแน่น 
มีความมั่นคงในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ก่อเกิดความชั่วร้ายในจิตใจ และด้านปัญญา มุ่งส่งเสริมให้กับ
เจ้าหน้าที่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การรู้จักการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะ หรือรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นเอง ลักษณะทางการพัฒนาศักยภาพมิได้เกิดขึ้นโดย
ความรู้สึกนึกคิดแต่จะต้องอาศัย การศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตามหลักวิชาการ และ
การศึกษาทางประสบการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะจัดโครงการตามหลักสูตรฝึกฝึกอบรมศักยภาพในแต่
ละปีมีการทบทวนองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลารวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบหรือ
การเรยีนรู้ในเชิงของพ้ืนที่เป้าหมาย๘๔  

ประทิน  แสงไทย, พระราชปริยัติกวี และพระมหาพรชัย  สิริวโร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพ่ือพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม” พบว่า การเสริมสร้างพลัง
ศักยภาพสตรีตามศาสตร์สมัยใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สตรีเริ่มต้นจากการมีบทบาทในครอบครัว เพ่ิมความรู้
ให้มีอาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รอบรู้กฎหมายเพ่ือเข้าร่วมและมี
บทบาททางการเมืองการปกครองในชุมชนหรือท้องถิ่น หลักพุทธธรรมที่ช่วยเสริมสร้างพลังศักยภาพ
สตรีเพ่ือพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย หลักพรหมวิหาร ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ และหลักทิศ ๖ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคงแก่ครอบครัว แบ่งเวลาพัฒนาชุมชน หลักไตร-สิกขา และหลักพาหุสัจจะ ใช้สนับสนุน
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ที่พ่ึงตนเองและชุมชนได้ หลักธรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความรักสามัคคีในชุมชน ได้แก่ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ และ หลักธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการบริหารการปกครองให้
ชุมชนท างานเป็นหมู่คณะเพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม และอคติธรรม 
รูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีเ พ่ือพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม พบรูปแบบที่เรียกว่า 
“LPD Model for Women” ประกอบด้วย ขั้นเรียนรู้ คือ การส่งเสริมโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปฏิบัติ คือ การส่งเสริมให้สตรีได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนตัวและสังคม ขั้น
พัฒนา คือ การเสริมสร้างศักยภาพสตรีเพ่ือให้มีพลังยิ่งขึ้นด้วยการใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานใน

                                                 
๘๔สัญญา  พงษ์ศรีดา, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม”, Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6 No. 2 (April 
2019): ๙๑๖-๙๑๘. 



 ๗๒ 

การด าเนินชีวิตตนเองในทางที่ดีงามและน าพาชุมชนให้เจริญเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง๘๕ 

พระนพสิทธิ์ สุทฺธจิตโต (ปงยศ) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงพุทธขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
แนวคิดหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา คือ หลักธรรมวินัย มีความหมายว่า แนวทางหรือ
หลักการที่จะน าไปสู่การปกครองที่เป็นธรรม ดีงาม ถูกต้อง ซึ่งผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครอง
ยึดถือเป็นแบบแผนความประพฤติตามหลักธรรมสู่การปกครองที่ดีงาม ๒) กระบวนการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง พบว่า (๑) มีการ
บริหารงาน โดยยึดถือตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง (๒) มีการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม (๓) มีการ
บริหารงานด้วยความชัดเจนและโปร่งใส (๔) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ (๕) มีการบริหารงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (๖) มี
การก าหนดเป้าหมายที่ยืดถือประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก ๓) รูปแบบการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล
เชิงพุทธขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือมอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า มีรูปแบบ ๔ 
ประการ คือ (๑) การเสริมสร้างภาวะผู้น าตามหลักธรรมราชา (๒) การเสริมสร้างบุคลากรขององค์กร
ตามหลักพุทธธรรม (๓) การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรตามหลักสังฆะ (๔) การเสริมสร้าง
เป้าหมายขององค์กรตามหลักอัตถะประโยชน์๘๖  

สรุปความได้ว่า การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักธรรม ซึ่งประกอบด้วย หลัก
พรหมวิหาร หลักอิทธิบาท และหลักไตรสิกขา เพื่อส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของสังคมในด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน การตรวจสอบฝ่ายบริหาร การท าหน้าที่ด้าน
นิติบัญญัติ ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ความส านึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่าง
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                 
๘๕ประทิน  แสงไทย, พระราชปริยัติกวีและพระมหาพรชัย  สิริวโร, “รูปแบบการเสริมสร้างพลัง

ศักยภาพสตรี  เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม”, ดุษฏีนิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๑๓๓๔-๑๓๓๕. 

๘๖พระนพสิทธิ์ สุทฺธจิตโต (ปงยศ), “กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 
(กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๑๐๐๗. 

 



 ๗๓ 

ตารางท่ี ๒.๘ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
รตสิรี  นาทอง, (๒๕๕๙) “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการ

แก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธ
ธรรม” 

พบว่า บทบาทของสตรีไทยในอนาคต การ
ท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลัก
พุทธธรรมน าสังคม 

ขวัญษา  เอกจิตต์ และอุทัย  สติมั่น, (๒๕๕๙)  “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน” 
พบว่า การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษา

พัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน กับ
การด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ มี ๓ ประการ คือ 
ศีล สมาธิ และปัญญา ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” 

วิสูตร  ชลนธิี และคณะ, (๒๕๕๘)  “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามหลัก
ไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง” 

พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักไตรสิกขา  มี  ๔  ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
โดยใช้หลักภาวิตตะ 

อภินันท์  จันตะนี, (๒๕๖๑) “พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคง
แห่งพลเมือง”  

พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการ
เรียน การท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระ
พุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคาย โดยการมีใจ
รักและศรัทธาในสิ่งที่ท า เมื่อศรัทธาจะน ามาซึ่ง
มุ่งม่ันท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนศรัทธา พรหม
วิหาร ๔ เป็นคุณธรรมผู้บริหารที่มีความปรารถนา
ดีต่อผู้ อ่ืน เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วน 



 ๗๔ 

ตารางท่ี ๒.๘ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย  
 ร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  มี

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต
อย่างผาสุก 

สัญญา  พงษ์ศรีดา, (๒๕๖๒)  “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม”  

พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๑ มุ่งไปสู่การวางรากฐานด้าน
กาย ด้านศีล ด้านจิต และด้านปัญญา พยายามที่
มุ่งส่งเสริมความพร้อมทาง ด้านการรักษากฎ 
กติ กา  กฎ เกณฑ์  ระ เบี ยบวิ นั ย  ความเป็ น
จรรยาบรรณ ค่านิยมที่ดีงาม การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง การฝึกฝนอบรมกรรมฐาน
ทางพระพุทธศาสนาสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจ
ให้ เกิดสุ ขภาพจิตที่ ดี  และความมั่ นคงทาง
อุดมการณ์ที่หนักแน่น การฝึกสมาธิท าให้เกิด
คุณภาพทางจิต เมื่อจิตมีความหนักแน่น มีความ
มั่นคงในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ก่อเกิดความชั่วร้าย
ในจิตใจ และด้านปัญญา มุ่งส่งเสริมให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก การรู้จักการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ หรือรู้จัก
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นเอง  

ประทิน  แสงไทย, พระราชปริยัติกวี และพระ
มหาพรชัย  สิริวโร, (๒๕๖๑) 

“รูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพ่ือ
พัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม”  

พบว่า การเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีตาม
ศาสตร์สมัยใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สตรีเริ่มต้นจากการ
มีบทบาทในครอบครัว เพ่ิมความรู้ให้มีอาชีพเพ่ือ  



 ๗๕ 

ตารางท่ี ๒.๘ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย  
 พัฒนาชุมชน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

รอบรู้กฎหมายเพ่ือเข้าร่วมและมีบทบาททาง
การเมืองการปกครองในชุมชนหรือท้องถิ่น หลัก
พุทธธรรมที่ช่วยเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีเพ่ือ
พัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงแก่ครอบครัว 
แบ่งเวลาพัฒนาชุมชน การพัฒนาจิตและปัญญา
เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ที่พ่ึงตนเองและชุมชนได้ การเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรีเพ่ือให้มีพลังยิ่งขึ้นด้วยการใช้หลัก
พุทธธรรมมาเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตนเอง
ในทางที่ดีงามและน าพาชุมชนให้เจริญเข้มแข็ง
และยั่งยืน พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

พระนพสิทธิ์ สุทฺธจิตโต (ปงยศ), (๒๕๖๓)  “กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเชิง
พุทธขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือม 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” 

พบว่า การเสริมสร้างภาวะผู้น าตามหลักธรรม
ราชา การเสริมสร้างบุคลากรขององค์กรตามหลัก
พุทธธรรม การเสริมสร้างการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักสังฆะ การเสริมสร้างเป้าหมาย
ขององค์กรตามหลักอัตถะประโยชน์ 

 



 ๗๖ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ได้แก่ ปัจจัยที่
ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร๘๗ บทบาททางการเมืองของสตรีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร๘๘ และหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรี ได้แก่ 
หลักไตรสิกขา๘๙ มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                 
๘๗Jean J. Kirkpatrick, Political Woman, (New York: The Eagleton Insetitute of Politics, 

Rutgers University, 1979), p. 18. 
๘๘สถาบันพระปกเกล้า, “สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : การด าเนินงานของ

รัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐ สภา ( IPU)”, รายงานการวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๒-๑๗. 

๘๙ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๐๘/๓๒๓-๓๒๔. 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ของนักการเมืองสตรี 
 

- การเป็นตัวแทนของประชาชน  
- การตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
- การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
- ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
- ความส านึกรับผิดชอบ 
- การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

แนวทางส่งเสริมการแสดงบทบาท
ทางการเมืองของสตรี 
ตามหลักไตรสิกขา 

- ศีล (คุณธรรม) การปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

- สมาธิ (ตั้งใจ) การมีความตั้งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
- ปัญญา (ความรู้) การมีความรอบรู้
ในการออกกฎหมายเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมบทบาททางการ
เมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร 

- การศึกษา 
- อิทธิพลของครอบครัว 
- อิทธิพลของสื่อ 
- อุดมการณ์ทางการเมือง 



 

 

 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ซึ่งกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาใน
รายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบครัน พร้อม
กันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก  (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจน



 

 

๗๘ 

สามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามวิธีการด าเนินการวิจัยตามกระบวนการการศึกษาวิจัยและตามล าดับขั้นตอนการ
วิจัย 
 
๓.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑ กลุ่มผู้ใหข้้อมูลส ำคัญ (Key Informant) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ดังนี้ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้  ๗ กลุ่ม และ

น าเสนอในรูปแบบตารางดังนี้  
 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงบัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพระพุทธศำสนำ  
๑. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ.ดร. 

(ประเสริฐ  ธรรมจง) 
พระธรรมทูต วัดเสน่หาพระอารามหลวง 
นครปฐม 

๒. พระครูศรีปริยัติวิธาน, (แม้น  คุปฺตร 
สี) 

เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร 

๓. พระครูสิริธรรมนิเทศ (เหรียญชัย  
อติวีโร), ผศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิ
รินธรราชวิทยาลัย 

ข้ำรำชกำร  
๔. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติจารุภัค นักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองนครปฐม 
๕. นางทักษิณา  ก้อนดอน เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
นักธุรกิจ  

๖. นางรัตนาภรณ์  วัชรอัตยาพล บ้านวาล์วน้ า ไทยเฟิง  
๗. นางสุรางค์  ค าพะทิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองการช่าง แอนด์ 

พาร์ท  
นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์  

๘. ผศ.ดร. สัณฐาน  ชยนนท์ ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

๗๙ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงบัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (ต่อ) 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง  
๙. ผศ.ดร.วิจิตรา  ศรีสอน ประธานหลักสู ตรรั ฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐. ดร. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รบัณฑิตศึ กษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นักกำรเมือง  

๑๑. ดร. พัชรินทร์  ซ าศิริพงศ์  ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฏ ร  จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร 

๑๒. นายสมัคร  ป้องวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร 

๑๓. นายวุฒิชัย  วังพรม ผู้ช่วยด าเนินงานคนที่ ๓ ของนายเผดิมชัย  
สะสมทรัพย์/อดีตสมาชิกสภาเทศบาลไร่ขิง 

นักเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนำสตรี  
๑๔. นางปวีณา  หงสกุล ประธานมูลนิธิเพ่ือเด็กและสตรี 
๑๕. นางพจนา  เอี่ยมพินพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพ

สต.) ขุนแก้ว 
๑๖. นางสาวทองดี  ศรีทองค า ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพ

สต.) วัดส าโรง 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน  

๑๗. นายวุฒิ  แก้วชิงดวง เกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๘. นายใหญ่  นิพัทธกุศลศิล เกษตรกร จังหวัดนครปฐม 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบปลายเปิด จ านวน ๑ ฉบับ แบ่งเป็น ๓ ตอน ได้แก่  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตอนที่ ๒ สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในสภา

ผู้แทนราษฎร  
ตอนที่ ๓ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักไตรสิกขา  
 
 



 

 

๘๐ 

๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ  
โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
๑) ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ระบุรายการข้อมูลที่

ต้องการในแต่ละประเด็น 
๒) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 
๓) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
๔) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล

จริง 
๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
๑) น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็น
ออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรสัมภำษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามก าหนดไว้ชัดเจน เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการ
เมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่



 

 

๘๑ 

ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์หลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์โดยการใช้วิดีโอคอล และการ
สัมภาษณ์ผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค และไลน์  และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 

๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า

รายงานหรือดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ง Creswell อ้างว่า การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะเดียวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้นเมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็วและท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
สนับสนุน และอ้างอิงในส่วนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ซึ่งการวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยทั่ว ๆ ไปต้องมีความเชื่อมโยง และบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การตีความและอภิปราย
ผลที่เป็นเอกภาพ๑  
 
๓.๓ กำรวิจัยเชิงปริมำณ  

เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วน
สัมพันธ์กันกับข้อมูลเชิงคุณภาพ และลดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไว้ดังนี้ 
๑) ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๔,๐๕๙,๑๗๔ คน 
 
 

                                                 
๑Creswell, J., Plano Clark, v. Gutmann, M.L., & Hanson, W.E., Advanced Mixed 

Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 299.  



 

 

๘๒ 

๒) กลุ่มตัวอย่ำง  
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าจ านวนประชากรมาหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร

การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒ 
 

สูตร n  =     N 
    1+N (e)2 

เมื่อ n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 

๐.๐๕) 
  แทนค่า n  =      4,059,174 

         1 + 4,059,174 x (0.05)2 
    =      4,059,174 

         1 + 4,059,174 x 0.0025 
    =      4,059,174 

     4,059,175 x 0.0025 
    =      4,059,174 

 10,147.93 
 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง     = 400.00 

ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน  
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณสามารถเป็นตัวแทนของ

ประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ ตัวอย่าง โดยมีเทคนิคและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

การหาอัตราสัดส่วน เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน ๔๐๐ คน น ากลุ่มตัวอย่างที่ได้
จากสูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ และน ามาหาอัตราสัดส่วนของประชากร
เพ่ือหากลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรดังนี้๓ 

n1 = 
N

Ni  x n 
 

                                                 
๒ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์, พ้ืนฐำนกำรวจิัย, (กรุงเทพมหานคร : สุรีริยาสาส์น, ๒๕๔๓), หน้า ๗๙. 
๓กัลยา  วานิชย์บัญชา, สถิติส ำหรับงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์

และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙. 



 

 

๘๓ 

   n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   Ni = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แยกออกเป็นแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ ๓.๒ 
ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

(n=๔๐๐) 

กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
๑. กรุงเทพมหานคร ๓,๑๐๒,๒๘๐ ๓๐๖ 
๒. นครปฐม ๕๓๒,๗๘๑   ๕๒ 
๓. สมุทรสาคร ๔๒๔,๑๑๓   ๔๒ 

รวม ๔,๐๕๙,๑๗๔ ๔๐๐ 

 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
๑. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  

๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมือง
ของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๔ สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๑.๖ น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือจะด าเนินการวิจัยหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย 
๑.๗ น ามาปรับปรุงแก้ไข 



 

 

๘๔ 

๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และระดับรายได้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การเป็นตัวแทนของประชาชน การตรวจสอบฝ่ายบริหาร การท า
หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ความส านึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
๕ หมายถึง ระดับ มำกที่สุด  
๔ หมายถึง ระดับ มำก 
๓ หมายถึง ระดบั ปำนกลำง 
๒ หมายถึง ระดับ น้อย  
๑ หมายถึง ระดับ น้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๔ ดังนี้ 
  ช่วงค่ำเฉลี่ย   กำรแปลผล 

๔.๕๐ ขึ้นไป  ระดับความคาดหวัง มำกที่สุด 
๓.๕๐ – ๔.๔๙  ระดับความคาดหวัง มำก 
๒.๕๐ – ๓.๔๙  ระดับความคาดหวัง ปำนกลำง 
๑.๕๐ – ๒.๔๙  ระดับความคาดหวัง น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๔๙  ระดับความคาดหวัง น้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                                                 

๔ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



 

 

๘๕ 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
๓. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  
ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่

สร้างไว้ 
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบ
ของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruene)๕ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 

(๑) ศ.ดร.จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Sociology) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(๒) รศ. อนุภูมิ  โซวเกษม 
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา M.A. (Politics) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
(๓) รศ.ดร. เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Sciences) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(๔) รศ.ดร. มานพ  นักการเรียน 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Social Sciences) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
(๕) พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Buddhist Studies) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
๓. น าแบบสอบถามที่ ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้ เชี่ยวชาญ มา

                                                 
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 



 

 

๘๖ 

ค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congrauence: IOC) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร๖ ดังนี้  

 

 สูตร  IOC = 
N

x
 

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ 

   X แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยที่  +๑ แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     ๐ ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -๑ แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้ท า
การคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๖ ขึ้นไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค าถาม
แต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และสามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Try-Out) ได ้

๔. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มประชาชนที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ 
คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของคอนบราค 
(Cronbach)๗ 

๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 

๓.๓.๓ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

                                                 
๖ธีระศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทำงกำรศึกษำ : กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ, (นครปฐม : 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน้า ๖๕. 
๗Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 

Row, 1971). p. 67. 



 

 

๘๗ 

๒) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามที่ก าหนดไว้ผ่านทาง Google Form โดยขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ในส่วนงานราชการ และส่งลิงค์เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๔๐๐ ชุด 

๓) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบให้สมบูรณ์ 
๔) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๕) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการใช้

การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเ พ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

(๑) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้การ
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

(๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงในลักษณะเชิงบรรยาย 

(๔) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 
  ช่วงค่ำเฉลี่ย   กำรแปลผล 
  ๔.๕๐ – ขึ้นไป  ระดับความคาดหวัง มากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙    ระดับความคาดหวัง มาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙    ระดับความคาดหวัง ปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙    ระดับความคาดหวัง น้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙    ระดบัความคาดหวัง น้อยที่สุด 

เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

๑) จัดกลุ่มเอกสารที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกเป็นกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ  



 

 

๘๘ 

๒) น าข้อมูลจากกลุ่มเอกสารมาท าการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๓) วิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยจะประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ที่ได้น ามาวิเคราะห์ ในลักษณะเชิงบรรยาย 

๔) สร้างรูปแบบ “การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม” และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าชี้แนะ 

๕) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามค าแนะน า เพ่ือจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นล าดับต่อไป 
๖) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗) ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน และน าเสนอในรูปตาราง มีรายนามดังต่อไปนี้ 



 

 

๘๙ 

ตำรำงท่ี ๓.๓ แสดงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑. พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  พุทธ
จรรยา), รศ.ดร. 

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

๒. ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ศ.ดร.จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. รศ.ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๖. ดร.สมภพ  ระงับทุกข์ อาจารย์ประจ าหลั กสู ตรรั ฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๗. พลเอก ดร. ปกิต  สันตินิยม หัวหน้าพรรคสร้างชาติ 
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙. รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐. ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘) วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม และปรับปรุงรูปแบบอีกครั้งตาม

ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัดระเบียบข้อมูลให้มีความต่อเนื่องตามล าดับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
๙) เมือ่ไดรู้ปแบบทีส่มบูรณ์แล้วจึงน ามาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
๑๐) น าเสนอบทความทางวิชาการและผลการวิจัยต่อสาธารณชน 



 

 

๙๐ 

ทั้งนี้ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยขอน าเสนอ
ในรูปแบบแผนภาพโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๑ แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 

ทบทวน
วรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่กี่ยวกับบทบาท 

ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อ
การเข้าสู่บทบาท
ทางการเมืองของ

สตร ี

บทบาทและหน้าท่ี
ของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

แนวคิดที่เกี่ยวของ
กับหลักไตรสิกขา 

ข้อมูลบริบทเรื่องที่
ท าการวิจัย 

การวิจัย
แบบผสาน

วิธี 

การ
สัมภาษณ ์
เชิงลึก 

 

ประชุมที่
ปรึกษา 

น าเสนอผลการวจิัยสูส่าธารณะ 

จัดท ารายงาน 

ปรับปรุงรูปแบบ 
(Revise Model) 

 

รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Public Hearing) 

น าเสนอรูปแบบ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

จัดท ารูปแบบเบื้องต้น 
(Basic Model) 



 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือ
ผู้เกี่ยวข้องบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาท
ทางการเม ืองของสตร ีต ่อการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ในสภาผู ้แทนราษฎรของน ักการเม ืองสตร ีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และ ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวัง
ของสตร ีต ่อการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่อย ่าง เข ้มแข ็งในสภาผู ้แทนราษฎรของน ักการเม ืองสตร ีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา จ านวน ๓ รูป ๒) ข้าราชการ เป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการท างานของกลุ่มสตรี จ านวน ๒ 
คน ๓) นักธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งท าหน้าที่บทบาทสตรีในการเป็นผู้น าบริหารองค์กร 
จ านวน ๒ คน ๔) นักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ คน ๕) นักการเมือง ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และอดีตสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๓ คน ๖) นักเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสตรี ซึ่งเป็น
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกลุ่มพัฒนาสตรี จ านวน ๓ คน ๗) ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทน
ภาคประชาชนและเป็นผู้น าชุมชนในพ้ืนที ่จ านวน ๒ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๘ รูปหรือคน และเก็บข้อมูล
จากประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๔๐๐ คน จาก ประชากรจ านวน ๔,๐๕๙,๑๗๔ คน โดยแยกประเด็นใน
การวิเคราะห์ออก ดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



๙๒ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบดังนี้ 

๑. การศึกษา 
ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร

ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นปัจจัยภายใน คือ การศึกษา สามารถ
น าเสนอผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

๑) การศึกษา ท าให้สตรีมีพฤติกรรมในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้น เช่น การพูด การกระท า 
การแสดงออก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมอย่างองอาจ
และสง่าผ่าเผย๑  

๒) การศึกษายิ่งมีความส าคัญ เห็นได้จากผู้หญิงที่สามารถเข้ามาแสดงบทบาททาง
การเมืองได้ ล้วนมีระดับการศึกษาสูง ๆ เพ่ือที่จะได้น าความรู้ ความสามารถมาใช้ในการท างาน
ทางด้านการเมือง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้๒  

                                                 
๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๙๓ 

๓) การศึกษาเป็นเครื่องก าหนดความรู้ ความสามารถที่น ามาใช้ในการท างานทางด้าน
การเมือง เนื่องจากบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรต้องมีความรู้ ความสามารถ และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาของประชาชน สังคม และประเทศชาติได้๓  

๔) ประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่มีการศึกษา สตรีที่มีการศึกษาและเข้ามามี
บทบาททางการเมืองย่อมได้รับความเชื่อมั่น เพราะประชาชนเชื่อมั่นว่า สามารถน าความรู้มา
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้๔  

๕) ยุคปัจจุบันตัวบทกฎหมายเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ซึ่งจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติของบุคคลล้วนต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูง 
เพราะต้องเป็นที่เคารพนับถือ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผู้ที่เข้า
มาเป็นตัวแทนของประชาชนต้องมีการศึกษา๕  

๖) คุณสมบัติส าคัญของตัวแทนประชาชน คือ การศึกษา ซึ่ง เป็นตัวบ่งชี้ความรู้
ความสามารถที่จะแสดงบทบาททางการเมืองได้ สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ส าเร็จ น า
ความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อน๖  

๗) ตัวแทนประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนต้องการตัวแทนเข้ามาท าหน้าที่
แทน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น ฉะนั้นตัวแทนที่ประชาชน
พิจารณาเลือกมาท าหน้าที่แทน จะต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นการสร้างความ
พร้อมให้กับสตรีเพื่อเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองได้ และเป็นการคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง๗  

๘) การศึกษาเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนปลูกฝังอุดมการณ์และกิจกรรมทางการเมือง มีผลต่อ
บทบาททางการเมืองของสตรี ท าให้สตรีมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น กล้าที่จะแสดงออก กล้า
คิด กล้าท า อย่างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ๘  

๙) ส่วนใหญ่แล้วสตรีอยากแต่งงาน มีสามีดี ๆ ได้ดูแลสามีและลูก ฉะนั้นสตรีที่ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน จะถูกมองว่าแปลกประหลาด โดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องทนรับ
แรงกดดันจากสังคม ถึงแม้จะอยากสละหน้าที่การงาน แต่ก็ยังอยากเป็นแม่ที่ดีอยู่ ระดับการศึกษาก็

                                                 
๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๙๔ 

เป็นสิ่งที่ช่วยให้สตรีมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้๙  

๑๐) บทบาททางการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าถึง
อ านาจและผลประโยชน์ จะเป็นผู้ที่มีชนชั้นในสังคมระดับสูง ซึ่งสมาชิกของสังคมชนชั้นสูงจะต้องมี
ระดับการศึกษาสูง ๆ ท าให้มีโอกาสในการเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น แต่อาจจะมีบทบาททาง
การเมืองน้อย ซึ่งพื้นฐานอาจมาจากอิทธิพลทางครอบครัวที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เข้ามาเพ่ือแสดง
บทบาททางการเมือง ดังนั้นการศึกษาและอิทธิพลของครัวจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญส่งเสริมให้สตรีได้
แสดงบทบาททางการเมือง๑๐  

๑๑) การศึกษาท าให้สตรีมีความองอาจกล้าหาญ กล้าที่จะแสดงบทบาทความสามารถให้
สังคมได้รับรู้ ได้พัฒนาบทบาทหน้าที่ในที่ท างาน ในสังคม และได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าในระดับต่าง ๆ 
ได้๑๑ 

๑๒) การศึกษามีผลต่อพัฒนาการทางการเมือง จากงานวิจัยที่ปรากฏทั้งในและ
ต่างประเทศ พบว่าระดับการศึกษาท าให้การเมืองมีการพัฒนาตามยุคสมัย ตามหลักความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา คือ ต้องมีความเชื่อเกิดขึ้นมาก่อน หรือเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ โดยต้องเชื่อว่า
การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการน าไปปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของสตรี๑๒  

๑๓) การศึกษาท าให้เกิดความเชื่อมั่นในความรู้และความสามารถที่จะน ามาใช้ในการ
ท างานทางด้านการเมือง ความรู้ความสามารถท าให้สตรีได้พัฒนาตนเอง จากแม่บ้านธรรมดา ดูแล
สามีและลูก ก็สามารถแสดงบทบาทให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้๑๓  

๑๔) ปัจจุบันกฎหมายให้ความเสมอภาคระหว่างชาย หญิง ให้สิทธิในหลาย ๆ อย่าง
เทียบเท่าผู้ชาย รวมทั้งการเป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีนักการเมืองที่
เป็นสตรีเพ่ิมมากขึ้น สตรีที่สามารถเข้ามาท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรล้วนมีความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เนื่องด้วยการศึกษาท่ีท าให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ 
และครอบครัวเป็นจุดที่ผลักดันให้สตรีมีความใฝ่ฝันและเลือกเดินเส้นทางนี้ อ านาจและกลุ่ม
ผลประโยชน์ของครอบครัว มีอิทธิพลต่อบทบาททางการเมืองของสตรีด้วยเช่นกัน๑๔  

                                                 
๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๙๕ 

๑๕) ระดับการศึกษามีความส าคัญ เพราะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้ง เพราะ
ประชาชนต้องการตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถ สามารถบัญญัติกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เพ่ือมาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ และที่ส าคัญควบคู่ไปด้วยกันก็คือ ประสบการณ์จากการคลุก
คลีกับการท างานเพ่ือสาธารณะซึ่งถ่ายทอดโดยครอบครัว อันเป็นส่วนส่งเสริมผลักดันให้มีสตรีเกิด
ความสนใจเข้ามาเป็นนักการเมือง๑๕  

๑๖) ในสมัยก่อนระดับการศึกษาของสตรีจะไม่ดีเหมือนปัจจุบัน เมื่อสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีจุดยืนในสังคมมากขึ้น และการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ผู้หญิงได้เข้ามาเป็นตัวแทนของราษฎรเพ่ือท าหน้าที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถที่มา
จากการศึกษาทั้งนั้น ส าหรับการกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัว จะเป็นพ้ืนฐานท าให้มีความ
กระตือรือร้นในกิจกรรมส่วนรวม เป็นการบ่มเพาะประสบการณ์จริง สถานการณ์จริง ๆ และกระตุ้น
ให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง๑๖  

๑๗) การศึกษาเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงบทบาททางสังคมได้ ท าให้สตรีมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในสังคมที่กว้างออกไป เมื่อสังคมให้การยอมรับในความรู้
ความสามารถของสตรี นับเป็นการพัฒนาและยกระดับให้สตรีได้แสดงบทบาทต่าง ๆ ในสังคมมากขึ้น 
จนกระทั่งได้มีโอกาสมาแสดงบทบาททางการเมืองในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศตามล าดับ 
ส าหรับครอบครัวเป็นพ้ืนฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เกิด
อุดมการณ์ มีความความเชื่อม่ันศรัทธาในสิ่งที่กระท า และเลือกเดินเส้นทางเข้าสู่การเมือง๑๗  

๑๘) การศึกษาท าให้ผู้หญิงมีความรู้ความสามารถ และสามารถเข้าไปมีบทบาทในรัฐสภา
ได้อย่างภาคภูมิใจ และท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบครัวมีส่วนผลักดันให้สตรีเข้าไปมี
บทบาททางการเมือง ยกตัวอย่างเช่น สตรีที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีอาชีพเป็นนักการเมือง สตรีที่
แต่งงานกับครอบครัวนักการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงมีโอกาสเข้ามาท าหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรได้๑๘ 

สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยภายใน ที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีใน
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยเฉพาะระดับการศึกษาท าให้นักการเมืองสตรีมีความรู้ ความสามารถ และมองการณ์ไกล สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความอ่อนโยน มีความอดทน เพ่ือให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล บรรลุสู่เป้าหมาย สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

                                                 
๑๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๙๖ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษา 
 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษา 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ระดับการศึกษาท าให้นักการเมืองสตรี มี

ความรู้ ความสามารถ และมองการณ์ไกล  

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต้องมี
ความละเอียดรอบคอบ ความอ่อนโยน ความ
อดทน 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ การศึกษาเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงบทบาท
ทางสังคมจนเป็นที่ยอมรับในสังคมที่กว้าง
ออกไป  

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๔ การศึกษามีความส าคัญ ประชาชนต้องการ
ตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถ สามารถ
บัญญัติกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เพ่ือมาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

 
 



๙๗ 

๒. อิทธิพลของครอบครัว  
ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน าเสนอผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

๑) อิทธิพลของครอบครัวส่งเสริมให้บทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ตัวแทนของประชาชนต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ สามารถ
พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของสตรีทั่วประเทศ เรียกร้องสิทธิของสตรีในด้านต่าง ๆ ลดความเหลื่อม
ล้ าในความเป็นเพศสภาพ๑๙  

๒) ครอบครัวฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในสภาผู้แทนราษฏรของ
นักการเมืองสตรี ต้องมีความสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของสภาผู้แทนรา
ษฏร นักการเมืองสตรีซึ่งมคีวามละเอียดรอบคอบในการท างาน ต้องใช้ความสามารถด้านนี้ตรวจสอบ
การท างานแต่ละโครงการได้ดี เพ่ือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบของนิติธรรม๒๐  

๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นสตรี ได้มีบทบาทส่งเสริมสิทธิของสตรี ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาของสตรี เพราะสตรีมีความละเอียดรอบคอบ อ่อนโยน และมีความอดทน เนื่องจากปัญหาบาง
ปัญหาผู้ชายไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ มีแต่ผู้หญิงที่สามารถเข้าใจผู้หญิงด้วยกันเอง๒๑  

๔) ประสบการณ์จากครอบครัวเชื่อว่าประชาชนคาดหวังให้ตัวแทนสตรีใช้ความพิเศษ
เฉพาะตนของผู้หญิง ซึ่งมีความละเอียดรอบคอบกว่าผู้ชาย ความคิด การตัดสินใจย่อมเกิดจากการ
ไตร่ตรองแล้วอย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน เนื่องจากวิจารญาณของความเป็นแม่จะมีความระมัดระวัง
รอบด้าน การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะมีความพิถีพิถันรอบคอบยิ่งขึ้น๒๒  

๕) ก าลังใจของครอบครัวอยากให้ตัวแทนท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏรด้วยความละเอียด
รอบคอบ และการมองการณ์ไกล ท าเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติมา
เป็นล าดับต้น ซึ่งคุณสมบัติสองสิ่งนี้ที่ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายและสามารถท าได้ดีไม่แพ้เพศชายเลย 
เพียงแต่โอกาสที่เพศหญิงจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น านั้นแสนยากล าบาก ต้องมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ 
หรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอ านาจและอิทธิพลต่าง ๆ ๒๓ 

๖) การถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมืองโดยผ่านสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสตรีท าหน้าที่เพ่ือเรียกร้องสิทธิ ผลประโยชน์ แก้ไขปัญหาของประชาชน 

                                                 
๑๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๙๘ 

แก้ไขปัญหาของสตรี เช่น ความเหลื่อมล้ าในเรื่องค่าแรงงาน ทั้ง ๆ ที่ผู้หญิงก็มีความสามารถ แต่ท าไม
ได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าผู้ชาย และกรณีคดีข่มขืน ที่ผู้หญิงตกเป็นผู้ถูกกระท า แต่ยังไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากสังคม ปล่อยให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีให้เห็นในสังคมที่บอกว่าพัฒนา
แล้ว เป็นต้น๒๔ 

๗) ครอบครัวเชื่อมั่นในความอ่อนโยนของสตรีว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนบาง
ปัญหาได้ดีกว่าผู้ชาย เนื่องด้วยเพศชายยังไม่เข้าใจในสรีระของเพศหญิงอย่างถ่องแท้ เพศชายไม่
สามารถเข้าใจได้ละเอียดอ่อนว่าผู้หญิงต้องการอะไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้องและตรงประเด็น๒๕ 

๘) นักการเมืองสตรีใช้ความรู้ความสามารถไปเป็นปากเป็นเสียงแทนตัวเอง ท าหน้าที่แทน
ประชาชนในทุก ๆ เรื่อง ไม่จ าเพาะจงว่าต้องเป็นเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรี เช่น บัญญัติกฎหมาย 
อภิปรายไม่ไว้วางใจ และเสนอมติเร่งด่วนต่อสภา การตอบสนองต่อนโยบายของพรรคการเมือง การ
ตอบสนองต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการปฏิบัติตนให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา๒๖ 

๙) ประชาชนเชื่อมั่นให้ผู้หญิงปฏิบัติหน้าที่เรียกร้องสิทธิสตรี ส่งเสริมบทบาทสตรี ให้เป็น
ที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น ด้วยความรู้ความสามารถที่สตรีมี มิได้ด้อยไปกว่าบุรุษเลย 
แต่ด้วยวัฒนธรรมที่ยอมรับเพศชายเป็นผู้น า จึงเป็นการขัดขวางมิให้สตรีได้แสดงบทบาทได้อย่าง
เต็มที่๒๗ 

๑๐) ตัวแทนของสตรีทั่วประเทศให้ช่วยผลักดันทางนโยบายที่สตรีควรมีบทบาททางสังคม
ได้ หรือให้สตรีมีบทบาทในสังคมการเมืองได้มากขึ้น โดยภาพรวมแล้วสตรีผู้เป็นตัวแทนเข้าไปอยู่ใน
สภาผู้แทนราษฏรมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้น าทางสังคมในทุกองค์กรได้ และในสังคมปัจจุบัน
ยอมรับสตรีให้ขึ้นมาเป็นผู้น าองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย๒๘ 

๑๑) ครอบครัวนักการเมืองสร้างสรรค์ให้เกิดนักการเมืองน้ าดี คือ เก่ง ดี มีความรู้คู่
คุณธรรม แต่การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ การที่จะมีนักการเมืองที่ประชาชน
ต้องการจริง ๆ คงจะยากมาก จึงควรมองที่การกระท าของแต่ละพรรคว่าประชาชนเป็นผู้ได้รั บ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง๒๙ 

                                                 
๒๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๙๙ 

๑๒) สตรีที่มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่ของตัวแทนประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะความรู้ความสามารถท าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นโอกาสให้สตรี
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน และปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏรย่อมสามารถเรียกร้องสิทธิของสตรีที่พึงจะมีให้ได้รับความเป็นธรรม กรณีดี
คดีข่มขืน ค่าแรงงาน ซึ่งยังมีความเหลื่อมล้ าอย่างชัดเจน๓๐ 

๑๓) ประชาชนต้องการให้นักการเมืองสตรีเข้าไปเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสิทธิของสตรี 
เนื่องจากสตรีมีความสามารถไม่แพ้ผู้ชาย มีความอดทนสูง มีความละเอียดรอบคอบกว่าผู้ชาย และ
สามารถใช้ประสบการณ์แก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม ส าเร็จบรรลุเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
ประโยชน์ของประเทศชาติ๓๑ 

๑๔) บทบาททางการเมืองของสตรีเป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทย เนื่องด้วยสังคมไทย เป็นสังคม
ที่ยอมรับผู้ชายเป็นใหญ่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวมาแสดงบทบาททางการเมืองได้ 
ผู้คนย่อมคาดหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรี สามารถใช้ความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งมีในเพศ
หญิง เช่น ความอ่อนโยน ความอดทน ความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศชาติได้๓๒  

๑๕) แรงจูงใจจากครอบครัวสามารถท าให้ผู้น าสตรีเป็นผู้ประสานงาน ผลักดัน ส่งเสริม
เกี่ยวกับสิทธิของสตรี และส่งเสริมบทบาทให้สตรีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทุกเรื่องเทียบเท่าบุรุษ 
เมื่อเปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางนิติบัญญัติ ก็อยากเห็นสตรีมีความเสมอภาคเท่าเทียมใน
บทบาทต่าง ๆ ของกิจกรรมทางสังคม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาส ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย๓๓ 

๑๖) ผู้น าหญิงนั้นจะต้องมีความอบอุ่นและดูเป็นมิตรมากกว่าผู้ชาย ในขณะที่จะต้องมี
ความรู้ความสามารถและความแข็งแกร่งอยู่ด้วย รวมทั้งการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ผู้หญิงสามารถท าได้ดียิ่ง๓๔  

๑๗) อยากเห็นผู้น าสตรีท าหน้าที่ปกป้องเสรีภาพ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
สตรี พร้อมทั้งพัฒนาบทบาทของสตรี และส่งเสริมให้สตรีที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เมื่อบทบาทของสตรีได้พัฒนามากขึ้น ย่อมเพ่ิมจุดยืนใน
พ้ืนที่ของสังคมมากข้ึนด้วย๓๕ 

                                                 
๓๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๓๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๐ 

๑๘) ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น คาดหวังให้สตรีแสดงบทบาทที่
ผู้ชายท าได้ยาก เพราะคุณสมบัติของตัวสตรีเอง เนื่องจากสตรีมีความอ่อนโยน ละเอียดรอบคอบ ถึง
จะเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แต่ในสนามการเมือง สตรีก็โดดเด่นไม่แพ้บุรุษเช่นกัน๓๖ 

สรุปได้ว่า อิทธิพลของครอบครัวต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบครัวท าให้นักการเมือง
สตรีได้ท าในสิ่งที่ดี เช่น เก่ง ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้น เมื่อกฎหมายได้เปิดโอกาสให้มีสิทธิ์เสมอ
ภาค สตรีที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทในสังคม ประชาชนต้องการให้
สตรีที่เป็นนักการเมืองใช้จุดเด่นของสตรีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ชายเข้าใจได้ยาก เนื่องจากปัญหาบาง
ปัญหา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้ชายไม่สามารถเข้าใจได้ ก็ควรมอบหมายให้สตรีเป็นผู้แก้ปัญหา 
เพราะผู้หญิงสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดี นอกจากนี้ครอบครัวส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากข้ึน เพ่ือจะได้มีบทบาทในการส่งเสริมสิทธิสตรี ด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้
ผู้ชายเช่นกัน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี ้

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อิทธิพลของครอบครัว 

 

                                                 
๓๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๑ 

ตารางที่  ๔.๒ สรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อิทธิพลของ
ครอบครัว 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ กิจกรรมของครอบครัวท าให้นักการเมือง

สตรีได้ท าในสิ่งที่ดี  เช่น เก่ง ดี มีความรู้คู่
คุณธรรม เป็นต้น 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ ค ร อ บ ค รั ว ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้ ส ต รี ที่ เ ป็ น
นักการเมืองใช้จุดเด่นของสตรีแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่ผู้ชายเข้าใจได้ยาก ตลอดจนการ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ด ี

๘ ๒,๓,๔,๕,๗,๑๑,๑๕,๑๗ 

๓ ครอบครัวส่งเสริมบทบาทสตรีด้วยการฝึกฝน
ประสบการณ์ทางการเมือง 

๗ ๑,๖,๙,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖ 

๔ ครอบครัวส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น 

๔ ๘,๑๐,๑๔,๑๗ 

 
๓. อิทธิพลของสื่อมวลชน  
อิทธิพลของสื่อมวลชนที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน าเสนอผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

๑) สื่อมวลชนมีอิทธิพลทั้ง ๒ ทาง ได้แก่ ทางบวก สามารถท าให้นักการเมืองอยู่ในกรอบ
จริยธรรมได้ เผยแพร่แต่สิ่งที่มีประโยชน์เชิงสร้างสรรค์และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี  และทางลบ 
สามารถท าให้นักการเมืองหลงมัวเมาในอ านาจและประพฤติผิดในทางมิชอบได้ เพราะน าสื่อไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง๓๗  

(๒) สื่อมวลชนเป็นองค์กรที่ชักน า และชี้น าให้สตรีได้ในระดับหนึ่ง ว่าควรแสดงบทบาทที่
เหมาะสมอย่างไร และใช้เป็นกระบอกเสียงเพ่ือเผยแพร่การท างานของสตรีได้แสดงบทบาททาง
การเมืองให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนได้ และในทางกลับกัน สามารถใช้ในการท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบการท างานของสตรีในสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกัน๓๘  

                                                 
๓๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๓๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๒ 

๓) สื่อมวลชนมีอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชน มีบทบาทและหน้าที่ในการสะท้อนภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้สังคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรย่อมใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการแสดง
บทบาททางการเมืองได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การประชุมสภาตามวาระต่าง ๆ 
การพบปะประชาชนเพื่อแถลงนโยบายของพรรค นโยบายของคณะรัฐมนตรี ผ่านสื่อมวลชนได้๓๙  

๔) สื่อมวลชนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการแข่งขันสูง นักการเมืองพรรคใดสามารถเข้าถึง
สื่อได้ และสามารถน าสื่อมาใช้ในการท างานได้ ย่อมได้เปรียบทางการเมือง๔๐  

๕) สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อบทบาททางการเมืองเสมอไม่ว่าจะฝ่ายผู้หญิงหรือผู้ชาย และไม่
ค่อยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีเท่าใดนัก เช่น การเสนอข่าวในทางลบ แสดงมุมมองว่า
ผู้หญิงไม่ควรเป็นผู้น า เป็นต้น๔๑  

๖) สื่อมวลชนท าหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้ง
สถาบันทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง รัฐบาล และนักการเมือง ฯลฯ๔๒  

๗) อิทธิพลของสื่อมวลชนในการรณรงค์ด้านการเมือง ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคม 
เช่น การรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษา การเข้าร่วมในการชุมนุมต่าง ๆ เป็นต้น ก็ล้วนมีอิทธิพลจาก
สื่อมวลชนด้วย๔๓  

๘) สื่อมวลชนท าหน้าที่เสนอข่าวสารทางการเมืองให้ปรากฏต่อสาธารณะชน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักการเมือง และประโยชน์ต่อประเทศชาติ สื่อมวลชนเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดกลุ่มทาง
การเมืองต่าง ๆ เช่น แฟล็ซม๊อบ กกปส. กลุ่มพันธมิตร เป็นต้น๔๔  

๙) สื่อมวลชนเป็นองค์กรที่ท าให้เกิดการเผยแพร่ความคิดให้แพร่หลายในสังคม ท าให้
ประชาชนได้รู้จักและเห็นผลงานของตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งในเชิงบวก และ
เชิงลบ ซึ่งบางครั้งสื่อมวลชนก็ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นเครื่ องมือในการท าลายภาพลักษณ์ของ
นักการเมืองด้วยเช่นกัน๔๕  

                                                 
๓๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๓ 

๑๐) สื่อมวลชนสามารถผลักดันหรือน าเสนอบทบาทของสตรีในสภาผู้แทนราษฏร 
แม้กระทั่งผู้น าเสนอข่าวสารเองก็เป็นสตรีที่กล้าแสดงออก กล้าถามเกี่ยวกับการเมืองได้ลึกซึ้งมาก 
เจาะประเด็นให้เห็นตามอย่างชัดเจน๔๖  

๑๑) ในปัจจุบันนี้เครื่องมือทันสมัย โทรศัพท์เครื่องเดียวก็มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถใช้
เป็นสื่อในการท ากิจกรรมทางการเมืองได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเป็นผู้สื่อข่าวให้กับบทบาททาง
การเมืองได้เลย ต้องใช้ความทันสมัยทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมีสติ ต้องมี
จรรยาบรรณในการสื่อข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องเป็นจริง๔๗ 

๑๒) สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อหลาย ๆ ฝ่าย โดยธรรมชาติของสื่อต้องการขายข่าวให้ผู้เสพ
ข่าว คือ ประชาชน เหมือนพ่อค้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้นย่อมมีกลยุทธ์ในการน าเสนอเพ่ือ
กระจายข้อมูลให้ได้มากที่สุด ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของนักข่าว และขอบเขตของพ้ืนที่สื่อ แต่
สื่อมวลชนบางส านักก็ขาดความเป็นกลางในการน าเสนอเนื้อหาของข่าว บิดเบือนข้อมูลอันเป็นจริง๔๘ 

๑๓) สื่อมวลชนท าให้เข้าถึงประชาชนได้ เป็นการส่งสารให้เข้าถึงประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน
มีหลากหลายช่องทางที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารผ่านสื่ อ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ คลิป
วีดีโอ วิทยุ หนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิคส์ ฯลฯ สื่อมวลชนมีหลากหลายส านัก สามารถเผยแพร่ผลงาน
ของรัฐสภาผ่านสื่อต่าง ๆ ผู้รับข่าวสารก็ต้องใช้วิจารญาณในการเสพสื่อด้วยเช่นกัน๔๙ 

๑๔) สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่สามารถเป็นหูเป็นตาในการแสดงบทบาททางการเมืองได้
อย่างสร้างสรรค์ แต่ในปัจจุบันสื่อมวลชนถูกน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ความเป็นกลางยุติธรรมใน
การเผยแพร่ข้อมูลหายไป มีการท าลายเข้ามาแทนที่ อาจจะเป็นเพราะว่า สื่อมวลชนยืนอยู่ฝ่ายใด
มากกว่า๕๐ 

๑๕) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้มีการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว รับรู้
ข่าวสารได้กว้างขึ้น จนมีความรู้สึกว่าโลกมันแคบลง ด้วยความทันสมัยไร้ขีดจ ากัดย่อมมีผลต่อการ
น ามาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สื่อมวลชนย่อมมีอิทธิพลต่อบทบาททางการเมือง
ของสตรีได้เช่นเดียวกัน เช่น การเป็นหูเป็นตาโดยผ่านสื่อมวลชน การถ่ายทอดข้อมูลจากรัฐสภาผ่าน
สื่อมวลชนสู่ประชาชน เป็นต้น ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งและมีหลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

                                                 
๔๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๔๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๕๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๐๔ 

ง่าย ประกอบกับการบริการของเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถน ามาใช้
ในการสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว๕๑ 

๑๖) สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อหลาย ๆ ฝ่าย สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก น ามาใช้เผยแพร่บทบาท
ทางการเมืองได้เป็นอย่างดี๕๒  

๑๗) สื่อมวลชนที่ดีควรท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารภายใต้จรรยาบรรณของสื่อที่ดี ตี
แผ่ความจริงให้ประชาชนทราบข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความยุติธรรม ถูกต้อง และเป็นกลาง๕๓  

๑๘) สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อหลาย ๆ ฝ่าย นักการเมืองสามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างวีรสตรี
หรือสร้างวีรบุรุษได้ และในทางกลับกันก็เป็นเครื่องมือท าลายได้เช่นกัน ปัจจัยที่ส าคัญอยู่ที่ว่า จะ
น าไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ หรือท าลาย ล้วนขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของแต่ละบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย และส าคัญท่ีว่าสื่อมวลชนอยู่ฝ่ายใด๕๔ 

สรุปได้ว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อหลาย ๆ ฝ่าย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ท าให้มีการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว รับรู้ข่าวสารได้กว้างข้ึน จนมีความรู้สึกว่าโลกมันแคบลง 
ด้วยความทันสมัยไร้ขีดจ ากัดย่อมมีผลต่อการน ามาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอิทธิพล
ในการเผยแพร่บทบาททางการเมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งสื่อมวลชนมีอิทธิพลในการ
ตรวจสอบการท างานของสตรีในสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกัน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

                                                 
๕๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๕๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๕ 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อิทธิพลของสื่อมวลชน 
 

ตารางที่  ๔.๓ สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อิทธิพลของ
สื่อมวลชน 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ สื่ อ ม ว ลช นมี อิ ท ธิ พล เห นื อ จิ ต ใ จ ข อ ง

ประชาชน 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ สื่อมวลชนมีอิทธิพลในการเผยแพร่บทบาท

ทางการเมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร 
๑๔ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓

,๑๔,๑๕,๑๗ 
๓ สื่อมวลชนมีอิทธิพลในการตรวจสอบการ

ท างานของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร 
๕ ๑,๒,๕,๑๒,๑๖,๑๗ 

 



๑๐๖ 

๔. อุดมการณ์ทางการเมือง 
อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ
น าเสนอผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

๑) อุดมการณ์เป็นเรื่องของความเชื่อมั่น และศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น อุดมการณ์ทางการเมืองท าให้นักการเมืองเป็นผู้เสียสละ ยอมทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และบริจาคทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง๕๕ 

๒) ส าหรับในประเทศไทย สังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย ซึ่ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล
ระหว่างเพศชาย เพศหญิง จึงเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามาแสดงบทบาทหน้าที่ทางการเมืองในสภา
ผู้แทนราษฎรได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และในอดีตผู้น าของประเทศก็เป็นสตรี เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับในยุคสมัยก่อน ๆ จะไม่ค่อยยอมรับสตรีในบทบาทของผู้แทนราษฎรมากนัก๕๖ 

๓) อุดมการณ์ทางการเมืองช่วยผลักดันให้ชีวิต สังคม ให้มีการพัฒนาไปข้างหน้า ช่วย
สร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรือง มีคนจ านวนไม่น้อยที่ยอมตายเพ่ืออุดมการณ์ทาง
การเมืองที่ตนยึดมั่น ยกตัวอย่าง เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตย๕๗ 

๔) อุดมการณ์ทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เผด็จการแบบประเทศจีน เกาหลี 
แบบเสรีประชาธิปไตยแบบประเทศอเมริกา ส าหรับประเทศไทยอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแบบ
ประชาธิปไตย แต่แปลกตรงที่มีการรัฐประหารบ่อย ๆ นอกเหนือจากนั้นคือ การไม่ยอมรับสตรีให้อยู่
เหนือบุรุษ เพราะประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีเพศชายเป็นใหญ่ และผู้ที่บัญญัติกฏหมาย
ก็เป็นผู้ชาย จึงยอมรับผู้ชายให้เป็นผู้น ามากกว่า๕๘ 

๕) บทบาททางการเมืองของสตรียังไม่ค่อยได้แสดงอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง
อย่างแท้จริง เพราะส่วนมากจะอยู่ภายใต้กรอบการบริหารของพรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เป็นต้น ฉะนั้นบทบาทที่ได้รับมอบหมายต้องได้รับความเห็นชอบจากพรรค
การเมืองที่สังกัด คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  ไม่มีอิสระทางความคิดเป็นของตนเอง
อย่างแท้จริง ท าให้การแสดงบทบาทไม่ชัดเจน๕๙ 

                                                 
๕๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๕๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๕๗สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓.  
๕๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๐๗ 

๖) อุดมการณ์ทางการเมืองได้ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันเปิด
โอกาสให้สตรีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุรุษ มีเวทีในการแสดงความสามารถมากขึ้น จากในอดีต
ผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในบ้าน เช่น เป็นภรรยาท า
หน้าที่ดูแลสามี เป็นแม่ดูแลลูกและท างานบ้าน งานครัว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้หญิงมีการศึกษามาก
ขึ้น มีความรู้ความสามารถ ออกไปท างานนอกบ้านจนเป็นที่ยอมรับของสังคม และประชาชนให้การ
ยอมรับเป็นอย่างดี จนสามารถมีจุดยืนในสังคมนั้น ๆ ได้ ผู้หญิงบางคนมีความสามารถจนประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานจนได้เป็นผู้น าในหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ๖๐ 

๗) อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามี
บทบาททางการเมืองอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกับผู้ชาย ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น แต่บทบาทของสตรีที่
สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏรได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะ สตรีจะต้องมี
ความอดทนต่อความเหนื่อยยาก อดกลั้นอย่างสูงต่อการยั่วยุในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดหวัง 
เพ่ือให้ผ่านบทพิสูจน์ที่ท้าทายความสามารถนี้สตรีต้องเหนื่อยเป็นสองเท่า๖๑ 

๘) อุดมการณ์ทางการเมืองแบบการมีส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามาแสดงบทบาท
ทางการเมืองมากขึ้น มีนักการเมืองสตรีเพ่ิมมากขึ้นในระยะสิบปีหลัง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการ
ของบทบาทสตรีว่าประสบความส าเร็จอีกขั้น ซึ่งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงที่ปรากฏให้เห็นในสังคม ผู้ที่มีอ านาจและ
ผลประโยชน์สามารถก าหนดบทบาททางการเมืองได้ ซึ่งบางครั้งอุดมการณ์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่
ไม่มีอยู่จริง เพราะพวกมากจะลากกันไปตามกลุ่มของผู้มีอ านาจและผลประโยชน์๖๒ 

๙) กฏหมายรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องความเสมอภาคระหว่างบุรุษและ
สตรี เป็นโอกาสที่ดีท่ีสตรีได้แสดงความสามารถที่โดดเด่นในสังคมได้ สตรีสามารถก้าวมาเป็นผู้น า เป็น
ผู้บริหารของหน่วยงาน เป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ และเป็นแถวหน้าในสังคมได้อย่างโดดเด่น
มากขึ้น๖๓ 

๑๐) ในอดีตสังคมไทย ให้การยอมรับสตรีชนชั้นสูงได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง เพราะ
สตรีชนชั้นสูงได้รับการศึกษา มีโอกาสมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นเพียงกลุ่มน้อย จึง
ไม่ค่อยมีจ านวนมากนัก แต่ในปัจจุบันมีกฎหมายบัญญัติไว้ ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิด

                                                 
๖๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๘ 

โอกาสให้สตรีที่มีความรู้ความสามารถ มีระดับการศึกษาสูง ๆ ได้แสดงความเป็นผู้น าได้อย่างสง่างาม 
เป็นที่ยอมรับในสังคม๖๔ 

๑๑) อุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้น ผู้หญิงได้รับ
การยอมรับมากขึ้น ในปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถจนมีพ้ืนที่ในสังคมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ชัดเจน๖๕ 

๑๒) อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ชัดเจน ก้ ากึ่ง
ประชาธิปไตยและเผด็จการ การเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของใคร จัดเป็นกลไกของสังคม
อย่างหนึ่งซึ่งมีความผันแปรตลอดเวลา เป้าหมายส าคัญของการเมืองคือ การมีอ านาจ แต่ ไม่มีใครรัก
อุดมการณ์อย่างแท้จริง หันมามองประเทศจีน ประเทศเกาหลี อุดมการณ์แบบเผด็จการ แต่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารประเทศ และน าพาประเทศไปสู่แนวหน้าได้ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง มีความม่ันคง๖๖ 

๑๓) อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ก าหนดความเท่าเทียมกันเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล เป็นโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกว้างขวางมากขึ้น เพราะ
สตรีที่มีความรู้ความสามารถมีมาก บางอย่างผู้หญิงสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าผู้ชาย บางปัญหาที่มี
ความซับซ้อนต้องให้ผู้หญิงเข้าไปเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้วยกันเอง สังคมจึงยอมรับให้ผู้หญิงเป็นผู้น าได้ 
ประเทศไทยก็เคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีหญิง มีนักการเมืองผู้หญิงหลาย ๆ ท่านด้วยกัน๖๗ 

๑๔) ปัจจุบันนี้บทบาททางการเมืองของสตรี ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยได้
เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงศักยภาพน าความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะความเป็นผู้หญิง 
ความเป็นผู้น าของผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะความอดทน ความละเอียดรอบคอบของสตรี
เป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้สังคมได้พัฒนาไปข้างหน้าได้ โดยส่วนตัวก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
บทบาทสตรีให้เด่นชัดในสังคมมากขึ้น ผู้หญิงสามารถท าอะไรที่ผู้ชายท าไม่ได้หลายอย่าง สามารถท า
เรื่องที่สังคมไม่คาดคิดว่าผู้หญิงจะท าได้ ขึ้นอยู่กับโอกาส ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่ง
อุดมการณ์ของแต่ละคนจะมีส่วนส่งเสริมบทบาทให้เกิดขึ้น อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
หรือไม่ก็ได้๖๘ 

๑๕) อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย เคารพหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ซึ่ง
บัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก

                                                 
๖๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๖๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๖๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๙ 

ขึ้น และพิสูจน์ความสามารถจนได้รับการยอมรับจากประชาชนมากยิ่งขึ้น  เพราะผู้หญิงเก่งมีความรู้
ความสามารถและมีภาวะผู้น า๖๙ 

๑๖) อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่เต็มใบ พวกมากลากไป ถ้าอ านาจอยู่
ในมือฝ่ายใด ก็สามารถก าหนดชะตากรรมทางการเมืองได้  เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจและ
ผลประโยชน์๗๐ 

๑๗) อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกล่อมเกลาบุคคลให้เดินไป
ข้างหน้า เพ่ือพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้น โดยเริ่มต้นที่ครอบครัวที่มีอดุมการณ์
เดียวกันด้วย ส าหรับครอบครัวนักการเมืองเองซึ่งมีอ านาจและกลุ่มผลประโยชน์ เดียวกันก็ย่อม
ส่งเสริมให้สตรีที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองสูง เช่น ลูก หลาน ภรรยา 
ญาติ พี่ น้อง เป็นต้น๗๑ 

๑๘) เนื่องจากประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 
จึงท าให้ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของไทยอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ประเทศไทยเคยมีอดีตผู้น าสูงสุดเป็นสตรี และมีนักการเมืองสตรีได้เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏรเพ่ิมมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสตรีที่มีความโดดเด่นจน
ได้มายืนอยู่แถวหน้า๗๒ 

สรุปได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น แต่เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ ฉะนั้น บทบาททาง
การเมืองของสตรีจึงขึ้นอยู่กับอ านาจและกลุ่มผลประโยชน์ และจะต้องมีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

                                                 
๖๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓.  
๗๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๗๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๐ 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงการสรุปปัจจัยส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุดมการณ์ทางการเมือง 
 
ตารางที่  ๔.๔ สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุดมการณ์ทาง
การเมือง 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากขึ้น 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 

๒ บทบาททางการเมืองของสตรีจะต้องมี
อุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

๑๓ ๑,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑
๔,๑๗  

๓ การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ 
บทบาททางการเมืองของสตรีจึงขึ้นอยู่กับ
อ านาจและกลุ่มผลประโยชน์ 

๗ ๔,๕,๑๒,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

 



๑๑๑ 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยจะน าเสนอในรูปแบบ
แผนภาพดังนี้  

 
แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



๑๑๒ 

การศึกษา มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาททางการเมืองของสตรีทั้ง ๖ ด้าน จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้อง รู้จักค้นคว้าหาความรู้และเปิดโอกาสให้ตัวเอง ผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีความเท่าเทียมกัน การจะ
ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้น ต้องประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ๑) ค้นหาตัวเอง ๒) 
โชคชะตา ๓) โอกาส และ ๔) ความทุ่มเท ท าในสิ่งที่รัก และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สตรีจะมีความ
รอบคอบในการท างาน และอัตราการโกงน้อย จึงต้องเรียนหนังสือและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การ
เรียนในระบบอาจไม่เพียงพอ ต้องแสวงหาความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

อิทธิพลของครอบครัว แรงจูงใจจากครอบครัวท าให้บทบาทความเป็นแม่ได้รับสิทธิมาก
ขึ้นในฐานะผู้ดูแลครอบครัว จึงเป็นเหมือนแม่ทัพของบ้าน การสนับสนุนจากครอบครัว ทุนทาง
ครอบครัว ทุนจากผลงานที่กระท ามาในอดีต ทุนทรัพย์ ทุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัด ท าให้เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความซื่อตรงในการท างาน และเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์ทางการเมือง
ให้ถ่ายทอดจากรุ่นปู่ ย่า ตายาย สู่รุ่นลูกหลาน และชนรุ่นหลังได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๖ ด้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อิทธิพลของสื่อ สื่อมวลชนมีอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชน สามารถชักจูงให้เกิด
ความรู้สึกหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ สื่อมวลชนจึงเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบบทบาท
ทางการเมืองของนักการเมือง ท าให้นักการเมืองเป็นผู้มีจิตใจที่รักความยุติธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมได้  

อุดมการณ์ทางการเมือง ท าให้นักการเมืองที่มีความคิด เป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมือง
ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอในการท างาน เป็นผู้มีความคิดที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล อุดมการณ์ทางการเมืองสามารถที่จะเปิดโอกาสให้มีพัฒนาการของสตรีให้มีที่ยืนใน
สังคมมากข้ึน 

 



๑๑๓ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

จากการศึกษาบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การ เ มืองของสตรี ต่ อการปฏิบัติหน้ าที่ ในสภาผู้ แทนราษฎรของนักการ เ มืองสตรี ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

๔.๒.๑ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการสัมภาษณ์ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบดังนี้ 

๑. ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
๑) บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร ต้องตั้งอยู่ในกรอบแห่ง

ระเบียบวินัย มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ต้องมีความ
แน่วแน่ในการอาสาเข้ามารับใช้ประชาชน มีความรู้เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และท่ีส าคัญจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติด้วยศีล สามารถสร้างความสงบสุขในสังคมและชุมชนต่าง ๆ ได้๗๓  

๒) บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร ในการปฏิบัติหน้าที่คือ 
ต้องมีความเมตตากับประชาชนในพื้นท่ีของตน อยากให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข แก้ไขปัญหาปากท้อง ให้มี
กินมีใช้ มีความกรุณาต่อประชาชน คือ สงสารประชาชนที่ยากล าบาก ต้องหาทางแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน อย่างเช่นในปัจจุบัน ราคาสินค้าที่สูงเกินไป ซึ่งประชาชนมีรายได้ในเกณฑ์ต่ า ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม ต้องวางเฉยต่อความเห็นต่าง คือ ยินดีที่จะ
ช่วยเหลือแม้ว่ากลุ่มคนบางกลุ่มไม่ใช่ผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ และต้องมีความยินดีอย่างจริงใจต่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนมากกว่า๗๔  

๓) การเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความอดทนที่จะท างานรับใช้
ประชาชนอย่างจริงจัง มีความอุตสาหะและมีความเพียรที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย๗๕  

                                                 
๗๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓. 
๗๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๗๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๔ 

๔) ตัวแทนของประชาชนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีความรัก 
ความศรัทธา ซึ่งหมายถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่ มีความพร้อมที่จะท าหน้าที่เ พ่ือประชาชน มี
ภาพลักษณ์ทีดี่พร้อมทั้งทางกายและวาจา คือ เป็นผู้ประพฤติดี ท าดี พูดดี๗๖  

๕) บุคคลผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรได้ดี โดยใช้จุดเด่น
ของความเป็นผู้หญิงที่เป็นข้อได้เปรียบเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือคนในท้องถิ่น  เพราะความรู้
ความสามารถที่มีประกอบกับมีความอดทน และเข้าใจหลักในการบริหารจัดการตามหลักของ
ธรรมชาติซึ่งได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัว๗๗ 

๖) การเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความเป็นกลาง มีความ
ยุติธรรม คือ อภิปรายข้อมูลที่เป็นจริง ไม่เข้าข้างใคร ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดในหมู่คณะ แม้จะ
อยู่ในสภาพปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายให้เกิด
ความอยุติธรรมขึ้นในระบบ๗๘ 

๗) บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนต้องท าด้วยใจรัก มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการท า
คุณประโยชน์เพ่ือประชาชน ประกอบด้วยคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมีความมุ่งมั่นทุ่มเท
กระท าหน้าที่จนส าเร็จ ๗๙ 

๘) ประชาชนจะเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท าหน้าที่แทนตนในสภาผู้แทน
ราษฏร จะเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตอบได้ยาก เพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์และอ านาจ ถ้า
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้อ านาจของผู้แทนราษฏรเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม 
ย่อมเป็นที่ยอมรับของประชาชน๘๐ 

๙) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ทั้งในสภาและนอกสภา 
เช่น การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม ต้องมีความจริงใจและรักษาค าพูด ตั้งใจท างาน มุงมั่น
และมีทัศนคติในการท างานเพ่ือชุมชน มีภาวะผู้น า มีความละเอียดรอบคอบ รู้จักบริหารจัดการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างท่ัวถึง๘๑  

                                                 
๗๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๘สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๕ 

๑๐) การอาสาเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนต้องมีความเชื่อ ศรัทธาในการท างานด้วย
การมีจิตอาสา ตัวแทนของประชาชนต้องมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมา
ก่อนเสมอ จึงจะมีความเมตตาต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง ๘๒  

๑๑) การเป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ 
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย ทุ่มเทแรงกาย สติปัญญา เพ่ือท าหน้าที่ทั้ง
ในสภาและนอกสภาให้ประสบความส าเร็จ๘๓ 

๑๒) การท างานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฏรต้องมีความเอ้ืออาทรต่อกัน เรามีประเพณี 
วัฒนธรรมของประเทศไทยที่เกื้อกูลต่อกัน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความเคารพผู้อาวุโส เนื่องด้วย
ประเทศไทยอยู่ในยุคสมัยที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่า กับคนรุ่นใหม่ ความเห็นต่างทางความคิด
จึงเกิดขึ้น ฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือกันยามเดือดร้อน จึงต้องมีความยินดีในการมีส่วนร่วมกับส่วน
งานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย๘๔  

๑๓) ตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลุ่มผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูง สามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยไม่ต้องรอให้มีค าสั่งจากหน่วยงานใด ๆ 
ตัวแทนต้องไม่คาดหวังให้อนุมัติงบประมาณมาก่อนจึงจะลงมือท า ไม่ร้องขอให้มีส่วนงานใดส่วนงาน
หนึ่งเข้ามาท า แล้วไปเกาะกระแสกับเขา ให้ลงมือท าได้เลย๘๕  

๑๔) ตัวแทนของประชาชนย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การอาสาเข้ามารับใช้
ประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม การท าคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง ตามก าลังความสามารถ ถ้าพบเห็นปัญหาก็สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทา หรือแก้ไขปัญหานั้นได้เลย เพราะตัวแทนของประชาชนจะต้องเป็นผู้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา
ได้๘๖  

๑๕) บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นผู้รอบรู้ มีสติ มี
ความอดทนต่อการยั่วยุจากสิ่งรอบข้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีความขัดแย้ง เนื่องจากผลประโยชน์
ไม่ลงตัว ผู้แทนราษฏรจะต้องควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในบางสถานการณ์
ความพิเศษของผู้หญิงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี เพราะผู้หญิงย่อมเข้าใจปัญหาของผู้หญิงได้ดีกว่า
อย่างแน่นอน๘๗  

                                                 
๘๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๘๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๘๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 

๑๖) การเป็นตัวแทนของประชาชนต้องมีใจรักท่ีจะท าในสิ่งนั้น เมื่อพอใจที่จะท าแล้ว ต้อง
มีความพยายามท าด้วยความเขมแข็ง มีความอดทน รู้จักเสียสละอุทิศตัวอุทิศใจ ใช้ปญญาพิจารณา
ใครครวญในสิ่งที่ท าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด๘๘  

๑๗) การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏร เช่น การอภิปราย ตอบกระทู้ และการแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจนและโปร่งใสตามความเป็นจริง อย่างผู้มีเมตตากรุณาต่อเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน ว่าตามหลักการและเหตุผล ตรงไปตรงมาตามกฏหมาย๘๙  

๑๘) เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ชาวไทยก็มีความเมตตา กรุณาต่อกัน ช่วยเหลือกันในยาม
ยากล าบาก ร่วมสุข ร่วมทุกข์ แบ่งปันกัน ในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง 
ฯลฯ อยากเห็นตัวแทนของประชาชนได้มีบทบาทเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้
ทันท่วงที มีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่เข้าข้างพวกพ้อง ไม่ล าเอียง ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยความเมตตากรุณา มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และร่วมกันแสดงความชื่นชมยินดีใน
ความส าเร็จของเพ่ือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรด้วยน้ าใสใจจริงอย่างจริงใจ ไม่แสดงความเป็นปฏิปักษ์
ต่อกันเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัว๙๐ 

สรุปได้ว่า ตัวแทนของประชาชนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย ทุ่มเทแรงกาย สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และมีความประพฤติดีมีคุณธรรมประกอบด้วยเมตตา กรุณา ต้องท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาและนอกสภาผู้แทนราษฏรให้ประสบ
ความส าเร็จ สร้างสังคมที่สงบสุข พัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป สามารถสรุปเป็นแผนภาพ
ได้ดงันี้ 

                                                 
๘๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๙๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
 



๑๑๘ 

ตารางที่ ๔.๕ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็นตัวแทน
ของประชาชน 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ตัวแทนของประชาชนจะต้องมี ความรู้

ความสามารถ 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ ตัวแทนประชาชนต้องมีคุณธรรม ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ ตัวแทนของประชาชนจะต้องมีความจริงใจ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๔ ตัวแทนของประชาชนจะต้องมีเมตตา กรุณา ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๕ ตัวแทนของประชาชนต้องมีความอดทน อด
กลั้น 

๑๓ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑
๔,๑๕,๑๗ 

๖ ตัวแทนของประชาชนต้องมีความเสียสละ ๑๑ ๑,๒,๓,๔,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,
๑๗ 

๗ ตัวแทนของประชาชนต้องท าเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

๑๑ ๑,๒,๓,๔,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,
๑๗ 

๘ ตัวแทนของประชาชนต้องมีจิตอาสาพัฒนา
ประเทศชาติ 

๑๐ ๑,๒,๓,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑
๗ 

 
๒. ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
๑) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้ปัญญาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลสมควรเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะตามมา และเพ่ือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล๙๑  

๒) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องมีวิธีการให้ฝ่ายบริหาร
ท างานอย่างมีความชอบธรรมถูกต้องตามกฏหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือความรวดเร็ว สะดวก 
เข้าถึงได้ของข้อมูล และถูกต้องตามความเป็นจริงของกฏระเบียบในการตรวจสอบ ให้ทุกฝ่ายท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ ต้องรู้จักยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

                                                 
๙๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๙ 

ร่วมใจด้วยความเป็นมิตร ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง โดยปกติผู้บริหารก็ต้องมี
หลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารเป็นที่ตั้ง การตรวจสอบฝ่ ายการบริหารก็ต้องปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบเช่นกัน๙๒ 

๓) การตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและหน่วยงานของภาครัฐ เป็นการ
ตรวจสอบจากผลไปหาเหตุ ความละเอียดรอบคอบจึงมีความส าคัญ ในการท างานควรมีสติ มีสมาธิ ใน
การที่ท าอย่างยุติธรรม ควรปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน๙๓  

๔) การตรวจสอบฝ่ายบริหารควรอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้อง คือ กฎระเบียบที่ถูกต้อง 
วิธีการที่ถูกต้องบนระดับมาตรฐานเดียวกัน และควรกระท าเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ควรหลีกเลี่ยงการเอ้ือผลประโยชน์ให้พวกพ้อง จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างมี
ระเบียบ มีเหตุผล และถูกวิธี๙๔  

๕) การตรวจสอบมีกฎระเบียบก าหนดไว้ชัดเจน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏรเกี่ยวกับการตรวจสอบฝ่ายบริหารจะต้องใช้หลักความเป็นธรรม โปร่งใส มีความละเอียด
รอบคอบ ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและถูกต้องตามกฏหมาย๙๕  

๖) บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร การให้
ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต้องมีความโปร่งใสและควรเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
กฏหมายรัฐธรรมนูญ๙๖ 

๗) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความเป็นกลางยุติธรรม ไม่เอน
เอียงไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง เคารพในหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ๙๗ 

๘) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกฏหมาย
บัญญัติไว้อย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีความยุติธรรมกับทุก 
ๆ ฝ่าย ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม ซึ่งได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนความว่า “หลัก
ความชอบธรรมด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ หรือ
ฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จาก
ตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไป
จากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่าย

                                                 
๙๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๙๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 

ตุลาการมีความผูกผันที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง” กล่าวคือ จะต้องพิทักษ์คนดี
และท าลายล้างคนไม่ดี เพ่ือให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น๙๘ 

๙) การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏร
เกี่ยวกับการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กรณีที่
ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้หญิง ข้อได้เปรียบที่มี คือ การใช้จุดเด่นของความเป็นผู้หญิงที่
เป็นข้อได้เปรียบในการตรวจสอบ เช่น มีความละเอียดรอบคอบ การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ใคร่ครวญ
อย่างละเอียดรอบคอบ ความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งเป็นจุดเด่นของสตรีที่มีมากกว่า
บุรุษ๙๙  

๑๐) การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ ควรมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะกระท าให้
เกิดผลส าเร็จจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในกรณีการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ก็ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบ ต้องมีหลักการ มีเหตุ มีผล และจะต้องประกอบไปด้วย หิริ โอตัป
ปะ มีสติรู้ว่าอะไรเป็นความดี ความถูกต้อง ต้องรู้ว่ามีข้อห้ ามอะไร และมีข้อปฏิบัติอย่างไร ไม่ไป
เปลี่ยนแปลงข้อห้ามเพ่ือช่วยเหลือเอ้ือประโยชน์ให้คนกระท าผิด สังคมต้องการความสงบสุข ต้องการ
ให้คนดีที่มีคุณธรรม๑๐๐  

๑๑) เป็นเรื่องที่ยากยิ่งส าหรับการตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่ด้วยหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจจะอยู่ ในรูปของคณะกรรมาธิการชุดใดชุดหนึ่ง จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุขุมรอบคอบที่สุด๑๐๑ 

๑๒) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องมองทั้งสองฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลจะเข้มงวดตามหลักกฎหมาย ฝ่ายค้านท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่าย
บริหารตามหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นไปบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีน้ าใจต่อกัน 
เคารพกฎ ข้อบังคับ และอยู่ในขอบเขตที่ดีงาม๑๐๒  

๑๓) ตามหลักการ บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมาย ไม่นอกกรอบ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ลดการแทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพล และ
จะต้องไม่ใช้อ านาจไปในทางที่ผิด จะต้องผดุงความยุติธรรมให้คงไว้ เพ่ือความถูกต้อง ดีงาม และ
ความเจริญของประเทศชาติต่อไป๑๐๓  

                                                 
๙๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๓. 
๙๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 

๑๔) บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ย่อมแตกต่างกันตามที่
ได้รับมอบหมาย แต่ละหน้าที่ย่อมมีความส าคัญเท่า ๆ กัน การตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ต้องดูว่า 
ฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน ซึ่งจุดยืนทั้งสองฝ่ายย่อมส าคัญทั้งนั้น การปฏิบัติก็ต้องว่าตามหลักกฎหมาย 
สร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย๑๐๔  

๑๕) การตรวจสอบฝ่ายบริหารจะต้องตรงไปตรงมาตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ ต้องท าทุกอย่างให้เชื่อมโยงกัน โดยประพฤติชอบตามหลักธรรมะ เพราะมีสิ่ง
นี้เกิดขึ้น จึงมีสิ่งนี้ ต้องตรวจสอบตนเอง ช าระตนเองเป็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึงน าไปตรวจสอบผู้อ่ืน 
เมื่อเริ่มต้นถูกต้อง เป้าหมายย่อมถูกต้องเช่นกัน๑๐๕  

๑๖) เมื่อทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ตรวจสอบ และฝ่ายที่โดนตรวจสอบ มีความประพฤติสุจริต 
มั่นคง มีความสุจริตเปนไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไมตองฝนใจ ตั้งใจควบคุม คิดแกปญหาและท า
กิจตาง ๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็จะกลายเปนวิถึท่ีสอดคล้องกันทั้งหมด๑๐๖  

๑๗) การตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นการถ่วงดุลอ านาจ เช่น การตรวจสอบนโยบาย การ
ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ต้องใช้ช่องทางตรวจสอบหลายทาง ด้วย
ความเป็นกลางและยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม๑๐๗ 

๑๘) ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความเมตตาเป็นที่ตั้ง เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อ่ืนให้
เดือดร้อนเพ่ือให้ตนเองพ้นผิด ต้องวางตนเป็นกลาง มีความหนักแน่นตามกฎแห่งกรรม คือ ท าเช่นไร 
จักได้รับผลเช่นนั้น๑๐๘ 

สรุปได้ว่า บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
นั้นจะต้องมีหิริ โอตตัปปะ เป็นหลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ ช่วยก ากับความประพฤติให้การ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฏหมาย เป็นการถ่วงดุลอ านาจ ต้อง
กระท าด้วยความซื่อสัตย์ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างละเอียดรอบคอบ มีความถูกต้อง
เป็นธรรม สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

                                                 
๑๐๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๒ 

 
แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
 
ตารางที่ ๔.๖ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหาร 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องมีความถูกต้อง

ชอบธรรมตามกฏหมาย 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องเป็นการ
ถ่วงดุลอ านาจเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องกระท าด้วย
ความซื่อสัตย์ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๔ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๕ เป็น เ รื่ องที่ ท า ได้ ย าก จะต้องละ เ อียด
รอบคอบ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

 
 



๑๒๓ 

๓. ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
๑) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีความเป็นธรรม 

ยุติธรรม และเที่ยงธรรม ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตามหลักสีลสิกขา คือ จะต้องท าพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจนั้นด้วย อธิบายง่าย คือ รู้ เข้าใจ แล้วต้องลงมือท า๑๐๙  

๒) กระบวนการพิจารณาร่างกฏหมาย ควรให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยใช้ปัญญา
เพ่ือช่วยใหสังคมพนจากความทุกขดวยทางที่น าไปสูความดับทุกขทั้งสิ้นที่เรียกวาอริยมรรค เป็นทาง
ด าเนินชีวิตอันประเสริฐ หรือทางสายกลาง ซึ่งเป็นแนวทางด าเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา 
ใจ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์๑๑๐  

๓) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร ผู้ที่ได้รับบทบาทนี้จะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงจ าเป็นจะต้องใช้ปัญญา วิเคราะห์หา
เหตุและผล เพื่อบัญญัติกฎหมาย และน ามาใช้แก้ไขปัญหาของประชาชน๑๑๑  

๔) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติจะต้องวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ อันเปนปจจัย
เกี่ยวเนื่องที่มีผลตอความทุกข์ในชีวิตของมนุษย และหาหนทางแก้ไขเพ่ือให้พนทุกข โดยใช้หลักป
ญญา ๓ ประการ ได้แก่ สุตมยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการฟง จินตามยปญญา หมายถึง ป
ญญาเกิดจากการคิด และภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการลงมือท า ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 
๓ ที่เกิดจากปัญญา คือ การฟัง การคิด การท า จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ 
ท าให้ข้อผิดพลาดน้อยลง และเกิดประสิทธิภาพในตัวบทกฎหมาย๑๑๒  

๕) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องยึดมั่นในกฎเกณฑ์ และค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก การตรากฎหมายมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา มิใช่เพ่ิมปัญหา ต้องน ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม ไม่กระท าเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง การบัญญัติกฎหมายใด ๆ ก็ตาม 
ย่อมสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด๑๑๓  

๖) การบัญญัติกฏหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้แก้ไขปัญหา กรณีเกิดปัญหาที่ตัวบท
กฎหมายเดิมไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ จ าเป็นที่จะต้องมีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฏหมายให้
น ามาใช้ได้จริง แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่เดือดร้อนจากปัญหา และจะต้องได้รับการ
แก้ไข ได้รับความช่วยเหลือ อย่างเป็นธรรมตามสิทธิ์โดยชอบธรรมของบุคคล๑๑๔  

                                                 
๑๐๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๔ 

๗) การบัญญัติกฎหมายเพ่ือน ากฎหมายมาใช้ ตัวบทกฏหมายต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่
ตีความเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง จะต้องน าไปใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนได้จริง ๆ และ
สามารถปรับแก้ไขได้ตามเหตุปัจจัย ๑๑๕ 

๘) การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ร่างกฎหมาย หรือเสนอแก้ไขกฏหมาย เป็นการท าหน้าที่
ด้านนิติบัญญัติ ตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม 
ตรงไปตรงมา กระท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งในความเป็นจริง กฎหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน แม้ว่าจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
อย่างแท้จริง ก็นับว่าเป็นกฎหมายที่ดี เพราะกฎระเบียบดี ๆ ย่อมเกิดจากการคิด การท า ของคนดี ๆ 
ที่มีไว้เพ่ือป้องกันรักษาผลประโยชน์และอ านาจอย่างยุติธรรม๑๑๖ 

๙) การบัญญัติกฏหมายใด ๆ ต้องมีความเมตตาสงสาร เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในความ
ทุกข์ยากของประชาชนเป็นที่ตั้ง ต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากก่อน ท าอย่างไรให้มีหนทาง
แก้ไขปัญหา ต้องหาวิธีแก้ไขให้ทันท่วงที การบัญญัติกฏหมายต่าง ๆ ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
การบังคับใช้กฏหมายสามารถน าไปใช้ได้กับทุกคนโดยไม่แบ่งชนชั้นอย่างเท่าเที ยมกันโดยไม่
ล าเอียง๑๑๗ 

๑๐) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการบัญญัติ
กฎหมายใด ๆ ชนชั้นใดเป็นผู้ออกกฎหมาย ก็เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มตน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา
กล่าวว่า กรรมเป็นเครื่องจ าแนกสัตว์ ให้เคารพความไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้ศีลในการเป็ นเกณฑ์ 
กล่าวคือ เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็สามารถที่จะท าหน้าที่ได้เท่าเทียมเสมอกัน โดยศีลเป็นเจตนาที่จะ
งดเว้นจากความชั่ว เป็นการเว้นจาการเบียดเบียนกัน ท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี เป็นเสมือนกฎหมาย
ส าหรับก ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชน๑๑๘ 

๑๑) จะมีคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ใน
คณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ ก็ได้ และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม๑๑๙  

๑๒) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคุณสมบัติแรกที่ผู้แทนราษฎรพึง
มี คือ ความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง เพราะความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน จะ

                                                 
๑๑๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๒๕ 

ท าให้ผลที่ออกมาดี การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยึดหลักนิติธรรม เพ่ือก่อให้เกิด
ความชอบธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย๑๒๐  

๑๓) เนื่องจากความเหลื่อมล้ าในสังคมและระดับชนชั้นในสังคมมีหลายระดับ บทบาทการ
ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องประกอบด้วยความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ให้
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา ศึกษาท าความเข้าใจ และหาวิธีแก้ไขด้วย
ข้อกฏหมายที่ยุติธรรม๑๒๑ 

๑๔) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติจะต้องรู้ว่ากฎหมายที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่น าไปบังคับใช้ 
หรือ ถูกบังคับใช้ จะต้องค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้จริง ๆ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง๑๒๒  

๑๕) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เพราะเป็นการบัญญัติกฎ ข้อระเบียบต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาใช้แก้ไขปัญหา
เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนรา
ษฏรที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องคิด วิเคราะห์ตรึกตรองด้วยปัญญา อย่างปราชญ์ผู้รู้แจ้ง โดยมุ่งหมายเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนมาก่อน๑๒๓  

๑๖) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นตัวแทนของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
ซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ การบัญญัติกฏหมายต่าง ๆ รวมทั้งการผลักดัน
เพ่ือให้เกิดการตรากฏหมายเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาของประชาชน ต้องมีความรอบรู้มุ่งหวังให้ปัญหา
ของประชาชนได้รับการแก้ไข ตัวบทกฏหมายต้องมีความยุติธรรม เที่ยงตรงดุจตาชั่ง และไม่น า
กฎหมายมาเป็นเครื่องมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง๑๒๔ 

๑๗) ประชาชนต้องการกฎหมายที่เป็นประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง ไม่ต้องการตก
เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้เป็นตัวประกันทางการเมืองของฝ่ายใด ฉะนั้นการตรากฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย ต้องยุติธรรมเป็นกลางกับประชาชน โดยไม่ใช้อ านาจเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน๑๒๕  

๑๘) กฎหมายที่ดีต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาสร้างความสงบสุขในสังคมได้ โดยไม่มี
ความเหลื่อมล้ าหรือเอ้ือผลประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การบัญญัติกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ
จะต้องไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถแก ไขปญหาที่

                                                 
๑๒๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 

เกิดขึ้นได ต้องท าการทดสอบทดลอง สามารถน าไปใช้ได้ผลจริง ๆ และได้รับความเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย เพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม๑๒๖ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติ กฏหมายจะต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม เป็น
กลาง กฏหมายที่ดีจะต้องลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ กฏหมายที่น ามาบังคับใช้จะต้องไม่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
 

                                                 
๑๒๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๗ 

ตารางที่ ๔.๗ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ด้านการท า
หน้าที่ด้านนิติบัญญัต ิ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ กฏหมายจะต้องแก้ไขปัญหาของประชาชน

ได้อย่างแท้จริง 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุ
กรรมาธิการ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ กฏหมายจะต้องมีความยุติธรรม เที่ยงธรรม 
เป็นกลาง 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ กฏหมายที่ดีจะต้องลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมได้ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๕ กฏหมายที่น ามาบังคับใช้จะต้องไม่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 
๔. ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
๑) การเผยแพร่ข้อมูลจากรัฐสภาสู่ประชาชนเป็นการปฏิบัติการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง

รัฐบาลจะมีสื่อมวลชนเป็นช่องทางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งตัวแทนของประชาชน คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการเป็นหูเป็นตาให้รัฐสภา ด้วยการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นจริง สู่สาธารณะ
ชน๑๒๗  

๒) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของผู้แทนราษฎร เป็นหลักธรรมาภิบาลของผู้ที่ท า
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏร โดยที่ผู้แทนราษฎรต้องมีความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริง และน าเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ น ามาพัฒนาต่อยอด และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน๑๒๘  

๓) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรัฐสภา การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สู่ประชาชน ควร
เปิดเผยด้วยการข้อความที่เข้าใจง่าย เพราะประชาชนมีหลายระดับชนชั้นในสังคม และสื่อจะต้องมี
ความเป็นกลางยุติธรรม ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ ๑๒๙  
                                                 

๑๒๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๘ 

๔) ความโปร่งใสในการเปิดเผยกิจการของรัฐสภา ต้องเกิดจากการหมุนเวียนของข้อมูล
แบบสองทิศทางระหว่างรัฐกับประชาชน โดยรัฐก าหนดภารกิจรัฐเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวหากมีผลกระทบในภาคประชาชน จะส่งผลให้เกิดการร้องเรียกจากภาคประชาชนไป
ยังภาครัฐ ต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลให้ชัดเจนถูกต้องก่อนที่จะน าไปเผยแพร่สู่สาธารณะชน๑๓๐  

๕) สื่อมวลชนที่รัฐสภาน ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน จะต้องไม่อยู่ใต้
อ านาจของผู้อื่น และยึดมั่นในอุดมการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชนอย่างแท้จริง ไม่ขายข่าว
เพ่ือหวังผลประโยชน์ จนเกิดความเสียหายต่อประชาชน๑๓๑  

๖) การเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ ควรเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ
สองทางและสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างรัฐบาลซึ่งท าหน้าที่บริหารประเทศ และ
ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย จะต้องเป็นไปตามเหตุและผลที่เกิดขึ้นจริง ๑๓๒  

๗) รัฐสภาจะต้องเอ้ือประโยชน์ให้สื่อได้มีพ้ืนที่ในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนด้วยความโปร่งใส ส าหรับการเข้าถึงได้ของประชาชนเพ่ือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ จะต้องผ่าน
สื่อต่าง ๆ ที่ประชาชนสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว และสื่อสารได้ทั้งสองทาง เป็น
ประโยชน์ที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด๑๓๓  

๘) รัฐสภาต้องอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้รายงานข่าว เพ่ือท าหน้าที่เผยแพร่
งานของรัฐสภาออกไปสู่ประชาชน จึงจะต้องกระท าหรืออ านวยความสะดวกให้กับสื่อเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม มีความยุติธรรมทั้งฝ่ายตัวแทนและประชาชน ข้อมูลต้องถูกต้องตรงไปตรงมา
และต้องเป็นกลาง๑๓๔  

๙) รัฐสภาต้องอ านวยความสะดวกให้กับสื่อเพ่ือสามารถรายงานความเคลื่อนไหวกิจการ
ของรัฐสภาให้ประชาชนทราบ เป็นการบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึงสื่อ และใช้สื่อเป็นเครื่องมือเข้าถึง
ประชาชน๑๓๕  

                                                 
๑๓๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 

๑๐) การให้ความส าคัญแก่ประชาชน พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงความเท่าเทียมกัน โดยยก
ย่องให้ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ในทางพระพุทธศาสนาผู้แทนต้องมีศีลเป็นเบื้องต้น มีปัญญาเป็น
เป้าหมาย ฉะนั้น จะต้องลดความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้น ให้เคารพกันในความเป็นมนุษย์๑๓๖ 

๑๑) ปัจจุบันก็จะมีช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงรัฐสภามากขึ้น เช่น การใช้ช่องทาง
อินเทอร์เน็ต มีการเผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภาในทุก ๆ วัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ล่ะท่านก็จะมีเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ เพจ เป็นของส่วนตัว สามารถ
ให้ประชาชนติดต่อได้อย่างสะดวก และสามารถเผยแพร่กิจกรรมในแต่ละบทบาทได้อย่างดี๑๓๗  

๑๒) ในยุคปัจจุบันนี้ระบบสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความ
สะดวกรวดเร็ว ใช้ได้ง่ายและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น โดยผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ 
การทีผู่้แทนราษฎรจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐสภา จึงต้องค านึงถึงความมั่นคงเป็นหลัก การเปิดเผย
ข้อมูลสู่ประชาชนจะต้องละเอียดรอบคอบ ผ่านการกลั่นกรองให้ดี จะต้องไม่มีข้อความที่สร้างความ
แตกแยกทางความคิดในสังคม อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมได้๑๓๘  

๑๓) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชนต้องอาศัยสื่อมวลชน สื่อมวลชน
เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมีความอดทน อดกลั้น ต่อการยั่วยุ
ในทุกสถานการณ์ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ พึงมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลา จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของ
อีกฝ่ายได้๑๓๙  

๑๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาได้นั้น ท าให้ประชาชนได้ทราบปัญหาและมี
โอกาสหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามหลักของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการเปิดรับฟังปัญหา
ที่มาจากเหตุโดยตรง เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและตรงประเด็น๑๔๐  

๑๕) การช่วยเหลือแก้ไขให้ประชาชนพ้นทุกข์จากปัญหาได้นั้น จะต้องทราบถึงสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ต้องแน่ใจว่าประชาชนไม่ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือกรณีการน าปัญหาของประชาชนมาเป็นข้ออ้างเพ่ือเสนออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน แต่ปัญหาที่
แท้จริงของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ทั่วถึง เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม
ผลประโยชน์เท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม การเผยแพร่
ข่าวสารของรัฐสภาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้๑๔๑  

                                                 
๑๓๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 

๑๖) ในยุคปัจจุบันรัฐสภาสามารถเผยแพร่การด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Facebook Line YouTube IG เป็นต้น ซึ่ง App ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น จะมี
บนเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพราะปัจจุบันนี้
โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนัก ประชาชนทุกชนชั้นสามารถจับต้องได้๑๔๒  

๑๗) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส โดยการผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น โฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนความจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันนี้สื่อมีความทันสมัยมาก 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น และรับรู้ข่าวสารได้เร็วมากทันทุกสถานการณ์๑๔๓  

๑๘) รัฐสภาต้องเผยแพร่ข้อมูลของผู้แทนราษฏรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นที่พ่ึงพิงของ
ประชาชนได้ทุกเม่ือโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพราะตามหลักประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียม
กันตามที่บัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญ คือ ๑ คนมี ๑ สิทธิ์ ๑ เสียง มีเสมอภาคที่จะได้รับความ
เป็นธรรมจากตัวแทนของประชาชนเท่าเทียมกัน๑๔๔ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความโปร่งใสและการ
เข้าถึงได้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชน ซึ่งจะต้องมีสื่อเป็นตัวกลางในการท าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐสภาถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ประชาชน ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
อย่างอินเทอร์เน็ต บนเครื่องมือสื่อสารที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายอย่างโทรศัพท์มือถือ ผ่าน APP ต่าง ๆ 
เช่น Facebook Line YouTube IG เป็นต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

                                                 
๑๔๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 

 
แผนภาพที่ ๔.๙ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
 



๑๓๒ 

ตารางที ่๔.๘ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความโปร่งใส
และการเข้าถึงได้  

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การเผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อสาธารณะโดย

ต้องค านึงถึงความม่ันคง (Security)  
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ รัฐสภาสามารถเผยแพร่การด าเนินงานของ
รัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ
สองทาง สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภากับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๔ รัฐสภาได้อาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว 
และผู้รายงานข่าว และ App ต่าง ๆ บน
โทรศัพท์มือถือเพ่ือท าหน้าที่เผยแพร่งานของ
รัฐสภาต่อประชาชน 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๕ การเปิดเผยกิจการของรัฐสภาจะกระท าผ่าน
เครื่องมือสื่อสาร 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๖ รัฐสภาต้องค านึงถึงปัจจัยที่อ านวยความ
สะดวกให้กับสื่อเพ่ือที่จะสามารถรายงาน
ความเคลื่ อนไหวกิจการของรัฐสภาให้
ประชาชนทราบ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 



๑๓๓ 

๕. ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
๑) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อประชาชน จะต้องให้ประชาชนเป็นคนดีมี

คุณธรรม ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อสังคม จะต้องสร้างสังคมที่สงบสุข ด้วยการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีศีลธรรม ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อองค์กร 
หมายถึงรัฐสภา ต้องแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์๑๔๕  

๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรควรตระหนักในบทบาทของตน และรับผิดชอบต่อประชาชน
ด้วยความเมตตา รับผิดชอบต่อนโยบายพรรคการเมือง และรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือจะได้ด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้๑๔๖  

๓) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี  จะต้องได้รับ
มอบหมายจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด หรือจากคณะรัฐมนตรี ส าหรับบทบาทเกี่ยวกับการตอบ
ปัญหาของสื่อ จะต้องตอบด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ ๑๔๗ 

๔) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล สังคม และ
องค์กร ส าหรับความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน จะต้องมีบุคลิกที่ราบเรียบ 
กระจ่าง เข้มแข็ง และมีพลัง ส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต้องเข้าใจได้ง่าย ประชาชนสามารถที่จะ
เข้าถึงสารที่ส่งมาได้ง่าย ช่องทางการส่งสารจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องยอมรับผลสะท้อนกลับ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ พร้อมที่จะน ามาแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวม ซึ่งจะน าพามาสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เกิด
ความสงบสุขต่อไป๑๔๘ 

๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลและพรรคการเมืองที่สังกัด เช่น ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร จะต้องตรงประเด็น
ชัดเจน ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ จะต้อง ชัดเจน
ตรงไปตรงมา ไม่เอ้ือผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และต้องไม่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง๑๔๙ 

                                                 
๑๔๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 

๖) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ประชาชน
เป็นสมาชิกในสังคม ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมุ่งเน้นเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความสงบสุขในสังคม และประเทศชาติก็จะพัฒนาต่อไปได้๑๕๐ 

๗) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนจะต้องตั้ง
มั่นอยู่บนความปรารถนาดี ต้องการที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายของคณะรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ๑๕๑  

๘) การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ ต้องมองทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล 
ฝ่ายค้าน ซึ่งบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรย่อมแตกต่างกัน ฝ่ายรัฐบาลต้อง
รับผิดชอบต่อการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ และความรับผิดชอบในการตอบข้อ
ซักถามของประชาชน ซึ่งต้องมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับฝ่ายค้านต้องรับผิดชอบใน
การซักถามฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน๑๕๒  

๙) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นถึงความเหมาะสม เช่น ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร ต้อง
ชัดเจน โปร่งใส ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน เข้าใจง่าย สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง เป็นต้น๑๕๓ 

๑๐) หลักความรับผิดชอบในทางพระพุทธศาสนาจะต้องส านึกในสมสัญญา ต้องจ าว่า 
ตนเองเป็นผู้แทนราษฏร ตระหนักในบทบาทของตน และรับผิดชอบต่อประชาชน แก้ไขปัญหาให้
ประชาชนเพ่ือความสงบสุข ควรจะปฏิบัติ คือ มีความเป็นกลางอันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่
พิจารณาเห็นด้วยปัญญา ไม่เอนเอียงด้วยความรักและความชัง๑๕๔  

๑๑) การปฏิบัติตามนโยบายของพรรค และนโยบายของคณะรัฐมนตรี เป็นความ
รับผิดชอบส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบทบาทต่าง ๆ ก็จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค 
หรือรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่  บทบาทย่อมแตกต่างกันตามความรู้
ความสามารถของแต่ละท่าน๑๕๕  

                                                 
๑๕๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๓๕ 

๑๒) บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาระหว่างสมาชิกรัฐสภากับสังคม องค์กร และปัจเจกบุคคล เช่น การ
ซักถามฝ่ายบริหาร การตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ การตอบข้อซักถามของประชาชน 
จะต้องตั้งใจควบคุมรักษาคิดแกปญหาและท ากิจตาง ๆ ดวยความรู้ความสามารถ๑๕๖  

๑๓) บทบาทในสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแยกออกเป็นสองฝ่าย เช่น 
ฝ่ายค้าน ท าหน้าที่ในการอภิปราย การเสนอความคิดเห็น ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างผู้มีระดับปัญญารอบรู้ และเข้าใจปัญหาด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ส าหรับ
ฝ่ายรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ ซึ่งจะต้องมีสมาธิในการตอบข้อซักถาม 
รู้จักควบคุมอารมณ์ต่อค าถามยั่วยุต่าง ๆ ตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ตรงไปตรงมา เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความรับผิดชอบต่อประชาชนจะต้องปฏิบัติตนอย่างผู้มีศีลธรรม มีความ
ประพฤติท่ีดีงาม น าความรู้ไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้๑๕๗  

๑๔) ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ถ้ามีโอกาสที่จะให้ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ที่มีความเดือดร้อน ก็สมควรที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในสังคม ด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่สามารถท าได้ บนหลักของความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ทุกชีวิตมีคุณค่าในความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน แต่โอกาสของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน การหยิบยื่นโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม การช่วยเหลือให้ด าเนินชีวิตต่อไปได้ในสังคม ซึ่ง
บทบาทเหล่านี้สามารถท าให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น และการแก้ไขปัญหาให้เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเป็นหลัก
ความรับผิดชอบของผู้น าที่ควรปฏิบัติ๑๕๘  

๑๕) ความส านึกรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามนโยบายของ
พรรคการเมืองและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่ควรเข้าไปแทรกแซงบทบาทและหน้าที่ของผู้อ่ืน รู้
หน้าที่และบทบาทของตน ปฏิบัติดีต่อองค์กร ประชาชน และสังคม๑๕๙ 

๑๖) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ
ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับประชาชน จะต้องมีความถูกตองดีงามทางกาย คือ การกระท าที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และทางวาจา จะต้องรักษาค าสัตย์ที่เคยให้ไว้กับประชาชน ปฏิบัติตาม
วาจาที่เคยได้สัญญาไว้กับประชาชนอย่างสุจริต ๑๖๐ 

                                                 
๑๕๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 

๑๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญาที่มีต่อประชาชน 
คือ นโยบายของพรรคการเมือง จะต้องกระท าสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็งอดทน เอาธุระ ไม
ทอดทิ้ง ไม่ทอถอย กาวไปขางหนาจนกว่าจะส าเร็จ๑๖๑ 

๑๘) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ทอดทิ้งปัญหาของประชาชน ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และก่อให้เกิด
ความสุขสงบร่มเย็นในสังคม๑๖๒ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล และ ฝ่ายค้าน ส าหรับฝ่ายรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการตอบ
ข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน ส าหรับฝ่าย
ค้านจะต้องรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
 

                                                 
๑๖๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๗ 

ตารางที่ ๔.๙ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึก
รับผิดชอบ  

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภามีด้วยกัน

หลายด้านและเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความ
รับผิดชอบ (Accountability Relationship) 

ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับสังคม องค์กร และ
ปัจเจกบุคคล 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
กลุ่มผลประโยชน์และสื่อ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๓ ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
ประชาชน 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๖. ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
๑) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ เนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทเหนือรัฐมากขึ้น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีสมาธิตั้ง
มั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อปัญหา และใช้ปัญญาอย่างผู้รู้เท่าทันสถานการณ์สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและ
เป็นไป๑๖๓  

๒) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎร ด้านการประสานงาน
กับประเทศต่าง ๆ ต้องมีเป้าหมายชัดเจน เนื่องจากประเทศต่างถูกบังคับและสูญเสียอ านาจบางส่วน
ไปและมีอิสระลดลง ต้องมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และไม่เข้าไปก้าวก่ายใน
เรื่องท่ีสร้างความแตกแยกให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน๑๖๔  

๓) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ต้องพิจารณาและ
ท าการควบคุมตรวจสอบได้เช่นเดียวกันกับงานภายในประเทศ ผู้น าต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของ

                                                 
๑๖๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 

ประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่ สามารถสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง และน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ให้เดินต่อไปข้างหน้าได้๑๖๕ 

๔) การเจรจาและตัดสินใจในข้อตกลงต่าง ๆ เป็นบทบาททางการเมืองของผู้น าประเทศ
หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคุณสมบัติของบุคคลนั้นจะต้องมีความรอบรู รูทั่วและเขาใจอย่าง
ลึกซึ้ง มีความแตกฉานในเรื่องนั้น ๆ ๑๖๖ 

๕) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ท าให้หลาย ๆ ประเทศต่างถูกบังคับและ
สูญเสียอ านาจบางส่วนไปและมีอิสระลดลง เนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทเหนือ
รัฐมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทของผู้น าแต่ละประเทศจะต้องยึดหลักความสงบสุขของประชาชนในประเทศ
เป็นส าคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และหลัก
สิทธิมนุษยชน๑๖๗  

๖) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศจะต้องตัดสินใจใน
ข้อตกลงต่าง ๆ จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถในการตรึกตรองอย่างรอบคอบ ผู้น าจึงต้องมีทักษะใน
หลาย ๆ ด้านที่ต้องประกอบกัน เช่น ความรู้ความเข้าใจในด้านภาษา การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ การ
ควบคุมอารมณ์ต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ การรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้น าจะ
สามารถเข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายต่างประเทศ ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอื่น ๆ ได้๑๖๘  

๗) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ผู้น าจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องภาษาอย่างแตกฉาน เพ่ือประโยชน์ในการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ พิจารณาตัดสินใจ
ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ๑๖๙  

๘) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เป็นบทบาทของ
ผู้น าสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี ส าหรับประเทศไทยโอกาสที่จะเป็นผู้น าสตรีนั้นมีน้อย ฉะนั้นเพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ต้อง
รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ๑๗๐  

                                                 
๑๖๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๙ 

๙) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะต้องมีภาวะผู้น า
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด รวดเร็วและสามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวม๑๗๑  

๑๐) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะต้องช่วยเหลือ
มนุษย์สัตว์ทั้ งหลายด้วยเมตตากรุณา และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ไว้ ได้ด้วยอุเบกขา 
พระพุทธศาสนาไม่ได้มองว่าทุกคนแตกต่างกัน ทุกคนบนโลกเป็นเพ่ือนมนุษย์ร่วมกัน ให้ความเท่า
เทียมกันทั้งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ โดยใช้หลัก ศีล ๕ เป็นตัวก าหนดสิทธิมนุษยชน๑๗๒  

๑๑) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศจะได้รับมอบหมายในรูปแบบของ
คณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ เพ่ือให้รับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมาะสม๑๗๓  

๑๒) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เป็นบทบาทของ
ผู้น า การเป็นตัวแทนของคนในประเทศ การติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืนและร่วมมือกับชาติต่าง ๆ 
ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก ต้องมีความเห็นชอบหรือความ
รูความเขาใจถูกตอง เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถ
น ามาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้๑๗๔  

๑๓) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศจะต้องมีความเข้าใจ รอบรู้ และใช้ความรู้
ความสามารถแก้ไขปัญหา ประเทศใดที่ผู้น าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ย่อมได้เปรียบ เพราะยุค
สมัยเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากที่สุด จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสในการต่อรองต่าง ๆ ได้มาก
และสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายต่างประเทศได้๑๗๕  

๑๔) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะต้องตัดสินใจ
ในข้อตกลงเท่าที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหาและสนธิสัญญาจากรัฐบาล ซึ่งผู้ที่ต้อง
ตัดสินใจก็คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้น าของคณะรัฐบาล เป็นฝ่ายบริหารประเทศ ต้องพิจารณาถึง
ผลได้ผลเสียของข้อตกลงต่าง ๆ และต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ แต่ในความ
เป็นจริง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งไม่มีอ านาจในการต่อรองข้อตกลงต่าง ๆ ได้ จึง
ต้องรวมตัวกันกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มเดียวกับเพ่ือจะเข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายต่างประเทศได้ 

                                                 
๑๗๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๗๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๐ 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐบาล ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายตามหลักความรับผิดชอบ๑๗๖  

๑๕) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ เป็น
บทบาทของผู้น าประเทศ คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องมีภาวะผู้น าในการตัดสินใจต่าง ๆ โดยต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ๑๗๗  

๑๖) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ต้องเป็นตัวแทน
ของคนในประเทศ เพ่ือการติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืนและร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก ต้องมีความเห็นชอบหรือความรูความเขาใจ
ถูกตอง เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ การเจรจาและตัดสินใจในข้อตกลงต่าง ๆ จะต้องมีความรอบรู รูทั่วและเข
าใจอย่างลึกซึ้ง การติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืน จะต้องเจรจาชอบ ประพฤติปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐาน
ของสิทธิมนุษยชน๑๗๘  

๑๗) บทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะต้องท างาน
ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถไตร่ตรองในกระบวนการต่าง ๆ ต้องมีภาวะผู้น าตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเด็ดขาด รวดเร็วและสามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวม๑๗๙  

๑๘) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศจะต้องประกอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ จึงต้องตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อปัญหา จะต้องช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ชนชั้น 
มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสงบสุข๑๘๐ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศ บทบาทท่ีโดดเด่นจะเป็นบทบาทของผู้น า ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ผู้น าจะต้อง
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา สามารถตัดสินใจ เจรจาต่อรอง
ข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

                                                 
๑๗๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๑ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๑ แสดงผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
 



๑๔๒ 

ตารางที่ ๔.๑๐ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมี
ส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ  

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

เช่ น  กา ร เ ข้ า ไปมี อิ ทธิ พล ในน โยบาย
ต่างประเทศ ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวที
เจรจาอ่ืน ๆ ตัดสินใจในข้อตกลงเท่าที่อยู่ใน
กรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหาและ
สนธิสัญญาจากรัฐบาล เป็นต้น 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ หรือ คณะอนุ
กรรมาธิการ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ การมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศ ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ การท างานในประเทศ และต่างประเทศไม่
อาจแยกแยะออกจากกันได้อย่างชัดเจน  

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๕ รัฐสภาต้องพิจารณางานด้านต่างประเทศ
ของรัฐบาลได้และท าการควบคุมตรวจสอบ
ได้เช่นเดียวกันกับงานภายในประเทศ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 



๑๔๓ 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการศึกษาเอกสารบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์ประกอบ
ภายในระบบการเมือง ได้แก่ สถาบันการเมืองต่าง ๆ ทั้งสถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร  สถาบัน
ตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น  สถาบันการเมือง
เหล่านี้มีหน้าที่เฉพาะและจะท าหน้าที่สอดประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ใน ๖ ประเด็นหลัก ๆ 
คือ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติ ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ด้านความส านึกรับผิดชอบ และด้านการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศ ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดับรายได้ ใช้การวิเคราะห์โดย
การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตาราง 
 



๑๔๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม  
(n=๔๐๐) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๒๑ ๕๕.๒ 
หญิง ๑๗๙ ๔๔.๘ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ   

อายุ ๑๘ - ๒๗ ป ี ๑๘   ๔.๕ 
    อายุ ๒๘- ๓๗ ปี ๔๔ ๑๑.๐ 

อายุ ๓๘ - ๔๗ ป ี ๒๐๔ ๕๑.๐ 
อายุ ๔๘ ปีขึ้นไป ๑๓๔ ๓๓.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

ประถมศึกษา ๙   ๒.๓ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๘   ๔.๔ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๕๗ ๑๔.๓ 

อนุปริญญา/ปวส. ๑๐๐ ๒๕.๐ 
ปริญญาตรี ๑๒๓ ๓๐.๘ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๙๓ ๒๓.๒ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

อาชีพ   
เกษตรกร/ประมง/รับจ้าง ๑๘   ๔.๕ 
นักศึกษา ๔๕ ๑๑.๒ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๔๕ ๑๑.๒ 
พนักงานบริษัทเอกชน ๕๓ ๑๓.๓ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๒๓ ๓๐.๘ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ๔๕ ๑๑.๒ 
อ่ืน ๆ  ๗๑ ๑๗.๘ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 



๑๔๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=๔๐๐) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ระดับรายได้   

ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๑ บาท ๑๓๔ ๓๓.๕ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๒๕ ๓๑.๓ 
๒๕,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐ บาท ๓๕   ๘.๗ 
๓๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๑๐๖ ๒๖.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๒๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ และเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ ตามล าดับ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๘- ๔๗ ปี จ านวน ๒๐๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐, อายุ ๔๘ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕, อายุระหว่าง ๒๘- 
๓๗ ปี จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐ และอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๗ ปี จ านวน ๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๕ ตามล าดับ  

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘, ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๑๐๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐, สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ และ ระดับประถมศึกษา จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ ตามล าดับ  

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘, อ่ืน ๆ จ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘, พนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓, นักศึกษา จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓, 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓, ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน ๔๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ และ เกษตรกร/ประมง/รับจ้าง จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 
ตามล าดับ  

ระดับรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕, มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๑ บาท จ านวน ๑๒๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓, รายได้ ๓๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ และ 
รายได้ระหว่าง ๒๕,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ ตามล าดับ  



๑๔๖ 

ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ใน ๖ ประเด็น คือ ๑) การเป็นตัวแทนของ
ประชาชน ๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ๔) ความโปร่งใสและการ
เข้าถึงได้ ๕) ความส านึกรับผิดชอบ และ ๖) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม 

(n=๔๐๐) 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน ๓.๒๗ ๑.๑๑ ปานกลาง 
๒. ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ๓.๔๑ ๑.๐๕ ปานกลาง 
๓. ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ๓.๓๕ ๑.๑๗ ปานกลาง 
๔. ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ๓.๔๖ ๑.๐๙ ปานกลาง 
๕. ด้านความส านึกรับผิดชอบ ๓.๓๒ ๑.๑๒ ปานกลาง 
๖. ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ๓.๔๓ ๑.๐๓ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๓๗ ๐.๙๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๗, S.D.=๐.๕๘) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและการ
เข้าถึงได้ (  = ๓.๔๖, S.D.=๑.๐๙) รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
(  = ๓.๔๓, S.D.=๑.๐๓) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน (  = 
๓.๒๗, S.D.=๑.๑๑) ตามล าดับ 



๑๔๗ 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 

(n=๔๐๐) 

ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน X  S.D. แปลผล 

๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนที่มาจาก
ความหลากหลายทางด้านอาชีพ 

 
๓.๗๘ 

 
๑.๒๖ 

 
ปานกลาง 

๒) สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นผู้ แทนของ
ประชาชนในการตัดสินใจแทนประชาชน 

 
๓.๓๒ 

 
๑.๒๓ 

 
ปานกลาง 

๓) พรรคการเมืองมีหลักปฏิบัติให้ความเป็นอิสระ
แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการท าหน้าที่
ผู้แทน 

 
 

๓.๐๗ 

 
 

๑.๒๕ 

 
 

ปานกลาง 
๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เวทีของรัฐสภาใน

การหารือหรืออภิปรายประเด็นความห่วงใยของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

๓.๑๖ 

 
 

๑.๒๑ 

 
 

ปานกลาง 
๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกไปรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

๓.๐๕ 
 

๑.๔๐ 
 

ปานกลาง 
โดยรวม ๓.๒๗ ๑.๑๑ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
เป็นตัวแทนของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๒๗, S.D.=๑.๑๑) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนที่มาจากความ
หลากหลายทางด้านอาชีพ ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๗๘, S.D.=
๑.๒๖)” รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชนในการตัดสินใจ
แทนประชาชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๒, S.D.=๑.๒๓)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๐๕, S.D.=๑.๔๐)” ตามล าดับ 

 



๑๔๘ 

ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

(n=๔๐๐) 

ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร X  S.D. แปลผล 

๑) สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรตรวจสอบการ
บริหารงานด้วยความระมัดระวัง 

 
๓.๓๓ 

 
๑.๒๓ 

 
ปานกลาง 

๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ตัวแทน
ประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุกกิจกรรมที่รัฐบาลท า
และจัดให้มีการพูดคุยกัน 

 
 

๓.๒๑ 

 
 

๑.๑๗ 

 
 

ปานกลาง 
๓) สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรตรวจสอบการ

ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และหน่วยงานของ
รัฐ 

 
 

๓.๓๘ 

 
 

๑.๑๔ 

 
 

ปานกลาง 
๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบนโยบายและ

การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๓.๕๖ 
 

๑.๐๖ 
 

มาก 
๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการใช้เงิน

งบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน 
 

๓.๖๑ 
 

๑.๑๐ 
 

มาก 
โดยรวม ๓.๔๑ ๑.๐๕ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๑, S.D.=๑.๐๕) เมื่อพิจารณาโดยเรียง

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มาก ( = ๓.๖๑, S.D.=๑.๑๐)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ

นโยบายและการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๖, 

S.D.=๑.๐๖)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ตัวแทน
ประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุกกิจกรรมที่รัฐบาลท าและจัดให้มีการพูดคุยกัน มีความคาดหวังอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = ๓.๒๑, S.D.=๑.๑๗)” ตามล าดับ 



๑๔๙ 

ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

(n=๔๐๐) 

ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ X  S.D. แปลผล 

๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการตรา
กฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

 
๓.๓๗ 

 
๑.๑๓ 

 
ปานกลาง 

๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการบังคับการ
บริหารงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
๓.๓๖ 

 
๑.๒๑ 

 
ปานกลาง 

๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการ
ก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกา
ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

 
 

๓.๓๗ 

 
 

๑.๒๗ 

 
 

ปานกลาง 

๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทตรวจสอบใน
ด้านการปกครองภายใต้กฎหมายโดยค านึงถึง
สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของสมาชิก 

 
 

๓.๓๖ 

 
 

๑.๒๖ 

 
 

ปานกลาง 

๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับประชาชนใน
การเสนอตรากฎหมาย 

 
๓.๓๒ 

 
๑.๓๖ 

 
ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๓๕ ๑.๑๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๕, S.D.=๑.๑๗)” เมื่อพิจารณา
โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการตรากฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๗, S.D.=๑.๑๓)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๗, S.D.=๑.๒๗)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับประชาชนในการเสนอตรากฎหมาย อยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = ๓.๓๒, S.D.=๑.๓๖)” ตามล าดับ 

 



๑๕๐ 

ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

(n=๔๐๐) 

ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ X  S.D. แปลผล 

๑) กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่กิจการ
รัฐสภาต่อสาธารณะโดยค านึงถึงความมั่นคง 

 
๓.๓๑ 

 
๑.๒๘ 

 
ปานกลาง 

๒) กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเปิดเผยกิจการ
ของรัฐสภาผ่านสื่อหรือการกระจายเสียง 

 
๓.๔๗ 

 
๑.๒๑ 

 
ปานกลาง 

๓) กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่การ
ด า เนิ น ง านของรั ฐ สภาผ่ านระบบสื่ อส า ร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 

๓.๕๖ 

 
 

๑.๐๔ 

 
 

มาก 
๔) กองกิจการรัฐสภาอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ

ข่าว และผู้รายงานข่าว ท าหน้าที่เผยแพร่งานของ
รัฐสภาต่อประชาชน 

 
 

๓.๕๔ 

 
 

๑.๑๓ 

 
 

มาก 
๕) กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการอ านวยความ

สะดวกให้กับสื่อหรือนักหนังสือพิมพ์สามารถ
รายงานความเคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาให้
ประชาชนทราบ 

 
 
 

๓.๔๕ 

 
 
 

๑.๑๓ 

 
 
 

ปานกลาง 

รวม ๓.๔๖ ๑.๐๙ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ด้าน
ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๖, S.D.=๑.๐๙)” เมื่อ

พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “กอง
กิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่การด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๖, S.D.=๑.๐๔)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “กอง

กิจการรัฐสภาอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้รายงานข่าว ท าหน้าที่เผยแพร่งานของรัฐสภาต่อ
ประชาชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๔, S.D.=๑.๑๓)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 



๑๕๑ 

ข้อที่ว่า “กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อสาธารณะโดยค านึงถึงความมั่นคง 
มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๑, S.D.=๑.๒๘)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบ 

(n=๔๐๐) 

ด้านความส านึกรับผิดชอบ X  S.D. แปลผล 

๑) เป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกรัฐสภากับ
สังคม องค์กร และปัจเจกบุคคล 

 
๓.๓๓ 

 
๑.๑๖ 

 
ปานกลาง 

๒) เป็นความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร ๓.๓๔ ๑.๑๕ ปานกลาง 

๓) เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
กลุ่มผลประโยชน์ 

 
๓.๒๙ 

 
๑.๑๓ 

 
ปานกลาง 

๔) เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
ประชาชน 

 
๓.๓๖ 

 
๑.๒๕ 

 
ปานกลาง 

๕) เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของสื่อ
ต่าง ๆ 

 
๓.๓๒ 

 
๑.๑๙ 

 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๒ ๑.๑๒ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้าน
ความส านึกรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๒, S.D.=๑.๑๒)” เมื่อพิจารณา

โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “เป็นความ
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = 

๓.๓๖, S.D.=๑.๒๕)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “เป็นความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร มีความ
คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๔, S.D.=๑.๑๕)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า 

“เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์ มีความคาดหวังอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = ๓.๒๙, S.D.=๑.๑๓)” ตามล าดับ 

 



๑๕๒ 

ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศ 

(n=๔๐๐) 

ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ X  S.D. แปลผล 

๑) พิจารณางานด้านต่างประเทศของรัฐบาล ๓.๓๔ ๐.๙๙ ปานกลาง 
๒) มีอิทธิพลในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อนานา

ประเทศในนโยบายต่างประเทศ 
 

๓.๕๒ 
 

๑.๐๖ 
 

มาก 
๓) มีหน้าที่ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอื่น ๆ ๓.๒๘ ๑.๒๑ ปานกลาง 
๔) ตัดสินใจในข้อตกลงที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ

โดยดูจากเนื้อหาและสนธิสัญญาจากรัฐบาล 
 

๓.๕๐ 
 

๑.๑๐ 
 

มาก 
๕) การเข้าร่วมในกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องจากนั้น ๓.๕๒ ๑.๐๖ มาก 

รวม ๓.๔๓ ๑.๐๓ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการ
มีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๓, S.D.=๑.๐๓)” 

เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มี
อิทธิพลในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อนานาประเทศในนโยบายต่างประเทศ และการเข้าร่วมใน
กระบวนการอ่ืนที่ต่อเนื่องจากนั้น ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๒, S.D.=

๑.๐๖)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัดสินใจในข้อตกลงที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหา
และสนธิสัญญาจากรัฐบาล มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๕๐, S.D.=๑.๑๐)” และข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “มีหน้าที่ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอ่ืน ๆ มีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๒๘, S.D.=๑.๒๑)” ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรียงตามล าดับดังนี้ 
๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน ได้แก่ ผู้แทนที่มาจากความหลากหลายทางด้านอาชีพ ๒) ด้าน
การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ได้แก่ การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน ๓) ด้านการท า
หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ การตรากฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม ๔) ด้านความโปร่งใสและการ



๑๕๓ 

เข้าถึงได้ ได้แก่ มีการเผยแพร่การด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ๕) 
ด้านความส านึกรับผิดชอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน ๖) ด้านการมี
ส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีต่อนานาประเทศในนโยบาย
ต่างประเทศ และการเข้าร่วมในกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องจากนั้น 

 
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท

ทางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็น
ค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยน ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์ออกมารายข้อโดยแยกออกเป็นจ านวน ๓ 
ข้อ วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียง และสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์เรียงล าดับ ดังนี้ 

๑) ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย เพศชายเป็นใหญ่ มีอ านาจเหนือสตรี ส าหรับ
ประเด็นนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน ๑๓ คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความคิดเห็นและน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย เพศชายเป็นใหญ่ มีอ านาจเหนือสตรี เป็นการกีด
กั้นขวางความรู้ความสามารถที่สตรีมีเอาไว้ในขอบเขตที่ก าหนดให้ สตรีไม่สามารถแสดงพลัง
ความสามารถที่แท้จริงได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะ จึงควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงบทบาททางการเมือง
ของสตรีอย่างเสรี ซึ่ งถือเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือน าไปสู่กระบวนการให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองอันชอบธรรม ในสังคม
ประชาธิปไตยสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ การที่สตรีต้องมีบทบาทในการปกครองประเทศหรือใช้สิทธิ
เพ่ือแสดงบทบาทต่าง ๆ ในทางการเมืองได้โดยตรง ภายใต้กรอบของกฎหมาย ถือเป็นเงื่อนไขอัน
จ าเป็นของระบอบประชาธิปไตย ทั้งในแง่ของหลักการและอุดมการณ์ การมีบทบาททางการเมืองสตรี 
ถือเป็นหัวใจส าคัญ เพราะประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการมีบทบาทของบุรุษและสตรี 
ดังนั้น การมีบทบาททางการเมืองของสตรี จึงเป็นสิทธิทางการเมืองของฝ่ายที่จะอยู่ใต้การปกครอง ใน
การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอ านาจ ผลประโยชน์ แม้กระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้อย่าง
ชัดเจน สังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับบุรุษ 
โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งก็ได้มีการยอมรับบทบาทและความสามารถ
ของสตรีมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม จึงกล่าวได้ว่า สตรีได้กลายเป็นกลุ่มพลังทาง
การเมืองที่มีความส าคัญในสังคมจากค่านิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าอ านาจทางการเมืองควรที่จะกระจาย



๑๕๔ 

อ านาจไปสู่สตรีโดยไม่จ ากัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ หรือศาสนา ดังนั้น สตรีควรที่จะมีบทบาททาง
การเมืองอย่างแท้จริงและทั่วถึง ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพทางการเมืองของ
สตรี โดยปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ คือ การให้สตรีได้รับโอกาสทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะข้อดีสตรีคือ ประสบการณ์ ความต้องการ นิสัยใจคอ มุมมองและความสามารถที่แตกต่างจาก
บุรุษ มีความละเอียดรอบคอบเหนือบุรุษ  

๒) ประชาชนมองว่าผู้หญิงเป็นเพียงดอกไม้ประดับรัฐสภา ส าหรับประเด็นนี้มีผู้แสดง
ความคิดเห็นจ านวน ๑๐ คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความคิดเห็นและน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ รัฐสภา
ของประเทศไทยยังไม่ค่อยให้การยอมรับสตรีเท่าที่ควร เนื่องจากประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ให้ความส าคัญต่อเพศชายเป็นส่วนใหญ่ และเล็งเห็นว่างานด้านการเมืองการปกครองเป็นงานที่
เหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมองว่าผู้หญิงเป็นเพียงดอกไม้ประดับรัฐสภา ทั้งที่มีโอกาส
ได้เข้าไปแสดงบทบาททางการเมือง แต่ก็ยังไม่เห็นความสามารถที่โดดเด่นชัดเจน ดังนั้นข้อเสนอแนะ 
สตรีควรแสดงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงกาวหนา คือ บทบาทที่ผูหญิงสามารถกาวขึ้นเปนผูน า
สังคม ถึงแม้ว่าบทบาทที่ยังหยุดอยูกับที่ของผู้หญิง คือ การเปนแมการดูแลบาน ดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นหนาที่หลักของผูหญิง บทบาทท่ีกาวถอยหลังของผูหญิง คือ เพศหญิงยังคงถูกเอารัดเอา
เปรียบกดขี่ทางเพศไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได สตรีต้องรูจักที่จะน าความสามารถนั้นมา
พัฒนาบทบาทหนาที่อยางถูกที่ถูกทาง รักษาคุณสมบัติความเปนผูหญิง นั้นคือ ความละเอียดออน 
ความออนโยนและเรียนรูเพ่ือผสมผสานระหวางความออนโยน อดทน และ เขมแข็ง เมื่อนั้นผูหญิงจะ
สามารถสรางบทบาทใหมที่มีความส าคัญกับสังคมได้ ด้วยการสงเสริมพลังใจใหกับตนเอง ได้แก่ ไม
หลบเลี่ยงปญหา พิจารณาสาเหตุและแกไข ท าใจใหยอมรับและสนุกกับการเปลี่ยนแปลง มองโลกใน
แง ดีมองหลายมุมมอง ควบคุมความคิด หยุดคิดได มีทักษะในการจัดการอารมณตนเอง ลด
ความเครียดลดอารมณเศราไดดวยตนเอง สรางแรงจูงใจในการกระท าสิ่งตาง ๆ สรางความรูสึกดีต่อ
ตนเองใหอภัยตนเองได มีความสุขจากการใหผูอ่ืน มีเมตตา มีทักษะในการสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจ
ท างานรวมกับผู อ่ืนอยางมีความสุข สูดวยพลัง อึด หมายถึง ศักยภาพที่ทนตอแรงกดดันไดดี ฮึด 
หมายถึง มีก าลังใจเข้มแข็ง สู หมายถึง การตอสูเอาชนะอุปสรรค เพ่ือน าไปสูการสรางสมดุลในชีวิต  

๓) ผู้หญิงมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่มีความกดดันสูง ๆ ส าหรับประเด็นนี้มีผู้แสดง
ความคิดเห็นจ านวน ๗ คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความคิดเห็นและน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ เนื่องจาก
สตรีจะมีความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งรอบข้างสูงกว่าเพศชาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในระดับวิกฤติ 
สตรีจะมีความหวั่นไหว ไม่หนักแน่นพอ วิตกกังวล หวาดกลัวต่อสิ่งที่จะตามมาในภายหลัง ดังนั้น
ข้อเสนอแนะ ควรใช้ความละเอียดอ่อนแบบนี้ ในทางสร้างสรรค์ จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่า มีผลงาน
ถึงระดับโลกได้ เช่น เป็นนักประพันธ์ ศิลปินแขนงต่าง ๆ จิตรกร นักคิด นักปราชญ์ นักประดิษฐ์ เป็น
ต้น แต่จะต้องมีความอดทน ฝึกการมีวินัยในตัวเองให้ได้มากพอจึงจะมีผลงานปรากฏออกมาได้ มี



๑๕๕ 

โอกาสท าประโยชน์แก่สังคมและโลกได้มาก การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว อ่อนโยนต่อผู้ อ่ืน 
เปรียบเสมือนการมีจุดเริ่มต้นที่ดีของการท าความดี เพราะคนที่จิตใจอ่อนโยนจะมีโอกาสท าความดี  
และเข้าถึงความดีได้อย่างแท้จริง   

สรุปได้ว่า ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเรื่องบทบาท
ทางการเมืองของสตรี ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ในสภาผู้ แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย เพศชาย
เป็นใหญ่ มีอ านาจเหนือสตรี ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงบทบาททางการเมืองของสตรี
อย่างเสรี ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพราะข้อดีสตรีคือ ประสบการณ์ ความต้องการ นิสัยใจคอ 
มุมมองและความสามารถท่ีแตกต่างจากบุรุษ มีความละเอียดรอบคอบเหนือบุรุษ ๒) ประชาชนมองว่า
ผู้หญิงเป็นเพียงดอกไม้ประดับรัฐสภา ดังนั้น สตรีควรแสดงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงกาวหนา 
คือ บทบาทที่ผูหญิงสามารถกาวขึ้นเปนผูน าสังคม รักษาคุณสมบัติความเปนผูหญิง คือ ความ
ละเอียดออน ความออนโยนและเรียนรูเพ่ือผสมผสานระหวางความออนโยน อดทน และ เขมแข็ง 
และสรางบทบาทใหมที่มีความส าคัญกับสังคม สตรีต้อง อึด หมายถึง ศักยภาพที่ทนตอแรงกดดันไดดี 
ฮึด หมายถึง มีก าลังใจเข้มแข็ง สู หมายถึง การตอสูเอาชนะอุปสรรค เพ่ือน าไปสูการสรางสมดุลใน
ชีวิต และ ๓) ผู้หญิงมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่มีความกดดันสูง ๆ ดังนั้น จึงควรใช้ความ
ละเอียดอ่อนในทางสร้างสรรค์ จะต้องมีความอดทน ฝึกการมีวินัยในตัวเองให้มาก มีโอกาสท า
ประโยชน์แก่สังคมและโลกได้ 

 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวัง
ของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่
คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม จากการสัมภาษณ์และการส ารวจ ๑) ด้านการ
เป็นตัวแทนของประชาชน ๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ๓) ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ๔) 
ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ และ ๖) ด้านการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศ 

การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่
คาดหวังของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 



๑๕๖ 

๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
หลักไตรสิกขาเปนการฝกหัดอบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม สติ ปญญา การฝกหัดอบรมตาม
หลักไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณาการ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมี
ศีล สมาธิ ปญญา ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง
ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบานใจความสด
ชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ 

๓) ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด
พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 
๑) การเมืองเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอ านาจและผลประโยชน์ ในทางโลกล้วนมีความวุ่นวายยุ่ง

เหยิง มีปัญหาของประเทศชาติเกิดข้ึนมากมาย ตัวแทนที่ประชาชนได้ไว้วางใจให้มาพิจารณาตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาให้ก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประชาชนก็ต้องพิจารณาแล้วว่า ตัวแทนของตน
จะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติบ้านเมืองได้ แต่จะมี
วิธีการท าอย่างไรให้ผลของปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จริง 



๑๕๗ 

ๆ จึงคาดหวังว่า ตัวแทนที่คัดเลือกมาแล้วต้องเป็นคนดีที่มีความสามารถได้เข้ามาบริหารบ้านเมือง 
ค าถามคือ คนดีเป็นอย่างไร? ส าหรับแนวทางในพระพุทธศาสนา คนดีจะต้องเป็นคนมีศีลธรรม ซึ่งผู้
ประพฤติศีลจะต้องมีความประพฤติดีทั้งทางกาย และวาจา คือ ดานสัมมาวาจา ด้านสัมมากัมมันตะ 
และดานสัมมาอาชีวะ๑๘๑  

๒) บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่จะ ต้อง
มีความเมตตากรุณากับประชาชน อยากให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข แก้ไขปัญหาปากท้อง ให้มีกินมีใช้ 
อย่างเช่นในปัจจุบัน ราคาสินค้าที่สูงเกินไป ซึ่งประชาชนมีรายได้ในเกณฑ์ต่ า ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง
ชีพ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม จึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ให้เดือดร้อนด้วย
ความรู้ความสามารถ และสติปัญญา๑๘๒  

๓) การขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้า จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเสียก่อน แล้วน าผู้ที่พัฒนาแล้วมาพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ
ต่อไป ซึ่งในระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนของ
ประชาชนที่จะเข้ามาบริหารพัฒนาประเทศจะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ท าลายชีวิตผู้อื่น๑๘๓ 

๔) คุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้บัญญัติไว้ในกฏหมาย
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎร แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความรู้ความสามารถสามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาให้เกิดแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงคาดหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ควรจะมีจิตใจซื่อมือสะอาด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์๑๘๔ 

๕) อยากเห็นประเทศชาติพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา ได้
พัฒนาไปควบคู่กัน การน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นการสร้าง
สมดุลของสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสุขสงบ ความพอดีให้เกิดขึ้นได้ ผู้บริหารประเทศ ผู้น าหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีสัมมาทิฐิ คือ เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี ท าดี๑๘๕ 

๖) การเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความยุติธรรมเป็นกลาง คือ อภิปรายข้อมูลที่เป็นจริง ไม่เข้าข้างใคร ไม่สร้างความแตกแยกให้

                                                 
๑๘๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓.  



๑๕๘ 

เกิดในหมู่คณะ แม้จะอยู่ในสภาพปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ก็ไม่เข้า
ไปก้าวก่ายให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในระบบ๑๘๖  

๗) ตัวแบบที่ส าคัญที่จะเปนตนแบบพฤติกรรมใหกับสมาชิกใหม คนในที่ท างานเกา
ประพฤติปฏิบัติอยางไร สมาชิกใหมก็จะประพฤติปฏิบัติอยางนั้น การเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกัน 
ถ้าผู้น าเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ก็ย่อมไม่มีการทุจริตคอรัปชัน ฉะนั้น ผู้น าจะต้องประกอบด้วยผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา กรุณาต่อประชาชนอย่างแท้จริง ต้อง
มุ่งม่ัน อดทน ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ย่อท้อ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม๑๘๗ 

๘) นักการเมืองน้ าดีหายากในยุคนี้ เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ซึ่งผู้ที่
เข้ามาแสดงบทบาททางการเมือง มีต้นทุนทางสังคมสูง เป็นกลุ่มผลประโยชน์ มีอิทธิพล ได้แต่
คาดหวังว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรจะต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่คอรัปชัน ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนและพวกพ้อง๑๘๘ 

๙) บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ต้อง
เป็นผู้ที่มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตั้งใจท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน๑๘๙ 

๑๐) การอาสาเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนต้องมีความเชื่อ ศรัทธาในการท างานด้วย
การมจีิตอาสา ตัวแทนของประชาชนต้องมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมา
ก่อนเสมอ จึงจะมีความเมตตาต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง๑๙๐  

๑๑) โดยส่วนตัวจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทกับงาน มี
สติในการคิด การท า อย่างรอบคอบ จะต้องมีความกระตือรือร้นในทุกสิ่งทุกอย่าง เนื่องด้วยการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการพัฒนาตัวเองเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ๑๙๑ 

๑๒) การท างานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฏรต้องมีความเอ้ืออาทรต่อกัน เรามีประเพณี 
วัฒนธรรมของประเทศไทยที่เกื้อกูลต่อกัน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความเคารพผู้อาวุโส เนื่องด้วย
ประเทศไทยอยู่ในยุคสมัยที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่า กับคนรุ่นใหม่ ความเห็นต่างทางความคิด

                                                 
๑๘๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๙๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 

จึงเกิดขึ้น ฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือกันยามเดือดร้อน จึงต้องมีความยินดีในการมีส่วนร่วมกับส่วน
งานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย และคุณสมบัติที่คนดีควรมี คือ รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว๑๙๒  

๑๓) ตัวแทนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลุ่มผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูง สามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ แต่ที่ต้องการคือ คนดี ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริตคอรัปชัน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องรอให้มีค าสั่งจากหน่วยงานใด ๆ ตัวแทนต้องไม่คาดหวัง
ให้อนุมัติงบประมาณมาก่อนจึงจะลงมือท า ไม่ร้องขอให้มีส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเข้ามาท า แล้วไป
เกาะกระแสกับเขา ให้ลงมือท าได้เลย๑๙๓  

๑๔) ตัวแทนของประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ และต้องเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูง ยินดีที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชน โดยไม่แบ่ง
ชนชั้น ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ก็
จะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และ
ควรมีการส่งเสริมให้มีองค์กรปกป้อง ส่งเสริมและคุ้มครองนักการเมืองสตรีเพ่ือแสดงบทบาทได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสานต่องานเก่า และสร้างสรรค์งานใหม่๑๙๔ 

๑๕) โดยปกติก็น าหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ความซื่อสัตย์ จึงมีความ
คาดหวังอยากให้ตัวแทนของประชาชนเป็นผู้รอบรู้ มีสติ มีความอดทนต่อการยั่วยุจากสิ่งรอบข้าง ต้อง
ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีใจซื่อมือสะอาด ซื่อสัตย์ สุจริต๑๙๕ 

๑๖) อยากเห็นนักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกง ถ้าปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชัน ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติก็จะพัฒนาต่อไป จึงต้องการให้คนดีมี
ศีลธรรมมาบริหารประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน๑๙๖ 

๑๗) ถ้าคนในสังคมมีคุณธรรม ปัญหาต่าง ๆ ก็คงน้อยลง บทบาททางการเมืองของ
นักการเมืองก็ต้องมีความโปร่งใส การอภิปราย ตอบกระทู้ และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต้องมี
ความชัดเจนและโปร่งใสตามความเป็นจริง เพราะผู้น าที่มีความเมตตากรุณาต้องว่าตามหลักการและ
เหตุผล ตรงไปตรงมาตามกฎหมาย๑๙๗  

๑๘) เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ชาวไทยก็มีความเมตตา กรุณาต่อกัน ช่วยเหลือกันในยาม
ยากล าบาก ร่วมสุข ร่วมทุกข์ แบ่งปันกัน ในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง 

                                                 
๑๙๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 

ฯลฯ อยากเห็นตัวแทนของประชาชนได้มีบทบาทเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างมีอุเบกขา มีความเป็นกลาง 
มีความยุติธรรม ไม่เข้าข้างพวกพ้อง ไม่ล าเอียง ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความเมตตากรุณา 
มุ่ งแก้ ไขปัญหาอย่างจริงจั ง  และร่วมกันแสดงความชื่นชมยินดี ในความส าเร็จของ เ พ่ือน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรด้วยน้ าใสใจจริงอย่างจริงใจ๑๙๘ 

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความคาดหวังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนดีมีการศึกษา มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กันไป คือ จะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ ใน
สภาผู้แทนราษฎรด้วยความอดทน รอบคอบ มีความเมตตากรุณาต่อประชาชน และท าเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเขม้แข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 

                                                 
๑๙๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการเป็น
ตัวแทนของประชาชน 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ตัวแทนของประชาชนจะต้องมีศีลธรรม 

ปร ะกอบด้ ว ยคว าม เ มตตา  ก รุณ า  มี
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ ตัวแทนของประชาชนต้องท าเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ ตัวแทนของประชาชนต้องมีความอดทน อด
กลั้น มีความละเอียดรอบคอบ  

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๔ ตัวแทนของประชาชนต้องมีความยุติธรรม 
ไม่ล าเอียง 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๕ ตัวแทนประชาชนต้องมีหิริ โอตัปปะ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คอรัปชั่น 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 



๑๖๒ 

๒. ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
หลักไตรสิกขาเปนการฝกหัดอบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สติ ปญญา การฝกหัดอบรมตามหลัก
ไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณาการ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมีศีล 
สมาธิ ปญญา ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง
ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแก่ การพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา 
กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบาน
ใจความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ 

๓) ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด
พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 
๑) บทบาทการท าหน้าที่ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นธรรม มีความยุติธรรม และเที่ยงธรรม ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตาม
หลักสีลสิกขา ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนกฎหมายส าหรับก ากับความประพฤติของสมาชิก
ในหมู่ชน๑๙๙  
                                                 

๑๙๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 

๒) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีความเมตตา มีวิธีการ
ให้ฝ่ายบริหารท างานอย่างมีความชอบธรรมถูกต้องตามกฏหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือความ
รวดเร็ว สะดวก เข้าถึงได้ของข้อมูล และถูกต้องตามความเป็นจริงของฝ่ายตรวจสอบ ให้ฝ่ายบริหาร
ท างานอย่างมีความสุข และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจด้วย
ความเป็นมิตร ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง โดยปกติผู้บริหารก็ต้องมีหลักพรหม
วิหารธรรมในการบริหารเป็นที่ตั้ง การตรวจสอบฝ่ายการบริหารก็ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ
เช่นกัน๒๐๐ 

๓) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรตามหลักไตรสิกขา จะต้องใช้ปัญญา ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่มีความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์หาเหตุและผล เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ถูกต้องตรงตามข้อบัญญัติกฎหมาย และมีความยุติธรรมโปร่งใสกับทุก ๆ 
ฝ่าย๒๐๑  

๔) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรตามหลักไตรสิกขา จะต้องวิเคราะหองค
ประกอบตาง ๆ อันเปนปจจัยเกี่ยวเนื่องที่มีผลตอเหตุและผล และหาหนทางแก้ไข โดยใช้ปญญา ๓ 
ได้แก่ สุตมยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการฟง จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการคิด 
และภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการลงมือท า ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความยุติธรรมตามหลัก
กฏเกณฑ์ และหลักกฏแห่งกรรม๒๐๒  

๕) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรตามหลักไตรสิกขา จะต้องเคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ควรใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
เป็นแนวทางการท างานให้ประสบความส าเร็จ๒๐๓  

๖) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 
องค์กรอิสระ การตั้งกระทู้ถามและอภิปราย ล้วนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะต้องกระท าเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส นอกจากความรู้ความสามารถที่จะต้องน ามาใช้ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้ว ควรมี
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วย เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย๒๐๔ 

                                                 
๒๐๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 

๗) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องมีใจเป็นกลางยุติธรรม ไม่เอนเอียง
ไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง เคารพในหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เป็นการ
ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุและผล๒๐๕ 

๘) การตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามหลักกฏหมายที่บัญญัติ
ไว้ ต้องมีความยุติธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย ต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความชอบธรรม 
ไม่ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอ านาจ๒๐๖ 

๙) การตรวจสอบนโยบายและการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน จะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ให้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพราะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้านซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยการใช้ความรู้ควบคู่ปัญญา
เพ่ือตรวจสอบหาเหตุและผล๒๐๗  

๑๐) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการบัญญัติกฎหมาย
ใด ๆ ชนชั้นใดออกกฎหมาย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มตน ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า กรรมเป็น
เครื่องจ าแนกสัตว์ ให้เคารพความไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้ศีลในการเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ เพศชาย หรือ 
เพศหญิง ก็สามารถที่จะท าหน้าที่ได้เท่าเทียมเสมอกัน คือ จะต้องมีหลักการ มีเหตุ มีผล ผูท าหน้าที่
ตรวจสอบฝ่ายบริหารย่อมมองเห็นประโยชนคุณคา และความส าคัญของการตรวจสอบ เพ่ือก่อให
เกิดผลต่อจิตใจและดานพฤติกรรม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารไดสมบูรณยิ่งขึ้น๒๐๘ 

๑๑) ในยุค ๒๐๒๐ เราคงเห็นการท้าทายของผู้หญิงมากขึ้น ทั้งการเรียกร้องโอกาส ความ
เสมอภาค ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมทั้งพ้ืนที่ทางการเมืองและสังคม ผู้หญิงในปี ๒๐๒๐ คงต้อง
แสดงศักยภาพในการมีส่วนร่วม แก้ปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น การส่งเสริมบทบาทของนักการเมืองสตรี
เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ควรมีการก าหนดโควตาไว้อย่างชัดเจน หรือควรแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการธิการในการปฏิบัติหน้าที่๒๐๙ 

๑๒) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎร ต้องมองทั้งสองฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลจะต้องเข้มงวดตามหลักกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างซื่อสัตย์ ฝ่ายค้านต้องท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

                                                 
๒๐๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๕ 

เป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งต้องเป็นไปบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีน้ าใจต่อกัน 
เคารพกฎ ข้อบังคับ และอยู่ในขอบเขตที่ดีงาม๒๑๐ 

๑๓) บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องว่าตามหลักกฎหมาย 
ไม่นอกกรอบ ต้องมีศีล คือ การปฏิบัติตามหลักกฎ ข้อบังคับ มีสมาธิ คือ ต้องมีความแน่วแน่ตั้งมั่นใน
สิ่งที่ก าลังท า แม้จะถูกคุกคามด้วยเหตุต่าง ๆ ก็ไม่ย่อท้อ และใช้ปัญญา คือ การรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่
พบเจอ โดยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเมตตา เอ้ือเฟ้ือต่อกัน๒๑๑  

๑๔) บทบาทการท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตัวแทนประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุกกิจกรรมที่รัฐบาลท า และจัดให้มีการพูดคุยกัน 
โดยที่รัฐสภาจะต้องเป็นทั้งสายตาของประชาชน เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน เพ่ือสะท้อนเจตจ านง
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเพ่ือเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล๒๑๒  

๑๕) บทบาทการท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต้องตรึกตรองด้วย
ปัญญาอย่างระมัดระวัง โดยไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม๒๑๓  

๑๖) การตรวจสอบฝ่ายบริหารที่กระท าผ่านคณะกรรมาธิการของรัฐสภา องค์กรอิสระ 
การตั้งกระทู้ถามและอภิปราย จะต้องไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได๒๑๔  

๑๗) การตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นการถ่วงดุลอ านาจ เช่น การตรวจสอบนโยบาย การ
ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ต้องใช้ช่องทางตรวจสอบหลายทาง ด้วย
ความเป็นกลางและยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม๒๑๕ 

๑๘) ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความเมตตาเป็นที่ตั้ง เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อ่ืนให้
เดือดร้อนเพ่ือให้ตนเองพ้นผิด ต้องวางตนเป็นกลาง มีความหนักแน่นตามกฎแห่งกรรม คือ ท าเช่นไร 
จักได้รับผลเช่นนั้น๒๑๖ 

                                                 
๒๑๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๑๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๑๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๑๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๖ 

สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ตามหลักสี
ลสิกขา คือ จะเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฏหมาย มีสมาธิจิตใจมุ่งมั่นที่จะท าเพ่ือเป็นการ
ถ่วงดุลอ านาจ ใช้ปัญญา คือ ต้องกระท าด้วยความซื่อสัตย์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสชอบธรรมจน
บรรลุผลส าเร็จ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเขม้แข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 
ตารางที่ ๔.๒๐ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ด้านการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การตรวจสอบฝ่ายบริหารจะต้องมีความ

ถูกต้องชอบธรรมตามกฏหมาย 
๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๒ การตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นการถ่วงดุล
อ านาจ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๓ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องกระท าด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องมีสมาธิ จิตใจ
มุ่งมั่น 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 



๑๖๗ 

๓. ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
หลักไตรสิกขาเปนการฝกหัดอบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สติ ปญญา การฝกหัดอบรมตามหลัก
ไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณาการ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมีศีล 
สมาธิ ปญญา ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง
ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบานใจความสด
ชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ 

๓) ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบทีส่ าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด
พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
๑) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีความยุติธรรม 

ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตามหลักสีลสิกขา คือ จะต้องท าพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจ 
อธิบายง่าย ๆ คือ รู้ เข้าใจ แล้วต้องลงมือท า๒๑๗  

                                                 
๒๑๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๘ 

๒) กระบวนการพิจารณาร่างกฏหมาย ควรให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยใช้ปัญญา
พิจารณาร่วมกัน เพ่ือบัญญัติกฎหมายที่ช่วยเหลือให้ประชาชนในสังคมแก้ไขปัญหาจนหลุดพนจาก
ความทุกขดวยทางที่น าไปสูความดับทุกขทั้งสิ้นที่เรียกวาอริยมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตอันประเสริฐ 
หรือทางสายกลาง ซึ่งเป็นแนวทางด าเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพ่ือความหลุดพ้น
จากทุกข์๒๑๘  

๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องใช้ปัญญา วิเคราะห์หาเหตุ
และผล เพ่ือบัญญัติกฎหมายเพ่ือน ามาใช้แก้ไขปัญหาของประชาชน และจะต้องเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยกฎหมายนั้นจะต้องน ามาใช้ได้จริง และสามารถที่จ ะแก้ไขได้ตามเหตุปัจจัยที่
เหมาะสม๒๑๙  

๔) ปัญญาเป็นเครื่องชี้น าในการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ จะต้องวิเคราะหองคประกอบ
ต่าง ๆ อันเปนปจจัยเกี่ยวเนื่องที่มีผลตอชีวิตของมนุษย เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความ
สงบของการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งจะต้องมีกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายที่ดีต้องมีความ
ยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทบสิทธิ์เสรีภาพของความเป็นมนุษย์๒๒๐  

๕) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องยึดมั่นในกฎเกณฑ์ และค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก การตรากฎหมายมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา มิใช่เพ่ิมปัญหา ต้องน ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม ไม่กระท าเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  กฎหมายที่ดีต้องมีความ
เที่ยงตรง ยุติธรรม ไม่ล าเอียง๒๒๑  

๖) การบัญญัติกฏหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้แก้ไขปัญหา กรณีเกิดปัญหาที่ตัวบท
กฎหมายเดิมไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ จ าเป็นที่จะต้องมีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฏหมายให้
น ามาใช้ได้จริง แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาต่อผู้ที่เดือดร้อนจากปัญหา และจะต้องได้รับการแก้ไข 
ได้รับความช่วยเหลือ อย่างเป็นธรรมตามสิทธิ์โดยชอบธรรมของบุคคล๒๒๒  

๗) การบัญญัติกฎหมายเพ่ือน ากฎหมายมาใช้ ตัวบทกฏหมายต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่
ตีความเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง จะต้องน าไปใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนได้จริง ๆ และ
สามารถปรับแก้ไขได้ตามเหตุปัจจัย๒๒๓ 

                                                 
๒๑๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๑๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๙ 

๘) การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ร่างกฎหมาย หรือเสนอแก้ไขกฏหมาย เป็นการท าหน้าที่
ด้านนิติบัญญัติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ กระท าหน้าที่ด้วยความสุจริต กฎหมายเป็น
ข้อบังคับที่จะน ามาใช้กับชนหมู่มาก จะต้องมีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้๒๒๔ 

๙) การบัญญัติกฏหมายใด ๆ ต้องมีความเมตตาสงสาร เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในความ
ทุกข์ยากของประชาชนเป็นที่ตั้ง ท าอย่างไรให้มีหนทางแก้ไขปัญหา ต้องหาวิธีแก้ไขให้ทันท่วงที การ
บัญญัติกฏหมายต่าง ๆ ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การบังคับใช้กฏหมายสามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกคนโดยไม่แบ่งชนชั้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ล าเอียง๒๒๕ 

๑๐) หลักกฎหมายเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่น ามาใช้กับคนหมู่มาก สีลสิกขาเป็น
กฎแห่งกรรมที่มีความยุติธรรมกับทุกคน เพราะกระท าอย่างไรย่อมได้ผลเช่นนั้น ในทาง
พระพุทธศาสนากล่าวว่า กรรมเป็นเครื่องจ าแนกสัตว์ ให้เคารพความไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้ศีลในการ
เป็นเกณฑ์ กล่าวคือ เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็สามารถท่ีจะท าหน้าที่ได้เท่าเทียมเสมอกัน๒๒๖ 

๑๑) ผู้หญิงรุ่นใหม่ต้องตระหนักถึงปัญหารอบตัว หรือปัญหาที่เพ่ือนมนุษย์ต้องเผชิญ
มากกว่าการค านึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงในปี ๒๐๒๐ คงต้องแสดงศักยภาพในการมี
ส่วนร่วม ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนให้แก้ไขกฎหมาย ร่วมรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ 
รวมทั้งการเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการร่าง พระราชบัญญัติประชามติ ด้วย๒๒๗ 

๑๒) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร คุณสมบัติแรกที่
ผู้แทนราษฎรพึงมี คือ ความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง เพราะความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน จะท าให้ผลที่ออกมาดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยจะต้องยึดหลักนิติธรรม เพ่ือความเป็นโปร่งใสเป็นธรรม๒๒๘ 

๑๓) เนื่องจากความเหลื่อมล้ าในสังคมและระดับชนชั้นในสังคมมีหลายระดับ บทบาทการ
ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องประกอบด้วยความเมตตา ให้ความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน มองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาด้วยปัญญา ความรู้ความสามารถจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ 
และหาวิธีแก้ไขด้วยข้อกฏหมายที่ยุติธรรม๒๒๙ 

                                                 
๒๒๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๒๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๒๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๒๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๒๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๐ 

๑๔) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการบัญญัติ
กฎหมายใด ๆ ชนชั้นใดออกกฎหมาย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มตน การบัญญัติกฎหมายที่ดีจะต้องมี
ความเที่ยงตรง ยุติธรรม มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ส าหรับผู้ที่น าไปบังคับใช้ หรือ ถูกบังคับใช้ จะต้อง
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของประชาชนด้วยความเมตตารักใคร่ เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาได้จริง ๆ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง๒๓๐ 

๑๕) บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรต้องตรึกตรองด้วยปัญญา 
อย่างปราชญ์ผู้รู้แจ้ง มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อส่วนรวม เนื่องด้วยผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้  ฉะนั้นจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุด และควบคู่ไปกับคุณธรรม และควรส่งเสริมให้สตรีได้มีบทบาท
ภายใต้การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการก็ได้๒๓๑  

๑๖) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง 
พินิจพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได และท าการทดสอบทดลอง 
สามารถใหผลไดจริง เพราะจะต้องน าไปบังคับใช้กับคนหมู่มาก เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่ต้องมีความซื่อตรง เที่ยงธรรม๒๓๒  

๑๗) การเสนอร่างพระราชบัญญัติ การตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ต้องอยู่ภายใต้
อ านาจของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และจะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม เช่น การ
ใช้สติปญญาตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอบกพรอง ก่อนที่จะเสนอร่างกฎหมายเพ่ือน ามาบังคับ
ใช้กับคนส่วนใหญ่ 

๑๘) การเป็นตัวแทนของประชาชน อาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งมีหน้าที่
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ การบัญญัติกฏหมายต่าง ๆ รวมทั้งการผลักดันเพ่ือให้เกิดการ
ตรากฏหมายเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาของประชาชน ต้องมีความกรุณามุ่งหวังให้ปัญหาของประชาชน
ได้รับการแก้ไข ตัวบทกฏหมายต้องมีความยุติธรรม เที่ยงตรงดุจตาชั่ง และไม่น ากฎหมายมาเป็น
เครื่องมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง๒๓๓ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติ ตามหลักไตรสิกขา สีลสิกขาเป็นหลักกฎหมายที่เที่ยงธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ส าหรับ
กฏหมายทางโลกจะต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม เป็น

                                                 
๒๓๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๓๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๓๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๓๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๑ 

กลาง กฏหมายที่ดีจะต้องลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ กฏหมายที่น ามาบังคับใช้จะต้องไม่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน จะต้องไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือที่จะ
สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได ้สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๔ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเขม้แข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 



๑๗๒ 

ตารางที่ ๔.๒๑ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ด้านการท า
หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้แก้ไขกฎหมาย  ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ ห ลั ก ก า ร ร่ า ง 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ  

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการร่าง 
พระราชบัญญัติ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ ไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณาถึง
ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนได ้

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๕ การมีส่วนร่วมในการท าประชามต ิ ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 
๔. ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
หลักไตรสิกขาเปนการฝกหัดอบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สติ ปญญา การฝกหัดอบรมตามหลัก
ไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณาการ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมีศีล 
สมาธิ ปญญา ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง
ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา 



๑๗๓ 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบานใจความสด
ชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ 

๓) ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด
พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ พบดังนี้ 
๑) การเป็นหูเป็นตาให้รัฐสภาด้วยการพัฒนามนุษย์เพ่ือจัดระเบียบความเปนอยูการ

ด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมใหเหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนาคนให้มี
พฤติกรรมที่ดีตามวินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล คือผู้ประพฤติดีทั้งกาย วาจา ส าหรับสมาธิ ก็คือจิตใจที่
มุง่มั่นที่จะท าหน้าที่ให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ๒๓๔  

๒) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของผู้แทนราษฎรตามหลักไตรสิกขา นับเป็นหลักธรรม
ที่เหมาะสมส าหรับผู้น า ซึ่งจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเพ่ือท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏร โดยที่
ผู้แทนราษฎรต้องมีความเมตตากรุณา มีความอดทน อดกลั้น มีความรู้ความสามารถ และจะต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติตามหลักสีลสิกขา มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่จนส าเร็จอย่าง
แท้จริง๒๓๕  

๓) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของผู้แทนราษฎรควรเปิดเผยข้อมูลด้วยการเผยแพร่
กิจการรัฐสภาต่อสาธารณะโดยมีการกลั่นกรองเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ที่อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ การกลั่นกรองจะต้องใช้สติปญญา และมีสมาธิ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์๒๓๖ 

๔) ความโปร่งใสในการเปิดเผยกิจการของรัฐสภา ต้องเกิดจากการหมุนเวียนของข้อมูล
แบบสองทิศทางระหว่างรัฐกับประชาชน โดยรัฐก าหนดภารกิจรัฐเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวหากมีผลกระทบในภาคประชาชน จะส่งผลให้เกิดการร้องเรียกจากภาคประชาชนไป

                                                 
๒๓๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๓๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๓๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๗๔ 

ยังภาครัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีสมาธิจดจ่อต่อการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐบาลให้เกิดความ
เป็นธรรมโปร่งใส๒๓๗ 

๕) ความโปร่งใสในการเปิดเผยกิจการของรัฐสภาและการเข้าถึงได้ โดยปกติรัฐบาลก็จะมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านส านักงานโฆษกของรัฐบาลเป็นปกติอยู่แล้ว ข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยก็ต้องมีการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ซึ่ งจะต้องไม่อยู่ ใต้อ านาจของผู้ อ่ืน และควรยึดมั่นในอุดมการณ์
ประชาธิปไตย๒๓๘ 

๖) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส โดยการผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น โฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนความจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันนี้สื่อมีความทันสมัยมาก 
และสิ่งส าคัญอย่างยิ่งคือ ความเป็นกลางของสื่อ จะต้องมีความเท่ียงตรง และประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น๒๓๙ 

๗) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของผู้แทนราษฎร ปัจจุบันนี้รัฐสภาสามารถเผยแพร่การ
ด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถเข้าถึงประชาชนได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีสื่อหลายประเภท บางส านักก็ต้องการขายข่าวจนเกินจริง บางส านักก็
ต้องการน าเสนอข่าวเพ่ือกลบเกลื่อนบางเรื่องราว ดังนั้นประชาชนจะต้องวินิจฉัยรับรู้ข่าวสารด้วยการ
ใช้ปัญญาวิเคราะห์อย่างแยบคาย เลือกเสพข่าวเฉพาะส านักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือไม่บิดเบือน
ข้อมูล๒๔๐  

๘) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้จะต้องกระท าอย่างถูกต้องเป็นธรรม มีความยุติธรรมทั้ง
ฝ่ายตัวแทนและประชาชน ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา วางเฉยเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งจนเกิดความเหลื่อมล้ า สร้างความแตกแยกทางความคิดจนสังคมเดือดร้อน ออกมาเรียกร้องหา
ความยุติธรรมที่ไม่เคยมีอยู่จริงจากกลุ่มผลประโยชน์๒๔๑  

๙) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้จะต้องมีโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ โดยมี
ข้อมูลถูกต้องชัดเจน ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนความจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
สามารถชี้แจ้งเหตุผล ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา๒๔๒ 

                                                 
๒๓๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๓๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๓๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๔๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๔๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๔๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๕ 

๑๐) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาได้นั้น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบปัญหาและ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามหลักของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการเปิดรับฟังปัญหาที่มา
จากเหตุโดยตรง การให้ความส าคัญแก่ประชาชน พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงความเท่าเทียมกัน โดยยก
ย่องให้ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ในทางพระพุทธศาสนาผู้แทนต้องมีศีลเป็นเบื้องต้น มีปัญญาเป็น
เป้าหมาย ฉะนั้น ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้น ให้เคารพกันในความเป็นมนุษย์ ปัจจุบันการเข้าถึง
ท าได้ง่ายกว่าในอดีต เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูล
ต่าง ๆ จะต้องมีการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบด้วยสติปัญญา ได้แก่ สุตมยปญญา หมายถึง ป
ญญาเกิดจากการฟง จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการคิด และภาวนามยปญญา หมายถึง 
ปญญาเกิดจากการลงมือท า๒๔๓ 

๑๑) ได้เปิดช่องทางในการเรียกร้องโอกาส การแจ้งปัญหาผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่ง 
มีเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เพ่ือรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ต่าง ๆ ของคณะรัฐบาล การเข้าร่วมประชุมในสภาผู้แทนราษฎร๒๔๔ 

๑๒) การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐสภา โดยต้องค านึงถึงความมั่นคงเป็นอันดับ
แรก และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาได้นั้น สามารถท าได้โ ดยผ่านระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันนี้มีหลากหลายช่องทางที่รัฐสภาเลือกใช้ และ
จะต้องมีการกรั่นกรองข้อมูลให้รอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม๒๔๕ 

๑๓) การเข้าถึงได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชนต้องอาศัย
สื่อมวลชน ฉะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีปฏิภานไหวพริบในการตอบข้อซักถามตามความ
เป็นจริงและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงต้องมีความอดทน อดกลั้น ต่อ
การยั่วยุในทุกสถานการณ์๒๔๖ 

๑๔) ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางโซเชียล
สูง การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของผู้รับข่าวสาร
ว่าจะเชื่อม่ันในสิ่งใด และเลือกปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในภาวะการณ์การแข่งขันที่สูงเช่นนี้ก็ถือเป็นโอกาสดี
ที่รัฐสภาจะได้น าเสนอผลงานต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น๒๔๗  

                                                 
๒๔๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๔๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๔๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๔๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๔๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๖ 

๑๕) การช่วยเหลือแก้ไขให้ประชาชนพ้นทุกข์จากปัญหาได้นั้น จะต้องทราบถึงสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ต้องแน่ใจว่าประชาชนไม่ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือกรณีการน าปัญหาของประชาชนมาเป็นข้ออ้างเพ่ือเสนออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน แต่ปัญหาที่
แท้จริงของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ทั่วถึง เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม
ผลประโยชน์เท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม๒๔๘  

๑๖) ถ้าผู้แทนราษฎรมีความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา 
ในดานพฤติกรรม มีความโปร่งใส ย่อมเอ้ือตอการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาได้
โดยผ่ายช่องทางต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์๒๔๙  

๑๗) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส โดยการผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น โฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนความจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เวปไซต์ 
โทรศัพท์มือถือ ทีวี วีดีโอ เป็นต้น๒๕๐  

๑๘) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจะต้องมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ต้อง
มีปัญญา มีปฏิภานไหวพริบในการตอบข้อค าถามจากสื่อ๒๕๑ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความโปร่งใสและการ
เข้าถึงได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่
ที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น เวปไซต์ โทรศัพท์มือถือ ทีวี วีดีโอ เป็นต้น ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องมีการพัฒนาทางกาย วาจา และความคิด จะต้องมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่าน ประกอบด้วยความเมตตา
กรุณา จะต้องมีปฎิภานไหวพริบในการตอบข้อซักถามเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสน่าเชื่อถือ สามารถสรุป
เป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

                                                 
๒๔๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๔๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๕๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๗ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๕ แสดงบทบาททางการเมืองทีค่าดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเขม้แข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 

ตารางที่ ๔.๒๒ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความ
โปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การเผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อสาธารณะ

จะต้องค านึงถึงความม่ันคง 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การเปิดเผยกิจการของรัฐสภาจะกระท าผ่าน
สื่อ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีปฎิภาน
ไหวพริบในการตอบข้อซักถามเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสน่าเชื่อถือ 

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๔ รัฐสภาได้อ านวยความสะดวกให้กับสื่อหรือ
นักข่าวให้สามารถรายงานความเคลื่อนไหว
กิจการของรัฐสภา 

๑๔ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔
,๑๕,๑๖,๑๗ 

๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถควบคุม
อารมณ์ต่อการยั่วยุได้ มีจิตใจที่แน่วแน่ 

๘ ๓,๕,๖,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔ 

๖ มี ก า รกลั่ น กรองข้ อมู ลที่ เ ผ ยแพร่ ไปสู่
สาธารณะชนอย่างรอบคอบ 

๘ ๓,๔,๖,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕ 



๑๗๘ 

๕. ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
หลักไตรสิกขาเปนการฝกหัดอบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สติ ปญญา การฝกหัดอบรมตามหลัก
ไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณาการ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมีศีล 
สมาธิ ปญญา ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง
ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตต้ังมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแก การพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา 
กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบาน
ใจความสดชื่นผองใส ความรสูึกพอใจ 

๓) ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด
พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ พบดังนี้ 
๑) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จะต้องมีความเมตตา กรุณา ให้ประชาชนมีความสุข มีอาชีพสร้างรายได้สามารถพ่ึงพกตนเองได้ 
ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อสังคม จะต้องสร้างสังคมที่สงบสุข ด้วยการพัฒนา



๑๗๙ 

ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีศีลธรรม ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อองค์กร จะต้องท า
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๕๒ 

๒) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรจะต้องตระหนักในบทบาทของตน มีความ
ประพฤติดีทางกาย และวาจา ความรับผิดชอบต่อประชาชนจะต้องมีเมตตา กรุณา ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมุ่งหวังรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง ตาม
นโยบายตอนหาเสียงก่อนเลือกตั้ง ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อองค์กร จะต้องทุ่มเท
ความรู้ความสามารถทั้งแรงกาย ความคิด เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ๒๕๓  

๓) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรในการตอบปัญหาของสื่อจะต้องมีความเป็น
กลาง ยุติธรรม ไม่สร้างความแตกแยกทางความคิด ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๕๔ 

๔) ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร จะต้องมีเหตุ มีผลด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง
ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ จะต้องเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน มีความหนักแน่นชัดเจน ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน จะต้องเข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน๒๕๕  

๕) ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร จะต้องมีเหตุผล มีความรอบรู้ในเรื่องที่
ซักถาม ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ จะต้องมีสมาธิมุ่งมั่น ไม่มี
อารมณ์รุนแรง ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน จะต้องไม่เอ้ือผลประโยชน์ของ
ตนและพวกพ้อง ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๕๖  

๖) ความรับผิดชอบต่อประชาชนต้องมุ่งเน้นเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้วยความเมตตา กรุณา มีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในสภาและนอก
สภาจนส าเร็จลุล่วง๒๕๗ 

๗) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อประชาชน จะต้องตั้งมั่นอยู่บนความ
ปรารถนาดีด้วยความเมตตากรุณา จะต้องเอ้ือเฟ้ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน โดย

                                                 
๒๕๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๕๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๕๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๘๐ 

ไม่แบ่งชนชั้น มีความมุ่งมั่นอดทนแม้จะเจอกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ย่อท้อ ฝ่าฝันอุปสรรคปัญหา
ต่าง ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ๒๕๘ 

๘) ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร จะต้องมีเหตุผล มีความรอบรู้ในเรื่องที่
ซักถาม และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และ
สื่อ จะต้องควบคุมอารมณ์ได้ มีเหตุมีผล ชี้แจงข้อมูลด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง ความรับผิดชอบในการ
ตอบข้อซักถามของประชาชน จะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนเข้าใจได้ง่าย มีเหตุผล๒๕๙  

๙) ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร ข้อมูลจะต้องชัดเจน โปร่งใส มีเหตุผล มี
ความรอบรู้ กิริยาวาจาอ่อนน้อม เคารพให้เกียรติผู้อาวุโส ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
กลุ่มผลประโยชน์และสื่อ ต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน รู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่ใช้
ความรู้สึกส่วนตัว ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน จะต้องมีเหตุผลเข้าใจง่าย 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง๒๖๐  

๑๐) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรที่ควรจะปฏิบัติ คือ จะต้องมีความเป็นกลาง
อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา ไม่เอนเอียงด้วยความรักและความชัง 
ประกอบด้วยความเมตตาต่อประชาชน ใช้อ านาจให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของ
ประเทศชาติให้ส าเร็จลุล่วง จะต้องใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถท าประโยชน์ต่อประชาชนด้วย
คุณธรรมที่ดีงาม ในทางพระพุทธศาสนาจะต้องส านึกในสมสัญญา ต้องจ าว่า ตนเองเป็นผู้แทนราษฏร 
ตระหนักในบทบาทของตน และรับผิดชอบต่อประชาชน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพ่ือความสงบ
สุข๒๖๑ 

๑๑) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของประชาชน ปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของพรรคการเมือง งานนอกสภาจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชน และ
หน่วยงานของรัฐบาลเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนและรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่ง
จะต้องมีความจริงใจที่จะท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็ง แม้จะเหนื่อยก็ต้อง
มุ่งมั่นอดทน งานในสภาท าหน้าที่เสนอญัตติ แปรญัตติ ตอบข้อซักถามจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในบทบาทอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย๒๖๒ 

๑๒) ความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาระหว่างสมาชิกรัฐสภากับสังคม องค์กร และ
ปัจเจกบุคคล เช่น การซักถามฝ่ายบริหาร การตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ การตอบ

                                                 
๒๕๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๕๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที ่๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๖๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๘๑ 

ข้อซักถามของประชาชน จะต้องตั้งใจควบคุม รักษา คิดแกปญหา และท ากิจตาง ๆ ดวยความรู้
ความสามารถอย่างผู้รอบรู้ด้วยปญญา มีคุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจและความประพฤติ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ถูกต้อง๒๖๓  

๑๓) การอภิปราย การเสนอความคิดเห็น ความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร
จะต้องปฏิบัติอย่างผู้มีความรอบรู้ และเข้าใจ ด้วยกิริยาวาจาที่อ่อนน้อม สุภาพ ความรับผิดชอบต่อ
กลุ่มผลประโยชน์และสื่อจะต้องมีสติในการตอบข้อซักถาม รู้จักควบคุมอารมณ์และความประพฤติทาง
กาย ความรับผิดชอบต่อประชาชนจะต้องประพฤติหน้าที่ด้วยคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี 
ไม่ทุจริตคอรัปชัน มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด๒๖๔ 

๑๔) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะต้องเป็นที่พ่ึงพาให้ประชาชนได้
เข้ามาพบ น าปัญหามาพูดคุยกัน เพ่ือที่จะหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีความเอ้ือเฟ้ือ เมตตาหยิบยื่นโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาหาโดยไม่
แบ่งชนชั้น โดยแบ่งตามความเร่งด่วนของปัญหา ความรู้ความสามารถที่จะน ามาใช้ในการท างานก็
อาศัยจากผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐก็มีอยู่แล้ว และมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยเหลือจนประชาชนพึ่งพาตนเองได้ หรือมีท่ียืนในสังคมต่อไป ๒๖๕  

๑๕) การช่วยเหลือแก้ไขให้ประชาชนพ้นทุกข์จากปัญหาได้นั้น จะต้องทราบถึงสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ต้องแน่ใจว่าประชาชนไม่ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือกรณีการน าปัญหาของประชาชนมาเป็นข้ออ้างเพ่ือเสนออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน แต่ปัญหาที่
แท้จริงของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ทั่วถึง เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม
ผลประโยชน์เท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ฉะนั้นสมาชิ
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคุณธรรม๒๖๖  

๑๖) ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
รัฐสภากับประชาชน จะต้องมีคุณธรรม คือ มีความประพฤติถูกตองดีงามทางกายและวาจา มีความ
เมตตากรุณาต่อประชาชน ปฏิบัติตามวาจาที่เคยได้สัญญาไว้กับประชาชนอย่างสุจริต ปฏิบัติหน้าด้วย
ความสุจริต ไม่คดโกงคอรัปชัน ๒๖๗ 

                                                 
๒๖๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๖๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๖๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๖๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๘๒ 

๑๗) ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญาที่มีต่อประชาชน คือ นโยบายของพรรคการเมือง 

จะต้องกระท าสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็งอดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง ไม่ทอถอย กาวไปขางหนา

จนกว่าจะส าเร็จ มีการรณรงค์ให้ผู้หญิงเลือกผู้หญิงด้วยกันเอง ๒๖๘  

๑๘) ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อประชาชน ผู้แทนราษฎรต้องตระหนักถึง
บทบาทของตัวเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีคุณธรรมประจ าตัว เช่น 
ประพฤตดิี ไม่ทุจริต คดโกง พึงระลึกถึงนโยบายตอนลงพ้ืนที่หาเสียง และประชาชนให้การยอมรับ ไม่
ทอดทิ้งปัญหาของประชาชน มีความมุ่งมั่นและยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และ
ก่อให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นในสังคม๒๖๙ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร จะต้องมีเหตุผล มีความ
รอบรู้ในเรื่องที่ซักถาม มีบุคลิกภาพที่งดงาม วาจาสุภาพเรียบร้อย และเนื้อหาสาระต้องมีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์และสื่อ จะต้องมีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมอารมณ์ได้ มีเหตุมีผล ชี้แจงข้อมูลด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง ความรับผิดชอบในการตอบข้อ
ซักถามของประชาชน จะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนเข้า ใจได้ง่าย มีเหตุผล ไม่มีการ
ทุจริตคอรัปชัน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเขม้แข็งในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
 

                                                 
๒๖๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๖๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๓ 

ตารางที่ ๔.๒๓ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความ
ส านึกรับผิดชอบ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

และนโยบายของพรรคการเมือง  
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การเสนอญัตติ การแปรญัตติ  ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ การประสานงานระหว่างประชาชน และ
หน่วยงานของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนและรับเรื่องร้องทุกข์ ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๕ การตอบข้อซักถามจากฝ่ายต่าง ๆ  ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๖ การมีส่วนร่วมในบทบาทอ่ืน ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 
๖. ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
หลักไตรสิกขาเปนการฝกหัดอบรมที่เปนขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

เปนการพัฒนามนุษยทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สติ ปญญา การฝกหัดอบรมตามหลัก
ไตรสิกขามีลักษณะเปนบูรณาการ และปจจยาการที่วาบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบอันมีศีล 
สมาธิ ปญญา ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเปนปกติทางกาย วาจา เปนเรื่อง
ของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกศีลก็คือวินัย วินัย
เป็นจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพราะวาวินัยเปนตัวจัดเตรียมชีวิตใหอยูใน
สภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยูการด าเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมให
เหมาะกับการพัฒนาและเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจากคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตาม
วินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัด
สภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีแตเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 



๑๘๔ 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่ก าหนดไมฟุงซานสายไป
จิตตั้งมั่นในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝกอบรมสมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือ
ระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถของจิต เชน ความอ่ิมใจ ความราเริง เบิกบานใจความสด
ชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ 

๓) ปญญา คือ ความรอบรู รูทั่วเขาใจ ลึกซึ้งการน าองคประกอบดานปญญามาเป็น
แนวทางในการเสริมสรางวินัยในตนเองนั้น ผูวิจัยน ามาใชในดานการคิด โดยเชื่อวาการคิดเปนองค
ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้นจะตองมีความ
รชูัดถึงประโยชนคุณคาและความส าคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ท าใหชีวิตเจริญกาวหนา 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเอง จะตองค านึงถึงการใหผูเขารับการฝกไดมีโอกาสคิด
พิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเองฝก นอกจากนั้นเมื่อผูเขารับการฝกมองเห็นประโยชนคุณคา 
และความส าคัญของการฝกแลว ยังกอใหเกิดผลโดยอัตโนมัติตอดานจิตใจและดานพฤติกรรมใหท า
หน้าที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ พบดังนี้ 
๑) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎรตามหลักของศีล 

ประกอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม พระพุทธศาสนาไม่ได้มองว่าทุกคน
แตกต่างกัน ทุกคนบนโลกเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน ให้ความเท่าเทียมกันทั้งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ 
โดยใช้หลัก ศีล ๕ เป็นตัวก าหนดสิทธิมนุษยชน สมาธิ จะต้องตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อปัญหา 
มุ่งมั่นท าหน้าที่จนส าเร็จลุล่วง และปัญญา จะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไป
ตามเหตุและผล๒๗๐  

๒) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภา
ผู้แทนราษฎร จะต้องมีการประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความเมตตาต่อกัน และมี
เป้าประสงค์เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และมีความยินดีปรีดาต่อความส าเร็จของ
ประเทศต่าง ๆ และไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องที่สร้างความแตกแยกให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน๒๗๑ 

๓) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศจะต้องพิจารณาและท าการควบคุม
ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันกับงานภายในประเทศ ซึ่งต้องมีความเมตตาต่อกัน สามารถใช้ความรู้
ความสามารถสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองได้๒๗๒ 

                                                 
๒๗๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๗๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๗๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๘๕ 

๔) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงกับความรู้ความสามารถเฉพาะตนให้รับผิดชอบ เช่น การเจรจา
และตัดสินใจในข้อตกลงต่าง ๆ จะต้องมีความรอบรู รูทั่วและเขาใจอย่างลึกซึ้ง ต้องมีบุคลิกภาพที่น่า
เกรงขาม สง่างาม เป็นต้น๒๗๓  

๕) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
แตกฉาน รอบรู้ศาสตร์หลาย ๆ สาขา มีปฏิภาณไหวพริบ จะต้องยึดหลักความมั่นคงของประเทศเป็น
ส าคัญ๒๗๔ 

๖) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไมม่ีอ านาจต่อรอง ย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ 
จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว๒๗๕  

๗) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการตัดสินใจในข้อตกลง
ต่าง ๆ จะต้องใช้ปัญญาตรึกตรองอย่างรอบคอบ ต้องรอบรู้ถึงหลักกฎเกณฑ์ ข้อตกลง ผลประโยชน์
ต่าง ๆ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศด้วย๒๗๖ 

๘) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เป็นการท าข้อตกลงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งอ านาจต่อรองต่าง ๆ ก็จะเป็นของผู้ที่มีอ านาจมากกว่า ในการพิจารณา
ข้อตกลงต่าง ๆ จึงต้องมีสติ มีความรอบรู้ มีความละเอียดรอบคอบ ต้องค านึงถึงความมั่นคงของ
ประเทศ๒๗๗ 

๙) การเข้าร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ต้องมีภาวะผู้น าตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เด็ดขาด รวดเร็วและสามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ต้อง
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือความเจริญ ความมั่นคง ของประชาชน
และประเทศชาติ๒๗๘  

                                                 
๒๗๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๗๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๗๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๗๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๒๗๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๖ 

๑๐) การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของคนในประเทศ การติดต่อ
สัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืนและร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้
ซึ่งสันติภาพของโลก ต้องมีความเห็นชอบหรือความรูความเขาใจถูกตอง เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ๒๗๙ 

๑๑) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการ เช่น การให้ความเห็นชอบข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น๒๘๐ 

๑๒) การเป็นตัวแทนของคนในประเทศ การติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืนและร่วมมือกับ
ชาติต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา อ่าน ฟัง พูด และเขียน อย่างแตกฉาน มี
ปฏิภาณไหวพริบ มีความมุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพ่ือประโยชน์ของประเทศ๒๘๑  

๑๓) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมี
ความเข้าใจ รอบรู้ และใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาได้ จะต้องมีการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม ให้มีความ
ประพฤติที่ดีงาม ทั้งทางกาย วาจา และจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติปัญญา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ๒๘๒  

๑๔) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เป็นบทบาทของผู้น า ซึ่งจะต้องมี
วิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่าง ๆ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องประกอบด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถแตกฉานในด้านต่าง ๆ จะต้องร่วมแรงร่วมใจ
สามัคคีกันท างานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย และต้องค านึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติเป็น
ส าคัญ๒๘๓  

๑๕) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในข้อตกลงต่าง ๆ จะต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพหรือ
ความสามารถให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับการเลือกตั้งเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๘๔ 

๑๖) การติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามหลักสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความประพฤติดีงาม มีคุณธรรม สามารถสื่อสารเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพราะจะต้อง
รับผิดชอบต่อความม่ันคงของประเทศ๒๘๕  

                                                 
๒๗๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๒๘๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๘๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๘๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๘๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๘๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓.  
๒๘๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๘๗ 

๑๗) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต้องท างานด้วยการใช้ปัญญาไตร่ตรอง
อย่างละเอียดรอบคอบ บางครั้งการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นอย่างดี ด้วยการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการที่ปรึกษา 
หรือคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ๒๘๖  

๑๘) บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ จึงต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศ๒๘๗ 

สรุปได้ว่า บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วนร่วมใน

นโยบายระหว่างประเทศ จะต้องมีภาวะผู้น ากล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มี

ความประพฤติที่ดีงาม มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ เข้าใจปัญหา มีปฎิภาณไหวพริบ มี

สติปัญญา มีความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ และมีคุณธรรมปกป้องความมั่นคงของประเทศ 

ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และควรส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพหรือความสามารถให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับ

การเลือกตั้งเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๗ แสดงบทบาททางการเมืองทีค่าดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเขม้แข็งในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบาย

ระหว่างประเทศ 

                                                 
๒๘๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
๒๘๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๘ 

ตารางที่ ๔.๒๔ สรุปบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วน
ร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การพัฒนาประเทศและด้านความมั่นคง

ระหว่างประเทศ 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ การให้ความเห็นชอบข้อตกลงทางด้านสิทธิ
มนุษยชน  

๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๓ การให้ความเห็นชอบข้อตกลงทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

๔ การให้ความเห็นชอบข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ 

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 

 



๑๘๙ 

๔.๓.๒ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองตามหลักไตรสิกขา 
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ตามหลักไตรสิกขา ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 

ตารางที ่๔.๒๕ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาบทบาททาง
การเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา โดยรวม 

(n=๔๐๐) 

บทบาททางการเมืองท่ีคาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา 

X  S.D. แปลผล 

๑) การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี  (หลั ก
ไตรสิกขา ขั้นศีล) ๓.๗๔ ๐.๙๕ 

 
มาก 

๒) การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี  (หลั ก
ไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) ๓.๕๖ ๐.๙๘ 

 
มาก 

๓) การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี  (หลั ก
ไตรสิกขา ขั้นปัญญา) ๕.๖๒ ๐.๒๔ 

 
มากที่สุด 

โดยรวม ๔.๐๐ ๐.๕๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่
คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ตามหลัก
ไตรสิกขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐ S.D.=๐.๕๑) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การพัฒนา
บทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) ( =๕.๖๒ S.D.= ๐.๒๔) รองลงมาได้แก่ 
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) ( =๓.๗๔, S.D.=๐.๙๕) และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) ( =๓.๕๖, 
S.D.=๐.๙๘) ตามล าดับ 

 
 
 



๑๙๐ 

ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททาง
การเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล)” 

(n=๔๐๐) 

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี  
(หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) X  S.D. แปลผล 

๑) ตัวแทนของประชาชนต้องมีความประพฤติที่ดีทั้งทาง
กาย และวาจา ๓.๖๗ ๑.๑๐ มาก 

๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องประพฤติตามกรอบ
ข้อบังคับ ๓.๗๔ ๑.๒๓ มาก 

๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องมีวินัยตามหลัก
โยนิโสมนสิการ ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 

๔) บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ต้อง
ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ ๓.๐๖ ๑.๒๗ ปานกลาง 

๕) ความส านึกรับผิดชอบต้องปฏิบัติได้จริง ๓.๑๒ ๑.๒๙ ปานกลาง 
๖) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต้อง

เคารพในสิทธิ์ของผู้อ่ืน ๒.๖๘ ๑.๒๙ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๗๔ ๐.๙๕ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล)” อยู่ในระดับมาก 
( =๓.๗๔, S.D.=๐.๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องประพฤติตามกรอบข้อบังคับ ( =
๓.๗๔, S.D.=๑.๒๓)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัวแทนของประชาชนต้องมีความประพฤติที่ดีทั้งทางกาย 
และวาจา ( =๓.๖๗, S.D.=๑.๑๐)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในนโยบาย
ระหว่างประเทศต้องเคารพในสิทธิ์ของผู้อ่ืน ( =๒.๖๘, S.D.=๑.๒๙)” ตามล าดับ 

 
 
 



๑๙๑ 

ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททาง
การเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ)”  

(n=๔๐๐) 

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี  
(หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) X  S.D. แปลผล 

๑) ตัวแทนของประชาชนต้องมีความเมตตา กรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ๓.๖๖ ๑.๑๐ มาก 

๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องพากเพียร เอาจิตฝ
กใฝใชปญญาสอบสวน ๓.๑๓ ๑.๒๒ ปานกลาง 

๓) การท าหน้าที่ ด้ านนิติบัญญัติต้อง ใช้ปัญญา
พิจารณา ๓.๓๘ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๔) บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ต้อง
เป็นผู ที่ประกอบด วยกัลยาณมิตรธรรม ๗ 
ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวา 
รูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่องลึกซึ้งได
และไมชักน าในเรื่องไมควร ๒.๔๓ ๐.๙๖ น้อย 

๕) ความส านึกรับผิดชอบต้องมีคุณธรรมก ากับ ๓.๐๙ ๐.๙๙ ปานกลาง 
๖) บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่าง

ประเทศต้องกระท าสิ่งที่ดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ๒.๘๔ ๑.๐๒ ปานกลาง 
โดยรวม ๓.๕๖ ๐.๙๘ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลัก
ไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ)” อยู่ในระดับมาก 
( =๓.๕๖, S.D.=๐.๙๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัวแทนของประชาชนต้องมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ( =
๓.๖๖, S.D.=๑.๑๐)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องใช้ปัญญาพิจารณา 
( =๓.๓๘, S.D.=๑.๐๗)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “บทบาทด้านความโปร่งใสและการ
เข้าถึงได้ ต้องเป็นผูที่ประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รู



๑๙๒ 

จักวา รูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่องลึกซ้ึงได และไมชักน าในเรื่องไมควร ( =๒.๔๓, S.D.=
๐.๙๖)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.๒๘ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคาดหวังของประชาชนที่มี

ต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททาง
การเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา)” 

(n=๔๐๐) 

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี  
(หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) X  S.D. แปลผล 

๑) ตัวแทนของประชาชนต้องเปนผูมีจิตใจและมี
บุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ 
เยื อก เย็ น  สุ ภ าพ นิ่ มนวล  สดชื่ น  ผ อง ใส 
กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสง
า มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเอง และผูอ่ืนตาม
ความเปนจริง ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องจะใช ป ญญา
พิจารณาใหรแูจงสภาวธรรม ตามความเปนจริง ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 

๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องรูจักคิดอยางมี
ระเบียบ มีเหตุผล และถูกวิธี ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๔) บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้เพ่ือ
บรรลุจุดหมายสูงสุด ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 

๕) ความส านึกรับผิดชอบต้องมีความแนวแนอยูกับ
สิ่งที่ก าลังกระท า ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อน
ลอย มีความรอบคอบ และไมผิดพลาด ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๖) บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่าง
ประเทศต้องมีความรอบรู รทูั่วเขาใจลึกซึ้ง ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 

โดยรวม ๕.๖๒ ๐.๒๔ มากที่สุด 

 

จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลัก



๑๙๓ 

ไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา)” โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =๕.๖๒, S.D.=๐.๒๔) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การตรวจสอบฝ่าย
บริหารต้องจะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรม ตามความเปนจริง, บทบาทด้านความโปร่งใส
และการเข้าถึงได้เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด และบทบาทด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ
ต้องมีความรอบรู รูทั่วเขาใจลึกซึ้ง ( =๕.๐๐, S.D.=๐.๐๐)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัวแทนของ
ประชาชนต้องเปนผูมีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่ม
นวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจัก
ตนเอง และผูอ่ืนตามความเปนจริง, การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องรูจักคิดอยางมีระเบียบ มีเหตุผล 
และถูกวิธี และความส านึกรับผิดชอบต้องมีความแนวแนอยูกับสิ่งที่ก าลังกระท า ไมฟุงซาน ไม
วอกแวก ไมเลื่อนลอย มีความรอบคอบ และไมผิดพลาด ( =๔.๕๘, S.D.=๐.๔๙)” และไม่มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ตามล าดับ 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ดังนี้ 
๑. บทบาททางการเมืองของนักการเมืองเป็นสีสันทางการเมือง มีการใช้คุณสมบัติของ

การเป็นสตรีท าให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น ช่วยลดความรุนแรงทางการเมืองลงได้ ด้วยคุณสมบัติ

ที่สตรีมีความละเอียดรอบคอบ และมีหิริโอตตัปปะ ซึ่งคุณสมบัติสองประการนี้จะท าให้สตรีมีการคิด

ตรึกตรองก่อนลงมือปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๖ ด้าน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ 

ตามที่ประชาชนคาดหวังได้ นอกจากนั้นแล้วสตรียังมีความเป็นแม่โดยสัญชาติญาณ คือ มีจิตใจ

อ่อนโยน มีการประนีประนอม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับทุก ๆ ฝ่าย ข้อดีของนักการ เมืองสตรี คือ 

ความทุ่มเท เพราะผู้หญิงมักจะไม่มีการหลงอบายมุข จึงมีเวลาที่จะทุ่มเทในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น 

ประการส าคัญคือแม่ทุกคนอยากเห็นลูก ๆ ได้ดิบได้ดีมีความสุขทุกคน ส่วนใหญ่สตรีจะมีการเคารพใน

กฎ กติกา ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย อย่างเข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น การเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด ๒๐๑๙ 

ทั่วโลก ส าหรับในประเทศไต้หวัน ซึ่งมีผู้น าที่มองการณ์ไกล มีการวางแผนล่วงหน้า จนสามารถน าพา

ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติได้ และยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยการผลิตและจ าหน่ายหน้ากาก

อนามัยทั่วโลกอีกด้วย ในด้านการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีตามหลักไตรสิกขา 

ก็จะเห็นว่าสตรีมีความมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงจังและจริงใจ และต้องมีความรอบรู้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการศึกษาข้อมูล น ามาวิเคราะห์วางแผนเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์



๑๙๔ 

ล่วงหน้า การน าหลักไตรสิกขามาบูรณาการใช้เพ่ือพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีมีความ

สอดคล้องเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดมุมมองที่นักการเมืองผู้ชายมองสตรีเป็นเพียงแม่บ้าน เนื่องด้วย

สตรีจะยึดมั่นในศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเป็นคนรอบคอบ มี

หิริโอตตัปปะ (ศีล) มีความขยัน อดทน และมุ่งมั่น (สมาธิ) รอบรู้เท่าทันสถานะการณ์ (ปัญญา) ถึง

พร้อมด้วยความสามารถท่ีจะน ามาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี๒๘๘ 

๒. ปัจจัยที่มีความส าคัญและส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรี คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ที่จะต้องมีคุณสมบัติความเป็นสตรี เป็นนักวิชาการ เป็นนักอภิปราย เป็นคนเข้มแข็ง ยอมรับในกฎ

กติกา ข้อบังคับ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีจะต้องมีบทบาททั้ง ๖ ด้าน ส าหรับความคาดหวัง

ของประชาชนที่อยากเห็นบทบาททางการเมืองที่ดีของสตรีในเชิงสร้างสรรค์ บทบาททางการเมืองของ

สตรีตามความคาดหวังคือ ๑) จะต้องมีความจริงใจ ซึ่งเป็นสัจจะที่ต้องปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 

๒) จะต้องมีความใฝ่รู้ มีฉันทะในการพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ๓) จะต้องมีความรับผิดชอบ 

ตามบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรับผิดชอบในบทบาทของความเป็นสตรี  ๔) 

ความสามารถทางสติปัญญา จะต้องมีความรอบรู้และมีความสามารถ ๕) มีสติ มีความรอบคอบ 

เฉลียวฉลาด ๖) ต้องมีธรรมะคารวตา เคารพในธรรมะ กฎ กติกาของบ้านเมือง และต้องเคารพใน

ประเพณีท่ีดีงามของบ้านเมือง ๗) จะต้องมีหิริโอตตัปปะ มีความรู้สึกไวต่อบาปและบุญ๒๘๙  

๓. จากสถิติข้อมูลของพรรค ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดจ านวน ๒๔ คน เป็นสตรีจ านวน ๓ ท่าน

จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อย และมีเปอร์เซ็นต์ที่เพ่ิมขึ้นก็ค่อนข้างน้อย ประชาชน

ส่วนใหญ่จะมองบทบาทของสตรีในด้านครอบครัว ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว

ค่อนข้างเยอะ ซึ่งบทบาททางการเมืองยังมีน้อย เลยท าให้งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองสตรีก็

ยังมีไม่มากนัก ส าหรับในต่างประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย จะเห็นว่าบทบาททางการ

เมืองของสตรีเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้จะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้

สตรีเข้ามาแสดงบทบาททางการเมือง ที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อประชาชนพลเมือง นอกจากรับผิดชอบ

ในครอบครัว จุดมุ่งหวังของคนที่ให้ความส าคัญกับบทบาททางการเมืองของสตรี มีความมั่นใจในสตรี

มากกว่าผู้ชาย ความท้าทายประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบทบาททางการเมืองให้สตรีเข้ามาสู่การเมือง

เพ่ิมมากข้ึน จะเป็นพัฒนาการที่ดีทางการเมืองอีกด้วย๒๙๐ 

                                                 
๒๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๑ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๓ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๗ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๙๕ 

๔. องค์ความรู้ที่ได้ทางการวิจัยควรมีอะไรแปลกใหม่ อยากเห็นองค์ความรู้ที่ได้ เห็นแล้ว

ฉุกคิด สะดุดใจ มีความเป็นจริงเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 

โดยการน าหลักไตรสิกขามาพัฒนาบทบาททางการเมืองในความคาดหวังของประชาชนตามบทบาท

ทั้ง ๖ ด้าน ส าหรับความคาดหวังของประชาชนต้องการให้ตัวแทนของประชาชนเป็นผู้มีคุณธรรม มี

หิริโอตตัปปะ ซึ่งหลังจากปี ๒๔๗๕ จะเห็นว่าการเมืองล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเพราะผู้ชาย ก็

เลยมีความคาดหวังที่จะเห็นสตรีเข้ามามีบทบาททางการเมือง เนื่องจากผู้หญิงมีความหนักแน่นกว่า

ผู้ชาย มีหิริโอตตัปปะสูงกว่าผู้ชาย จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ส าหรับสตรี เช่น การมีบทบาทหน้าที่ใน

การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ตรวจสอบหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ โดยธรรมชาติ

ผู้หญิงตรวจสอบผู้ชายเป็นเรื่องที่ยาก ในการปฏิบัติหน้าที่โดยปัจเจกบุคคลท าหน้าที่เหมาะสมตาม

ความคาดหวังของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ยาก ที่สตรีจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองให้เทียบเท่า

ผู้ชาย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีมีเพียงน้อยนิดเมื่อ

เทียบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้ชาย เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง

เป็นปัจจัยภายนอก ก็จะเห็นว่าผู้หญิงยังไม่ให้การยอมรับผู้หญิงด้วยกันเองเลย เช่น กลุ่มอาชีพสตรี ยัง

เลือกผู้ชาย แล้วสตรีจะเข้ามาแสดงบทบาทได้อย่างไร จะท าอย่างไรให้พ้ืนฐานความคิดที่จะให้ผู้หญิง

เข้ามามีบทบาททางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น ทั้งที่บทบาทได้ก าหนดไว้อย่างดีในรัฐสภา แต่ยังไม่มีการ

กระท าท่ีมีผลดีเกิดข้ึนเลย ถือว่ายังไม่มีการพัฒนา แล้วจะแสดงบทบาททางการเมืองที่ดีได้อย่างไร๒๙๑ 

๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในความหมายทางวิชาการ ผู้แทนราษฎรก็คือผู้น า ความเป็น

ผู้น า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่มาก มีจ านวนจ ากัด ส าหรับประเทศไทยใน

ขณะนี้มีจ านวน ๕๐๐ คน แล้วท าไมจึงมาให้ความส าคัญกับสตรีในบทบาททางการเมือง ในความเป็น

จริงการปกครองของโลกดั้งเดิมนั้นไม่เปิดโอกาสให้สตรีได้เป็นผู้น า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ความ

เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้น สิทธิเท่าเทียมกัน ก็เกิดลัทธิสตรีนิยมขึ้น ซึ่งท าให้สตรีที่มีแต่งงาน มีลูกแล้ว

สามารถกลับไปใช้ค าน าหน้าว่านางสาวได้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยิ่งเป็นการเน้นให้

เห็นถึงความส าคัญของบทบาทสตรี เมื่อผู้แทนได้เป็นผู้น า ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ตาม

ทฤษฎีในยุคคลาสสิคของบิดาแห่งรัฐศาสตร์ คือ อริสโตเติล ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าจะต้องประกอบด้วย

หลัก ๓ ประการ ดังนี้ ๑) ผู้น าจะต้องเข้มแข็งมากกว่าคนอ่ืน ๒) ผู้น าจะต้องมีรู้ดีกว่าคนอ่ืน ๓) ผู้น า

จะต้องมีคุณธรรมสูงกว่าคนอ่ืน เพราะฉะนั้นเมื่อน ามาสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี จึงต้องพัฒนา

ตนเองมาสู่ ๓ ประการดังกล่าว ในขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีของประเทศไทยได้

                                                 
๒๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๕ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๙๖ 

พัฒนา ๓ ประการนี้หรือยัง ถ้าหันมาพิจารณาสังคมไทย จะพบสิ่งที่โดนล้อเลียนกันมากถึงประเด็น

ที่ว่าความรู้ไม่คู่กับต าแหน่ง หลายกระทรวงหลายหน่วยงานมีรัฐมนตรีประจ ากระทรวงที่มีความรู้

ความสามารถไม่ตรงกับต าแหน่ง เกิดการร้องเรียนกันมาก ส่วนเรื่องคุณธรรมมีปัญหามากในสังคมไทย 

มีการทุจริตคอรัปชั่นมากมาย เล่นพรรคเล่นพวก ดังนั้นการน าหลักไตรสิกขามาพัฒนาบทบาททาง

การเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และเหมาะสมอย่างยิ่ง๒๙๒ 

๖. เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ สตรีได้มีบทบาทที่หลากหลายสาขาอาชีพมากขึ้น ใน

บทบาททางการเมืองก็เป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจ บางประเทศก็มีผู้น าเป็นสตรี หรือ

เคยมีผู้น าเป็นสตรี เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ส าหรับประเทศ

ไทยเองก็มีนักการเมืองสตรีในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น อบจ. อบต. ก็มีนักการเมืองสตรีเป็นจ านวนไม่

น้อย เมื่อสตรีเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ความคาดหวังของคนก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ประชาชนอาจจะเบื่อหน่ายนักการเมืองที่เป็นผู้ชายก็ได้ ยิ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และมีความเจริญเป็นอย่างมาก ส าหรับประเด็นการพัฒนาเพ่ือ

ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีตามบทบาททั้ง ๖ ด้าน จะท าอย่างไรจึงจะเพ่ิมพ้ืนที่ให้สตรีเข้า

มาเป็นตัวแทนของประชาชนมากขึ้น การตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยผ่านระบบรัฐสภา ก็ต้องท าตาม

บทบาทที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีการอภิปรายกันในรัฐสภา มีการตั้งกระทู้ในญัตติต่าง ๆ การส่งเสริม

บทบาททางการเมืองสตรีด้วยการเพ่ิมโควต้าพรรคการเมืองให้สมาชิกในพรรคที่เป็นสตรีได้ท าหน้าที่

ในการอภิปราย การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และด้านอื่น ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่ให้นักการเมืองสตรีด้วยการ

แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ให้มีความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ด้วย๒๙๓ 

๗. จากองค์ความรู้ กรอบแนวคิดการวิจัย และค าถามในประเด็นโฟกัสกรุ๊ป ค าถามการ

วิจัยในข้อที่ ๑ คือ ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระดับ

การศึกษา และอิทธิพลของครอบครัว ส าหรับปัจจัยภายนอก คือ อิทธิพลของสื่อ และอุดมการณ์ทาง

การเมือง ส่งเสริมบทบาททางการเมืองทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ ระดับการศึกษาที่สูงท าให้นักการเมืองสตรี

เป็นอย่างไร หรือครอบครัวต้องมีบทบาทสงบนิ่งจึงจะท าให้สตรีมีบทบาททางการเมืองได้ดี อิทธิพล

ของสื่อท าให้เกิดผลดีอย่างไรต่อการแสดงบทบาททางการเมืองของสตรี และอุดมการณ์ทางการเมือง

ส่งเสริมต่อการมีคุณธรรมในการแสดงบทบาททางการเมืองสตรีได้มากน้อยเพียงใด มีการทุจริตคอรัป

                                                 
๒๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๙ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๙๗ 

ชันน้อยกว่านักการเมืองผู้ชายหรือไม่ ส าหรับข้อที่  ๒ เป็นความคาดหวังของประชาชน เป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ ต้องสอบถามประชาชน ผู้วิจัยต้องดูว่าด้านที่ประชาชนคาดหวังด้านใดสูงที่สุด ซึ่งเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าบทบาททางการเมืองของสตรีดีที่สุด ต้องดูว่าปัจจัยทั้งหมดไป

ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีอย่างไร เช่น การศึกษาท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีท า

หน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายหรือเปล่า มีการทุจริตคอรัปชั่นน้อยกว่า

หรือไม่ ฯลฯ ให้ตอบวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการสรุปออกเป็นประเด็นที่ส าคัญ 

ๆ และให้น าการวิจัยเชิงปริมาณไปสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านที่มีผลการวิจัยต่ าว่าเป็น

เพราะเหตุใด สมมติว่าประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับต่ า 

ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับ น้อย ผู้วิจัยจะต้องไปสัมภาษณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 

และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เป็นต้น ได้ค าตอบที่ชัดเจนเป็นไปตามกระบวนการของการวิจัยแบบผสาน

วิธี การสัมภาษณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีต้องก าหนดว่าจะศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลของการสัมภาษณ์จะเป็นค าตอบที่ชัดเจนว่าการแสดงบทบาท

ทางการเมืองของสตรีเป็นแบบใด ส าหรับค าถามวิจัยข้อที่ ๓ เมื่อได้ผลการวิจัยทั้ง ๒ ข้อแล้วจะน ามา

พัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ในระดับศีล 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีมีความประพฤติที่ดีงาม วาจาอ่อนหวาน มีความละเอียดรอบคอบ 

ระดับสมาธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีมีความแน่วแน่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับปัญญา 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีมีความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีข้อมูลรอบรู้ 

รอบด้าน และมีความเข้าใจ ให้ผู้วิจัยสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ น ามาสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้

ให้ชัดเจน๒๙๔  

๘. การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมบทบาททางการเมือง จะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและ

คุณลักษณะของความเป็นสตรีที่ดีกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ชาย ในด้านความเป็นเพศแม่ของสตรี 

มีความมุ่ งมั่นมากกว่าผู้ ชาย ซึ่ งมาจากอิทธิพลของครอบครัว ผู้ วิจัยก็สามารถเสนอได้ว่ า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีย่อมแสดงบทบาททางการเมืองได้ดีไม่น้อยกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ชาย ซึ่งอาจจะมีการส่งเสริมด้วยการเพ่ิมโควต้านักการเมืองสตรีโดยก าหนดไว้ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน๒๙๕ 

                                                 
๒๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๔ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๙๘ 

๙. บทบาททางการเมืองของสตรีจะต้องมีคุณภาพสูงกว่าคนทั่วไป สตรีจะต้องเข้มแข็ง 

เสียสละ ขยัน อดทน มีความรู้ความสามารถ มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ สตรีเป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะ

พิเศษ ชักจูงใจให้เกิดความชอบธรรม แสวงหาความร่วมมือให้ผลงานส าริดผล บทบาททางการเมือง

ของสตรีจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นผู้น าซึ่งมีอยู่ในคุณลักษณะของ

สตรีเองไม่น้อยไปกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ชายเลย๒๙๖ 

๑๐. บทบาททางการเมืองของสตรีในประเทศไทยมีสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากสตรีมัวแต่ท า

หน้าที่ภรรยาอย่างหนักตามวัฒนธรรมของสังคมไทยและค่านิยมแบบไทย หากต้องการให้มี

นักการเมืองสตรีมากขึ้นควรจัดตั้ง “องค์กรปกป้อง ส่งเสริม และคุ้มครองนักการเมืองสตรี” เพ่ือท า

หน้าที่ส่งเสริมให้สตรีเข้ามาท าหน้าที่ทางการเมืองมากข้ึนอย่างมั่นใจ๒๙๗ 

                                                 
๒๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๘ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๙๙ 

สรุปจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับผลการวิจัย และมีการเสนอแนะ

เพ่ิมเติม ในหลายประเด็น ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

สรุป บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

บ ท บ า ท ท า ง

การเมืองของสตรี

ต ่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัติ

ห น ้า ที ่ใ น ส ภ า

ผู้แทนราษฎร 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

ด้านการเป็นตัวแทน
ของประชาชน 

- การเป็นสมาชิกพรรค

การเมือง  

- การลงรับสมัครเลือกตั้ง 

- การเป็นสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร 

- ก า ร ก่ อ ตั้ ง พ ร ร ค

การเมือง  

- อ ง ค์ ก ร ป ก ป้ อ ง 

ส่งเสริม และคุ้มครอง

นักการเมืองสตรี 

 

- ก า ร แ ส ด ง ม ติ

มหาชน  

- ให้มีระบบโควตาใน

ระบบบัญชีรายชื่อ 

- ผลั กดั น ให้ สต รี มี

บทบาททางการเมือง

ในรัฐสภา 

- การสร้างเครือข่าย

เ พ่ื อ ค ว า ม รู้ ค ว า ม

เ ข้ า ใ จ ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย  

- ก า ร ก า ห น ด เ ข ต

เลือกตั้งที่มีผลต่อการ

ส ร้ า ง พ้ื น ที่ ท า ง

การเมืองของสตรี  

- ก า ร ร ณ ร ง ค์ ใ ห้

ผู้หญิงมีความกล้าใน

ก า ร ล ง ส มั ค ร รั บ



๒๐๐ 

บ ท บ า ท ท า ง

การเมืองของสตรี

ต ่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัติ

ห น ้า ที ่ใ น ส ภ า

ผู้แทนราษฎร 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

เลือกตั้ง 

ด้านการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหาร 

- ก า ร อ ภิ ป ร า ย ใ น

รัฐสภา  

- มีการตั้งกระทู้ในญัตติ

ต่าง ๆ  

- จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล

ปฏิบัติงานประจ าปี 

- จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล

ปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งปี

เ ส น อ ต่ อ ส ภ า

ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 

และคณะรัฐมนตรีตาม

ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ

เหมาะสม 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจเงินแผ่นดิน  

- คณะกรรมการวินัย

ทางงบประมาณและ

การคลัง ผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และ

ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน  

- การสร้ า ง โอกาส

ความเสมอภาค 

- ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมาธิการ 

- การแต่งตั้งคณะอนุ

กรรมาธิการ 

- ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ร า ย ง า น ต่ อ

สาธารณชน  

- การติดตามผล 

ด้านการท าหน้าที่
ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 

- การมีส่วนร่วมในการ

เสนอญัตติ 

- การมีส่วนร่วมในการ

เสนอร่างพระราชบัญญัติ 

- ที่ปรึกษากระบวนการ

ยุ ติ ธ ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ ค ดี

ข่มขืน  

- ให้ผู้ หญิ งได้มีส่วน

ร่วมในการพิจารณา

กฎหมาย 

- การรับรองมติต่าง ๆ 

ให้ปรากฏในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

- คณะกรรมการที่

ปรึกษา 

- ผ ลั กดั น ให้ ส ต รี มี

ส่ วนร่ วม ในการท า

ประชามติ 

- การแต่งตั้งสตรีเป็น

คณะกรรมาธิการ 

- การแต่งตั้งสตรีเป็น

คณะอนุกรรมาธิการ 



๒๐๑ 

บ ท บ า ท ท า ง

การเมืองของสตรี

ต ่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัติ

ห น ้า ที ่ใ น ส ภ า

ผู้แทนราษฎร 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

- การติดตามผล  

ด้านความโปร่งใส
และการเข้าถึงได้ 

- ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ น
ต าแหน่งโฆษกพรรค 
- การเปิดช่องทางให้รัฐสภา
พบประชาชน เช่น 
อินเทอร์เน็ต  
- การเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-โครงการอาสาสมัครดิ
จิตัล 

- การเข้าถึงเทคโนโลยี 
- การลดความเหลื่อม
ล้ า 
- การพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- การ พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี 
- การกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล 
- การสร้างเครือข่าย
อาสาสมัคร 
- การติดตามผล 

ด้ า น ค ว า ม ส า นึ ก
รับผิดชอบ 

- นโยบายต่าง ๆ   
- โครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาล เช่น โครงการคนละ
ครึ่ง เป็นต้น 
- ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติต่าง  ๆ 

- รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
นโยบายของพรรค
การเมือง 
- รับผิดชอบต่อนโยบาย
ของรัฐบาล 

- ก า ร ร ณ ร ง ค์ ใ ห้

ผู้ หญิ ง เ ลื อกผู้ หญิ ง

ด้วยกันเอง  

- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมาธิการ 

- การแต่งตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการ 
- การรณรงค์ 

ด้านการมีส่วนร่วม
ในนโยบายระหว่าง
ประเทศ 

- การให้ความเห็นชอบ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ 
- การให้ความเห็นชอบ
ข้อตกลงทางด้ านสิ ทธิ

- การส่ง เสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 
- เสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้หญิงเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียม 

- การเ พ่ิมศักยภาพ

หรือความสามารถ

ให้แก่ผู้หญิงที่ ได้รั บ

การเลือกตั้ ง เ พ่ือให้



๒๐๒ 

บ ท บ า ท ท า ง

การเมืองของสตรี

ต ่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัติ

ห น ้า ที ่ใ น ส ภ า

ผู้แทนราษฎร 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ท าแล้ว ต้องท า ควรปฏิบัติ 

มนุษยชน 
- การให้ความเห็นชอบ
ข้ อ ต ก ล ง ท า ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาประเทศและ
ด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ 
- องค์การเพ่ือการ
ส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเพ่ิม
พ ลั ง ข อ ง ผู้ ห ญิ ง แ ห่ ง
สหประชาชาติ 
- ลัทธิสตรีนิยม 
- คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาต ิ

- การพัฒนากลไกสิทธิ
มนุษยชนเป็นเอกภาพ
มากขึน้  
- การเผยแพร่ความรู้ใน
เรื่องสิทธิมุนษยชนให้
แพร่หลายมากขึ้น  
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ใ ห้ ข้ อ แ น ะน า แ ล ะ
เผยแพร่รายงานกรณี
สิทธิมนุษยชน  
- การพัฒนาตนเองให้
ก้ า ว ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ ยนแปลง  ด้ าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ด้านภาษา 

สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ อย่ า งมีประสิ ทธิ 

ภาพ 

- ผลักดันให้ส่งเสริม

สิ ท ธิ ส ต รี นิ ย ม ใ น

ประเทศไทย 

- คณะกรรมการที่

ปรึกษา 

- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมาธิการ 

- การแต่งตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการ 
- การติดตามผล 



๒๐๓ 

๔.๕ องค์ความรู ้
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร

ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้  สรุปเป็น
ความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ในแต่ละด้านดังนี้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร

ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
ดังกล่าวสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 



๒๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๘ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 

ด้านการเป็น
ตัวแทนของ
ประชาชน 

ด้านการ
ตรวจสอบฝ่าย

บริหาร 

ด้านการท าหน้าท่ี
นิติบัญญัติ 

ด้านความโปร่งใส
และการเข้าถึงได้ 

ด้านความส านึก
รับผิดชอบ 

ด้านการมีส่วน
ร่วมในนโยบาย
ระหว่างประเทศ 

- ผลั ก ดั น ใ ห้ มี

องค์กรปกป้อง 

ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ

คุ้ ม ค ร อ ง

นักการเมืองสตรี 

- ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี

ร ะ บ บ โ ค ว ต า

ส าหรับผู้หญิงใน

ร ะ บ บ บั ญ ชี

รายชื่อ 

 

- กา รแต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมาธิกา

ร 

- การแต่ ง ตั้ ง

ค ณ ะ อ นุ

กรรมาธิการ 

- การมีส่วนร่วม

ใ น ก า ร เ ส น อ

ญัตติ 

- การมีส่วนร่วม

ในการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติ 

- การมีส่วนร่วม

ในการพิจารณา

กฎหมาย 

- การรับรองมติ
ต่ า ง  ๆ  ใ ห้
ป ร า ก ฏ ใ น
ก ฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญ 
 

- การท าหน้าที่
ใ น ต า แ ห น่ ง
โฆษกพรรค 
- โครงการอาสา 
สมัครดิจิตัล 
- ก า ร พั ฒ น า
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยี 
- การกลั่นกรอง
และตรวจสอบ
ข้อมูล 
- ก า ร ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย
อาสาสมัคร 

- รับผิดชอบ
ระหว่างสมาชิก
รัฐสภากับสังคม 
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ
ปัจเจกบุคคล 
- รับผิดชอบใน
การซักถามฝ่าย
บ ริ ห า ร  ก ลุ่ ม
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 
ประชาชน และสื่อ 
- รับผิดชอบต่อ
นโยบายพรรค
การเมือง นโยบาย
คณะรัฐมนตรี  

- การมีส่วนร่วม

ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม 

การที่ปรึกษา 

- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมาธิกา

ร 

- การแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการ 

การศึกษา 

- มีความมั่นใจ 
- กล้าหาญ 

อิทธิพลของครอบครัว 

- เป็นแรงจูงใจ 
- ประสบการณ ์

อิทธิพลของสื่อ 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ตรวจสอบการท างาน 

อุดมการณ์ทางการเมือง 

- เปิดโอกาส 

ศีล (คุณธรรม) การปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย 

 

สมาธิ (ตั้งใจ) การมีความตั้งมั่นในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

 

ปัญญา (ความรู้) การมีความรอบ
รู้ในการออกกฎหมาย 

 



๒๐๕ 

๔.๕.๑ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
สรุปได้ว่า การเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นบทบาททางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ใน

สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง ผู้แทนไม่ควรบิดเบือนเจตจ านงของประชาชน หากแต่จะต้องท า
ตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้แทนควรเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนรวม
อย่างแท้จริง จึงจะท าให้การกระท าทางการเมืองและการอยู่ในต าแหน่งด้วยสถานภาพของ
ผู้แทนราษฎรมีความชอบธรรม ความคาดหวังของประชาชนต้องการเห็นบทบาททางการเมืองของ
สตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จะต้องมีความเมตตา ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดี มีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นผู้
ประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมให้ทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ
ยุติธรรม โดยไม่มีการผูกขาดผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลมี
ก าลังใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาความถนัดและความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น และพัฒนา
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับประชาชน ตัวแทนของประชาชนสามารถให้
ความช่วยเหลือโดยมิต้องรอให้มีการร้องขอ หรือรอค าสั่ง สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชน
เดือดร้อน เช่น จัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีที่พักอาศัยและอาหารรวมทั้งจ าเป็นอย่างอ่ืนส าหรับชีวิตพอสมควรแก่
สภาวะ บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องมีบทบาทภายในและภายนอกสภา การมีความ
ยินดีท าหน้าที่อย่างสุดความสามารถ มีจิตสาธารณะ สามารถเป็นปากเสียงแทนประชาชนในการ
เรียกร้องสิทธิ์ต่าง ๆ ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลมีก าลังใจและมี
แรงจูงใจในการพัฒนาความถนัดและความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น และพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับประชาชน ต้องรู้จักข่มใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบง าจิตใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เกรี้ยวกราด ไม่ใช้อารมณ์ มีเมตตาประจ าใจ ไม่เบียดเบียนประชาชน ไม่หลง
อ านาจบีบคั้นประชาชนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว มีความรอบคอบอ่อนโยน เอาใจใส่ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างละเอียดรอบคอบ มีความสมดุลทางด้านร่างกาย วาจา เป็นผู้ที่มีสมาธิตั้งมั่นทางจิตใจ 
มีปัญญารอบรู้ออกกฏหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ 

๔.๕.๒ ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
สรุปได้ว่า การตรวจสอบฝ่ายบริหารจะต้องมีความยุติธรรม ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 

เป็นไปตามหลักกฎหมาย มีความซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน และรักษาความสุจริตทางพฤติกรรม การ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารจะต้องกระท าด้วยความละเอียด รอบคอบ มีเมตตาประจ าใจ มีสติ มีสมาธิ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยก าลังใจ ก าลังความคิด ก าลั งสติปัญญา และ
สมาธิ ไมหันเหไปทางอ่ืน จนการตรวจสอบฝ่ายบริหารส าเร็จลุลวงและไม่เอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
จะต้องมีความอดทน แม้จะถูกยั่วยุด้วยค าพูดก็ไม่ท้อแท้หมดก าลังใจ มีความเข้มแข็งไม่เบี่ยงเบนไป



๒๐๖ 

จากบรรทัดฐานอันดีงามของสังคม จะต้องมีความจริงใจด้วยการไม่ปฏิบัติผิดไปจากกฎข้อบังคับทาง
ศีลธรรม และที่ส าคัญยิ่งตัวแทนจะต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ซึ่งมีหน้าที่บริหาร
ประเทศชาติและสังคมให้ได้รับความสงบสุข  

๔.๕.๓ ด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ 
สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องการท าหน้าที่นิติบัญญัติของรัฐสภาโดยมุ่งเน้น

ประเด็นกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย ฉะนั้นเนื้อหาและคุณภาพของกฎหมายที่ตราออกมา
จะต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายที่ดีต้องมีความถูกต้องเป็นธรรม การบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่ าง
เคร่งครัด ต้องค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของสมาชิก ต้องค านึงถึงความคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของทุกภาคส่วน และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย  ซึ่งต้องยึดหลักนิติ
ธรรม ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วย
กฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาหลักความเป็น
อิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย และหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ต้องด ารงไว้ซึ่งความม่ันคงของประเทศ 

๔.๕.๔ ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
สรุปได้ว่า ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ จะต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยการ

กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ส่วนภูมิภาค ให้ประชาชนท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้รัฐสภา ด้วยการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรักษา เป็นการปลูกฝังสามัญส านึกรักหวงแหนในสิ่งที่ได้สร้างขึ้น 
และพร้อมที่จะปกป้องรักษา ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการรับฟังข่าวสารที่ทางรัฐสภาถ่ายทอดออกไปเพียง
ฝ่ายเดียว ช่องทางการเข้าถึงรัฐสภาต้องมีหลากหลาย และต้องมีความเหมาะสมกับประชาชน 
เนื่องจากในสังคมมีหลากหลายระดับชนชั้น การเข้าถึงของแต่ละระดับชั้นย่อมแตกต่างกันไป การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ จะต้องไม่มีการแบ่งชนชั้น สร้างช่องทางการเข้าถึงรัฐสภาให้เหมาะสมกับ
สถานะของประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชิงรุก เช่น การจัดสัญจรพบปะประชาชน เชิงรับ เช่น การ
เปิดสายด่วนรัฐสภาเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  เป็นต้น ใน
ปัจจุบันรัฐสภาเผยแพร่การด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีความ
รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารสองทาง การอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้รายงานข่าว จะต้องมี
สื่อมวลชนที่มีความเป็นกลาง เนื้อหาที่ถ่ายทอดมีความถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยไม่มีการยั่วยุให้เกิด
ความแตกแยกเพ่ือหวังผลประโยชน์ 

๔.๕.๕ ด้านความส านึกรับผิดชอบ 
สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องให้การปกป้องคุ้มครอง

ผู้คนให้มีความปลอดภัยจากอันตรายและการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ควรเสียสละความสุขส่วนตัว มี



๒๐๗ 

ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สามารถตอบข้อซักถามของประชาชนให้ชัดเจน 
หน้าที่การสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ต้องรักษาความสุจริตทางพฤติกรรม  ประพฤติธรรมไม่
คลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานอันดีงามของสังคม รวมทั้งไม่ปฏิบัติผิดไปจากกฎ
ข้อบังคับทางศีลธรรมด้วย และจัดการลงโทษผู้ฝ่าฝืนบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีสติพึงระลึกเสมอว่า นักการเมืองการปกครอง มีหน้าที่บริหารประเทศชาติและ
สังคมให้ได้รับความสงบสุข ความสงบสุขถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของการบริหารประเทศชาติ  
เพราะฉะนั้นต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม เพ่ือรับผิดชอบต่อบุคคล สังคม และองค์กร ยึด
มั่นอุดมการณ์ ปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศชาติและสังคมให้ได้รับความสงบสุข สร้างสัมพันธไมตรีกับ
ชาติอ่ืนและร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของ
โลก ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอ านาจ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยการค านึงถึงความมั่นคง
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ 

๔.๕.๖ ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ตามหลักสิทธิมนุษยชน (ร่วมท า) 

เป็นการปกครองประชาชนด้วยความเมตตาแล้วสามารถสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง เป็นตัวแทน
ของประเทศในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืน เพ่ือประโยชน์สุขของชาวประชา  ควรค านึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน ไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ (ร่วมคิด) จะต้อง
มีความปรารถนาดีแก่คนทั่วไป การคิดหาวิธีช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ต้อง
ประกอบด้วยอุเบกขา ไม่จ ากัดขอบเขต ปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนด้วยสังคหวัตถุอย่างทั่วถึงกัน  และ
ร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้องวางใจเป็นกลางมองสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันสรรพสิ่ง ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก การลดความเหลื่อม
ล้ า (การสร้างความสงบ) ต้องร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษากับ
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม และพัฒนาอารยธรรมส าคัญของโลกให้เป็นมรดก
ของมนุษย์ชาติสืบต่อไป 



๒๐๘ 

๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 
ผลการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรี

เพ่ือความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ได้น าเสนอการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
การแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีตามหลักไตรสิกขา ซึ่งผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการวิจัยดังกล่าวมาสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๙ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

การเป็นตัวแทนของ

ประชาชน  

เก่ง ดี มีคุณธรรม 

การท าหน้าที่นิติบัญญัติ 

บัญญัติในกฏหมาย
รัฐธรรมนูญ 

ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

เครือข่ายมวลชน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การมีส่วนร่วมในนโยบาย

ระหว่างประเทศ 

ความมั่นคงและความเจริญกา้วหนา้

ของประเทศ 

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของ
สตรีต่อการปฏิบัตหิน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ศีล 

สมาธิ 

ปัญญา 

ศีล 

สมาธิ 
 

ปัญญา 

 

ใฝ่รู้ รับผิดชอบ 

มีธรรมะคารวตา รอบคอบ เฉลียวฉลาด 

A=Aspiration R=Responsibility 
Responsibil ity 

S = Sinful Shame and Sinful Dread 
dread 

A = Abiding by Law 

การตรวจสอบฝ่ายบริหาร  

หลักนิติธรรม 

ความส านึกรับผิดชอบ 

นโยบายพรรค 

นโยบายรัฐบาล 

SARAMAS MODEL 

S=Sincerity A=Ability 

M=Minuteness 

จริงใจ มีสติปัญญา 

หิริโอตตัปปะ 



๒๐๙ 

จากการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” อธิบายได้ว่า ความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน ๖ ประเด็น คือ ๑) การเป็นตัวแทนของประชาชน ๒) การ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ๔) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ๕) ความ
ส านึกรับผิดชอบ และ ๖) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถพัฒนาทั้ง ๖ ประเด็น
นี้ เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ตามหลักไตรสิกขา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีความประพฤติดีทางกาย และวาจา มีความตั้งมั่นของจิตในด าน
คุณธรรม เชน มีความเมตตา กรุณา มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เป็นผู้มีความรอบรู เขาใจในสรรพสิ่ง 
อธิบายได้ดังนี ้

๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตัวแทนของประชาชนตองปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าศีลพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวยแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ๓ ดาน คือ ดานสัมมาวาจา ด้านสัมมากัมมันตะ และดานสัมมาอาชีวะ ดัง
พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมจักรีวงศ์ ว่า 
“นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะอบรมให้ดีพร้อมไปด้วยกัน ประเทศเราจึงจะได้คน
ที่มีคุณภาพดีพร้อม ทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็นก าลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัยเพ่ือประคับประคอง
หนุนส าหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพ่ือประคับประคองหนุนน าความเก่ง ให้เป็นไป
ในทางท่ีถูกต้อง ที่อ านวยผล เป็นประโยชน์อันพึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว” ตัวแทนของประชาชนต้องมี
ความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา สามารถเป็น
ที่พ่ึงของประชาชนได้ ต้องมีสติระลึกได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชน มีบทบาทเป็นผู้น า มีสติสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ บังคับจิตใจของตัวเองใหอยูในสภาพที่จะท าประโยชนใหมากที่สุด 
ตัวแทนของประชาชนต้องมีความเขาใจเห็นแจงในสรรพสิ่งตามที่เปนจริงโดยสมบูรณ์ สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เพราะผู้น าใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา 

- เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นอุดมการณ์ มีความพึงใจที่จะกระท ากิจใด ๆ ใหได
รับผลส าเร็จ เอาใจใส่ด้วยความรอบคอบอ่อนโยน ไม่ทิ้งงานทั้งในและนอกสภา เป็นผู้มีป ญญา
พิจารณาใครครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อผิดพลาด อุปสรรคปัญหา ในสิ่งที่ท านั้นตาม
กระบวนการจนบรรลุผลส าเร็จ 

- เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณา ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดี มีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่
ถูกต้องดีงาม เป็นผู้ประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมให้ทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์



๒๑๐ 

อย่างเป็นธรรมและยุติธรรม โดยไม่มีการผูกขาดผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้บุคคลมีก าลังใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาความถนัดและความสามารถของตนเองให้
สูงขึ้น และพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับประชาชน ดังพระราชด ารัส
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก กล่าวว่า “เมตตาที่แท้จริงไม่มี
ขอบเขต คือ ไม่เลือกผู้รับ ไม่เลือกของเราของเขา ไม่เลือกชาติ ศาสนา และไม่เลือกมิตรศัตรู” 

- เป็นผู้ที่มีหิริ โอตตัปปะ รู้จักข่มใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบง าจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความไม่เกรี้ยวกราด ไม่ใช้อารมณ์ มีเมตตาประจ าใจ และไม่เบียดเบียนประชาชน ไม่หลงอ านาจ
บีบคั้นประชาชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว 

- เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมให้ทุกกลุ่ม
ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยุติธรรม 

- เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรมอันดี มีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  

- เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น ตรากตร าต่อสู้กับงานทุกชนิดทั้งในสภาและนอกสภา ด้วย
ความเข้มแข็ง อดทน รู้จักข่มใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบง าจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เกรี้ยว
กราด ไม่ใช้อารมณ์ มีเมตตาประจ าใจ และไม่เบียดเบียนประชาชน ไม่หลงอ านาจบีบคั้นประชาชน
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว 

- เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การปฏิบัติ หน้าที่
อย่างเข้มแข็งในสภาผู ้แทนราษฎรของนักการเมือง เกี ่ยวกับการตรวจสอบฝ่ายบริหารต้อง
ละเอียดรอบคอบ ในเชิงสร้างสรรค์ ถูกต้องเที ่ยงธรรมตรงไปตรงมาตามกฎระเบียบต่าง ๆ 
เคารพในกฏกติกา  ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ผู ้ที ่จะท าการตรวจสอบผู ้อื่น ต้อง
ตรวจสอบตนก่อน การตรวจสอบฝ่ายบริหารก็เช่นเดียวกัน ผู้ที ่จะมาท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่าย
บริหารต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
แตกฉาน รู้ถูก รู้ผิด รู้ดี รู ้ชั่ว ควรเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท คือ ฉันทะ มีใจรัก พากเพียร 
เอาจิตฝกใฝใชปญญาสอบสวนสาระ การสร างสมาธิตามหลักอิทธิบาทช่วยให้ท างานอยางมี
ความสุขและบรรลุผลส าเร็จดวยดี การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องประกอบด้วย สุตมยป ญญา 
หมายถึง ป ญญาเกิดจากการฟ ง จินตามยป ญญา หมายถึง ป ญญาเกิดจากการคิด และ
ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดจากการลงมือท า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบด้วยความชาญฉลาด จะต้องตั้งมั่นใน
ระเบียบกฏเกณฑ ์มีความพยายาม ความอุตสาหะ ความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ มีสติ มีสมาธิ ในการ



๒๑๑ 

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยก าลังใจ ก าลังความคิด ก าลังสติปัญญา และสมาธิ 
ไมหันเหไปทางอ่ืน จนการตรวจสอบฝ่ายบริหารส าเร็จลุลวง 

- มีความถูกต้องชอบธรรม มีความยุติธรรมจะต้องไตรตรอง พินิจพิจารณา เมื่อ
ประสบปญหาในการตรวจสอบ ก็ตองใครครวญพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ เหลานั้นดวยอุบายปัญญา 
เพ่ือให้เกดิความโปร่งใสชัดเจน และบรรลุเป้าหมาย 

- เป็นการถ่วงดุลอ านาจทางการบริหารราชการแผ่นดิน  การตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็น
การถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน 

- จะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  การตรวจสอบฝ่ายบริหารจะต้องมีความ
ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ เป็นไปตามหลักกฎหมาย มีความซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน และ
รักษาความสุจริตทางพฤติกรรม 

๓) ด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ ควรน าองคประกอบดานศีลมาเป
นแนวทาง น ามาใชในด้านพฤติกรรม ดานความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และการ
เคารพในสิทธิของผูอ่ืน ศีลมีความยุติธรรมเสมอ การท าหน้าที่นิติบัญญัติเป็นกระบวนการที่ครอบคลุม
การพัฒนามนุษย ไมวาจะเปนการพัฒนาทางกายและสังคม (ศีลสิกขา) การพัฒนาทางอารมณ (จิต
สิกขา) และการพัฒนาปญญา (ปญญาสิกขา) หลักไตรสิกขาจึงน าไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
มนุษยไดในทุก ๆ ดาน การท าหน้าที่นิติบัญญัติจึงต้องมีความสอดคล้องกันในด้านการฟัง ความคิด 
และการปฏิบัติ หรือ การท าหน้าที่นิติบัญญัติโดยใช้ สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยป
ญญา นั่นเอง 

- กฎหมายจะต้องมีความยุติธรรม ดังพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมจักรีวงศ์ ความว่า “กฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความ
ยุติธรรม ความยุติธรรมจึงควรมาก่อนและอยู่เหนือกฎหมาย และการใช้กฎหมายนั้นจะต้องรักษา
ความยุติธรรมมิใช่เพื่อรักษาตัวกฏหมาย” 

- กฎหมายจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสมาธิมุ่งมั่นในการท าหน้าที่นิติบัญญัติ ให
ส าเร็จลุลวงตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ 

- กฎหมายจะต้องลดความเหลื่อมล้ าในสังคม จะต้องไตรตรองด้วยปัญญาเพ่ือที่จะสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงต้องท าการทดสอบทดลองว่า
สามารถใหผลไดจริง จนประสบความส าเร็จ 

- ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงต้องยึดหลักนิติธรรม ได้แก่ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและ



๒๑๒ 

ฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มี
ความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

- ไม่ขัดต่อหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
ควรบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

- มีความรอบรู้ ละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหไดรับผลส าเร็จ ถูกต้องตรงไปตรงมา อย่างมีเหตุผล 
เที่ยงตรง และยุติธรรม 

๔) ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ซึ ่งเป็นการเผยแพร่กิจการ
รัฐสภาต่อสาธารณะต้องค านึงถึงความมั่นคง คือ กลั่นกรองข้อมูลตามหลักของศีลข้อที่ ๒ ว่า
ด้วยห้ามพูดปด ห้ามพูดเท็จ ต้องเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นจริงที ่มีการกลั ่นกรองอย่ างละเอียด
รอบคอบ ชัวร์แล้วค่อยแชร์ ผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ควรลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่สร้าง
ความแตกแยกทางความคิด ปัจจุบันนี้ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบ
สองทาง สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รัฐสภาสามารถเผยแพร่ผ ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ ่งมีความสะดวก รวดเร็ว  เข้าถึง
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยต้องอาศัยผู้สื่อข่าว และผู้รายงานข่าว ท าหน้าที่เผยแพร่งานของ
รัฐสภาต่อประชาชน ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยที่อ านวยความสะดวกให้กับสื่อสามารถรายงานความ
เคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาให้ประชาชนทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงโดยเท่า
เทียมกัน การเผยแพร่กิจการของรัฐสภาเพื่อความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ต องใชทั้งปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ 

- จะต้องค านึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องเป็นหูเป็นตาให้องค์กรช่วยสนับสนุนผู้ที่อยู่ในอ านาจที่ถูกต้องและบรรทัดฐานอันเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ซึ่งท าให้เกิดการเผยแพร่ความคิดให้แพร่หลายในสังคม พร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกิจกรรมของ
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และสร้างความสอดคล้องและก่อให้เกิดฉันทามติในสังคม 

- การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการ
รับรองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน เช่น สิทธิในการพูด สิทธิในการเขียน สิทธิในการประกอบอาชีพ 
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการนับถือศาสนา ซึ่งต้องเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกัน 

- ค านึงถึงปัจจัยที่อ านวยความสะดวกให้กับสื่อ  การเข้าถึงรัฐสภาต้องมีหลากหลาย
ช่องทาง และต้องมีความเหมาะสมกับประชาชน เนื่องจากในสังคมมีหลากหลายระดับชนชั้น การ
เข้าถึงของแต่ละระดับชั้นย่อมแตกต่างกันไป 

- ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต้องอดทนอด
กลั้นต่อความพยายามที่จะด าเนินการให้สัมฤทธิผลตามความคิดความเชื่อที่ท าให้เกิดกลไกควบคุม 



๒๑๓ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งความคิดความเชื่อนั้น จะก่อให้เกิดการสร้างและควบคุมให้การปกครอง
บรรลุเป้าหมายของอุดมการณ์ อุดมการณ์ทางการเมืองจะเรียกร้องให้มีการกระท าจากผู้ศรัทธาใน
อุดมการณ์ เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องที่จะกระท าตามนั้น 

- มีการกลั่นกรองข้อมูลก่อนการเผยแพร่ ความเคลื่อนไหวใด ๆ ในกิจการของรัฐสภา
เพ่ือให้ประชาชนทราบ จะต้องมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความสงบสุข 

- ต้องพัฒนาทางกาย วาจาและสมาธิให้สงบเรียบร้อย การด าเนินงานของรัฐสภาผ่าน
ระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ ดังนั้นจะต้องมีสื่อมวลชนที่มีความเป็น
กลาง เนื้อหาที่ถ่ายทอดมีความถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยไม่หวังผลประโยชน์  และไม่สร้างความ
แตกแยกทางความคิดให้เกิดขึ้นในสังคม 

๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ บทบาททางการเมืองด้านความส านึกรับผิดชอบ ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจะต้องรักษาสัจจะค ามั่นที่มีต่อประชาชนตามนโยบายของพรรค
การเมืองที่ตนสังกัด เป็นการประพฤติตามหลักศีลข้อ ๒ มุสาวาทา เวรมณี สิกขา ปทัง สมาธิ ยามิฯ 
ต้องใช้ความรู้ความสามารถและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้ศีลธรรมเบ่ง
บานในสังคม เนื่องจากศีลเป็นกฎข้อบังคับที่สามารถน าไปสู่สังคมสีขาว ถ้าประชาชนในสังคม
ประพฤติศีล สังคมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้น ประโยชนที่เปนจุดมุงหมายในการบริหารและพัฒนาประเทศชาติ 
คือ ความสงบสุขของบ้านเมือง ดังพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใน
รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ว่า “ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา
มีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข” 

- ความส านึกรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นการปกป้องคุ้มครองผู้คนให้มีความปลอดภัย
จากอันตรายและการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สามารถตอบข้อซักถามของประชาชนให้ชัดเจน ต้อง
รักษาความสุจริตทางพฤติกรรม ประพฤติธรรมไม่คลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานอันดี
งามของสังคม รวมทั้งไม่ปฏิบัติผิดไปจากกฎข้อบังคับทางศีลธรรมด้วย และจัดการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
บรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม นักการเมืองการปกครอง มีหน้าที่บริหารประเทศชาติ
และสังคมให้ได้รับความสงบสุข ความสงบสุขถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของการบริหารประเทศชาติ 
เพราะฉะนั้นต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม เพ่ือรับผิดชอบต่อบุคคล สังคม และองค์กร 

- ความส านึกรับผิดชอบต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศชาติและสังคมให้ได้รับ
ความสงบสุข สร้างสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืนและร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอ านาจ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติ 



๒๑๔ 

- ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งคนไทยทุกคนจะต้องท า
หน้าที่ในการปกป้อง ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงผู้ที่ประพฤติ
ศีล คือ ความประพฤติดีงาม สมาธิ คือ ผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ปัญญา คือ ผู้ที่มี
ปัญญาไตร่ตรองอย่างรอบคอบอย่างมีสติ 

๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เคารพในความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล มีภาวะผู้น าพิจารณางานด้านต่างประเทศ
และท าการควบคุมตรวจสอบได้เช่นเดียวกันกับงานภายในประเทศ เช่น การเข้าไปมีอิทธิพลใน
นโยบายต่างประเทศ ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอ่ืน ๆ การตัดสินใจในข้อตกลงที่อยู่ในกรอบ
ของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหาและสนธิสัญญาจากรัฐบาล การเข้าร่วมในกระบวนการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
ประเด็นส าคัญการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต้องรู้เท่าทันโลก รู้เท่าทันสรรพสิ่ง เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ  

- มีภาวะผู้น า ตองมีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องตามกฏระเบียบด้วยการมีสติปัญญา
และสมาธิ ในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศใหส าเร็จลุลวงไปตามปรารถนา ควรมีความ
ขยันหมั่นเพียรที่จะมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างมองการณ์ไกล กล้าคิด
และตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี  

- มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้เข้าถึงทรัพยากรต่าง 
ๆ ต้องประกอบด้วยความปรารถนาดีแก่คนทั่วไป ไม่จ ากัดขอบเขต ปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนด้วยสังคห
วัตถุอย่างทั่วถึงกัน และร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองที่
กว้างไกล รู้จักวางใจเป็นกลางมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสรรพสิ่ง ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ
ของโลก พัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษากับทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
และพัฒนาอารยธรรมส าคัญของโลกให้เป็นมรดกของมนุษย์ชาติสืบต่อไป 

- เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศยอมประสบ
ปัญหาใหญบางเล็กบาง ก็ตองเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ควรใครครวญพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ เหล่า
นั้นดวยอุบายปัญญา เพ่ือที่จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได จนสามารถประสบกับความส าเร็จ 

- ค านึงถึงหลักความมั่นคงของประเทศชาติด้วยความเมตตา สามารถสร้างความเจริญ
ให้แก่บ้านเมือง เป็นตัวแทนของคนในประเทศในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืน เพ่ือประโยชน์สุข
ของชาวประชา ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 



 

 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยจ านวน ๓ ข้อ คือ ๑) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททาง
การเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
สตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท า
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดย
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักการเมือง นัก
เคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสตรี และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 
๔,๐๕๙,๑๗๔ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ยามา
เน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา ผู้เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมือง
ของสตรี เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมใน
เนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบครัน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึง
ข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic 
Induction) ซ่ึงผลการวิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 



 

 

๒๑๖ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา

ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า การศึกษาท าให้สตรีมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ มีความกล้าหาญที่จะ

ท างานเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น ท าให้มองการณ์ไกล และประกอบกับคุณสมบัติที่มีเฉพาะตน เช่น ความ
ละเอียดรอบคอบ ความอ่อนโยน ความเข้มแข็งอดทน ความมุ่งม่ันที่มีอยู่ในตัวของสตรี ก็ยิ่งส่งเสริมให้
แสดงบทบาททางการเมืองทั้ง ๖ ด้านของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ และประสบความส าเร็จได้  

อิทธิพลของครอบครัว พบว่า สตรีส่วนใหญ่ที่สามารถเข้ามาท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฏร
ได้นั้น มีต้นทุนที่ส าคัญมาจากครอบครัวเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการส่งเสริมผลักดันให้สตรีได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่
เดือดร้อนในสังคม เป็นต้น ท าให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวที่เป็นนักการเมืองมีโอกาสได้ท า
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อน จึงเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ปลูกฝังให้มีจิตใจที่ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ และสามารถน ามาใช้ในการแสดงบทบาททางการเมืองทั้ง ๖ ด้านได ้

ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี อิทธิพลของสื่อ พบว่า สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่สามารถเป็นหูเป็น
ตาในการแสดงบทบาททางการเมือง มีอิทธิพลต่อหลาย ๆ ฝ่าย สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความเคลื่อนไหวของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก น ามาใช้เผยแพร่
บทบาททางการเมืองทั้ง ๖ ด้านได้เป็นอย่างดี ท าให้เข้าถึงประชาชนได้ สามารถเผยแพร่ผลงานของ
รัฐสภาผ่านสื่อต่าง ๆ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงสื่อได้ และสามารถน าสื่อมาใช้
ในการท างานได้ ย่อมได้เปรียบทางการเมือง  

อุดมการณ์ทางการเมือง พบว่า เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองทั้ง ๖ 
ด้านของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี เปิดโอกาสให้สตรีได้มีพ้ืนที่
ในการแสดงบทบาทเพ่ิมขึ้น สังคมให้การยอมรับความสามารถของสตรี และยอมรับในการเป็นผู้น า
ของสตรี เพราะคุณสมบัติเฉพาะของสตรีที่แตกต่างจากบุรุษ สตรีมีความอดทนสูง มองการณ์ไกล มี
ความอ่อนโยน มีความละเอียดรอบคอบในการท างานสูงกว่าบุรุษเพศ  

๕.๑.๒ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๕.๑.๒.๑ สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน พบว่า ตัวแทนของประชาชนจะต้องประกอบไป

ด้วย ๑) จะต้องมีความจริงใจ ซึ่งเป็นสัจจะที่ต้องปฏิบ้ติตามหลักฆราวาสธรรม ๒) จะต้องมีความใฝ่รู้ 



 

 

๒๑๗ 

มีฉันทะในการพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ๓) จะต้องมีความรับผิดชอบ ตามบทบาทของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรับผิดชอบในบทบาทของความเป็นสตรี ๔) ความสามารถทางสติปัญญา 
จะต้องมีความรอบรู้และมีความสามารถ ๕) มีสติ มีความรอบคอบ เฉลียวฉลาด ๖) ต้องมีธรรมะ
คารวะตา เคารพในธรรมะ กฎ กติกาของบ้านเมือง และต้องเคารพในประเพณีที่ดีงามของบ้านเมือง 
๗) จะต้องมีหิริโอตตัปปะ มีความรู้สึกไวต่อบาปและบุญ 

๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร พบว่า บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ตรวจสอบหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ โดย
ธรรมชาติผู้หญิงตรวจสอบผู้ชายเป็นเรื่องที่ยาก จะต้องผลักดันให้สตรีมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมาธิการในคณะท างาน 

๓) ด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ พบว่า บทบาทด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ จะต้อง
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น การมีส่วนร่วมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ 
สมาชิกสภาผู้แทนสตรีสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
ในคณะท างานได้ 

๔) ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ พบว่า ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชน เช่น การท าหน้าที่โฆษกพรรค ข้อมูลที่จะสื่อสารต้องมีการ
พูดคุยกันก่อน และสื่อสารจากทางเดียว (เน้นเสียง) ผ่านทีมโฆษกพรรคออกไป ทั้งการสื่อสารของคน
ภายในพรรคและการสื่อสารออกสู่สาธารณะ ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการท าการเมืองให้พัฒนาประเทศ
มากขึ้น และเลิกวาทกรรมที่ท าให้ประเทศบอบช้ า 

๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ พบว่า รัฐบาลต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม ฝ่ายค้าน
ต้องเสนอแนะในสิ่งที่มีประโยชน์ ภาคประชาชนต้องแสดงสิทธิหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย 

๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ พบว่า ควรมีส่วนร่วมในนโยบาย
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมพลังของผู้หญิง
แห่งสหประชาชาติ ลัทธิสตรีนิยม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสตรีควรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ หรือ
เป็นที่ปรึกษาในคณะท างาน 

๕.๑.๒.๒ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๐ 

มีอายุระหว่าง ๓๘- ๔๗ ปี จ านวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๐ มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๐ มีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๓.๕๐ 



 

 

๒๑๘ 

๕.๑.๒.๓ ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = ๓.๓๗, S.D.=๐.๕๘) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้านดังนี้ ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ (  = ๓.๔๖, S.D.=๑.๐๙) ด้านการมีส่วน
ร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ (   = ๓.๔๓, S.D.=๑.๐๓) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร (  = 
๓.๔๑, S.D.= ๑.๐๕) ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ (  = ๓.๓๕, S.D.= ๑.๑๗) ด้านความส านึก
รับผิดชอบ (  = ๓.๓๒, S.D.= ๑.๑๒) และด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน (  = ๓.๒๗, S.D.=
๑.๑๑) ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททาง

การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๒๗, S.D.=
๑.๑๑) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้แทนที่มาจากความหลากหลายทางด้านอาชีพ ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = ๓.๗๘, S.D.=๑.๒๖)” รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของ
ประชาชนในการตัดสินใจแทนประชาชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๓๒, S.D.=
๑.๒๓)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกไปรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๐๕, S.D.=๑.๔๐)” ตามล าดับ 

๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๑, S.D.=๑.๐๕) 

เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า 
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน ประชาชนมี
ความคาดหวังอยู่ ในระดับมาก (  = ๓.๖๑, S.D.=๑.๑๐)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ได้แก่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบนโยบายและการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  มีความ
คาดหวังอยู่ ในระดับมาก (  = ๓.๕๖, S.D.=๑.๐๖)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า 

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ตัวแทนประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุกกิจกรรมที่รัฐบาลท าและจัดให้มี
การพูดคุยกัน มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๒๑, S.D.=๑.๑๗)” ตามล าดับ 



 

 

๒๑๙ 

๓) ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๓๕, S.D.=
๑.๑๗)” เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการตรากฎหมายที่
ถูกต้องและเป็นธรรม ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๓๗, S.D.=๑.๑๓)” 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบั ติ
ตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๓๗, S.D.=
๑.๒๗)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับประชาชนในการเสนอ
ตรากฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๒, S.D.=๑.๓๖)” ตามล าดับ 

๔) ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททาง
การเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๖, 

S.D.=๑.๐๙)” เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่การด าเนินงานของรัฐสภาผ่านระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๖, S.D.=๑.๐๔)” รองลงมา

ได้แก่ ข้อที่ว่า “กองกิจการรัฐสภาอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้รายงานข่าว ท าหน้าที่
เผยแพร่งานของรัฐสภาต่อประชาชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๔, S.D.=๑.๑๓)” 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่กิจการรัฐสภาต่อ
สาธารณะโดยค านึงถึงความมั่นคง มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๑, S.D.=๑.๒๘)” 

ตามล าดับ 
๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมือง

ของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านความส านึกรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๒, S.D.=๑.๑๒)” 

เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “เป็น
ความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของประชาชน ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 

( = ๓.๓๖, S.D.=๑.๒๕)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “เป็นความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร มี

ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๔, S.D.=๑.๑๕)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า 

“เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของกลุ่มผลประโยชน์  มีความคาดหวังอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = ๓.๒๙, S.D.=๑.๑๓)” ตามล าดับ 



 

 

๒๒๐ 

๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อ
บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๔๓, S.D.=๑.๐๓)” เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีอิทธิพลในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อนานาประเทศ
ในนโยบายต่างประเทศ และการเข้าร่วมในกระบวนการอ่ืนที่ต่อเนื่องจากนั้น ประชาชนมีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๒, S.D.=๑.๐๖)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัดสินใจในข้อตกลงที่

อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหาและสนธิสัญญาจากรัฐบาล มีความคาดหวังอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = ๓.๕๐, S.D.=๑.๑๐)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “มีหน้าที่ในเรื่องที่ท ากับ 

UN หรือเวทีเจรจาอ่ืน ๆ มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๒๘, S.D.=๑.๒๑)” 

ตามล าดับ 
๕.๑.๒.๔ สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาททาง

การ เ มืองของสตรี ต่ อการปฏิบัติหน้ าที่ ในสภาผู้ แทนราษฎรของนักการ เ มืองสตรี ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

๑) ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย เพศชายเป็นใหญ่ มีอ านาจเหนือสตรี เป็นการกีด
กั้นขวางความรู้ความสามารถที่สตรีมีเอาไว้ในขอบเขตที่ก าหนดให้ สตรีไม่สามารถแสดงพลัง
ความสามารถที่แท้จริงได ้

๒) ประชาชนมองว่าผู้หญิงเป็นเพียงดอกไม้ประดับรัฐสภา เนื่องจากรัฐสภาของประเทศ
ไทยยังไม่ค่อยให้การยอมรับสตรีเท่าที่ควร เพราะประเพณีวัฒนธรรมให้ความส าคัญต่อเพศชายเป็น
ส่วนใหญ่ และเล็งเห็นว่างานด้านการเมืองการปกครองเป็นงานที่เหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง และมองว่าผู้หญิงเป็นเพียงดอกไม้ประดับรัฐสภา ทั้งที่มีโอกาสได้เข้าไปแสดงบทบาททาง
การเมือง แต่ก็ยังไม่เห็นความสามารถท่ีโดดเด่นชัดเจน 

๓) ผู้หญิงมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่มีความกดดันสูง ๆ เนื่องจากสตรีจะมีความรู้สึก
ที่ไวต่อสิ่งรอบข้างสูงกว่าเพศชาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในระดับวิกฤติ สตรีจะมีความ
หวั่นไหว ไม่หนักแน่นพอ วิตกกังวล หวาดกลัวต่อสิ่งที่จะตามมาในภายหลัง 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปได้ดังนี้ 



 

 

๒๒๑ 

๑) ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้ มีการแสดงบทบาททาง
การเมืองของสตรีอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือน าไปสู่กระบวนการให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองอันชอบธรรม การที่สตรีแสดง
บทบาทต่าง ๆ ในทางการเมืองได้โดยตรง ภายใต้กรอบของกฎหมาย ถือเป็นเงื่อนไขอันจ าเป็นของ
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งในแง่ของหลักการและอุดมการณ์ ประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไม่ได้ หาก
ปราศจากการมีบทบาทของบุรุษและสตรี จึงเป็นสิทธิทางการเมืองของฝ่ายที่จะอยู่ใต้การปกครอง ใน
การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอ านาจ ผลประโยชน์ แม้กระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้อย่าง
ชัดเจน สังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับบุรุษ ซึ่งก็ได้
มีการยอมรับบทบาทและความสามารถของสตรีมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม สตรีได้
กลายเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่มีความส าคัญในสังคม อ านาจทางการเมืองควรที่จะกระจายอ านาจ
ไปสู่สตรีโดยไม่จ ากัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้  คือ 
การให้สตรีได้รับโอกาสทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน เพราะข้อดีสตรีคือ ประสบการณ์ ความต้องการ นิสัย
ใจคอ มุมมองและความสามารถท่ีแตกต่างจากบุรุษ มีความละเอียดรอบคอบเหนือบุรุษ 

๒) ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ สตรีควรแสดงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงก้าว
หนา คือ บทบาทที่ผูหญิงสามารถกาวขึ้นเปนผูน าสังคม ถึงแม้ว่าบทบาทที่ยังหยุดอยูกับที่ของผู้หญิง 
คือ การเปนแมการดูแลบาน ดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นหนาที่หลักของผูหญิง บทบาทที่กาวถอย
หลังของผูหญิง คือ เพศหญิงยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบกดขี่ทางเพศสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง
ได สตรีต้องรูจักที่จะน าความสามารถนั้นมาพัฒนาบทบาทหนาที่อยางถูกที่ถูกทาง รักษาคุณสมบัติ
ความเปนผูหญิง นั้นคือ ความละเอียดออน ออนโยนและเรียนรูเพ่ือผสมผสานระหวางความออนโยน 
อดทน และ เขมแข็ง เมื่อนั้นผูหญิงจะสามารถสรางบทบาทใหมที่มีความส าคัญกับสังคมได้ ด้วยการ
ส่งเสริมพลังใจใหกับตนเอง ได้แก่ ไมหลบเลี่ยงปญหา พิจารณาสาเหตุและแกไข ท าใจใหยอมรับและ
สนุกกับการเปลี่ยนแปลง มองโลกในแงดีมองหลายมุมมอง ควบคุมความคิด หยุดคิดได มีทักษะในการ
จัดการอารมณตนเอง ลดความเครียดลดอารมณเศราไดดวยตนเอง สรางแรงจูงใจในการกระท าสิ่งตาง 
ๆ สรางความรูสึกดีตอตนเองใหอภัยตนเองได มีความสุขจากการใหผูอ่ืน มีเมตตา มีทักษะในการ
สื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจท างานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข สูดวยพลัง อึด หมายถึง ศักยภาพที่ทนตอแร
งกดดันไดดี ฮึด หมายถึง มีก าลังใจเข้มแข็ง สู หมายถึง การตอสูเอาชนะอุปสรรค เพ่ือน าไปสูการสรา
งสมดุลในชีวิต 

๓) ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ ควรใช้ความละเอียดอ่อนของสตรี ในทาง
สร้างสรรค์ จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่า มีผลงานถึงระดับโลกได้ เช่น เป็นนักประพันธ์ ศิลปิน จิตรกร 
นักคิด นักปราชญ์ นักประดิษฐ์ เป็นต้น แต่จะต้องมีความอดทน ฝึกการมีวินัยในตัวเองให้ได้มากพอจึง



 

 

๒๒๒ 

จะมีผลงานปรากฏออกมาได้ มีโอกาสท าประโยชน์แก่สังคมและโลกได้มาก การเป็นคนที่มีจิตใจ
อ่อนไหว อ่อนโยนต่อผู้ อ่ืน เปรียบเสมือนการมีจุดเริ่มต้นที่ดีของการท าความดี เพราะคนที่จิตใจ
อ่อนโยนจะมีโอกาสท าความดี และเข้าถึงความดีได้อย่างแท้จริง 

๕.๑.๓ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม  

พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การศึกษาช่วยส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นใจ
ในความรู้ความสามารถของตนเองมากขึ้น อิทธิพลจากครอบครัวเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการส่งเสริม
ผลักดันให้สตรีได้สั่งสมประสบการณ์ทางการเมือง อิทธิพลของสื่อในทางการเมืองการเข้าถึงสื่อได้
สามารถน าสื่อมาใช้ในการท างานได้ ย่อมได้เปรียบทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองเปิดโอกาสให้
สตรีได้มพ้ืีนที่ในการแสดงบทบาทเพ่ิมข้ึน สังคมให้การยอมรับความสามารถของสตรีมากข้ึน 

พบว่า ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสตรีมีความเป็นแม่โดยสัญชาติญาณ คือ มีจิตใจอ่อนโยน มีการประนีประนอม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุก ๆ ฝ่าย มีความทุ่มเท เพราะผู้หญิงมักจะไม่มีการหลงอบายมุข จึงมีเวลาที่จะทุ่มเทใน
หน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น ผู้หญิงมีความหนักแน่นกว่าผู้ชาย มีหิริโอตตัปปะสูงกว่าผู้ชาย สตรีจะยึดมั่น
ในศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเป็นคนรอบคอบ มีหิริโอตตัปปะ 
(ศีล) มีความขยัน อดทน และมุ่งมั่น (สมาธิ) รอบรู้เท่าทันสถานะการณ์ (ปัญญา)  สตรีมีการเคารพใน
กฎ กติกา ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย อย่างเข้มแข็ง มีธรรมะคารวะตา เคารพในธรรมะ กฎ กติกาของ
บ้านเมือง และเคารพในประเพณีท่ีดีงามของบ้านเมือง มีความรู้สึกไวต่อบาปและบุญ นักการเมืองสตรี
เป็นสีสันทางการเมือง มีการใช้คุณสมบัติของการเป็นสตรีท าให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น ช่วยลด
ความรุนแรงทางการเมืองลงได้ บทบาททางการเมืองของสตรี ต้องมีคุณภาพสูงกว่าคนทั่วไป สตรี
จะต้องเข้มแข็ง เสียสละ ขยัน อดทน มีความรู้ความสามารถ มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ สตรีเป็นกลุ่มที่
มีคุณลักษณะพิเศษ ชักจูงใจให้เกิดความชอบธรรม แสวงหาความร่วมมือให้ผลงานส าริดผล บทบาท
ทางการเมืองของสตรีจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นผู้น า  ฉะนั้น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีต้องพัฒนาตนเองมาสู่ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) ผู้น าจะต้องเข้มแข็งมากกว่า
คนอ่ืน ๒) ผู้น าจะต้องมีรู้ดีกว่าคนอ่ืน ๓) ผู้น าจะต้องมีคุณธรรมสูงกว่าคนอื่น  

พบว่า การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี ตามหลักไตรสิกขา ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐ S.D.=๐.๕๑) เมื่อพิจารณาโดย



 

 

๒๒๓ 

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การพัฒนาบทบาททาง
การเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) ( =๕.๖๒ S.D.= ๐.๒๔) รองลงมาได้แก่ การพัฒนา
บทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) ( =๓.๗๔, S.D.=๐.๙๕) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) ( =๓.๕๖, S.D.=
๐.๙๘) ตามล าดับ 

แยกพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ 
๑) การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) พบว่า ความ

คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททาง
การเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล)” อยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๔, S.D.=๐.๙๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การ

ตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องประพฤติตามกรอบข้อบังคับ ( =๓.๗๔, S.D.=๑.๒๓)” รองลงมาได้แก่ ข้อ

ที่ว่า “ตัวแทนของประชาชนต้องมีความประพฤติที่ดีทั้งทางกาย และวาจา ( =๓.๖๗, S.D.=๑.๑๐)” และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต้องเคารพในสิทธิ์ของ
ผู้อื่น ( =๒.๖๘, S.D.=๑.๒๙)” ตามล าดับ 

๒) การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) พบว่า ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททางการเมือง
ของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ)” อยู่ในระดับมาก ( =๓.๕๖, S.D.=๐.๙๘) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัวแทนของ
ประชาชนต้องมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ( =๓.๖๖, S.D.=๑.๑๐)” รองลงมาได้แก่ ข้อ

ที่ว่า “การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องใช้ปัญญาพิจารณา ( =๓.๓๘, S.D.=๑.๐๗)” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ต้องเป็นผูที่ประกอบดวย
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวา รูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา 
แถลงเรื่องลึกซึ้งได และไมชักน าในเรื่องไมควร ( =๒.๔๓, S.D.=๐.๙๖)” ตามล าดับ 

๓) การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) พบว่า ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักไตรสิกขา “การพัฒนาบทบาททางการเมือง
ของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา)” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๕.๖๒, S.D.=๐.๒๔) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องจะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธ



 

 

๒๒๔ 

รรม ตามความเปนจริง, บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด และ
บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต้องมีความรอบรู รูทั่วเขาใจลึกซึ้ง ( =๕.๐๐, 
S.D.=๐.๐๐)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ตัวแทนของประชาชนต้องเปนผูมีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะเข
มแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา 
เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเอง และผูอ่ืนตามความเปนจริง, การท าหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติต้องรูจักคิดอยางมีระเบียบ มีเหตุผล และถูกวิธี และความส านึกรับผิดชอบต้องมีความแนวแน
อยูกับสิ่งที่ก าลังกระท า ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอย มีความรอบคอบ และไมผิดพลาด ( =
๔.๕๘, S.D.=๐.๔๙)” และไม่มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ตามล าดับ 

 

๕.๒ การอภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจ และมีความส าคัญมาอภิปรายผล สามารถน ามาเสนอตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

๕.๒.๑ ปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๑) การศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของ

ตนเองมากขึ้น อภิปรายได้ว่า การศึกษาท าให้สตรีมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางสังคม ท าให้อคติที่มีต่อสตรีลดน้อยลง การให้ความส าคัญเรื่อง
ความสามารถของบุคคลมากขึ้น การสร้างความพร้อมให้กับสตรีด้วยการให้พ่ึงพาตัวเองมากขึ้น 
ตลอดจนให้การยอมรับในความสามารถของสตรีมากข้ึน มีการร่วมมือระหว่างสตรีเป็นกลุ่มเป็นองค์กร
มากขึ้น จนสตรีสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าในการบริหารองค์กรต่าง ๆ และบริหารประเทศชาติและ
สังคมให้ได้รับความสงบสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์  อัศวศิริศิลป ์ ได้วิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรีไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองไทยของสตรีไทย ประกอบด้วย ปัจจัยเกื้อกูล  
คือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การสนับสนุนจากครอบครัว ความสนใจส่วนตัว ความสามารถส่วนตัว 
ทุนทางด้านความรู้ ทุนทางครอบครัวทุนจากผลงานที่กระท ามาในอดีต ทุนทรัพย์ ทุนจากพรรค



 

 

๒๒๕ 

การเมืองต้นสังกัดทุนทางสังคม๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญษา  เอกจิตต์ และอุทัย  สติม่ัน 
ได้วิจัยเรื่อง “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน” พบว่า การศึกษาตลอดชีวิต ไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต เพราะจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการศึกษาเป็นการศึกษาพัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้ฝึกฝน
พัฒนาตน ที่เรียกว่า สิกขา กับการด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ ที่เรียกว่ามรรค คือการด าเนินชีวิตชนิดที่
มีการศึกษาพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตที่ดี สิกขา ก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ ให้
ด าเนินชีวิตได้ดีงามถูกต้อง นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้จัดหลักแห่งการศึกษา เพ่ือให้มองเห็น
การปฏิบัติได้เด่นชัดขึ้น หลักการศึกษาที่ว่านั้นมี ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ที่ เรียกว่า 
“ไตรสิกขา”๒ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์  ทองบุญ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาท
สตรีทางการบ้านการเมืองตามมาตรฐานของพุทธธรรม : กรณีศึกษาพระพุทธด ารัสในกัมโพชสูตร” 
ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบัน สตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษ 
บทบาทสตรีทั้งทางการบ้านและการเมือง มีความส าคัญ น ามาซึ่งความสุข ความเจริญก้าวหน้าทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมหรือสังคมประเทศชาติไม่แพ้บทบาทของบุรุษ ซึ่งแตกต่างไปจากสตรีในสมัยก่อน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสตรีในปัจจุบันมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันเป็นส าคัญ๓ 

๒) อิทธิพลของครอบครัว 
ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลจากครอบครัวเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการส่งเสริมผลักดันให้

สตรีได้สั่งสมประสบการณ์ทางการเมือง อภิปรายได้ว่า อิทธิพลจากครอบครัวที่มีบทบาททางการเมือง
จะท าให้สตรีเกิดการเรียนรู้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองไม่ ใช่เป็นเรื่องบุรุษแต่ฝ่ายเดียว อ านาจและ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวก็จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เช่น กลุ่มคะแนนเสียงของบิดา สามี ก็
เป็นของลูกและภรรยาด้วย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ  สิ่วไธสงและเพ็ญณี  
แนรอท ได้วิจัยเรื่อง “ภูมิหลัง แรงจูงใจ และบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” ผล
การศึกษา พบว่า ภูมิหลัง แรงจูงใจของนักการเมืองท้องถิ่นสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากแรงจูงใจ
สนับสนุนจากปัจจัย ๖ ประการ คือ (๑) แรงจูงใจจากครอบครัว (๒) แรงจูงใจจากฐานะทางเศรษฐกิจ 
(๓) แรงจูงใจจากการมีผลงาน (๔) แรงจูงใจที่เกิดจากกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (๕) 

                                                 
๑สมศักดิ์  อัศวศิริศิลปะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรี

ไทย”, The National Defence College of Thailand Journal, Vol. 60 No. 3 (September-December 
2018): 35. 

๒ขวัญษา  เอกจิตต์และอุทัย  สติมั่น, “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน”, วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, 
ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๗๐.  

๓อดิศักดิ์  ทองบุญ, “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมืองตามมาตรฐานของพุทธธรรม : 
กรณีศึกษาพระพุทธด ารัสในกัมโพชสูตร”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๐) : ๑. 



 

 

๒๒๖ 

แรงจูงใจจากคนในชุมชน (๖) ความสนใจของตนเอง๔ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์  อัศวศิ
ริศิลป ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรีไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองไทยของสตรีไทย 
ประกอบด้วย ปัจจัยเกื้อกูลคือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากครอบครัว ความสนใจ
ส่วนตัว ความสามารถส่วนตัว ทุนทางด้านความรู้ ทุนทางครอบครัวทุนจากผลงานที่กระท ามาในอดีต 
ทุนทรัพย์ ทุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัดทุนทางสังคม๕ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทิน  
ไทย, พระราชปริยัติกวี และพระมหาพรชัย  สิริวโร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างพลัง
ศักยภาพสตรี เพ่ือพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม” พบว่า การเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีตาม
ศาสตร์สมัยใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สตรีเริ่มต้นจากการมีบทบาทในครอบครัว เพ่ิมความรู้ให้มีอาชีพเพ่ือ
พัฒนาชุมชน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รอบรู้กฎหมายเพ่ือเข้าร่วมและมีบทบาททาง
การเมืองการปกครองในชุมชนหรือท้องถิ่น หลักพุทธธรรมที่ช่วยเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ประกอบด้วย หลักพรหมวิหาร ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ และหลักทิศ ๖ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงแก่ครอบครัว แบ่งเวลาพัฒนาชุมชน หลักไตร-สิกขา และหลักพาหุสัจจะ ใช้สนับสนุนการพัฒนา
จิตและปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่พ่ึงตนเอง
และชุมชนได้๖ 

๓) อิทธิพลของสื่อ 
ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของสื่อในทางการเมืองการเข้าถึงสื่อได้สามารถน าสื่อมาใช้ใน

การท างานได้ ย่อมได้เปรียบทางการเมือง อภิปรายได้ว่า สื่อมวลชนให้การสนับสนุนผู้ที่อยู่ในอ านาจ
และบางครั้งก็ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ผลทางบวกในเชิง
สร้างสรรค์หากนักการเมืองมีสื่อมวลชนร่วมด้วยแล้วย่อมก่อให้เกิดฉันทามติในสังคม โอกาสในการ
เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ก็จะเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งข้ึน สามารถท าหน้าที่ระดมก าลังของผู้รับสารใน
การรณรงค์สังคมด้านการเมืองได้ เช่น การรวมตัวของกลุ่มแฟล็ซม๊อบ เป็นต้น และในด้านลบหาก
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่นั้นขาดความถูกต้อง ก็จะเป็นเครื่องมือในการท าลายความน่าเชื่อถือของ

                                                 
๔อัจฉราพรรณ  สิ่วไธสง และเพ็ญณี  แนรอท, “ภูมิหลัง แรงจูงใจ และบทบาทของนักการเมืองสตรี

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๗๘.  
๕สมศักดิ์  อัศวศิริศิลปะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรี

ไทย”, The National Defence College of Thailand Journal, Vol. 60 No. 3 (September-December 
2018): 35. 

๖ประทิน  แสงไทย, พระราชปริยัติกวีและพระมหาพรชัย  สิริวโร, “รูปแบบการเสริมสร้างพลัง
ศักยภาพสตรี  เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม”, ดุษฏีนิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๑๓๓๔-๑๓๓๕. 



 

 

๒๒๗ 

บุคคล องค์กร และประเทศชาติ อย่างน่ากลัวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรวิชญ์ 
อัคราวิสิฐพล ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟลชม็อบเยาวชนไทย” 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
จวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นไปใน
แง่มุมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างพลิกผัน การเกิดของสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีการสื่อสารในอดีตได้สลายกลายมาเป็นวิถีแห่ง
กระบวนทัศน์การสื่อสารที่เรียกว่า “การสื่อสารภังควิวัฒน์” (Disruptive Communication) คือ การ
ที่สภาวการณ์ วิสัยทัศน์ และกรอบความคิดทางการสื่อสาร ได้รับอิทธิพลทางเทคโนโลยีซึ่งแทรกเข้า
มากีดขวางระบบการสื่อสารของมนุษย์ไม่ให้เคลื่อนไปตามทิศทางเดิม แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและพลิกไปสู่สภาวการณ์สื่อสารใหม่ อันส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะการสื่อสาร
ทางการเมือง แฟลชม็อบเยาวชนไทยถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในสังคม อันเป็นผลมาจากการสื่อสารทางการเมืองบนโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารภังค
วิวัฒน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการสื่อสารที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ท าให้เกิดจากการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้คนมีการบริโภคสื่ออย่างซับซ้อน
หลากหลายช่องทางน าไปสู่การหลอมรวมสื่อ มีการน าเสนอประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ทางการเมืองผ่าน
การหลอมรวมกันของสื่อต่าง ๆ จนไม่สามารถจะแบ่งแยกสื่อแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
อีกทั้งยังได้หลอมรวมบทบาทของผู้ รับสารที่ เป็นผู้ส่ งสารในขณะเดียวกัน  (user-generated 
content) ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระในการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยการใช้แฮชแท็ก ผ่านช่องทางสื่อทวิตเตอร์ และพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ในการ
จัดตั้ง นัดหมาย และเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดแฟลชม็อบเยาวชนไทยดังที่ปรากฏ๗ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึงนิตย์  พรมมินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทยล้านนาตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจุดแข็ง (Strengths) 
คือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเมืองได้ง่ายและรวดเร็ว โอกาส 
(Opportunities) คือ มีเครื่องมือและกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
มากขึ้น๘ 

                                                 
๗วชิรวิชญ์  อัคราวิสิฐพล, “การสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟลชม็อบเยาวชนไทย”, วารสาร

นิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๖๐-๖๙.  
๘คนึงนิตย์  พรมมินทร์, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี

ไทยล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม 
๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘) : ๑-๒. 



 

 

๒๒๘ 

๔) อุดมการณ์ทางการเมือง 
ผลการวิจัยพบว่า อุดมการณ์ทางการเมืองเปิดโอกาสให้สตรีได้มีพ้ืนที่ในการแสดงบทบาท

เพ่ิมขึ้น สังคมให้การยอมรับความสามารถของสตรีมากขึ้น อภิปรายได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมือง 
เป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ หากผู้มีอ านาจมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ได้อย่าง
ลงตัวและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือแบบ
เผด็จการ ก็สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา
พรรณ  อุปนิสากร ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร คือ การพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี ด้านประชาธิปไตย ด้านเจคติ  และด้าน
พฤติกรรม ให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้แบบประชาธิปไตย เจคติและพฤติกรรมทางการเมือง 
เนื่องจากสตรียังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรจึงไม่กล้าแสดงบทบาทที่ตัวเองมีอยู่ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อพัฒนา
บทบาททั้งสามด้านอย่างสม่ าเสมอแล้วจะท าให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นไป๙ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษา
คุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น” ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของ
นักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน คือ จิตใจ ความคิด ความรู้ 
และพฤติกรรม โดยเรียงตามล าดับความส าคัญแต่ละคุณลักษณะ ๓ ล าดับแรกดังนี้ ด้านจิตใจ ได้แก่ 
เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นผู้มีจิตใจที่รักความยุติธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความคิด ได้แก่ เป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ 
ๆ อยู่เสมอในการท างานเพ่ือท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านความรู้ ได้แก่ เป็นผู้มี
ความรู้ด้านบริหารจัดการ เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และด้านพฤติกรรม ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นผู้มีความซื่อตรงในการท างาน๑๐ 

                                                 
๙วิภาพรรณ  อุปนิสากร, “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี”, ๕๒ ธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ 

ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๕๓. 
๑๐พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก, “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน

ระดับท้องถิ่น” วารสารครุศาสตร์, ปีท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๓ (กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : ๑๒๕-๑๓๘. 



 

 

๒๒๙ 

๕.๒.๒ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การอภิปรายผลความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยเชิง
ปริมาณ  

พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = ๓.๓๗, S.D.=๐.๕๘) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๒๗, S.D.=
๑.๑๑) อภิปรายได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนมาจากความหลากหลายทางด้านอาชีพ 
จะต้องออกไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งใช้เวทีของรัฐสภาในการหารือหรืออภิปราย
ประเด็นความห่วงใยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นผู้แทนของประชาชนในการตัดสินใจ
แทนประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสูตร  ชลนิธี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่เป็น
กลยุทธ์ มี ๔ ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และ การประเมินผลโดยใช้หลักภาวิตตะ ผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ พบว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านสะพานสี่มีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งก่อนที่ทางโรงเรียนบ้านสะพานสี่
จะมีการด าเนินกลยุทธ์ดังกล่าว คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง๑๑ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง “เพดานแก้วกับบทบาททางการเมือง
ของผู้หญิงไทยในระบบการเลือกตั้ง” ผลการวิจัยพบว่า บทบาททางเพศของผู้หญิงไทยในระบบการ
เลือกตั้งที่คู่ขนานไปกับความคิดเรื่องเพดานแก้ว (The Glass Ceiling) ซึ่งหมายถึง พรมแดนที่โปร่งใส
มองเห็นทะลุแต่ไม่อาจข้ามผ่านได้ ไปสู่ความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายและชนกลุ่มน้อยที่มี
พรมแดนขวางกั้นทั้งโอกาสและสิทธิอ านาจจนมาสู่ความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมระหว่าง

                                                 
๑๑วิสูตร  ชลนิธี และคณะ, “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้าน

สะพานสี่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง”, วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๐๓.  



 

 

๒๓๐ 

เพศทั้งในระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่สะท้อนอุปสรรคขวางกั้นโอกาสของ
ผู้หญิงในการแข่งขันการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาของไทย๑๒  

การอภิปรายผลความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า 

๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า บทบาททางการเมืองของสตรี
ตามความคาดหวังคือ มีความจริงใจ มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถทางสติปัญญา มี
สติ มีความรอบคอบ มีธรรมะคารวะตา มีหิริโอตตัปปะ อภิปรายได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี
ตามความคาดหวังของประชาชน คือ ๑) จะต้องมีความจริงใจ ซึ่งเป็นสัจจะที่ต้องปฏิบ้ติตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๒) จะต้องมีความใฝ่รู้ มีฉันทะในการพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ๓) จะต้องมีความ
รับผิดชอบ ตามบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรับผิดชอบในบทบาทของความเป็นสตรี ๔) 
ความสามารถทางสติปัญญา จะต้องมีความรอบรู้และมีความสามารถ ๕) มีสติ มีความรอบคอบ 
เฉลียวฉลาด ๖) ต้องมีธรรมะคารวะตา เคารพในธรรมะ กฎ กติกาของบ้านเมือง และต้องเคารพใน
ประเพณีที่ดีงามของบ้านเมือง ๗) จะต้องมีหิริโอตตัปปะ มีความรู้สึกไวต่อบาปและบุญ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มนสิชา  ภักดิเมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทสตรีในการ
บริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของผูบริหารสตรี
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีความจริงใจและรักษาค าพูด ตั้งใจในการท างานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกประชาชนไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบาน มุงมั่นและมีทัศนคติในการท างานเพ่ือ
ชุมชน มีความปรารถนาดีตอชุมชน สามารถในการที่จะรวบรวมกลุ่มคนและสามารถถ ายทอด
ประเด็นปญหาและแสวงหาความรวมมือ เพ่ือแกปัญหาแกชุมชน จัดการและการใหบริการ มี
เครือข่ายที่สามารถขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือเพ่ือสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนที่ และมีภาวะผู้น าสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด รวดเร็ว
และสามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความ
ถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวม๑๓ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รตสิรี  นาทอง ได้วิจัยเรื่อง 
“ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอนาคต จากล าดับความเป็นมาของ

                                                 
๑๒ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์, “เพดานแก้วกับบทบาททางการเมืองของผู้หญิงไทยในระบบการเลือกตั้ง”, 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ปีท่ี ๑๑ ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๒๙-๕๒. 
๑๓มนสิชา  ภักดิเมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง, “บทบาทสตรีในการบริหารองคการส่วนทองถิ่น

จังหวัดเชียงราย” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : 
๑๙๕-๑๙๖. 



 

 

๒๓๑ 

ค่านิยมของสังคมไทยต่อผู้หญิง แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงมีค่านิยมและทัศนคติเชิงซ้อนต่อผู้หญิง
แม้ว่าในบางเรื่องจะได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดแต่บางสถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่เสมอ
ภาคเท่าเทียมกับชาย๑๔ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์  จันตะนี ได้วิจัยเรื่อง “พุทธ
รัฐศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมความม่ันคงแห่งพลเมือง” พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการเรียน 
การท างาน ให้ประสบความส าเร็จ โดยการมีใจรักและศรัทธาในสิ่งที่ท า เมื่อศรัทธาจะน ามาซึ่งมุ่งมั่น
ท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนศรัทธา พรหมวิหาร ๔ เป็นคุณธรรมผู้บริหารที่มีความปรารถนาดีต่อ
ผู้อ่ืน รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของพลเมือง คือ ความต้องการที่จ าเป็นล าดับ
แรกทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และ
ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งเป็นความมั่นคงของพลเมืองในรัฐ  และ
ความสามารถของรัฐในการให้สวัสดิการแก่ประชาชนและสังคม ถ้ารัฐสามารถจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ประชาชนได้มาก บทบาทขององค์การประชาสังคมก็จะมีน้อยลง โดยภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่
ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่ในการชักน าหรือโน้มน้าวให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือ
กลุ่มของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ การเป็นพลเมืองดีของสังคม ต้องตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้อง
กับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมด้วย การเป็น
พลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างผาสุก
ส าหรับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ก าหนดการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคมให้จัดตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม 
การศึกษาสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพนันทนาการและกระบวนการ
ยุติธรรม การส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์การคุ้มครอง การป้องกันและการแก้ไข การจัด
สวัสดิการสาธารณะตามหลักพุทธธรรม เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าส าหรับผู้ที่ต้อง การความ
ช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคมและไร้ที่พ่ึง ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญ
ของพระสังฆาธิการ ๒ ใน ๖ ด้าน คือ การสาธารณะสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสาธารณะ โดยหลัก
พุทธธรรมที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมคือ สังคหวัตถ ุ๔ และพรหมวิหาร ๔ และสาราณียธรรม ๖ ซึ่งเป็น
จัดสวัสดิการสาธารณะตามหลักพุทธธรรม การจัดสวัสดิการต้องให้ครอบคลุมให้ประชาชนทุกหมู่ทุก
                                                 

๑๔รตสิรี  นาทอง, “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วย
หลักพุทธธรรม”, วารสารธรรมทรรศน์, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ตุลาคม ๒๕๕๙) : ๑๓๓. 



 

 

๒๓๒ 

ระดับที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ เพราะสวัสดิการได้มาจากเงินภาษีของประชาชน ตามหลัก
รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเป็นการใช้อ านาจในจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือเป็นสวัสดิการ
ให้กับประชาชน ที่มีจุดมุ่งหมายที่ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนซึ่งการจัด
สวัสดิการสาธารณะที่มีระบบการจัดบริการทางสังคมเพ่ือป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และ
การส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับส าหรับ
การส่งเสริมความม่ันคงของพลเมืองในรัฐตามพุทธธรรม ใช้สัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือน ามาปรับใช้ คือ การ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณตน รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชนสังคม และรู้จักเลือกบุคคลให้
เหมาะสม และประปฏิบัติตามศีล ๕ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง ไม่ลักขโมยทรัพย์ไม่ผิดประเวณี ไม่พูดเท็จ
และไม่ดื่มสิ่งเสพติด โดยทั้ง ๕ ข้อจะน ามาซึ่งความมั่นคงของพลเมือง การส่งเสริมความมั่นคงของ
พลเมือง ควรส่งเสริมในด้านที่อยู่อาศัย การรักษาสุขภาพ มีอาหารบริโภค มีการศึกษาที่ดี มีงานท า
และมีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งยึดมั่นใน
ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างม่ันคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ มีสิทธิและได้รับความเป็นธรรม 
มีส่วนในการตัดสินใจ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือสังคม
ส่วนรวมความเป็นอยู่ ในสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีและรู้คุณค่าของทรัพยากร  พร้อมทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยสร้างพลังสังคมเพ่ือ
สร้างความม่ันคงให้เกิดข้ึนกับพลเมือง๑๕ 

๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ผลการวิจัยพบว่า โดยธรรมชาติผู้หญิงตรวจสอบ
ผู้ชายเป็นเรื่องที่ยาก จึงควรส่งเสริมผลักดันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสตรีมีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมาธิการในคณะท างานด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร อภิปรายได้ว่า คุณสมบัติและ
คุณลักษณะของความเป็นสตรีที่ดีกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ชาย ในด้านความเป็นเพศแม่ของสตรี 
มีความมุ่งมั่นมากกว่าผู้ชาย ในทางการเมืองสตรีจะต้องมีคุณภาพสูงกว่าคนทั่วไป สตรีจะต้องเข้มแข็ง 
เสียสละ ขยัน อดทน มีความรู้ความสามารถ มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ สตรีเป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
พิเศษ ชักจูงใจให้เกิดความชอบธรรม แสวงหาความร่วมมือให้ผลงานส าริดผล ประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมของความเป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดี
ดิลก ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น” ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน คือ 
จิตใจ ความคิด ความรู้ และพฤติกรรม โดยเรียงตามล าดับความส าคัญแต่ละคุณลักษณะ ๓ ล าดับแรก
ดังนี้ ด้านจิตใจ ได้แก่ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นผู้มีจิตใจที่รักความยุติธรรม เป็นผู้มี
                                                 

๑๕อภินันท์  จันตะนี, “พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงแห่งพลเมือง”, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๘๗-๒๘๘. 



 

 

๒๓๓ 

คุณธรรมจริยธรรม ด้านความคิด ได้แก่ เป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย 
เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอในการท างานเพ่ือท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ด้านความรู้ ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ด้านบริหารจัดการ เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น 
เป็นผู้มีความรู้เฉพาะต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และด้านพฤติกรรม ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความซื่อตรงในการท างาน๑๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
นพสิทธิ์ สุทฺธจิตโต (ปงยศ) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า มีการบริหารงานโดยยึดถือตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง มีการ
บริหารงานด้วยหลักคุณธรรม มีการบริหารงานด้วยความชัดเจนและโปร่งใส มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ มีการบริหารงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการก าหนดเป้าหมายที่ยืดถือประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก๑๗ 

๓) ด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสตรีจะต้อง 
มีส่วนร่วมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยสมาชิกสภาผู้แทนสตรีสามารถที่จะมีส่วนร่วมใน
การเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะท างานได้ อภิปรายได้ว่า ผู้หญิงรุ่นใหม่
ต้องตระหนักถึงปัญหารอบตัว หรือปัญหาที่เพ่ือนมนุษย์ต้องเผชิญมากกว่าการค านึ งถึงความสวยงาม
เพียงอย่างเดียว ผู้หญิงในปี ๒๐๒๐ คงต้องแสดงศักยภาพในการมีส่วนร่วม ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนให้
แก้ไขกฎหมาย ร่วมรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการร่าง 
พระราชบัญญัติประชามติ ด้วย การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติจึงเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ให้นักการเมืองสตรี
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ให้มีความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรนันท ธีระธนากรและกนิษฐา  ชิตชาง ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของ
สมาชิกสภาสตรีในการเคลื่อนไหวผลักดันสิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีคุณหญิงนันทกา สุ
ประภาตะนันทน” ผลการวิจัยพบว่า การเคลื่อนไหวผลักดันสิทธิสตรีในที่ประชุมจัดท ารางรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือใหรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘ มีถอยค าที่เปนการรับรองสิทธิสตรีโดยมุ
งใหความสนใจกับภูมิหลังและบทบาทในการน าเสนอและผลักดันสิทธิสตรีของคุณหญิงนันทกา  สุ

                                                 
๑๖พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก, “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน

ระดับท้องถิ่น”, วารสารครุศาสตร์, ปีท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๓ (กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : ๑๒๕-๑๓๘. 
๑๗พระนพสิทธิ์ สุทฺธจิตโต (ปงยศ), “กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 
(กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๑๐๐๗. 
 
 



 

 

๒๓๔ 

ประภาตะนันทน เนื่องจากคุณหญิงนันทกา เป็นสมาชิกสภาสตรีที่มีบทบาทในการเรียกรองผลักดันให
มีการรับรองสิทธิสตรีในช่วงเวลาดังกลาวมาโดยตลอด ทั้งนี้ การน าเสนอและการเรียกรองสิทธิสตรีใน
ที่ประชุมจัดท ารางรัฐธรรมนูญ รวมกับการเคลื่อนไหวรณรงคสิทธิสตรีภายนอกสภาความเอ้ืออ านวย
ของสถานการณทางการเมืองและสังคมภายในประเทศ รวมทั้งการเมืองและกระแสสิทธิสตรีในเวที
สากลลวนเปนปจจัยที่สงผลใหมีการรับรองสิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ การน าเสนอเรียกรองสิทธิสตรีในที่
ประชุมจัดท ารางรัฐธรรมนูญมีความส าคัญในแงที่เปนการเปดประเด็นใหที่ประชุมฯ ไดมีการพิจารณา
และลงมติเพ่ือใหมีกฎหมายคุมครองสิทธิสตรีอยางชัดเจนตอไป๑๘ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สัญญา  พงษ์ศรีดา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม” พบว่า การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักภาวนามุ่งไปสู่การ
วางรากฐานด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต และด้านปัญญามีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ไปสู่การมีความสามารถในงานการวางแผน 
การอ านวยการ และการประสานงาน เพราะการท าหน้าที่จะอยู่ในพ้ืนที่ ตามแนวชายแดนและพ้ืนที่
ตอนในและมีความสามารถช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ความมั่นคง ด้านศีลธรรม พยายามที่มุ่ง
ส่งเสริมความพร้อมทาง ด้านการรักษากฎ กติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย ความเป็นจรรยาบรรณ 
ค่านิยมที่ดีงามในความเป็นเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ การส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง  ด้านจิต พบว่า การฝึกฝนอบรม
กรรมฐานทางพระพุทธศาสนาสามารถจะปรับเปลี่ยนจิตใจให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี และความมั่นคงทาง
อุดมการณ์ที่หนักแน่น การฝึกสมาธิท าให้เกิดคุณภาพทางจิต เมื่อจิตมีความหนักแน่น มีความมั่นคงใน
กุศลธรรมทั้งหลายไม่ก่อเกิดความชั่วร้ายในจิตใจ และด้านปัญญา มุ่งส่งเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การรู้จักการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ หรือรู้จักแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเอง ลักษณะทางการพัฒนาศักยภาพมิได้เกิดขึ้นโดยความรู้สึกนึกคิดแต่จะต้อง
อาศัย การศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตามหลักวิชาการ  และการศึกษาทาง
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะจัดโครงการตามหลักสูตรฝึกฝึกอบรมศักยภาพในแต่ละปีมีการ

                                                 
๑๘ธีรนันท  ธีระธนากร และกนิษฐา  ชิตชาง, “บทบาทของสมาชิกสภาสตรีในการเคลื่อนไหวผลักดัน

สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์”, วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์, 
ปีท่ี ๔๑ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๘) : ๙๑-๙๒. 



 

 

๒๓๕ 

ทบทวนองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลารวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบหรือการเรียนรู้
ในเชิงของพ้ืนที่เป้าหมาย๑๙  

๔) ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารของคนภายใน
พรรคและการสื่อสารออกสู่สาธารณะจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการท าการเมืองให้พัฒนาประเทศมากขึ้น 
อภิปรายได้ว่า ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางโซเชียลสูง 
การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของผู้รับข่ าวสารว่า
จะเชื่อมั่นในสิ่งใด และเลือกปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในภาวะการณ์การแข่งขันที่สูงเช่นนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่
รัฐสภาจะได้น าเสนอผลงานต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่ง ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิริยา  ยอดมาลี ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี : ข้อจ ากัดด้านทุนกับการ (ไม่) ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ” ผลการวิจัยพบว่า บทบาท
ในการตรวจสอบรัฐค่อนข้างน้อยมากไปจนถึงไม่มีเลย ด้วยข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการด าเนินงานเป็น
ปัญหาส าคัญท่ีท าให้การบริหารงานสื่อไม่มีระบบที่ชัดเจน เนื่องจากเกรงกลัวข้อกฎหมายและอิทธิพล
ทางการเมือง จึงส่งผลให้ไม่ได้ท าหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่  โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจสอบ
รัฐ๒๐ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสูตร  ชลนิธี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาเป็นกลยุทธ์ มี ๔ ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
โดยใช้หลักภาวิตตะ๒๑ 

๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสตรีต้อง
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม อภิปรายได้ว่า บทบาททางการเมืองของสตรีที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อ
ประชาชนพลเมืองนอกจากรับผิดชอบในครอบครัว จุดมุ่งหวังของคนที่ให้ความส าคัญกับบทบาท
ทางการเมืองของสตรี มีความมั่นใจในสตรีมากกว่าผู้ชาย เนื่องด้วยคุณสมบัติของการเป็นสตรีท าให้
บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น ช่วยลดความรุนแรงทางการเมืองลงได้ ด้วยคุณสมบัติที่สตรีมีความ
                                                 

๑๙สัญญา  พงษ์ศรีดา, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม”, Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6 No. 2 (April 
2019): ๙๑๖-๙๑๘. 

๒๐อภิริยา  ยอดมาลี, “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี: ข้อจ ากัดด้านทุนกับการ (ไม่) 
ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ”, Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๖๑) : ๒๕๔๖-๒๕๖๒. 

๒๑วิสูตร  ชลนิธี และคณะ, “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้าน
สะพานสี่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง”, วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๐๓. 



 

 

๒๓๖ 

ละเอียดรอบคอบ และมีหิริโอตตัปปะ ซึ่งคุณสมบัติสองประการนี้จะท าให้สตรีมีการคิดตรึกตรองก่อน
ลงมือปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๖ ด้าน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ตามที่
ประชาชนคาดหวังได้ นอกจากนั้นแล้วสตรียังมีความเป็นแม่โดยสัญชาติญาณ คือ มีจิตใจอ่อนโยน มี
การประนีประนอม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับทุก ๆ ฝ่าย ข้อดีของนักการเมืองสตรี คือ ความทุ่มเท 
เพราะผู้หญิงมักจะไม่มีการหลงอบายมุข จึงมีเวลาที่จะทุ่มเทในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่สตรี
จะมีการเคารพในกฎ กติกา ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย อย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยา
ภรณ์  ลิมโพธิ์ทอง, สัญญา  เคณาภูมิและเสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร  ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ผู้บริหารสตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมท าให้บทบาทของสตรีเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลให้มีการยอมรับสตรีให้เข้ามามีบทบาททาง
สังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผู้หญิงไทยเริ่มแสดงบทบาททางการ
บริหารจากระดับล่างจนถึงระดับสูง เช่น นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ตลอดจน
บทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายแห่ง บทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารที่เป็นสตรี
สร้างความส าเร็จและสร้างศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะนักบริหาร ได้แก่ บทบาทความเป็น
แบบอย่างของคนในชุมชน บทบาทนักบริหารมืออาชีพ บทบาทการปฏิบัติตนตามประเพณี บทบาทผู้
ริเริ่มนวัตกรรมใหม่และบทบาทผู้น าเชิงเศรษฐศาสตร์๒๒ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนสิชา  ภักดิ
เมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มี
ความจริงใจและรักษาค าพูด ตั้งใจในการท างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนไดรับการยอมรับ
นับถือจากชาวบาน มุงมั่นและมีทัศนคติในการท างานเพ่ือชุมชน มีความปรารถนาดีตอชุมชน สามารถ
ในการที่จะรวบรวมกลุ่มคนและสามารถถายทอดประเด็นปญหาและแสวงหาความรวมมือ เพ่ือแก
ปัญหาแกชุมชน จัดการและการใหบริการ มีเครือข่ายที่สามารถขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ
เพ่ือสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือเกิดประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนที่ และมีภาวะผู้น าสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด รวดเร็วและสามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวม๒๓ 

                                                 
๒๒ปิยาภรณ์  ลิมโพธ์ิทอง, สัญญา  เคณาภูมิและเสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร, “บทบาทผู้บริหารสตรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๐) : ๑๓๓. 

๒๓มนสิชา  ภักดิเมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง, “บทบาทสตรีในการบริหารองคการส่วนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : 
๑๙๕-๑๙๖. 



 

 

๒๓๗ 

๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏรสตรีควรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ หรือเป็นที่ปรึกษาใน
คณะท างาน อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ เช่น การให้ความเห็นชอบ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ การให้ความเห็นชอบข้อตกลงทางด้านสิทธิมนุษยชน การให้
ความเห็นชอบข้อตกลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาประเทศและด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ ภารกิจเหล่านี้เป็นการท าข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่ง
อ านาจต่อรองต่าง ๆ ก็จะเป็นของผู้ที่มีอ านาจมากกว่า ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่
มีอ านาจต่อรอง ย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โอกาสในการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จะ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการของคณะท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พันธุ์  
ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน
ระดับท้องถิ่น” ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของนักการ เมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน คือ จิตใจ ความคิด ความรู้ และพฤติกรรม โดยเรียงตามล าดับ
ความส าคัญแต่ละคุณลักษณะ ๓ ล าดับแรกดังนี้ ด้านจิตใจ ได้แก่ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
เป็นผู้มีจิตใจที่รักความยุติธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้านความคิด ได้แก่ เป็นผู้มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอในการท างานเพ่ือท้องถิ่น 
เป็นผู้มีความคิดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านความรู้ ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ด้านบริหารจัดการ เป็นผู้มี
ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการบริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีความรู้เฉพาะต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และด้าน
พฤติกรรม ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความซื่อตรงในการ
ท างาน๒๔ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์  จันตะนี ได้วิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับการ
ส่งเสริมความมั่นคงแห่งพลเมือง” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมความมั่นคงของพลเมืองในรัฐตาม
พุทธธรรม ใช้สัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือน ามาปรับใช้ คือ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณตน 
รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชนสังคม และรู้จักเลือกบุคคลให้เหมาะสม และประปฏิบัติตามศีล ๕ คือ ไม่ฆ่า
สัตว์ทั้งปวง ไม่ลักขโมยทรัพย์ไม่ผิดประเวณี ไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสิ่งเสพติด โดยทั้ง ๕ ข้อจะน ามาซึ่ง
ความมั่นคงของพลเมือง การส่งเสริมความม่ันคงของพลเมือง ควรส่งเสริมในด้านที่อยู่อาศัย การรักษา
สุขภาพ มีอาหารบริโภค มีการศึกษาที่ดี มีงานท าและมีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว มี
กิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมั่นคง  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ  มีสิทธิและได้รับความเป็นธรรม มีส่วนในการตัดสินใจ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองและมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือสังคมส่วนรวมความเป็นอยู่ในสภาพ

                                                 
๒๔พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟื่องอุรณ  ปรีดีดิลก, “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน

ระดับท้องถิ่น”, วารสารครุศาสตร์, ปีท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๓ (กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : ๑๒๕-๑๓๘. 



 

 

๒๓๘ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีและรู้คุณค่าของทรัพยากร พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานและเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยสร้างพลังสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับพลเมือง๒๕ 

๕.๒.๓ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามหลักพุทธธรรม 

พบว่า การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือ งสตรี ตามหลักไตรสิกขา ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี (หลักไตรสิกขา ขั้น

สมาธิ) ( =๓.๕๖, S.D.=๐.๙๘) อภิปรายได้ว่า การน าหลักไตรสิกขามาบูรณาการใช้เพ่ือพัฒนา

บทบาททางการเมืองของสตรีมีความสอดคล้องเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดมุมมองที่นักการเมืองผู้ชาย

มองสตรีเป็นเพียงแม่บ้าน เนื่องด้วยสตรีจะยึดมั่นในศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลอย่าง

เข้มแข็ง ด้วยความเป็นคนรอบคอบ มีหิริโอตตัปปะ (ศีล) มีความขยัน อดทน และมุ่งมั่น (สมาธิ) รอบ

รู้เท่าทันสถานะการณ์ (ปัญญา) ถึงพร้อมด้วยความสามารถที่จะน ามาพัฒนาประเทศชาติให้มีความ

เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญษา  เอกจิตต์ และอุทัย  สติม่ัน ได้

วิจัยเรื่อง “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน” พบว่า การศึกษาตลอดชีวิต ไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต เพราะจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการศึกษาเป็นการศึกษาพัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้ฝึกฝน

พัฒนาตน ที่เรียกว่า สิกขา กับการด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ ที่เรียกว่ามรรค คือการด าเนินชีวิตชนิดที่

มีการศึกษาพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตที่ดี สิกขา ก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ ให้

ด าเนินชีวิตได้ดีงามถูกต้อง นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้จัดหลักแห่งการศึกษา เพ่ือให้มองเห็น

การปฏิบัติได้เด่นชัดขึ้น หลักการศึกษาที่ว่านั้นมี ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ที่เรียกว่า 

“ไตรสิกขา”๒๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทิน  แสงไทย, พระราชปริยัติกวี และพระมหา

พรชัย  สิริวโร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพ่ือพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธ

ธรรม” พบว่า การเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีตามศาสตร์สมัยใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สตรีเริ่มต้นจากการมี

บทบาทในครอบครัว เพ่ิมความรู้ให้มีอาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รอบรู้

                                                 
๒๕อภินันท์  จันตะนี, “พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมความมั่นคงแห่งพลเมือง”, วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๘๗-๒๘๘. 
๒๖ขวัญษา  เอกจิตต์ และอุทัย  สติมั่น, “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน”, วารสารครุศาสตร์

ปริทรรศน์ฯ, ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๗๐. 



 

 

๒๓๙ 

กฎหมายเพ่ือเข้าร่วมและมีบทบาททางการเมืองการปกครองในชุมชนหรือท้องถิ่น  หลักพุทธธรรมที่

ช่วยเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีเพ่ือพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย หลักพรหมวิหาร ๔ หลักฆราวาส

ธรรม ๔ และหลักทิศ ๖ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงแก่ครอบครัว แบ่งเวลาพัฒนาชุมชน หลักไตร-สิกขา 

และหลักพาหุสัจจะ ใช้สนับสนุนการพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะ

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่พ่ึงตนเองและชุมชนได้  หลักธรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และ

สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ และ หลักธรรมที่

ส่งเสริมพัฒนาการบริหารการปกครองให้ชุมชนท างานเป็นหมู่คณะเพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

ได้แก่หลักอปริหานิยธรรม และอคติธรรม รูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพสตรีเพ่ือพัฒนาชุมชน

ตามหลักพุทธธรรม พบรูปแบบที่เรียกว่า “LPD Model for Women” ประกอบด้วย ขั้นเรียนรู้ คือ 

การส่งเสริมโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิบัติ คือ การส่งเสริมให้สตรีได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนตัวและสังคม ขั้นพัฒนา คือ การเสริมสร้างศักยภาพสตรีเพ่ือให้มีพลังยิ่งขึ้น

ด้วยการใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตนเองในทางที่ดีงามและน าพาชุมชนให้

เจริญเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง๒๗  

                                                 
๒๗ประทิน  แสงไทย, พระราชปริยัติกวี และพระมหาพรชัย  สิริวโร, “รูปแบบการเสริมสร้างพลัง

ศักยภาพสตรี  เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม”, ดุษฏีนิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๑๓๓๔-๑๓๓๕. 



 

 

๒๔๐ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า เรื่อง “บทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน การรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความกล้าในการลงสมัครรับ
เลือกตั้ง และรณรงค์ให้ผู้หญิงเลือกผู้หญิงด้วยกันเอง พร้อมทั้งก าหนดเขตเลือกตั้งที่มีผลต่อการสร้าง
พ้ืนที่ทางการเมืองของสตรี 

๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ควรส่งเสริมนักการเมืองสตรีให้มีส่วนร่วมโดยการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ โดยก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน  

๓) ด้านการท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ควรส่งเสริมให้สมาชิกในพรรคที่เป็นสตรีได้ท าหน้าที่
ด้านนิติบัญญัติในคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ 

๔) ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ การสร้างเครือข่ายเพ่ือความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย  

๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติตามนโยบายของพรรคการเมืองที่
สังกัด และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ การเพ่ิมศักยภาพหรือความสามารถ
ให้แก่ผู้หญิงที่ได้รับการเลือกตั้งเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน ควรจัดตั้งองค์กรปกป้อง ส่งเสริม และคุ้มครอง

นักการเมืองสตรี 
๒) ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ควรเพ่ิมโควต้านักการเมืองสตรี ให้มีส่วนร่วมโดยการ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ โดยก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน  
๓) ด้านการท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ควรส่งเสริมให้สมาชิกในพรรคที่เป็นสตรีได้ท าหน้าที่

ด้านนิติบัญญัติในคณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการ 
๔) ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ควรสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิตัล  
๕) ด้านความส านึกรับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติตามนโยบายของพรรคการเมืองที่

สังกัด และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  



 

 

๒๔๑ 

๖) ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ ควรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ เป็นการเพ่ิมศักยภาพหรือความสามารถให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการบูรณาการหลักหิริโอตัปปะมาใช้ในการส่งเสริม

บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือลดปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น  

๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของผู้น าสตรีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

๔) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งของนักการเมืองสตรีที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป 

๕) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ งของ
นักการเมืองสตรี 
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และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา (Sociology). พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 
________. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
ชาญชัย  คุ้มปัญญา. อุดมการณ์ทางการเมือง. เอกสารประกอบค าบรรยาย รหัสวิชา ๒๕๕๑๑๒๐ 

ฉบับเดือนมีนาคม, ๒๕๕๓. 
ชัยอนันต์  สมุทรวณิช. อุดมการณ์ทางการเมือง. พิมพ์ลักษณ์. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๑๗. 
ทิศนา แขมมณีและคนอ่ืน ๆ. กิจกรรมการปลูกฝงค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน ระดับ

ปฐมวัยและประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เสริมสินพรีเพรส ซิสเท็ม, ๒๕๔๖. 
ธีระศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ. เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา. นครปฐม : 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 
บวร  ประพฤติดี, ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์ และเฉลิมพล  ศรีหงส์. สตรีไทย : บทบาทในการเป็นผู้น าการ

บริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยเกษม, ๒๕๒๐. 
ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ปราชญา  กล้าผจญ. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๑. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ReligiousAffairs 

Printing Press, ๒๕๔๑.  



๒๔๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
________.ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๓. 
________. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๗. 
________.วินัยเรื่องใหญกวาที่คิด. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๘. 
พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพรวมเลม ๓ 

ภาค ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพจันทรเพ็ญ, ๒๕๕๐. 
________. ธรรมโฆษณ ขุมทรัพย์ทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๒.  
ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์. พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สุรีริยาสาส์น, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ
วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 

วิทย วิศทเวทย และเสถียรพงษ วรรณปก. หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๕. 
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๔. 

วิศาล  ศรีมหาวโร. สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. 
พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๖. 

วศิน  อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา, ๒๕๒๘.  
สมเกียรติ  วันทะนะ. อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. พิมพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : อักษรข้าว

สวย, ๒๕๕๑. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช . แสงสองใจ. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 

๒๕๔๑.  
สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์. การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 

๒๕๔๔. 
สุมน  อมรวิวัฒน. กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๔๔. 
สุพัตรา  สุภาพ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐. 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๑. 
เสถียรพงษ์  วรรณปก. ๙ พุทธ ๙ เต๋า ๙ เซ็น. พิมพ์ครั้งที ่๓. นครปฐม : ระฆังทอง, ๒๕๕๓. 
โสภา  ชูพิกุลชัย. จิตวิทยาสังคมประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒. 



๒๔๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สงวนศรี  วิรัชชัย. จิตวิทยาสังคมเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศึกษา พรสวัสดิ์, 

๒๕๒๒. 
อุทัย  หิรัญโต. สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙. 
 (๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 
ฐิติกร  สังข์แก้ว. “ความคิดเรื่อง ‘ความเป็นตัวแทน’ ในระบอบประชาธิปไตยไทย ภาพตัวแทนและ

การแทนตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”. ภาคนิพนธ์ตามหลักสูตรรัฐศาสตร์มหา 
บัณฑิตสาขาการปกครอง. คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 

ประทิน  แสงไทย. พระราชปริยัติกวีและพระมหาพรชัย  สิริวโร. “รูปแบบการเสริมสร้างพลัง
ศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม”. ดุษฏีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑. 

พรเพ็ญ  วโรภาษ. “การมองบทบาทตนเองและการรับฟังมติมหาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๓๘”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง . คณะรัฐศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 

 
(๓) รายงานการวิจัย : 
วิชิต  บุญสนอง. “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองค

การบริหารสวนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” รายงานการ
วิจัย. วิทยาลัยราชพฤกษ นนทบุรี, ๒๕๕๖. 

สถาบันพระปกเกล้า.”สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : การด าเนินงานของรัฐสภา
ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา ( IPU)”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕. 

________. “การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘.  



๒๔๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๔) บทความ : 

๔.๑) บทความในวารสาร 
ขวัญษา  เอกจิตต์และอุทัย  สติมั่น. “หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, 

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๗๐.  
คนึงนิตย์  พรมมินทร์. “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี

ไทยล้านนาตะวันออก”. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 
๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘) : ๑-๒. 

ธีรนันท  ธีระธนากรและดร. กนิษฐา  ชิตชาง. “บทบาทของสมาชิกสภาสตรีในการเคลื่อนไหวผลักดัน
สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์”. วารสารสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๔๑ ฉบับที ่๒ (๒๕๕๘) : ๙๑-๙๒. 

ปิยาภรณ์  ลิมโพธิ์ทอง, สัญญา  เคณาภูมิและเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, “บทบาทผู้บริหารสตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๓๓. 

พระนพสิทธิ์ สุทฺธจิตโต (ปงยศ). “กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร. ปีที่ ๗ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๑๐๐๗. 

พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ และเฟ่ืองอุรณ  ปรีดีดิลก. “การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยใน
ระดับท้องถิ่น”. วารสารครุศาสตร์. ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๐) : 
๑๒๕-๑๓๘. 

ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์ . “เพดานแก้วกับบทบาททางการเมืองของผู้หญิงไทยในระบบการเลือกตั้ง”. 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ ๑๑ ฉบับเพ่ิมเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๓) : ๒๙-๕๒. 

มนสิชา  ภักดิเมธีและพลวัฒ  ประพัฒนทอง, “บทบาทสตรีในการบริหารองคการส่วนทองถิ่นจังหวัด
เชียงราย” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น . ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๖๐) : ๑๙๕-๑๙๖. 

รตสิรี  นาทอง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วย
หลักพุทธธรรม”. วารสารธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ตุลาคม ๒๕๕๙) : 
๑๓๓. 



๒๔๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
รสลิน  ศิริยะพันธุและคณะ. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย 

: ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๔๖-๕๙. 

วชิรวิชญ์  อัคราวิสิฐพล. “การสื่อสารภังควิวัฒน์กับปรากฏการณ์แฟลชม็อบเยาวชนไทย”. วารสาร
นิเทศศาสตรปริทัศน์. ปีที ่๒๕ ฉบับที ่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๖๐-๖๙.  

วิภาพรรณ  อุปนิสากร. “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี”. ๕๒ ธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับ
ที่ ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๕๓. 
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พระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๓๐๓.  

สมศักดิ์  อัศวศิริศิลปะ. “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเข้าสู่วงการการเมืองของนักการเมืองสตรี
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(September-December 2018) : 35. 

สัญญา  พงษ์ศรีดา. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม”. Journal of MCU Nakhondhat. Vol. 
6 No. 2 (April 2019): ๙๑๖-๙๑๘. 
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มหาวิทยาลัยปทุมธาน.ี ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (กรกฏาคม-ธันวาคม, ๒๕๖๑) : ๒๘๗-๒๘๘. 
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ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–
เมษายน ๒๕๖๑) : ๒๕๔๖-๒๕๖๒. 
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๒๔๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๕) สื่ออิเล็คทรอนิก : 
ข่าวสด “เลือกตั้ง ๖๒”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : Khaosod.co.th. [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
จิราพร  สินธุไพร. หนังสือพิมพ์ข่าวสด. สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 

๒๐๒๐”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news 
_3254410. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

จะเด็จ  เชาวน์วิไล. หนังสือพิมพ์ข่าวสด. สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 
๒๐๒๐”. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news 
_3254410. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

ชฎาทิพ  จูตระกูล. หนังสือพิมพ์ข่าวสด. สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 
๒๐๒๐” .  [ออนไลน์ ] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/ lifestyle/news 
_3254410. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

ณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์. หนังสือพิมพ์ข่าวสด. สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 
๒๐๒๐” .  [ออนไลน์ ] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/ lifestyle/news 
_3254410, [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

นวลพรรณ  ล่ าซ า. หนังสือพิมพ์ข่าวสด. สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายในยุค 
๒๐๒๐”. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news 
_3254410. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

บ้านเมือง. “บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.จ.นครปฐม”. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : banmuang.co.th. 
[๒๗ กันยายน ๒๕๖๒]. 

พลวุฒิ  สงสกุล. “แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี ๖๒ ส.ส. ลด ๒๓ จังหวัด อีสานหด 
๑๐ ที่นั่ง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : THE STANDARD. [๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]. 

มติชน. “เลือกตั้ง ๖๒ ส.ส. หญิงไทยครอง ๗๖ ที่นั่ง นับได้ร้อยละ ๑๔ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก”. 
[ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://workpointnews.com/2019/05/26/women-in-thai-
parliament/. [๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

อังคณา  นีละไพจิตร. หนังสือพิมพ์ข่าวสด. สัมมนา เรื่อง “บทบาท-สิทธิ สตรีไทย โจทย์ท้าทายใน
ยุค ๒๐๒๐”. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news 
_3254410. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

สนิทสุดา  เอกชัย. “ภัยเผด็จการ ภัยของสตรี”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.the101. 
world/women-in-thai-politics/. [๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔]. 
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๒๔๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. “บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 

https://www.naewna.com/lady/columnist/35117. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 
วีกิพีเดียสารานุกรม. “จังหวัดกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็น

การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0 
%A8._2562. [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

วีกิพีเดียสารานุกรม. “จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๒”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0A8._2562. 
[๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

Oknationblog. “บทบาทหน้าที่ของสื่อ”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv 
/blog/my-mint/2007/07/27/entry-1 [๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

Voice Online. “บทบาท “ผู้น าสตรีทางการเมือง” ในอุษาคเนย์”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
https://www.voicetv.co.th/watch/21054?page=4 [๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔]. 

 
(๖) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ.ดร. (ประเสริฐ  ธรรมจง). พระธรรมทูต วัดเสน่หาพระ

อารามหลวง นครปฐม, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓. 
พระครูศรีปริยัติวิธาน, (แม้น  คุปฺตร สี). เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร, ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๓. 
พระครูสิริธรรมนิเทศ (เหรียญชัย  อติวีโร) , ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
ฐิติรัตน์  เกียรติจารุภัค. นักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองนครปฐม, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
ทักษิณา  ก้อนดอน. เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๑ 
เมษายน ๒๕๖๓. 
รัตนาภรณ์  วัชรอัตยาพล. บ้านวาล์วน้ า ไทยเฟิง, ๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
สุรางค์  ค าพะทิก. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองการช่าง แอนด์ พาร์ท, ๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์. ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.วิจิตรา  ศรีสอน. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0
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๒๔๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ดร. อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ดร. พัชรินทร์  ซ าศิริพงศ์ . สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
สมัคร  ป้องวงษ์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
วุฒิชัย  วังพรม. ผู้ช่วยด าเนินงานคนที่ ๓ ของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์/อดีตสมาชิกสภา
เทศบาลไร่ขิง, ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
ปวีณา  หงสกุล . ประธานมูลนิธิเพ่ือเด็กและสตรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
พจนา  เอ่ียมพินพันธ์. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) ขุนแก้ว , ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๓. 
ทองดี  ศรีทองค า. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) วัดส าโรง , ๑๔ 
เมษายน ๒๕๖๓. 
วุฒิ  แก้วชิงดวง. เกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร, ๔ เมษายน ๒๕๖๓. 
ใหญ่  นิพัทธกุศลศิล. เกษตรกร จังหวัดนครปฐม, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 

 
(๗) สนทนากลุ่ม : 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  พุทธจรรยา), รศ.ดร. อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ศ.ดร.จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๒๕๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ดร.สมภพ  ระงับทุกข์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
พลเอก ดร.ปกิต  สันตินิยม. หัวหน้าพรรคสร้างชาติ, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ . ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ประณีต. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 

1. Books: 
Creswell, J., Plano Clark, V. Gutmann, M.L.& Hanson, W.E. Advanced Mixed Methods 

Research Designs. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.  
Danis  Mcquail. Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage, 

1987. 
Jean J. Kirkpatrick. Political Woman. New York: The Eagleton Insetitute of Politics. 

Rutgers University, 1979. 
John. B. Thompson. Political Ideology. Cambridge: University, 1984. 
Johnson, Charles & McKay, William. Parliament & Congress. Great Britain: Oxford 

University Press, 2010. 
Karl R. Popper. The logic of scientific discovery. London: Hutchinson & Co., Ltd., 
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ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๕๓ 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

(Index of Item Objective Congruence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕๕ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

เรื่อง บทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ฉัชศุภางค์  สารมาศ 
 

บทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง

สตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๑) การเป็นตัวแทนของประชาชน 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมขอ้ที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



 

 

๒๕๖ 

ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

บทบาททางการเมืองของสตรีในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง

สตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๕) ความส านึกรับผิดชอบ 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๖) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕๗ 

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมบทบาททางการเมือง
ของสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี 

ตามหลักไตรสิกขา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๑) การพัฒนาบทบาททางการเมือง (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒) การพัฒนาบทบาททางการเมือง (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓) การพัฒนาบทบาททางการเมือง (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) 
ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕๘ 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรี
ในสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕๙ 

บทบาททางการเมืองท่ีคาดหวังของสตรีใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา
ผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๖๐ 

แนวทางส่งเสริมการแสดงบทบาททาง
การเมืองที่คาดหวังของสตรีในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลตามหลักไตรสิกขา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

ค ำถำมข้อที่ ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



๒๖๒ 
 

 
 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
เรื่อง บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 99.41 915.108 .406 .986 
A2 100.07 891.138 .690 .985 
A3 100.28 879.921 .780 .984 
A4 100.17 886.219 .758 .984 
A5 100.28 876.493 .778 .984 
B1 99.86 869.409 .925 .984 
B2 99.90 881.310 .824 .984 
B3 99.83 880.933 .846 .984 
B4 99.59 897.537 .743 .984 
B5 99.55 887.399 .859 .984 
C1 99.79 893.170 .775 .984 
C2 99.79 878.241 .883 .984 
C3 99.76 874.261 .878 .984 
C4 99.72 881.493 .800 .984 
C5 99.86 865.337 .906 .984 
D1 99.83 876.291 .834 .984 
D2 99.76 879.975 .820 .984 
D3 99.69 890.722 .792 .984 
D4 99.59 885.323 .837 .984 
D5 99.76 881.761 .877 .984 
E1 99.93 875.138 .913 .984 
E2 100.00 883.000 .811 .984 



๒๖๓ 
 

 
 

E3 99.86 883.623 .830 .984 
E4 99.86 875.766 .899 .984 
     

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
E5 99.90 876.667 .850 .984 
F1 99.86 893.480 .827 .984 
F2 99.69 886.865 .878 .984 
F3 100.00 881.429 .854 .984 
F4 99.69 885.150 .905 .984 
F5 99.72 888.207 .855 .984 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
.985 30 

 
  



๒๖๔ 
 

 
 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
เรื่อง บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามหลักไตรสิกขา 
ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.849 18 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 62.47 65.361 .708 .827 
A2 62.40 65.421 .673 .828 
A3 62.60 66.662 .708 .828 
A4 63.17 69.316 .375 .848 
A5 63.00 65.517 .568 .835 
A6 63.47 74.740 .123 .863 
B1 62.57 67.289 .578 .834 
B2 63.00 64.690 .663 .829 
B3 62.77 65.840 .756 .825 
B4 63.70 69.941 .470 .840 
B5 63.10 66.162 .734 .826 
B6 63.33 66.989 .616 .832 
C1 62.23 79.220 .000 .851 
C2 61.23 79.220 .000 .851 
C3 62.23 79.220 .000 .851 
C4 61.23 79.220 .000 .851 
C5 62.23 79.220 .000 .851 
C6 61.23 79.220 .000 .851 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 

  



๒๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖
๗ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

หนังสือเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
************************************* 

ค าชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาบทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบสอบถามนี้
ผู้วิจัยขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น 

๒. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
ส่วนที่  ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  ๒ บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนที่  ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

นิสิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่แบบสอบถาม............. 
 
 
 
 
 
... 



 ๒๗๓ 

ส่วนที่  ๑  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามต่อไปนี้โดยท าเครื่องหมาย ลงในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่าน

ตามความเป็นจริง 
๑. เพศ 

(    ) ๑. ชาย       (    ) ๒. หญิง 
๒. อาย ุ  
          (    ) ๑. อายุ ๑๘ - ๒๗ ปี      (    ) ๒. อายุ ๒๘- ๓๗ ปี 
          (    ) ๓. อายุ ๓๘ - ๔๗ ปี      (    ) ๔. อายุ ๔๘ ปีขึ้นไป 
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด   

(    ) ๑. ประถมศึกษา      (    ) ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น 
(    ) ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    (    ) ๔. อนุปริญญา/ปวส. 
(    ) ๕. ปริญญาตรี      (    ) ๖. สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพ   
(    ) ๑. เกษตรกร/ประมง/รับจ้าง     (    ) ๒. นักศึกษา 
(    ) ๓. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     (    ) ๔. พนักงานบริษัทเอกชน 
(    ) ๕. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    (    ) ๖. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
(    ) ๗. อ่ืน ๆ  

๕. ระดับรายได้  
          (    ) ๑. ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๑ บาท     (    ) ๒. ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
          (    ) ๓. ๒๕,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐ บาท    (    ) ๔. ๓๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๔ 

ส่วนที ่๒ บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรี
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามต่อไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคาดหวัง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑) การเป็นตัวแทนของประชาชน 
๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนที่มาจาก

ความหลากหลายทางด้านอาชีพ 
     

๒ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เป็นผู้ แทนของ
ประชาชนในการตัดสินใจแทนประชาชน 

     

๓ พรรคการเมืองมีหลักปฏิบัติให้ความเป็นอิสระ
แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการท าหน้าที่
ผู้แทน 

     

๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เวทีของรัฐสภาใน
การหารือหรืออภิปรายประเด็นความห่วงใยของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกไปรับเรื่องราว
ร้องทุกขข์องประชาชน 

     

๒) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
๖ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรตรวจสอบการ

บริหารงานด้วยความระมัดระวัง 
     

๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ตัวแทน
ประชาชนที่จะเฝ้าดูในทุกกิจกรรมที่รัฐบาลท า
และจัดใหม้ีการพูดคุยกัน 

     

๘ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรตรวจสอบการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และหน่วยงานของ
รัฐ 

     

๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบนโยบาย
และการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

     



 ๒๗๕ 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคาดหวัง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓) การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 
๑๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการใช้เงิน

งบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเงิน 
     

๑๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการตรา
กฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

     

๑๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการบังคับ
การบริหารงานของรัฐบาล ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย  

     

๑๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการ
ก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกา
ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

     

๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทตรวจสอบใน
ด้านการปกครองภายใต้กฎหมายโดยค านึงถึง
สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของสมาชิก 

     

๑๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับประชาชนใน
การเสนอตรากฎหมาย 

     

๔) ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 
๑๖ กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่กิจการ

รัฐสภาต่อสาธารณะโดยค านึงถึงความม่ันคง 
     

๑๗ กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเปิดเผยกิจการ
ของรัฐสภาผ่านสื่อหรือการกระจายเสียง 

     

๑๘ กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการเผยแพร่การ
ด า เนินงานของรัฐสภาผ่ านระบบสื่ อสาร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     

๑๙ กองกิจการรัฐสภาอาศัยผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ
ข่าว และผู้รายงานข่าว ท าหน้าที่เผยแพร่งาน
ของรัฐสภาต่อประชาชน 

     



 ๒๗๖ 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคาดหวัง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕) ความส านึกรับผิดชอบ 
๒๐ กองกิจการรัฐสภาได้ด าเนินการอ านวยความ

สะดวกให้กับสื่อหรือนักหนังสือพิมพ์สามารถ
รายงานความเคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาให้
ประชาชนทราบ 

     

๒๑ เป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกรัฐสภากับ
สังคม องค์กร และปัจเจกบุคคล 

     

๒๒ เป็นความรับผิดชอบในการซักถามฝ่ายบริหาร      
๒๓ เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ

กลุ่มผลประโยชน์ 
     

๒๔ เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
ประชาชน 

     

๒๕ เป็นความรับผิดชอบในการตอบข้อซักถามของ
สื่อต่าง ๆ 

     

๖) การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 
๒๖ พิจารณางานด้านต่างประเทศของรัฐบาล      
๒๗ มีอิทธิพลในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อนานา

ประเทศในนโยบายต่างประเทศ 
     

๒๘ มีหน้าที่ในเรื่องที่ท ากับ UN หรือเวทีเจรจาอ่ืน 
ๆ 

     

๒๙ ตั ด สิ น ใ จ ใ นข้ อ ตก ล ง ที่ อ ยู่ ใ น ก ร อบ ขอ ง
รัฐธรรมนูญโดยดูจากเนื้อหาและสนธิสัญญา
จากรัฐบาล 

     

๓๐ การเข้าร่วมในกระบวนการอ่ืนที่ต่อเนื่องจากนั้น      
 



 ๒๗๗ 

ส่วนที่ ๓  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................  
ข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................... ...................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 



 ๒๗๘ 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามหลักไตรสิกขา 
ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามต่อไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคาดหวัง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑) การพัฒนาบทบาททางการเมือง (หลักไตรสิกขา ขั้นศีล) 
๑ ตัวแทนของประชาชนต้องมีความประพฤติที่ดี

ทั้งทางกาย และวาจา 
     

๒ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องประพฤติตาม
กรอบข้อบังคับ 

     

๓ การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องมีวินัยตามหลัก
โยนิโสมนสิการ 

     

๔ บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ต้อง
ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ 

     

๕ ความส านึกรับผิดชอบต้องปฏิบัติได้จริง      
๖ การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต้อง

เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น 
     

๒) การพัฒนาบทบาททางการเมือง (หลักไตรสิกขา ขั้นสมาธิ) 
๗ ตัวแทนของประชาชนต้องมีความเมตตา กรุณา 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     

๘ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องพากเพียร เอา
จิตฝกใฝใชปญญาสอบสวน 

     

๙ การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องใช้ปัญญา
พิจารณา 

     

๑๐ บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ต้อง
เป็นผู ที่ประกอบด วยกัลยาณมิตรธรรม ๗ 
ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจัก
ว่า รจูักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่อง 

     



 ๒๗๙ 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคาดหวัง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ลึกซึ้งได และไมชักน าในเรื่องไมควร      
๑๑ ความส านึกรับผิดชอบต้องมีคุณธรรมก ากับ      
๑๒ บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่าง

ประเทศต้องกระท าสิ่งที่ดีงามอยางใดอยางหนึ่ง 
     

๓) การพัฒนาบทบาททางการเมือง (หลักไตรสิกขา ขั้นปัญญา) 
๑๓ ตัวแทนของประชาชนต้องเปนผูมีจิตใจและมี

บุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ 
เยือกเย็น สุภาพ นิ่ มนวล สดชื่น  ผ องใส 
กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งาม
สงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเอง และผูอ่ืน
ตามความเปนจริง 

     

๑๔ การตรวจสอบฝ่ายบริหารต้องจะใช ปญญา
พิจารณาใหรแูจงสภาวธรรม ตามความเปนจริง 

     

๑๕ การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต้องรูจักคิดอยางมี
ระเบียบ มีเหตุผล และถูกวิธี 

     

๑๖ บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้เพ่ือ
บรรลุจุดหมายสูงสุด  

     

๑๗ ความส านึกรับผิดชอบต้องมีความแนวแนอยูกับ
สิ่งที่ก าลังกระท า ไม ฟุงซาน ไมวอกแวก ไม
เลื่อนลอย มีความรอบคอบ และไมผิดพลาด 

     

๑๘ บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่าง
ประเทศต้องมีความรอบรู รทูั่วเขาใจลึกซึ้ง 

     

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

นิสิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๘๑ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

************************************* 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอความ
อนุเคราะห์ท่านได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตามความเป็นจริง และแบ่งแบบสัมภาษณ์นี้ออกเป็น ๔ ตอน 

 กลุ่มผู้รู้  กลุ่มผู้ปฏิบัติ  กลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องทั่วไป 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ.............................................ฉายา/นามสกุล...........................นธ. .....................ปธ. ........ ............
ความรู้สามัญ.............................................................อาย.ุ.......................ป/ีพรรษา..............................
ที่อยู่/สังกัดวัด............................................................เลขที่............/.............ถนน............. ..................
หมู่ที่.......ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทร.......... ............
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................ 
หน่วยงานที่สังกัด....................................................................................................................................  
สัมภาษณ์ ณ .................................................................................................................. ........................ 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ............................ 
วันที่..............................เดือน...............................................พ.ศ....... ...................................................... 
 
หมายเหตุ ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพในการสัมภาษณ์ 



 

 

๒๘๒ 

ตอนที่ ๒  ค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร 
๒.๑ ท่านคิดว่า การศึกษามีผลต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร 

อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...............

........................................................................................ ........................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

.................................................................................................................................................... ............ 
๒.๒ ท่านคิดว่า อิทธิพลของครอบครัวมีผลต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในสภา

ผู้แทนราษฎร อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ...........

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๒.๓ ท่านคิดว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในสภาผู้แทนราษฎร 

อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...............

......................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
๒.๔ ท่านคิดว่า อุดมการณ์ทางการเมืองมีผลต่อบทบาททางการเมืองของสตรีในสภา

ผู้แทนราษฎร อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...............

................................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... .......................................... 

............................................................................................................................. ................................... 



 

 

๒๘๓ 

ตอนที่ ๓ ค าถามเก่ียวกับบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งใน
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๓.๑ ท่านมีความคาดหวังว่า บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรเป็น
อย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... ............................................................. ............ 

๓.๒ ท่านมีความคาดหวังว่า บทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรเป็นอย่างไร 
อธิบาย 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

๓.๓ ท่านมีความคาดหวังว่า บทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรเป็น
อย่างไร อธิบาย 

.......................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 



 

 

๒๘๔ 

๓.๔ ท่านมีความคาดหวังว่า บทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควร
เป็นอย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 

๓.๕ ท่านมีความคาดหวังว่า ความส านึกรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลควรเป็น
อย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...................................... 

๓.๖ ท่านมีความคาดหวังว่า การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควร
เป็นอย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 



 

 

๒๘๕ 

ตอนที่ ๔ ค าถามเก่ียวกับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามหลักไตรสิกขา 

๔.๑ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชนตามหลักไตรสิกขาควรเป็นอย่างไร อธิบาย 

....................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

๔.๒ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านบทบาทการตรวจสอบฝ่ายบริหารตามหลักไตรสิกขาควรเป็นอย่างไร อธิบาย 

........................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................ .................... 

๔.๓ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านบทบาทการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามหลักไตรสิกขาควรเป็นอย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 



 

 

๒๘๖ 

๔.๔ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านบทบาทด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ตามหลักไตรสิกขาควรเป็นอย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................... ..................... 

๔.๕ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านความส านึกรับผิดชอบตามหลักไตรสิกขาควรเป็นอย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... ..................................................................................... ............ 

๔.๖ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาททางการเมืองที่คาดหวังของสตรีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศตามหลักไตรสิกขาควรเป็นอย่างไร อธิบาย 

............................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ................................................................. ..................... 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

นิสิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รวมภาพถ่ายการด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 
 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 
 

 

 

 

 



๒๙๑ 
 

 

 



๒๙๒ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล  :  นางสาวฉัชศุภางค์  สารมาศ 
วัน เดือน ปี เกิด  :  วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
ภูมิล าเนา  :  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓  :  ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗  :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน :  พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผลงานวิชาการ :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๓). “บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณ

สงเคราะห์จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ
ไทย” โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ และระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ ๒ (GMNIS 2020) ภายใต้แนวคิด “กระบวนทัศน์ใหม่ใน
สถานการณ์ COVID-19 บนฐานพระพุทธศาสนา” มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๓). “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการส่งเสริม
สุขภาพพระสงฆ์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑” วารสารสถาบันวิจัย
ญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๓-๒๓. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๒). “ข้อเสนอแนะการน าหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ไปใช้เพ่ือป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควรของนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และ
ระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 
๒๑ : ทิศทางที่ถูกต้องบนฐานพระพุทธศาสนา วันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒” : ๗๒๐-๗๓๑. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๒). “ศึกษาการน าหลักขันติไปใช้ส าหรับผู้ขับ
ขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนเพ่ือป้องกันปัญหาอุบัติภัย” วารสารวิจัย



๒๙๓ 
 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๗ (มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒) : ๓๔-๔๐. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๒). “รูปแบบการน าหลักโยนิโสมนสิการไปใช้
ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพ่ือลดปัญหาภัยจากอินเทอร์เน็ตส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสาร
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๘ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๔๓-๕๐. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๒). “การเลือกตั้ง ๒๕๖๒” สัมมนาบทความ
วิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๒). “หน้ากากสังคมกับหลักมิตรแท้ใน
พระพุทธศาสนา” วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๑๔๙-๑๖๑. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๒). “บทบาทสตรีกับการเมือง” การประชุม
วิชาการระดับชาติ MBU3 Gongress นวัตกรรมทางการปกครองและ
การบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๖๐). “รูปแบบการน าหลักมิตรแท้ ๔ ประการ 
ไปใช้ในการคบเพ่ือนของนักเรียนระดับ ปวช. ในเขตปริมณฑลเพ่ือลด
ปัญหาการยกพวกตีกัน” การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๕๙). “มารยาท” วารสารสิรินธรปริทรรศน์ ปี
ที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๕๔-๕๘. 

  :  ฉัชศุภางค์  สารมาศ. (๒๕๕๙). “ความสามัคคี” วารสารสิรินธร
ปริทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๗๐-๗๓. 

ปีท่ีเข้าศึกษา :  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  เลขที่ ๔๔๖/๒ หมู่บ้านทองประเสริฐ หมู่ที่ ๒ ซอยเจริญรัชดา ๔ ถนน

เศรษฐกิจ ๑ ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โทรศัพท ์๐๘๕ ๙๔๗๙๕๙๒ E-Mail Chas_supang@hotmail.co.th 
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