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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่งเสริมการได้รับ
เลือกตั้ งของนักการเมืองสตรีระดับท้องถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแกว้  จงัหวดัเชียงใหม่ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ไดรั้บเลือกตั้งของนกัการเมืองสตรีระดบัทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จกบัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงปริมาณโดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้ งใน
ต าบลเทพเสด็จ จ านวน 160 คน และประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในต าบลห้วยแกว้  จ  านวน 160  คน  
รวมกลุ่มตวัอย่าง 320 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ  แบบสอบถาม  และสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิง
คุณภาพดว้ยโดยกลุ่มตวัอยา่ง  คือ ผูห้ญิงท่ีด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เทพเสด็จ  จ  านวน 11  คน และผูห้ญิงท่ีด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ห้วยแก้ว  จ  านวน  2  คน รวมทั้ งส้ินจ านวน 13 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล   คือ  แบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสรุปอธิบายเชิงพรรณนา 
 
 



 

จ 

ผลการศึกษาพบวา่   1) ปัจจยัส่งเสริมการไดรั้บเลือกตั้งของนกัการเมืองสตรีระดบัทอ้งถ่ิน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จกบัองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จงัหวดัเชียงใหม่
ปัจจยัด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ อายุ   การศึกษา   อาชีพ รายได้  ภาวะผูน้ า ครอบครัว เป็นปัจจยั
ส่งเสริมการได้รับเลือกตั้งเหมือนกนั   ส่วนปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม คือ ค่านิยมความเช่ือ
ระบบชายเป็นใหญ่ซ่ึงเป็นการยอมรับของสังคมต่อความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีเหล่ือมล ้ากนัทางอ านาจ
ระหวา่งเพศชายและ   เพศหญิง เป็นปัจจยัส่งเสริมการไดรั้บเลือกตั้งแตกต่างกนัและปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยัส่งเสริมการไดรั้บเลือกตั้งเหมือนกนั 2) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ไดรั้บเลือกตั้งของนกัการเมืองสตรีระดบัทอ้งถ่ินพบวา่ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม คือ ค่านิยม
ความเช่ือระบบ ชายเป็นใหญ่  เป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บเลือกตั้งแตกต่างกนัและปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนก็เป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บเลือกตั้งเหมือนกนั  
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ABSTRACT 
 

 This study aimed at conducting an imperative study on 1) supportive factors, and 2) 
obstructive factors towards local female politicians into the position of council members in Thap 
sadet and Huaey-Kaew Sub-district Administrative Organization, Chiang Mai Province. 
 This quantitative research studied 320 samples: 160 people from Thapsadet sub-district 
and 160 people from Huaey-Kaew Sub-district who were eligible voters. Tool used to collect data 
was a questionnaire. Data were analyzed by using statistics: frequency, percentage, and mean. 
Moreover, the qualitative research was used by studying on 13 samples who took positions of 
members of Sub-district Administrative Organization: 11 female from Thapsadet Sub-district and 
2 female from Huaey-Kaew Sub-district Administrative Organization. Tools used to collect data 
were in-depth interview and descriptive summary. 
 Results found that 1) In terms of factors supporting local female politicians into the 
position of council members in Thapsadet and Huaey-Kaew Sub-district Administrative 
Organization, Chiang Mai Province, it was found that personal factors: age, education, career, 
income, leadership, and family were supportive factors in the same direction. However, social and 
cultural factors: patriarchal system, an unequal relationship in terms of authority between male 
and female, was the different supportive factor. In addition, political involvement is another same 
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supportive factor. 2) In terms of obstructive factors, it was found that social and cultural factor 
which was the patriarchal system was the different obstacle towards election.  Moreover, the 
political involvement was an obstacle which was in the same direction towards election. 

 


