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บทคัดยอ
 การศึกษาบทบาทของสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงรายครั้งนี้                     

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) บทบาทผู บริหารสตรีขององคการบริหารสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย                            

2) คุณลักษณะของความเปนผูนําสตรีของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย และ                   

3) ปญหาและขอเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณแบบเจาะลึก     

วิคราะหขอมูลโดยสรุปอธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห

 ผลการศึกษาพบวา บทบาทผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหวัดเชียงราย            

ผูวิจัยคนพบวา การสงเสริมการเผยแพรบทบาทการทํางานของผูหญิง มักจะไมไดรับการสนับสนุนและ           

นาํเสนอผลงานใหปรากฏตอสาธารณชน ความรวมมอืของทกุๆ ฝายในการท่ีจะมาประชาสัมพันธและเผยแพร

บทบาทของผูหญิงที่โดดเดนออกสูสาธารณชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญ   การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหารสตรี  
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เร่ิมตนจากภาพลักษณที่เราแสดงออกโดยสีหนา กิริยาทาทาง เคร่ืองแตงกาย สิ่งเหลานี้เปนส่ิงที่บงบอก      

ความเช่ือมั่นในภาพพจนของผูบริหารสตรี และสามารถสรางภาพลักษณของผูบริหารสตรีไดอยางตอเน่ือง

ตลอดเวลา ทาํใหผูรวมงานหรือประชาชน หนวยงานอ่ืนๆ ยอมรับในบุคลิกภาพของผูบริหารสตรี  ลกัษณะของ

ผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  มีความจริงใจและรักษาคําพูด  ตั้งใจในการทํางานและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบาน มุงม่ันและมีทัศนคติในการทํางานเพ่ือ

ชมุชน มคีวามปรารถนาดตีอชมุชน สามารถในการทีจ่ะรวบรวมกลุมคน และสามารถถายทอดประเด็นปญหา

และแสวงหาความรวมมือ เพ่ือแกปญหาแกชุมชน  จัดการและการใหบริการ  มีเครือขายท่ีสามารถ                       

ขอความรวมมือหรือความชวยเหลอืเพ่ือสรางประโยชนสขุแกประชาชน หรอืเกิดประโยชนตอการพฒันาพืน้ที่ 

และมีภาวะผูนาํ สามารถตัดสนิใจแกไขปญหาไดอยางเดด็ขาด รวดเรว็ และสามารถสัง่การใหผูใตบงัคับบญัชา

ปฏบิตัติามไดอยางมีปะสิทธภิาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตองและประโยชนของสวนรวม สาํหรับปญหา

และขอเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรี ในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย   

พบประเด็นปญหาเรื่องของความรักสวยรักงาม ความไมอดทนตอความลําบากตาง ๆ ในพ้ืนท่ี การไมกลา

ตดัสนิใจ โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีตองการการตัดสนิใจในภาวะเรงดวน การมลีกัษณะของความเปนคนละเอยีด 

จูจี้ รวมถึงความไมแข็งแรงของสภาพรางกายเพ่ือเปรียบเทียบกับเพศชาย เปนตน โดยในการหาแนวทาง      

การแกไขปญหาและอปุสรรคดงักลาวน้ัน ผูใหสมัภาษณทกุคนตางไมไดตองการใหเพศหญิงมีสภาพรางกาย

ทีแ่ขง็แรงเทากบัเพศชายแตอยางใด เพราะทัง้ 2 เพศ มลีกัษณะหรอืขอดขีอเสยีทีแ่ตกตางกัน โดยแมเพศชาย

จะแข็งแรงกวา แตก็มีความละเอียดรอบคอบนอยกวา

คําสําคัญ
  บทบาททางการเมือง   สตรี   จังหวัดเชียงราย

Abstract
 The study ofthe roles of women in Chiangrai local government organization administration 
aims to 1) to investigate female roles in local administrative organization of Chiang Rai province; 
2) to investigate leadership attributes of female leaders in local administrative organization of     
Chiang Rai province; and 3) to investigate problems and recommendations regarding female roles 
in administration of local administrative organizationin Chiang Rai province. This qualitative research 
employed documentary analysis, observation, and in-depth interview for data collection and         

narrative summary for data analysis. 

 The findings indicated that female leader roles in administration of local administrative 

organization should be promoted and disseminated because the women often do not receive the 
support to present their work to the public. Thus, gaining cooperation from all parties in order to 

disseminate the prominent roles of the women to the public is so important.  Development of        
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personality of female leaders should start from facial expression, gesture and costume. Because 
they indicate confidence and create positive images of the female leaders which help them to get 
accepted by their associates, the public and other agencies. Characteristics of female leaders in 
the local administrative organizationin Chiang Rai province are,being sincere, keep their promises, 
willingness to improve local people’s quality of life which help them to gain respect from local 
people. They have a strong desire and positive attitudes to work for the communities. The female 
leaders have ability to gather a group of people and convey the issues to seek for the cooperation 
to solve the problems, manage and service. They have networks to assist or cooperate for benefit 
of the community. They also have leadership attribute in making a decision decisively and quickly. 
Finally, they give the order to their subordinates effectively based on righteousness and usefulness 
of the communities. The problems of the female leaders in the local administrative organizationin 
Chiang Rai province are, issue of beauty, being intolerable in the difficulties in the areas and           
indecisiveness especially when the decision needed in emergent situations. Moreover, the female 
leaders are detailed, nagging, and physical weak when compared with males. However, all informants 
do not want to have physical strong as men. Because both female and male contains advantage 

and disadvantage characteristics. Although, men are stronger, they are less careful than women. 

Keywords
 Political Roles, Women, Chiang Rai Province

บทนํา
 การบริหารองคการท่ีมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูบรหิารเปนองคประกอบและมบีทบาททีส่าํคญัยิง่ซึง่จะตอง

ใชความรู ความสามารถในการเปนผูนํา เปนหัวหนาการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไป    

ตามวัตถุประสงคขององคการ นอกจากนี้จะตองเปนผูคอยช้ีแนะ จูงใจ ประสานงานใหผูใตบังคับบัญชา        

เกิดความเขาใจและปฏบิตัติามแผนงานอยางเต็มความรู ความสามารถ สงเสริมและสนบัสนนุใหเกิดสัมพันธภาพ       

ทีด่ขีึน้ในองคการ เกิดความสามคัคี รวมมือรวมใจในการปฏบิตังิานเปนผูนาํในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม สรางขวญัและกาํลังใจใหกบัผูใตบงัคับบัญชาตลอดจนประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนแบบอยางท่ีดขีอง

องคการเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่ มัลลิกา              

ตันสอน (2545 ) กลาวไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยใหสามารถทํางานใหกับองคการไดอยางเต็ม             

ความสามารถและดวยความเต็มใจถือเปนงานสําคัญและทาทายสําหรับผูบริหารทุกคนที่จะตองใชเทคนิค  

วิธีการตางๆ ในการกระตุนหรือชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง ทุมเทใหกับองคการ

อยางเต็มท่ี ดังน้ันผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจถึงกลไกที่เก่ียวของกับพฤติกรรมและความตองการ

ของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือท่ีจะสามารถชักจูง กํากับ หรือผลักดันใหบุคคลเหลาน้ีแสดงพฤติกรรมไปตาม           

ที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ
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 การกระจายอํานาจสูทองถิ่นน้ัน นับเปนพัฒนาการสําคัญอีกกาวหน่ึงท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทาง  

การเมอืงของสตรใีนชนบทโดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่มกีารแกไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองทองถิน่ 

ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2525 ทีเ่ปดโอกาสใหสตรีสามารถสมัครรับเลือกต้ังเปนกํานัน เปนผูใหญบานได การมสีวนรวม

ทางการเมืองของสตรีในชนบทย่ิงเพ่ิมมากข้ึน แมกฎหมายจะไมเปนเครื่องกีดกันสตรีในการเขาสูตําแหนง

ทางการเมืองทุกระดับแลวก็ตามแตในภาพรวมแลวสัดสวนการดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับตางๆ       

ของสตรี ปญหาของสตรีเมื่อทํางานการเมือง สตรีเมื่อเขามาทํางานการเมืองประสบปญหาเหมือนกัน                   

ไมวาเปนสตรีการเมืองจากภาคภูมิศาสตรใดก็ตาม ปญหาที่ประสบคือ ปญหาจากตนเอง ปญหาครอบครัว 

ปญหาความปลอดภัย ปญหาชุมชน และปญหาการเมืองในชุมชน สตรีการเมืองแมมีความเชื่อมั่นในตนแตก็

ยอมรับวาตนเองนัน้ยงัมคีวามรูนอย โดยเฉพาะความรูดานการเมือง มปีระสบการณนอยในการทาํงานชมุชน  

มีความสามารถทางภาษานอย ทําใหไมกลาพูด  ไมกลาแสดงออก  ปญหาครอบครัวที่พบมาก คือ ปญหา  

การบริหารเวลาใหสมดุลระหวางงานดูแลตนเอง งานครอบครัว และงานการเมือง เปนปญหาใหญของสตรี 

ทําใหเกิดความเครียด เวลาพักผอนมีนอย มีผลตอสุขภาพ ในท่ีสุดอาจนําไปสูความแตกแยกในครอบครัว 

เน่ืองจากงานการเมืองเปนงานพัฒนา และงานชวยเหลือชาวบาน เม่ือชุมชนประสบความเดือดรอน                 

สตรีการเมืองก็ตองออกไปชวยเหลือ ทําใหตองกลับบานมืดคํ่า ครอบครัวจึงเปนหวงเร่ืองความปลอดภัย     

ปญหาที่เกิดจากสมาชิกในชุมชนเอง คือ ชาวบานไมคอยใหความรวมมือกับงานพัฒนาชุมชน  มีความคิด     

ไมคอยถกูตอง  คดิแตเรยีกรองสทิธปิระโยชน แตไมคอยคดิพ่ึงตนเอง มคีวามคดิวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนแหลงเงิน แหลงทอง เพราะรัฐโอนงบประมาณมาให  จงึคดิพึง่แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมองเหน็

งานพัฒนาหมูบานจะตองเริ่มท่ี “เงิน” มากกวาเร่ิมท่ี “ความรวมมือของชาวบาน”  นอกจากน้ีชาวบาน                 

มคีวามเชือ่วา งานการเมอืงควรเปนงานของบรุษุ  นอกจากนีก้ารเมืองในชมุชนจากกลุมผลประโยชนในชมุชน

มคีวามขัดแยงกนัคอนขางมาก เพราะตางตองการเขาถงึอาํนาจรัฐในการจัดสรรงบประมาณและสิทธปิระโยชน  

นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงสูงมากระหวางฝายสภากับฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําให       

สตรีทํางานการเมืองคอนขางยาก 

 ความเปนผูนําทางการบริหารของสตรีที่ผานมาในอดีต สาเหตุหนึ่ง คือ การมองเห็นความแตกตาง

ทางกายภาพระหวางเพศหญิงกับเพศชาย และความแตกตางที่วานี้เองถูกนํามาอธิบายถึงสถานะของแตละ

ฝายเรือ่ยมาขึน้อยูกบัสงัคมและวฒันธรรม ความรูสกึนกึคดิ ความเชือ่และทศันคติของผูคนในสังคมแตละชาติ 

เชน กรณขีองสังคมไทยแตดัง้เดมิท่ีมองเหน็สถานะของเพศหญิงเปนเพียง “ชางเทาหลัง” ของเพศชายเสมอมา 

และโดยภาพรวมแลวการมองสถานภาพของเพศหญิงในเกือบทุกสังคมมักเปนการมองสถานะของเพศหญิง

ในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นความตํ่าตอยกวาสถานะของเพศชายมากกวา และทรรศนะที่วาน้ีเองเห็นผลใน   

ความเปนจริงที่วาเพศหญิงถูกเลือกปฏิบัติอยางไมสูชอบธรรม การมองถึงสถานะของเพศหญิงดังกลาวนี้เอง

มีผลถึงการโตแยงเรื่องสิทธิของเพศหญิงมากขึ้นและบอยครั้งยิ่งขึ้น เหตุหนึ่งนั้นเปนผลมาจากสถานการณ

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางซ่ึงกระตุนเพศหญิงใหสํานึกยิ่งขึ้นถึงความต่ําตอยในสถานภาพของตน      

เหน็วาการเอาเปรียบจากเพศชายกลายเปนความไมยตุธิรรมของสังคมทีม่องเห็นชัดเจนข้ึน  ผูหญงิตองรับผดิชอบ
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ทางสังคมและมีบทบาทมากข้ึน คือ ผูหญิงไมเพียงทํางานแตเฉพาะในบาน หากยังตองทําหนาท่ีชวยหา        

รายไดมาเล้ียงครอบครวั แตบทบาทผูหญงิถกูจาํกดัอยูเฉพาะบางงานอยางเทานัน้  เมือ่ผูหญงิตองรับผดิชอบ

ทั้งงานในบานและนอกบาน ทําใหผูหญิงไมมีเวลาและขาดโอกาสพัฒนาตนเอง  รวมทั้งขาดโอกาสเขาไปมี

สวนรวมในการพฒันาสงัคม  อยางไรกต็ามความกาวหนาของสังคมทีเ่ปดกวางประกอบกบัมีการสงเสรมิและ

พฒันาสตรอียางตอเนือ่งทาํใหผูหญิงจํานวนไมนอยทีเ่กง  มคีวามสามารถ  เฉลียวฉลาด  สามารถทําประโยชน

ใหกับสังคมได รวมท้ังผูหญิงมีโอกาสกาวออกจากสังคมท่ีจํากัดวงอยูเฉพาะในครัวเรือนและเครือญาติ              

เขาสูสังคมในระดับชุมชน สถาบันและองคกรตาง ๆ มากข้ึน และกาวไปสูบทบาทที่หลากหลายเพิ่มขึ้น                

ผูหญิงไดรับการยอมรับและสามารถยกระดับสถานภาพทางสังคม 

 การศึกษาน้ีมุงศึกษาบทบาทสตรีในการบรหิารองคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงราย  คอื สตรทีีไ่ดดาํรง

ตาํแหนงทางการเมอืงในสถานภาพเปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั  จงึเปนสิง่ทีส่รางความสนใจท่ีทาํให

สตรีจงัหวัดเชียงราย เริม่เขามามีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน การท่ีจะเพ่ิมสดัสวนสตรีทางการ

เมืองน้ัน ตองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอสตรีวาเปนเพศของผูตาม และตองการคนปกปองคุมครองให    

ได โดยที่สตรีก็ตองพัฒนาตนเองทําใหสังคมยอมรับและเห็นถึงความสามารถของสตรี อีกทั้งสตรีดวยกันเอง

กต็องยอมรับซ่ึงกนัและกัน ชวยกนัพัฒนาขดีความสามารถของสตรดีวยกนัเพ่ือรวมแกปญหาความไมเสมอภาค

และผลักดันใหสตรเีขาไปมบีทบาทในระดบัอํานาจการตดัสินใจในการบรหิารทางการเมือง เหตุทีจ่าํตองผลกัดัน

ใหสตรีเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินนั้น

เพราะการทีจ่ะดาํเนินการผลักดันนโยบายทางสงัคม ทีจ่ะเปนประโยชนตอการพฒันาสงัคม ในการวจิยัในคร้ังนี้ 

ผูวิจัยจะมุงเนน บทบาททางการเมืองของสตรีในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย  

ชี้ใหเห็นถึงบทบาทในการเปนผู นําทางการบริหารวามีลักษณะในการบริหารอยางไรใหสอดคลองกับ               

แนวนโยบายการกระจายอํานาจท่ีไดมกีารตราเปนพระราชบญัญัต ิ กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําสตรี เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางใน        

การสงเสริมศักยภาพของสตรีใหมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนใหการยอมรับ  

ในบทบาทหรือใหโอกาสในการแสดงบทบาทมากขึ้นกวาปจจุบันในดานตางๆ เพื่อนําไปเปนแนวทาง               

การบริหารงานของผูบริหารสตรีขององคการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

 2.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของความเปนผูนําสตรีของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดเชียงราย  

 3.  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงานของผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ผูใหขอมูลหลัก

  ผูใหขอมูลหลักที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผูบริหารสตรี ที่ดํารงตําแหนงนายกองคการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ทั้งในอดีตและปจจุบัน และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการในองคการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  จํานวน 57 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัยสรางและพัฒนา

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยมีขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ศกึษาจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเ่กีย่วของเพือ่เปนแนวทางในการสรางแบบสมัภาษณ

  2.2   รวบรวมขอคําถามจัดทําเปนรางแบบสัมภาษณ

  2.3   นาํแบบสมัภาษณฉบบัรางเสนอตออาจารยทีป่รกึษา เพือ่พจิารณาตรวจสอบแกไขเนือ้หา

และสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมใหครอบคลุมกรอบแนวคิดที่วิจัย

  2.4   แบบสัมภาษณฉบับรางที่ผานการแกไขแลว ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา          

ไปเสนอผูเชีย่วชาญ เพือ่พจิารณาความเท่ียงตรงของแบบสมัภาษณ โดยใหตรงตามเนือ้หา การใชถอยคาํสาํนวน 

ความชัดเจนในขอคําถาม และครอบคลุมเรื่องที่วิจัย 

  2.5 นําแบบสัมภาษณที่ไดจัดพิมพเปนชุดสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
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 3. การรวบรวมขอมูล

  3.1  การสัมภาษณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาจังหวัด ขาราชการในองคการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงรายโดยผูวิจัยขอเขาพบปลัดองคการบริหารปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย เพ่ือช้ีแจง            

ใหทราบถึงรายละเอียดการทําวิจัยครั้งนี้ ปลัดองคการบริหารปกครองสวนจังหวัดเชียงรายไดประสานงาน

แตละกองโดยแจงใหหัวหนากองทราบเรื่องการสัมภาษณ เพื่อใหแตละกองจัดเตรียมบุคลากรเขาสัมภาษณ 

การนัดสัมภาษณแตละคร้ังนัดผานหัวหนาบุคลากรเรื่องวัน เวลาและสถานที่ โดยสัมภาษณพนักงาน 

ขาราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 57 คน 

  3.2.   ผูบริหารสตรี ที่ดํารงตําแหนงนายกองคการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย ทั้งในอดีต

และปจจุบัน ผูวิจัยไดทําหนังสือขอสัมภาษณไปยังผูบริหารสตรี โดยถือหนังสือไปพบผูบริหารสตรีทั้ง 3 คน

ดวยตนเอง พรอมแนะนําตัวเองและหัวของานวิจัยที่จะสัมภาษณ 

 4. การวิเคราะหขอมูล

  การวจิยัครัง้นีผู้วจิยัดาํเนนิการการจัดกระทาํขอมลูและการวเิคราะหขอมูลบทบาทของสตรีไทย

ในการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหขอมูลบทบาทของผูนํา และ

คณุลักษณะของผูนาํท่ีด ีโดยใชสถิตขิอมูลจากการสมัภาษณ ผูวจิยัจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) 

ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาประกอบบริบท        

(Context Content Analysis Technique)

ผลการวิจัย 
 1.   บทบาทผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาพบวาผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย มีบทบาท

ทางดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก  ริเริ่มสิ่งใหม ๆ เพื่อเปนประโยชนตอองคกรอยูเสมอ 

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางความเขาใจใหผูรวมงานรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดจาก       

การเปลี่ยนแปลง นําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีการกระตุนใหบุคลากร

เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ในปจจุบันและยังปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี    

ในการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานดวยตนเอง เชน คํากลาวของผู ร วมงานเก่ียวกับการเปนผูนํา                            

ในการเปลีย่นแปลงของนายกองคการบริหารสวนจงัหวดัเชยีงราย   บทบาทของสตรีไทยในการบรหิารองคการ

ปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย ในการบริหารและพฒันาทองถ่ิน ผูบริหารสตรทีีอ่ยูในตําแหนงทีม่บีทบาท

ดานการเปลีย่นแปลง ดานสรางความรวมมือในองคกร ดานส่ือสารการแลกเปล่ียน ดานปรบัเปล่ียนวัฒนธรรม

องคกรมบีทบาทตอการบรหิารงานมาก ในการกาํหนดแนวทางการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชยีงราย 

ผูบรหิารสตรซีึง่เปนผูบงัคบับญัชาและผูบรหิารสงูสดุในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

โดยวสิัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจงัหวัดเชยีงราย ตองทาํงานอยางรวดเร็ว 

เรียบรอย ใหอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตออยางสมํ่าเสมอ  และยังตองทํางานและบริหารงาน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560202

เชงิรกุ เมือ่พจิารณาถงึบทบาทในการกาํหนดแนวทางการพฒันาทองถิน่หลาย ๆ  ดานของนายกองคการบรหิาร

สวนจังหวัดเชียงรายควบคูไปกับผลงาน ไมวาจะเปนผลงานกอนไดรับตําแหนงนายกองคการบริหาร                

สวนจังหวัดเชียงราย หรือผลงานหลงัจากไดรบัตําแหนง ทัง้ในสวนของการใชงบประมาณจากทองถิน่เอง และ

ในสวนของการประสานงานเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนพรอมทั้งพิจารณาควบคูกับ

บคุลกิภาพและมมุมองในการวางตัว การบรหิารงาน และการปฏบิตังิาน ความเปนผูนาํ กลาคดิ กลาตดัสินใจ 

สามารถสัง่การและแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเรว็ การมคีวามอดทน การเปนบคุคลทีก่วางขวาง มเีครือขาย

ในการทํางานและประสานงานตาง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ซึ่งทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย              

ไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกพื้นที่อยูเสมอ และความพึงพอใจของประชาชน   

ในการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ภายใตการบริหารงานของผูบริหารสตรี จึงสรุปไดวา    

ผูบริหารสตรีไดกําหนดและวางรากฐานแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไวอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมไดยิ่งหยอนไปกวาผูบริหารทองถิ่นอ่ืนที่เปนชาย และยังไดตั้งมาตรฐานในการบริหารงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไวคอนขางสูงทีเดียว 

 2.   คุณลักษณะของผูนําสตรี ของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

  จากการศึกษาคนควาคุณลักษณะความเปนผูนําสตรีของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย พบวาเปนผูที่มีลักษณะทางกายที่สงางาม สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถพูดสื่อสาร           

ไดชัดเจน เขาใจงาย มีบุคลิกภาพที่ดี วางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนกัลยาณมิตรกับทุกคนท่ีเก่ียวของ 

สามารถรวมงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี เม่ือปฏิบัติงานก็สงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานสามารถพัฒนาตนเอง

ใหเต็มขีดความสามารถของแตละคน และเมื่อตองปฏิบตัิงานก็มีทักษะในการแกปญหา เมื่อเกิดการขัดแยง

กส็ามารถจัดการความขัดแยงไดเปนอยางด ีถงึแมในการทํางานมีหนาทีท่ีต่องปฏบิตัมิากมายก็สามารถปฏิบตัิ

งานสวนอ่ืนโดยการมอบหมายงานใหผูอืน่ปฏิบตังิานแทนตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล 

จงึทําใหมผีลงานท่ีประสบผลสาํเร็จเปนท่ีประจักษมากมาย ในดานคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมก็เปน

ผูทีม่คีวามยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ เสยีสละและอทุศิตนเองและเวลาใหกบัการปฏบิตังิาน

อยางตอเนื่อง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่น เปนผูที่มีวิสัยทัศนและมองการไกล สามารถปฏิบัติงานไดจน        

เปนท่ียอมรับของผูรวมงานทุกคน เพราะเวลาปฏิบัติงานน้ันใชหลักประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็น               

และขอเสนอแนะของทุกฝาย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธและนําแผนไปสูการปฏิบัติ    

ไดเปนอยางดี โดยผานการประสานงานรวมกับชุมชน ติดตอสื่อสารงานกับผูนําชุมชนสม่ําเสมอ ลงพื้นที่       

เพ่ือพบปะและรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางพันธมิตรกับองคกรอ่ืน ๆ  เพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ทุก ๆ ดาน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอยางตอเน่ืองเสมอมา          

สวนคุณลักษณะดานทัศนคติ ก็เปนบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตอโลก ตอสังคม ตอบุคคลและตออาชีพของตน 

 3.  ปญหาและขอเสนอแนะบทบาททางการเมืองของสตรีในการบริหารองคการปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

     ผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะในการบริหารงาน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ความสามารถในการประสานงานท้ังในและ          

นอกพื้นท่ี ความสามารถในการบริหารจัดการ การไดรับความยอมรับนับถือจากชาวบาน การรักษาคําพูด       

การมีประวัติการทํางานเพื่อสวนรวมมายาวนาน และสามารถลงพื้นที่ไดทุกเวลา มีความอดทนและแข็งแรง 

โดยมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวคือเปนคนคลองแคลว ชัดเจน และแมวาจะดูเปนคนที่มีบุคลิกนาเกรงขาม                  

แตมีการนําเสนอปญหาดานบทบาทของผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงราย              

ในประเดน็ปญหาเรือ่งของความรักสวยรกังาม   ความไมอดทนตอความลาํบากตาง ๆ  ในพืน้ที ่การไมกลาตดัสนิใจ 

โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองการการตัดสินใจในภาวะเรงดวน การมีลักษณะของความเปนคนละเอียด จูจี้       

รวมถงึความไมแข็งแรงของสภาพรางกายเพือ่เปรยีบเทยีบกบัเพศชาย เปนตน โดยในการหาแนวทางการแกไข

ปญหาและอุปสรรคดงักลาวน้ัน ผูใหสมัภาษณทกุคนตางไมไดตองการใหเพศหญิงมสีภาพรางกายทีแ่ขง็แรง

เทากับเพศชายแตอยางใด เพราะทั้ง 2 เพศ มีคุณลักษณะหรือขอดีขอเสียที่แตกตางกัน โดยแมเพศชาย          

จะแข็งแรงกวา แตก็มีความละเอียดรอบคอบนอยกวา เปนตน

      

อภิปรายผลการวิจัย
 1.  บทบาทดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่น          

จงัหวัดเชียงราย มบีทบาททางดานการเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงอยูในระดับมากผูบรหิารสตรมีกีารปฏิบตังิาน

รวมกันไดมกีารกระตุนใหบคุลากรเปล่ียนแปลงวธิกีารทาํงานใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในปจจุบนัและ

ยงัปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีดใีนการเปลีย่นแปลงภายในหนวยงานดวยตนเอง รเิร่ิมส่ิงใหม ๆ  เพ่ือเปนประโยชน

ตอองคกรอยูเสมอ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสังคมไทยปจจุบนัสตรไีดกาวเขามาสูเสนทางการเมอืงและการบรหิารงาน

ในตําแหนงสําคัญ จะเห็นไดวาสังคมไทยในปจจุบันสตรีกาวเขามาสูเสนทางการเมืองและการบริหารใน

ตาํแหนงสาํคญั ทัง้ในระดบัทองถิน่และระดับประเทศ ทัง้นีบ้ทบาทดานการเปล่ียนของสตรีทัง้จากประสบการณ      

ในการทํางาน การลงมือทํางานดวยตนเอง ความตั้งใจ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู                     

สิง่ใหม ๆ  จงึทาํใหองคกรไดรบัรางวลัระดับตาง ๆ  จงึทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอการพฒันา โดยการจัดองคการ 

ที่เปนระบบโดยทุกฝายจะทํางานประสานสัมพันธกันและมีการสรางความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพสงเสริม

สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอีกท้ังใหกําลังใจสนับสนุนผูใต         

บงัคบับัญชาในการปฏิบตังิานจนสาํเรจ็ดวยดี มกีารสรางทมีงานทีม่ปีระสทิธิภาพ  มกีารกระตุนและสรางความรูสกึ     

ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของผูปฏิบัตงิานในองคกรทําหนาท่ีสรางความสัมพันธกบัชุมชน  เปนผูประสานงาน

ที่ดีทั้งภายในองคกรและนอกองคกร สวนปญหาที่ผู บริหารเกิดขึ้นเกิดจากความคิดเห็นตางกันและ                 

ความไมชัดเจนของขอมูลโดยผูบริหารสตรีใชหลักประนีประนอมในการแกปญหา ใชการพูดคุยใหเขาใจตรง

กันในการแกปญหาและทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่น  

จังหวัดเชียงราย บริหารงานเปนไปตามสอดคลองกับแนวคิดของปฐมพงษ มโนนาญ (2555, 93) ที่กลาววา 

“สังคมไทยถูกทําใหเชื่อวาเราตองการรัฐธรรมนูญ เมื่อมีรัฐธรรมนูญแลวเด๋ียวอะไรก็จะดีข้ึนมาเอง                     

ลทัธริฐัธรรมนญูนยิมไดเปลงรศัมบีดบังประเด็นอืน่ๆ ทีค่วรทาํกอนหรอืทาํควบคูกนัไปกบัการปฏริปูรฐัธรรมนูญ 
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โดยเฉพาะการปฏริปูความคดิและพฤตกิรรมทางการเมอืงของคนไทย อาจจะเปนเพราะวาประเดน็หลังนีท้าํได

ยากกวาและใชเวลานาน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว อะไรที่แกยากแกนานก็ยิ่งตองเริ่มใหเร็ว เพราะยิ่งเริ่มชา

กวาจะแกปญหาไดก็ยิ่งนานเขาไปอีก...” และอรรถจักร สัตยานุรักษ (2548, 104) ไดกลาววา                                

ความเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิในชนบทอยางทีอ่าจารยทัง้สองทานไดนาํเสนอไปวา มคีวามเปลีย่นแปลงในแตละชวงเวลา 

ซึง่ทําใหคนบางกลุมมีโอกาสและสูญเสียโอกาสในระดับท่ีแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ี และกลุมแตละคน        

ที่เริ่มมีโอกาสนี้ เริ่มไปจับตําแหนงแหงที่ทางสังคมแบบใหม องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนเครื่องมือหนึ่ง

ในการจัดตําแหนงแหงที่ เชน ในบางพื้นที่ที่ศึกษาทําใหเห็นวามีกลุมรับจางพนยาอยางเดียว  

 2.   บทบาทดานความรวมมอืในองคกร ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

มีความเปนผูนําดานการสรางความรวมมือในองคกรอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะมีบทบาทสําคัญในการให

ขวญักาํลงัใจในการทาํงานแกบคุลากรในสงักดัอยางสม่ําเสมอและทัว่ถงึ เพราะใหความสาํคญัตอการพฒันา

ทีมงาน ใหความไววางใจซ่ึงกันและกัน เปดโอกาสใหบุคลากรรวมคิด รวมกันวางแผนในกิจกรรมตาง ๆ          

เกดิการทาํงานเปนทมี เกดิบรรยากาศการรวมมือและแลกเปล่ียนวิธกีารปฏบิตังิานระหวางบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกองคกร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสตรีจัดลําดับความสําคัญของงานรวมถึงปญหาและ

วกิฤตการณตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนไดอยางเหมาะสมโดยเปดโอกาสใหผูใตบงัคับบัญชาไดมสีวนรวมในการตัดสินใจ

เลอืกวิธปีรบัปรุงประสทิธภิาพของงานโดยคาํนงึถงึวาในการปฏบิตังิานตองมีขอมลูทีถ่กูตองรวดเร็วเหมาะสม

สอดคลองกบัแนวคดิของ Likert (1967, 90-95) ทีไ่ดแสดงสาระสาํคญัของการบริหารงานแบบมีสวนรวมไววา 

  2.1 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสให       

ผูใตบงัคบับัญชาถกเถียงปญหากบัตนได ผูบงัคับบัญชาและผูใตบงัคบับัญชาตางยอมรับนับถือและไววางใจกัน 

  2.2   ผูบงัคับบญัชากระตุนจงูใจผูใตบงัคบับญัชาเกิดกาํลงัใจใจการปฏบิตังิานโดยใหเขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการ กระตุนใหเกิดเจตคติในการเก้ือกูลองคการ   

นําองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

  2.3   ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความคลองตัวเปนไปไดโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ง

และแนวราบ ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอเชื่อถือได

  2.4  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผยและโดยกวางขวาง

เกี่ยวกับเปาหมายขององคการการปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการ 

  2.5 การตัดสินใจตาง ๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการ

  2.6   เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท้ังน้ีเพื่อให 

บรรลุเปาหมายมากขึ้นและถูกตองตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 

  2.7   การควบคุมงานลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนนเรื่อง

การแกปญหาเปนหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมดวยวิธีตําหนิหรือดุดาวากลาว 

  2.8   ผูบงัคบับญัชาเหน็ความสาํคญัของการพฒันาพนกังานโดยการฝกอบรมเพือ่ใหการทาํงาน

มผีลงานสงูสุดและสําเรจ็ตามเปาหมาย จากการสมัภาษณถงึบทบาทดานความรวมมอืในองคกรของผูบริหาร
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สตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายภายใตการบริหารงานของผูบริหารสตรีองคการบริหารสวนจังหวัด

เชยีงราย สามารถบริหารพฒันาทองถิน่และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ใหแกประชาชนในพ้ืนทีไ่ดอยางรวดเร็ว

และเรียบรอยซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานของผูบริหารสตรี สอดคลองกับแนวคิดของภาวะผูนํา

แบบใหม (The New Leadership Paradigm) ของ Belasco & Stayer (1993) ที่วาผูนําตองโอนความเปน

เจาของใหแกผูใตบงัคับบัญชา (Transfer Ownership) ซึง่ผูบงัคับบัญชาจะตองสรางจิตสํานึกวาความรับผิดชอบ

ตอผลการปฏบิตังิานเปนของผูปฏิบตังิานน้ันเอง ม ี2 แบบคือ แบบท่ี 1 ผลการปฏิบตังิานเปนความรบัผิดชอบ

ของผูปฏิบตังิานผูทาํงานใดเปนผูทีม่คีวามรับผิดชอบมากทีส่ดุในงานน้ันจะตองมีความเช่ียวชาญในงานนัน้ ๆ 

และสามารถที่จะตัดสินใจไดวาทําอยางไรงานถึงจะออกมาดีและมีประสิทธิภาพ แบบที่ 2 ความรับผิดชอบ

ตอการใหอํานาจแกผูปฏิบัติงานเปนหนาท่ีของผูนํา ผูนําจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูปฏิบัติงานการท่ีผูนําได

สนทนาซักถามกบัผูปฏิบตังิานน้ันทําใหเกิดการมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็นระหวางผูนาํกับผูปฏิบตังิาน

นอกจากนี้ยังทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูถึงวิธีการที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานของตนมีประสิทธิภาพ   

มากย่ิงข้ึนซ่ึงทําใหผูนําประสบความสําเร็จในการพัฒนาหนาท่ีความรับผิดชอบในการโอนความเปนเจาของ

ใหแกผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นหากจะพิจารณาถึงบทบาทดานความรวมมือในองคกรของผูบริหาร

สตรีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายก็สามารถสรุปไดวา ในดานความรวมมือในองคกรไมไดดอยกวา         

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนเพศชายแตอยางใดและเมื่อพิจารณาถึงขอมูลดานผลงานตาง ๆ 

ของผูบริหารสตรีดังที่ไดรับจากผูใหสัมภาษณดังที่ไดกลาวไปแลวนั้นผูบริหารสตรีองคการบริหารสวน         

จังหวัดเชียงรายจัดไดวาเปนผูบริหารทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียว 

  2.9 การสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา ดานขอมูล ขาวสาร 

ดานวสัดุอปุกรณและสิง่อาํนวยความสะดวก ดานความรูความสามารถ และดานอารมณและจติใจมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกับการยอมรับบทบาทผู นําสตรีในการบริหารงานในองคกร ภาครัฐ ดานการวางแผน                         

ดานการจัดองคกร ดานการสั่งการหรือการนํา และดานการควบคุมและยังสอดคลองกับงานวิจัย ศุภพรรัตน 

สุขพุม (2547) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพมหานครตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี        

ผลการศกึษาพบวา ประชาชนในกรงุเทพมหานครมีความคดิเหน็วา สตรมีสีวนรวมทางการเมอืงในระดบัปานกลาง 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี โดยตัวแปรอิสระ 16 ตัวแปร

มารวมพิจารณา พบวา มีเพียง 4 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการเมือง     

ของสตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ องคกรท่ีเก่ียวของกับสตรีและการเมือง ควรมีการประเมินสถานการณ      

การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี มีการสงเสริมหรือใหความสําคัญกับการรวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร          

ของประชาชน รวมกับการใหขอมูลขาวสารทางการเมืองท่ีมีความถูกตองชัดเจนเพ่ือเสริมสรางใหประชาชน   

มีความคิดเห็นในเชิงเห็นดวยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีตอไป และยังสอดคลองกับงานวิจัยใน     

ตางประเทศของ Rozeell (2002, 112-114) ไดทําดุษฎีนิพนธในเชิงคุณภาพในเรื่อง “Helping Women Run 

and Win: Feminist Groups, Candidate Recrittment and Training” ซึ่งเปนการศึกษาการแตงตั้งตัวแทน

สมัครรับเลือกต้ังและโปรแกรมการฝกอบรมในองคกรสตรีชั้นนํา 4 องคกร ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทําการ            
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เลอืกต้ังและตรวจสอบวรรณกรรมทีช่ีใ้หเหน็ความคดิเห็นของบคุคลภายในองคกร ในกิจกรรมการเลอืกต้ังและ   

ความเห็นพองในความสาํคญัของอนาคตของความพยายามโดยกลุมสตรีเปนการวจิยัแบบประเมนิผล พบวา 

กิจกรรมการเลือกตั้งมีอิทธิพลตอการดําเนินการทางการเมืองอยางแทจริง

 3.   บทบาทดานสื่อสารเพื่อการแลกเปล่ียน พบวาผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย ผูบริหารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงรายสงเสริมใหบุคลากรมีการ        

แลกเปลีย่นสือ่สารดวยวธิกีารตาง ๆ  ทีห่ลากหลาย โดยใชเทคโนโลยใีนการสือ่สารมาชวยในการเพิม่ประสทิธิภาพ

การส่ือสาร เชน กลุมไลน ใชจดหมายอิเล็คทอนิคในการส่ือสาร เปนตน อีกท้ังยังสรางแรงจูงใจใหบุคลากรจน

กลาที่จะแสดงความคิดเห็น ทําใหมีการติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปล่ียนและรับทราบขอมูลขาวสารทั้งภายใน

และภายนอกองคกรเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับ Burns (1978, 

3 อางถึงใน รตัติกรณ จงวิศาล, 2551) ไดใหความหมายภาวะผูนาํวา หมายถงึ การท่ีผูนําทําใหผูตามสามารถ

บรรลุจุดมุงหมายที่แสดงออกถึงคานิยม แรงจูงใจ ความตองการ ความจําเปน และความคาดหวังทั้งในของ

ผูนําและผูตาม Burns เห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับ

แรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งก็คือการมีภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional 

Leadership) เปนปฏสิมัพนัธทีผู่นาํตดิตอกบัผูตาม เพือ่แลกเปลีย่นผลประโยชนซึง่กนัและกนั ผูนาํจะใชรางวลั

เพ่ือตอบสนองความตองการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมี          

ความตองการอยูในขัน้แรก และยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ สกุฤตา จนิดาพรม และ โชตมิา แกวกรอง (2556) 

ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินของภูมิภาคตะวันตก     

ผลการวิจัย พบวา (1) สตรีไทยในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของภูมิภาคตะวันตกมีสวนรวมทาง    

การเมืองอยูในระดับปานกลาง (2) ปจจัยระดับการศึกษา ตางกัน สงผลตอการเขารวมชุมนุมทางการเมือง 

แตกตางกันปจจัยอาชีพและปจจัยพ้ืนภูมิทางการเมือง ตางกันสงผลตอการเขารวมกิจกรรมของชุมชน           

แตกตางกัน และปจจัยการเปดรับสื่อมวลชนเก่ียวกับขาวสารทางการเมือง ตางกันสงผลตอการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง และดานการสนับสนุนพรรคการเมืองแตกตางกัน สวนปจจัยความสํานึกทางการเมือง                       

มีความสัมพันธกับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก และ (3) ประเด็นปญหาและ

อุปสรรคของสตรีตอการมีสวนรวมทางการเมือง พบวา สตรีไทยสวนใหญตองรับภาระในการดูแลครอบครัว 

และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองนอย และยังสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศของ                       

Sergiovanni, Kelleher, McCarthy & Fowler (2004, 168-169) ไดศึกษางานวิจัยที่เปรียบเทียบพฤติกรรม

ของครใูหญสตรกีบัครใูหญผูชายจาํนวนหนึง่ ผลการวเิคราะหขอมลู สรปุวาครใูหญสตรมีแีนวโนมใชพฤตกิรรม

แบบประชาธิปไตย และสตรีมีพฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิผลบอยกวาผูชาย จากการศึกษาครั้งนี้พบวา

สิ่งท่ีครูใหญสตรีแสดงออกเดนกวาผูชาย คือการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และในแงของขอมูลขาวสาร      

สตรมีุงความสนใจทีว่ตัถปุระสงคการสอน ความกาวหนาของผูเรียนและการประเมนิผลการเรยีนมากกวาผูชาย
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 4.   บทบาทดานการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคกร พบวาผูบริหารสตรขีององคการปกครองสวนทองถิน่

จังหวัดเชียงราย มีบทบาทดานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมากที่สุด โดยการสงเสริมใหมี   

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยใชเหตผุลมากอนอารมณ สงเสริมใหบคุลากรคิดอยางสรางสรรค รวมท้ังสราง

บรรยากาศการทํางานภายในองคกรใหมีลักษณะเปนเพ่ือนรวมงานมากกวาการเคารพเชื่อฟง เม่ือถึงเวลา      

มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมก็มีการสรางความเขาใจใหบุคลากรเห็นถึงเหตุผลท่ีจําเปนและประโยชนของ       

การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร สรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคกร การสรางความเขาใจให

บคุลากรเห็นถงึเหตผุลท่ีจาํเปนและประโยชนของการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคกร สรางวฒันธรรมการเรียนรู   

ใหเกิดข้ึนในองคกรและมกีารปรับโครงสรางหนวยงานใหสอดคลองกับงานวิจยัของ เกศรี ววิฒันปฐพี (2551) 

ไดศึกษากระบวนการสรางผู นําสตรีในวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งวิทยานิพนธนี้มีความมุงหมายเพ่ือ ศึกษา

กระบวนการสรางผูนําสตรี ปจจัยท่ีเปนภาวะคุกคามและปจจัยท่ีเปนภาวะสงเสริมการสรางผูนําสตรีใน

วัฒนธรรมอีสาน ขอมูลไดจากการศึกษาภาคสนามเปนหลัก โดยการสัมภาษณ สังเกต และบันทึกชีวประวัติ 

กลุมผูใหขอมลู ไดแก สตรชีาวอสีานทีเ่ปนผูนาํทางการเมอืง และผูนาํทางการศกึษา ชวงป พ.ศ. 2544- พ.ศ.  2548 

โดยการสุมแบบเจาะจงจํานวน 14 คน ในจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกนมหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ และ

จงัหวดัอุบลราชธาน ีวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ และนาํเสนอผลการวจิยัโดยวิธพีรรณนาวเิคราะห ผลการวจิยั

ปรากฏ ดังนี้ กระบวนการสรางผูนําสตรีในวัฒนธรรมอีสานสามารถแบงได 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปน    

การเร่ิมตนเขามามีบทบาทสําคัญในสังคม เกิดจากตนทุนชีวิตแรกเริ่มในวัยเด็กผานการเรียนรู สั่งสม

ประสบการณ และสรางตนเองกาวสูบทบาทผูนํา ขั้นตอนที่สองผูที่เปนทายาทของผูนําดานการเมือง                   

ไดอานิสงสจากการสะสมบารมีของตนตระกูล และไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง สวนผูนําดาน        

การบริหารการศึกษาเขามามีบทบาทของผูนําไดนั้น เปนไปตามลําดับขั้นตอนของความสําเร็จในชีวิต หนาที่

และการงาน ขั้นตอนที่สาม กระบวนการการเปนผูนําดานการเมือง ตองใชวิธีการสรางกระแสศรัทธา และ

ความเชื่อมั่นจากประชาชน ชวงชิงพื้นที่ระหวางนักการเมืองดวยกัน ผลักดันตนเองเขาสูบทบาทผูนําผานสื่อ

ทกุรปูแบบ มุงเจาะลึกประชาชนในระดับรากหญา และขาราชการระดับกลาง สวนผูบรหิารสถานศกึษาท่ีกาว

สูบทบาทผูนาํเกิดจากการผลกัดันของผูใกลชดิ และการใชประโยชนจากตาํแหนงหนาท่ีของคูครองเปนบันได

กาวสูการเปนผูนํา ขั้นตอนที่สี่เปนการคงไวซึ่งศักยภาพของการเปนผูนําทั้งดานการเมือง และผูบริหาร             

การศึกษา โดยการสรางเครือขายทีมงานที่เขมแข็ง เปนท่ีพึ่งของชาวบาน หรือผูใตบังคับบัญชาและ                        

มีสัมพันธภาพอันดีระหวางผู นํากับผูตาม ขั้นตอนที่หาเปนขั้นของความสําเร็จคือ สามารถทําใหผู อื่น

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง การไดรับการยอมรับ และการประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสังคมปจจัยที่

เปนภาวะคุกคามการสรางผูนําสตรีในวัฒนธรรมอีสาน ไดแก คานิยมดั้งเดิมของสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ความขัดแยงระหวางผูนํากับผูตาม การขาดความรูกับประสบการณและการสูญเสียความเปนสวนตัว           

ปจจยัสงเสรมิการสรางผูนาํสตร ีไดแก ความรู ทกัษะวชิาชีพ บคุลกิภาพทีด่ ีมฐีานะครอบครวัทีด่ ีการสนบัสนนุ

จากเครือญาติ และบริวารแวดลอม และการมีพี่เลี้ยงดี โดยสรุป ผลการวิจัยนี้ทําใหเขาใจวาหากตองการเปน

ผูนําสตรีตองเกิดข้ึนจากการมีทุนชีวิตท่ีสมบูรณเพียบพรอมไตเตาไปตามลําดับข้ันตอนของชีวิตและหนาท่ี   

การงาน และทําประโยชนใหสังคมจึงจะประสบความสําเร็จในการเปนผูนํา
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สรุป 
 ผูวจิยัไดขอสรุปประเด็นสาํคัญดังนี ้ตองมีการทาํงานเปนทมี การสรางทีมงาน สรางระบบการทํางาน

ระหวางผูบริหารระดับสูงและระดับรองลงมาใหเปนทีมเดียวกัน มิใชนาย-ลูกนอง โดยยึดหลักการใหเกียรติ  

ซึง่กันและกนั  ซึง่ทีมงานทีต่องดูแลและใหความเสมอภาคนัน้เราตองสรางทีมงานใหเขามคีวามรูสกึวาผูบริหาร  

คอืพวกเดยีวกนั เปนสมาชิกในครอบครัวเปรียบไดเหมอืนผูบรหิารเปนตนไมทีจ่ะใหทมีงานโดยตัว ทมีงานเปน

เมล็ดที่จะเกิดขึ้นไดอยางงอกงามสนับสนุนผูรวมงานใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเหตุผลในเร่ืองงาน   

ไดอยางเต็มท่ี ในการปรึกษาหารือเพ่ือระดมความคิดเห็นกอนการตัดสินใจของผูรวมงานและไมกาวกายงาน

จนเกินไป เพราะอาจจะสงผลใหงานของหนวยงานเสียหายได และบทบาทความเปนผูนําทางการบริหารนั้น 

ในการทํางานของนักบริหารเพื่อจะนําไปสูเปาหมายไดตองเปนการทํางานเชิงรุก นักบริหารที่จะกาวไกลตอง

มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ทํางานเชิงปองกันปญหาของสังคม ทุมเททางดานจิตใจทํางานเปนทีมไมโดดเด่ียว     

โดยดึงหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวม และการทํางานตองเปนลักษณะบูรณาการและปรับเปล่ียนจากการมี

สวนรวมมาเปนหุนสวนรวมกันบทบาทความเปนผูนําทางการบริหารตองมีความเปนตัวของตัวเองโดยเฉพาะ

ความมุงมัน่และความต้ังใจทําในส่ิงทีร่บัผดิชอบและตองรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นเองตดัสนิใจไปในงานทีท่าํและ

เมื่อสั่งงานแลวตองมีการติดตามงานอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที ทํางานตาม         

ความถนัดหรือตามสามารถของตนเอง และการที่จะใหผูอื่นยอมรับในความเปนผูนําของตนเองนั้น ก็ตอง

พยายามนําเอาความคิดของตนเองใหกลายเปนความคดิเหน็ของผูรวมงานและนําความคดิเหน็ของตนเองไป

เปนความคิดเหน็ขององคกร โดยการสรางเครอืขายและสายสัมพันธในการทาํงานท้ังในระดับกอง สวนภมูภิาค 

และหนวยงานอืน่ๆ เปนการรวมมือกันทํางานเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นความรู ขอมูลขาวสารและรวมพลงั

ในการหาหนทางแกไขปญหารวมกันทุกเดือน และจัดสงเจาหนาที่ไปประชุมรวมกัน ดูงานเปรียบเทียบ            

การทํางานในลักษณะเดียวกันของหนวยงานอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป และในขณะเดียวกันตองยึด

หลักความเสมอภาคและความยตุธิรรมในการประเมนิผลทาํงาน ปฏิบตังิานดานตางๆ ตลอดจนการพจิารณา    

ความดีความชอบโดยตองมีเกณฑที่จะพิจารณาดานความรู ความสามารถ ผลงานและประสบการณใน         

การทาํงานใหเหมาะสมกับตาํแหนงทีไ่ดรบัมอบหมายซ่ึงถอืเปนกาํลงัใจในการทํางานใหกบัผูใตบงัคบับญัชา 

และสามารถเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีตําแหนงหนาท่ี ทั้งน้ีตองไมแบงแยกเร่ืองเพศ และการให         

ความสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูกาวหนาทันเหตุการณนั้นก็เปนเร่ืองสําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งจะ

ทําใหลูกนองไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือใหมีวิสัยทัศนใฝหาความรูและปรับปรุง               

ใหมีมนุษยสัมพันธในการรับใชประชาชนตอไป  

 บทบาทผูบรหิารสตรีขององคการปกครองสวนทองถิน่จงัหวดัเชยีงราย จากผลการวิจยัพบวา บทบาท

ดานความเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงตํา่สดุ  เนือ่งจากการเลือกตัง้ ป พ.ศ. 2547 จนถงึปจจบุนัองคการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย มีผูบริหารเปนสตรีเขามาบริหารงานมาโดยตลอด ดังนั้นอาจขาดความริเริ่มใหม ๆ 

เพ่ือประโยชนจากหนวยงาน และแบบอยางของผู นําในการประพฤติปฏิบัติที่แตกตางจากผู ชาย                               
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จงึทาํใหขาดการวเิคราะหสภาพแวดลอมทีม่ผีลกระทบตอองคกร ดงันัน้ผูบรหิารสตรขีององคการปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย จึงควรมีสรางความเขาใจใหบุคลากรเห็นถึงการเปนผูนําเปล่ียนแปลงดานเพ่ือเพ่ิม

ทักษะในการบริหารงาน และเพื่อบูรณาการมิติผูบริหารสตรีตลอดไปถึงการปรับเปลี่ยนงานดานการวางแผน

ใหมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนําพยายามเปลี่ยนแปลงผูตามใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดความไววางใจ เกิดความจงรักภักดีและเชื่อถือในตัวผูนําเกิดความคลอยตาม พยายามแก

ปญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองคกร ดังนั้น ผูบริหาร

หรอืผูนาํการเปลีย่นผูนาํทีด่ ีจงึตองมคีวามสามารถในการจูงใจคนใหทาํสิง่ตาง ๆ  ดวยความเตม็ใจ ทาํใหผูคน

รู สึกอยากจะติดตามไปทุกหนทุกแหงขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมลูกนองใหไดแสดงออกถึงความรู สึก            

ความสามารถ ใหมีโอกาสพัฒนาตนใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยู ตองสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน               

การทํางานที่อบอุน ซึ่งจะสงผลใหลูกนองเกิดความรักความผูกพันตอองคกร

 ลักษณะของความเปนผูนําสตรี ของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย จาก          

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางกายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดวยความมีลักษณะเฉพาะของความเปนผูหญิง  ดังนั้น         

จึงทําใหเกิดประเด็นปญหาเรื่องความรักสวยรักงาม ความไมอดทนตอความลําบากในพื้นที่ ขาดคานิยมของ

สังคมท่ีผูหญิงเช่ือมโยงกับงานรวมไปถึงขาดความรูและขอมูลพื้นฐานของงาน  บทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้น          

บนเวทโีลก ทาํใหเหน็การเปล่ียนแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ของบทบาทสตรีในหลาย ๆ ดาน แตเรายงัคงเห็นสตรี

ที่กาวสูระดับผูนําในหลายภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงในเอเชียและประชาคมโลก แตก็ยังอยูใน

สดัสวนทีน่อยอยู  ปจจบุนัประเทศไทยใชแผนพัฒนาสตรีทีเ่ช่ือมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 ซึ่งมุงเนนความเสมอภาคระหวางหญิงชาย รวมถึงการใชกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเปนกองทุน

ในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาใหกับสตรีไปสูรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพ่ือแกปญหาและใหความชวยเหลือสตรี

กลุมท่ีดอยโอกาส และถูกกระทาํความรนุแรง พรอมทัง้ใหความรูดานกฎหมาย เพ่ือใหเขาใจถึงสิทธิของตนเอง 

สามารถใชชีวิตอยางสมศักด์ิศรี และรวมถึงการสรางโอกาสใหกับสตรีมีรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ

สงเสรมิใหสตรีมบีทบาททัง้ทางดานเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง และยงัรบัฟงความคดิเหน็ของสตรใีนดานตาง ๆ  

เพื่อที่จะรวมกันในการแกไขและบูรณาการ ไมวาจะเปนระเบียบ ขอกําหนดและขอกฎหมายตาง ๆ เพื่อให  

การพัฒนาของสตรีนั้นเดินไปไดอยางสมศักดิ์ศรี มีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกันนับเปนโอกาสของ       

สตรีไทยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหกับตนเองและองคกร
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