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คํานํา 

 

  การขับเคลื่อนการบูรณาการมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย ไดดําเนินการ

มาเปนระยะเวลาหนึ่งและตอเนื่องตลอดมา  นับต้ังแตมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2544  

จัดต้ังผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย (CGEO)  และศูนยประสานงานดานความเสมอภาค

หญิงชาย (GFP) ในกระทรวงและกรมตางๆ หลายภาคสวนในภาครัฐไดเริ่มใหความสนใจมิติหญิงชาย และ

ไดพยายามดําเนินแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงาน สวนใน

ภาคประชาสังคมไดมีการทํางานดานน้ีอยางจริงจังและตอเน่ือง  องคกรประชาสังคมดานสตรีไดชวยกัน

และประสานการทํางานเปนเครือขายเพื่อใหมีการบูรณาการมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิงชายเขา

ไปในสังคมไทย 

  อยางไรก็ตาม  การขับเคลื่อนและการบูรณาการมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิงชายใหตรง

เปาประสงคและเจตนารมณ  จําเปนตองมีขอมูลที่เปนฐานและเปนขอมูลที่จะนํามาใชในการดําเนินงาน

ทางดานน้ี  โดยเฉพาะอยางยิ่งเจตคติและความคิดเห็น  ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชน และจากทุก

ภาคสวนที่มีสวนไดเสีย  และรวมรับประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการมีความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน

สังคม ทั้งน้ี ขอมูลที่พึงประสงคจะไดจากการสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายเปน

หลัก อันทําใหไดรูถึงความรูสึก ความคิดเห็น ทัศนคติ ทาทีของประชาชนตอเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย 

ซึ่งเปนขอมูลที่ เปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และการประเมินการดําเนินงานการ

ขับเคลื่อนการบูรณาการมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย 
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  การสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย  เปนการทํางานรวมกันของทุกฝาย

เพ่ือใหไดขอมูลที่จะนํามาใชประโยชนประกอบการวางนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจน

ทิศทางในการดําเนินงานดานน้ีตอไป  

 

    สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

กุมภาพันธ 2555 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

  การสํารวจ “เจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย” เปนการสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชนตอการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายโดยใชมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวาง

หญิงชาย มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทาง

สังคม เปนกรอบแนวคิดในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 8,090 คน ซึ่งเปน

กลุมตัวอยางทีไ่ดมาจากการสุมตัวอยางประชากร อายุ 18-65 ป  ที่กระจายในจังหวัดและภูมิภาคตางๆ 

โดยมีสัดสวนชายและหญิงไลเลี่ยกัน 

  ผลการสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย ตามมาตรฐานที่ 1 และ

มาตรฐานที่ 2 มีดังนี ้

 มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย แบงออกเปน 3 ดาน คือ  

 เจตคติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายในสังคมไทย พบวา รอยละ 

41.5 ของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน” รอยละ 54.1 เห็น

ดวยวา เน้ือหาในโฆษณาและละครยังใชภาพลักษณของผูหญิงเปนสิ่งย่ัวยวนทางเพศ รอยละ 74.4 เชื่อวา 

ขอมูลขาวสารที่เปดกวางมากขึ้นผานสื่ออินเทอรเน็ตทําใหผูหญิงเรียกรองสิทธิของตนเองมากขึ้น และ 

รอยละ 39.2 เห็นวาผูหญิงทีห่ยารางยังไมไดรับการยอมรับจากสังคมเม่ือเทียบกับผูชายที่หยาราง และ

รอยละ 17.4 ยังเห็นวาภาระหนาที่การเลี้ยงดูบุตรยังเปนหนาที่ของผูหญิง (แม) เทาน้ัน   

 เจตคติดานศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยและความเสมอภาคหญิงชายตามอนุสัญญา

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) พบวา รอยละ 69.4 เห็นวา เน่ืองจาก

จํานวนผูหญิงในระบบการเมืองยังมีไมมากพอ จึงทําใหการผลักดันนโยบายที่เก่ียวของกับสิทธิสตรียังขาด

ประสิทธิภาพ สวนนอยรอยละ 17.2 เห็นดวยวา สังคมไทยในปจจุบัน ยังเชื่อวาผูหญิงไมจําเปนตองไดรับ
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การศึกษาสูง เพราะผูชายยังเปนหัวหนาครอบครัว สวนใหญรอยละ 71.1 เห็นดวยวา  ปจจุบันยังมีผูหญิง

อีกหลายคนที่มีความสามารถเทากับผูชายแตไมไดรับโอกาสใหเปนผูนํา รอยละ 40.7 เห็นวาในสังคมไทย  

แมหญิงและชายจะมีความสามารถเทากัน แตนายจางชอบจางผูชายมากกวา สวนใหญรอยละ 90.2 เห็น

ดวยวา ผูหญิงควรมีสิทธิเขา เรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือเขา เรียนโรงเรียนนายรอยทหาร 

เชนเดียวกับที่รอยละ 86.5 เห็นวาโรงเรียนเหลาทัพควรเปดโอกาสใหผูหญิงเขาเรียนเน่ืองจากผูหญิงมี

ความสามารถเทากับผูชาย  และรอยละ 78.6 เห็นวา  แมวาจะมีผูหญิงอยูในกองทัพมาก  แตยังไมไดรับ

การสนับสนุนใหขึ้นดํารงตําแหนงบัญชาการ  

 เจตคติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในบริบทไทย พบวา สวนใหญรอยละ 89.9 

เห็นดวยวา การลวงละเมิดทางเพศยังเปนปญหาใหญที่ ยังไมไดรับการแกไข รอยละ 85.7 เห็นวา 

เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญ ไมจริงจังที่จะแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ขณะที่รอยละ 88.2 เห็นวา ยังมี

ผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน หรือถูกทํารายรางกายเปนจํานวนมากกวาที่ทราบๆ กันหลายเทา  

สวนนอยรอยละ 28.1 ยังเห็นวา การที่สามีทุบตีภรรยา  ถือวาเปนเรื่องของลิ้นกับฟน บุคคลภายนอกไม

ควรเขาไปกาวกาย และรอยละ 71.0 เชื่อวา ยังมีผูหญิงอีกจํานวนมากที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ แตไมกลา

แจงความ 

 มาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม แบงประเด็นคําถามเปน 8 ประเด็น โดย 7 

ประเด็นแรกสํารวจความคิดเห็นตอขอความคําถาม และประเด็นที่ 8 วัดความคิดเห็นของประชาชนตอ

ปจจัยเวลาที่หญิงและชายมีสวนรวมในการสันทนาการและกิจกรรมครอบครัว  

 ผลการสํารวจใน 7 ประเด็นแรก พบวา รอยละ 30.1 เห็นดวยวา คนไทยสวน

ใหญยังอยากไดลูกชายมากกวาลูกสาว  รอยละ 20.2 ยังเชื่อวา สังคมไทยมองวาเรื่องการคุมกําเนิดเปน

เรื่องของผูหญิงเทาน้ัน  รอยละ 11.1  ยังเห็นวา ในภาวะยากจน ลูกชายควรไดรับการศึกษามากกวา             

ลูกสาว รอยละ 15.9 ยังเห็นดวยวา  แมปจจุบันผูหญิงมีหนาที่ตองทํางานทั้งในบานและนอกบาน                   

แตหนาที่ของผูชายทํางานนอกบานเพียงอยางเดียว รอยละ 35.5 เชื่อวา ผูชายที่นอกใจภรรยามักไดรับ

การอภัย  แตผูหญิงทีน่อกใจสามีจะถูกสังคมประณาม รอยละ 20.1 เห็นวา ลูกชายมักเปนผูดูแลพอแมใน

วัยชรา  และรอยละ 12.6 เชื่อวา ในยามเศรษฐกิจตกตํ่า พนักงานหญิงจะถูกใหออกจากงานกอนผูชาย  
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 ประเด็นที่ 8  เก่ียวกับการใชเวลาเพ่ือสันทนาการและกิจกรรมครอบครัวที่หญิง

และชายควรรวมกันรับผิดชอบ พบวา รอยละ 65.7 ระบุวา ผูชายมีชั่วโมงวางระหวางวันมากกวาผูหญิง 

รอยละ 66.5 ระบุวา ผูชายมีชั่วโมงพักผอนมากกวาผูหญิง  สวนใหญรอยละ 90.3 ระบุวา ผูชายไป

สังสรรคกับเพื่อนๆ มากกวาผูหญิง รอยละ 5.6 เห็นวา ผูชายใหเวลาแกบุตรมากกวาผูหญิง  และรอยละ 

17.5 ระบุวา ผูชายไปรับสงบุตรที่โรงเรียนมากกวาผูหญิง  

  จากผลการสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย  ตามกรอบแนวคิด

มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย และมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม  

เปนที่นาสังเกตวา ตัวแปรดานพ้ืนที่อยูอาศัยหรือภูมิภาคที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูมีผลตอเจตคติของกลุม

ตัวอยางอยางมีนัยสําคัญในทุกประเด็น กลาวคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภูมิภาคที่แตกตางกันมีเจตคติ

ดานความเสมอภาคหญิงชายแตกตางกันในเกือบทุกประเด็น สวนตัวแปรเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง อาทิ เขตที่

อยูอาศัย (ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล) อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได  มีผลตอ

เจตคติของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญในบางประเด็นเทาน้ัน 

  การประเมินเจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยใหถูกตองและใกลเคียงสภาพความ

เปนจริงที่สุดน้ันตองตระหนักถึงขอจํากัดในการประเมินดังกลาว  กลาวคือ การวัดเจตคติของประชาชน

ดานความเสมอภาคหญิงชายมีมิติที่เกี่ยวของหลายมิติ อาทิ มิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจน

ความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว  ซึ่งลวนมีผลตอความเสมอภาคหญิงชายอยางลึกซึ้งและซับซอน  

เครื่องมือที่ใชในการวัดเจตคติตองมีความเที่ยงตรงของเน้ือหาที่ตองการวัด และความถูกตองของการ

สํารวจ  การวัดเจคติเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเน่ือง  ทั้งตองมีการระมัดระวังการ

ใชตัวเลขรอยละของการสํารวจเพียงอยางเดียวมาชี้หรือตัดสินสถานภาพของความเสมอภาคหญิงชาย 

เพราะขอมูลรอยละเปนการอธิบายสถานการณ ณ เวลาหน่ึง แตมิไดบงบอกแนวโนมสถานการณแตอยาง

ใด  ทั้งน้ี ตองมีเครื่องมือในการสํารวจ การดําเนินการและการควบคุมวิธีการสํารวจตามหลักวิชาการและ

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย นอกจากนั้น การแปลผลการสํารวจตองคํานึงถึงความแตกตาง

ของแนวคิดอ่ืนๆ ระหวางภาวะความเสมอภาคหญิงชาย การแบงบทบาททางเพศ ภาวการณกดขี่ทางเพศ 

การตีความขอมูลจากการสํารวจจึงตองคํานึงถึงขอทับซอนอยางระมัดระวัง  
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  ผลการสํารวจสามารถสรุปประเด็นสําคัญได คือ ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยมีทิศทางที่

เอ้ือตอการสรางสังคมไทยใหมีความสมดุลทางการพัฒนา  ผลการสํารวจดานความเสมอภาคมีแนวโนมที่ดี

และไดรับการยอมรับจากสังคม อยางไรก็ตาม แมสวนใหญเห็นวาผูหญิงมีสิทธิของความเปนมนุษยเทากัน

กับผูชายแลว  แตยังมีคนอีกจํานวนไมนอยที่มีมโนภาพของลูกหญิงที่ดอยกวาลูกชาย  และลูกสาวอาจ

สรางความเสื่อมเสียแกครอบครัววงศตระกูลมากกวาลูกชาย  รวมทั้งประเด็นที่ผูหญิงยังตองตกเปนเหยื่อ

ของการลวงละเมิดทางเพศ  ซึ่งเปนปญหาหนักที่ตองไดรับการแกไขและการใสใจจากทุกภาคสวนของ

สังคม  ขณะเดียวกัน สื่อและบทบาทของสื่อเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ในสังคม  เปนที่นาสังเกตวาความเสมอภาคหญิงชายมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับระดับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในสังคมไทย  ปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายจะมีมากขึ้นในสังคมที่มีระดับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยนอย  อยางไรก็ตาม  แมแนวโนมและทิศทางบทบาทของผูหญิงจะเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น  แตบทบาทสําคัญและคานิยมบางประการที่อยูในสังคม และในระดับครอบครัว  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงบทบาทหนาที่และสถานภาพของผูหญิงในครัวเรือนยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลงหรือแบงเบาภาระ

จากผูเปนสามีหรือผูเปนพอใหสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  

  ผลการศึกษาเชิงสํารวจครั้งนี้ไดชวยยืนยันและสรางความเชื่อม่ันเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อน

และผลักดันประเด็นความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย  ขอเสนอแนะที่สําคัญเพ่ือการขับเคลื่อนตอไป

ประกอบดวย :  

 

  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การรณรงคเรื่องมิติหญิงชายควรดําเนินการตอไปอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากสังคมเริ่ม

ตระหนักรับรูและเขาใจเรื่องความเสมอภาคมากขึ้น  

 รณรงคสรางความรูความเขาใจแกกลุมที่ขาดโอกาส  ซึ่งเปนกลุมที่ควรใหความสนใจเปน

พิเศษ เพราะเปนผูที่ยังตกอยูในกับดักของความขาดโอกาสและความยากจน รวมทั้งไม

สามารถเขาถึงการเรียนรูหรือการปรับเปลี่ยนเจตคติ 
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 จัดทําแผนงาน โครงการ และการปฏิบัติที่มุงปรับเปลี่ยนเจตคติของผูขาดโอกาสให

เหมาะสมกับบริบทของกลุมเพ่ือประโยชนสูงสุด  

 ควรใชผลการสํารวจขับเคลื่อนและผลักดันใหโรงเรียนเตรียมทหารเปดรับผูหญิงเขาเรียน  

และใหระบบทหารเปดกวางใหโอกาสผูหญิงกาวหนา 

 ควรผลักดันใหเกิดกระแสการรังเกียจและไมยอมรับพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศ  

โดยใหเขาใจและตระหนักถึงผลรายตอผูถูกกระทํา  

 

  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 เผยแพรผลจากการสํารวจโดยแบงแยกประเด็นการรณรงคเรื่องตางๆ เพื่อเปนขอมูล

สนับสนุนถึงความพรอมและแรงสนับสนุนจากสังคม 

 ใหขอมูล / ตัวเลขแกสื่อวาสังคมมองสื่อในเชิงลบ และเชิญชวนสื่อเขาโครงการเรียนรู 

และเปลี่ยนเรื่องบทบาทของสื่อในการสรางดุลยภาพของหญิงชายในสังคมไทย 

 จัดทําโครงการพบปะสิ่งประเภทตางๆ ที่ทํางานกับผูขาดโอกาสทางสังคม  เพ่ือใหสื่อ

กลุมตางๆ เปนภาคีรวมรณรงคสรางความรูความเขาใจเรื่องมิติหญิงชาย และความเสมอ

ภาคหญิงชาย 

 จัดทําโครงการพิเศษเฉพาะใหเจาหนาที่กรมตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับการปองกันและ

แกไขปญหาการละเมิดทางเพศและความรุนแรงโดยมีรูปแบบใหผูที่เก่ียวของไดมารวม

คิดรวมแกปญหา 

 ทําสื่อแบบสนุกสรางสรรค และแจกจายแกโรงเรียน สถานีเคเบิล สื่อกลุมตางๆ เพ่ือชวย

ในการปรับเปลี่ยนเจตคติเชิงลบตอผูหญิง 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 The “Public Attitudes towards Gender Equality” survey was carried out in 

correspondence with the agreed framework in “Thailand National Standard and 

Indicators on Gender Equality” developed by Office of Women’s Affairs and Family 

Development, Ministry of Social Development and Human Security. This survey was 

geared towards understanding Standard 1: Equality of Human Dignity and Standard 2: 

Gender Equality from the Social Context in the aforementioned framework. Therefore, 

the survey was conducted nationwide in five main regions of the country, which include 

Bangkok Metropolitan Areas (BMA), Central, North, Northeast and Southern regions, with 

a totally randomly selected sample size of 8,090 people. The samples had the age 

range between 18-65 years old with a proportionate size of male and female samples. 

 Details of the survey adhered to the Framework and the Standards 1 and 2 

established by the QWAFD.  They are as follows: 

 Discussion on Standard 1: Equality of Human Dignity can be divided into three 

parts. 

 Public attitudes towards gender equality in Thai society. 41.5 per 

cent of the samples indicated that the Thai saying “having a daughter resembles having 

a toilet in front of the house” is still held true by survey in Thai society, meaning having 

daughters is highly proned to dishonors and risk to the family name and respectability 

than having sons. 54.1 per cent agreed that the contents in television advertising and 

dramas still contained images of woman as sexual objects. While 74.4 per cent believed 
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that the availability and accessibility of information via internet encourage women to 

voice and assert their rights. 39.2 per cent indicated that the status of divorced women 

in Thai society is still less acceptable when compared with that of men in the same 

marital status. And 17.4 per cent believed that child-rearing duties should belong to 

women or mothers only. 

 Public attitudes towards gender equality designated by the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).  

69.4 per cent indicated that due to insufficient number of women in the political 

system, gender equality-related policies are not well and efficiently supported and 

implemented. Only 17.2 per cent agreed that even at the present time, women should 

not go for higher education, since men are still heads of the household.  71.1 per cent 

agreed that women with equal abilities and skills are still not given enough and equal 

support to be a leader. 40.7 per cent indicated that despite women and men possessing 

equal capabilities, employers still prefer hiring men against women. And 90.2 per cent 

said that women should have equal rights to join and study in the Armed Forces 

Academies Preparatory School. Relatedly, 86.5 per cent agreed that women should be 

given equal chance to study in military-related institutes, and finally 78.6 per cent 

agreed that even though many Thai women have participated in the Thai military so far, 

they still do not receive equal chance of promotion to commandership position relative 

to men. 

 Public attitudes towards gender equality in the Thai context. 89.9 

per cent indicated that the problem of sexual harassment is still an unsolved issue in 

Thai society. Also, 85.7 per cent agreed that most of the public officials are not serious 

in solving problems relating to sexual harassment. While 88.2 per cent agreed that there 

are substantially more than what is being reported number of sexual violence, rapes and 
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sexual assaults. 28.1 per cent asserted that in cases of spousal violence, it is still seen as 

a private, domestic issue in which other people (usually called “strangers” in Thai) 

should not get involved in.  Finally, 71.0 per cent believed many women may have 

been sexually harassed and assaulted but may not dare to report to public officials or 

go through the courts as they still feel that the process is to their disadvantage. 

 Standard 2: Gender Equality from the Social Context has been designed and 

measured by closed-end questions where the first 7 questions were related to public 

opinions towards gender equality while question 8 attempted to guage public attitudes 

towards leisure time and engagements in family affairs by men and women. 

 The first 7 questions found that 30.1 per cent agreed that most of 

the Thai people still prefer male offsprings to female ones. 20.2 per cent still believed 

that birth control is wives’ sole duty and responsibility. 11.1 per cent still believed that 

in time of economic difficulties, male child deserves to be educated more than girl 

child. 15.9 per cent said that Thai women now have to work outside the home but they 

are responsible for household chores while men’s roles have not been changed from 

the past. 35.5 per cent believed that husbands having extramarital affairs are more easily 

forgiven than when women did the same thing. And only 20.1 per cent believed that 

male children take care of their older parents and finally 12.6 per cent said that in times 

of economic difficulties, female employees are usually the first on the list to be laid off. 

 Other issues relating to time and leisure time spent by men and 

women as well as division of labor between husbands and wives. 65.7 per cent said 

men have more leisure time during the day than women, 66.5 per cent men having 

more rest time than women. While 90.3 per cent said that men spend more time 

socializing with friends outside the family than women. Only 5.6 per cent agreed that 
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men give more time to children and only 17.5 per cent said men accompany their 

children to and from school more than women. 

It is noteworthy that the regions where the samples belong have significant 

influences on every issue of respondents and attitudes towards gender equality. Other 

variables relating to residential areas (inside or outside municipality areas), age, gender, 

marital status, education, career and income have influences on certain issues of gender 

equality but not all of them. 

To evaluate public attitudes towards gender equality needs to take into account 

the constraints of the study. The issues of gender equality are related with many 

domains of external influences; namely, from social, cultural, economic to familial 

factors. All these factors not only complicate the process of the study, but also a set of 

questions applied to measure the gender equality issues must be accurately designed 

with delicate concerns of content validity and reliability of the measurement. The 

measurement of public attitudes towards gender equality should be conducted on a 

continuous process, and, the public attitudes on gender must be carried out from time 

to time on a longitudinal basis without attempting to generate a time-series analysis of 

the results when a scientific benchmark for comparisons must be well refined and 

rigorously developed. 

The following conclusive points can be made from the survey. The direction of 

mobilizing forces on gender equality in Thai society is congruent with the path of 

development efforts as it is significant that this issue is recognized and understood 

among Thai people. Despite an acceptable notion of equality between men and women 

shared among people, there is still a substantial number of people who continued to 

believe in the inferiority of being a girl, or a woman. People still significantly believe that 
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being a girl or a daughter is more prone to dishonor and life’s disadvantages when 

compared with a boy or a son. Moreover, the study indicated that substantial amount of 

women continue to experience sexual harassment and assaults which required all 

sectors in the society to tackle these problems as top priority. Media and the roles of 

the media are regarded as very significant to the deteriorating or ameliorating gender 

equality situation. From the study, it is discovered that the problem of gender equality is 

closely related to the level of human resources development. Despite an upward trend 

toward gender parity between men and women, social norms and values must be 

rectified in social and familial contexts to generate recognizable changes towards a 

gender balanced society. 

This survey has recommended that the following actions be taken:  

Policy Recommendations 

 Campaigns about gender equality must be seriously and continuously 

implemented. 

 Special attention should be given to disadvantaged and vulnerable 

groups to ensure right understanding of gender equality as they have  

been bound by poverty which causes the loss of opportunity in learning 

social values and attitudes that are amenable to gender equality. 

 Design tailor-made plans and implementation programs to change the 

mindsets of disadvantaged people to promote maximum expected 

results. 

 Utilize the survey results which contain an overwhelming public 

endorsement as a strategic tool to pave the way for women to enter the 
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Armed Forces Academies Preparatory School and to get upward mobility 

in the military. 

 Raise public awareness about the serious harm to victims of violence and 

cultivate zero tolerance to violence and other discriminatory actions 

against women. 

Implementation Recommendations 

 Disseminate the survey results and its relevance to gain supports from all 

parties in society. 

 Provide data and all relevant facts regarding the appropriate roles of 

public media and attract people in the media sector to be proactive and 

gender sensitive by developing partnership with the media. 

 Work closely with people in the media sector who have direct influence 

and impact on the masses especially the disadvantaged groups to ensure 

that all have a right understanding on gender equality. 

 Organize sensitizing meetings with all parties concerned on violence 

against women to enable them to truly understand and appreciate 

gender equality. 

 Develop creative toolkits with themes to promote gender equality and 

distribute them to schools. Work closely with all support media people 

to alter negative public attitudes towards gender equality. 
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1.  บทนํา 
 

1.1  ความเปนมา   

 

สังคมไทยมีแนวความคิดบนพ้ืนฐานทางเพศในหลาย ๆ  เรื่อง ซึ่งใชเปนเครื่องตัดสินความสามารถ

ของผูหญิงในการพัฒนาดานตาง ๆ  ดวยเหตุน้ีจึงทําใหประเด็นความเสมอภาคหญิงชายเปนประเด็นสําคัญ

ที่ตองไดรับการพิจารณาและสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมทางเพศมากขึ้น แผนพัฒนาสตรีในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการ

เสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย เพื่อ 1) เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิง

ชาย 2) เพ่ิมโอกาสการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร 3) สงเสริมสุขภาวะและ

สิทธิการเจริญพันธุสตรี 4) เสริมสรางความมั่นคงในชีวิตและรางกาย และ 5) สงเสริมการมีสวนรวมทาง

เศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได

ประเมินสถานการณการพัฒนาดานสตรีที่ผานมา พบวา มีความกาวหนาในหลายดาน ผูหญิงไดรับโอกาส

ทางการศึกษาและไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นอยางทัดเทียมชาย ไดรับโอกาสในการรับบริการทาง

สาธารณสุขพ้ืนฐานอยางทั่วถึง  มีสวนรวมในกําลังแรงงานในอัตราที่สูงทั้งในเศรษฐกิจในระบบและนอก

ระบบ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม    อยางไรก็ตาม การพัฒนาโดยรวมยังมีอิทธิพลของระบบความคิด ความ

เชื่อ คานิยมด้ังเดิม ที่แฝงอคติตอผูหญิง และคาดหวังบทบาทหญิงชายแตกตางกัน ประกอบกับมี

มาตรฐานเก่ียวกับวิถีชีวิตในเรื่องเพศของหญิงและชายแตกตางกัน โดยมักควบคุมเก่ียวกับรางกายและ

การตัดสินใจเก่ียวกับเพศวิถขีองผูหญิง ทําใหผูหญิงถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนเหยื่อของ

การกระทํารุนแรงมาโดยตลอด  
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ถึงแมวาสังคมจะเปดโอกาสใหผูหญิงสามารถพัฒนาตนเองไดมากขึ้น ต้ังแตการเปดโอกาส

ทางการศึกษา โอกาสในการรับบริการทางสาธารณสุขพ้ืนฐานอยางทั่วถึง  มีสวนรวมในกําลงัแรงงาน แตก็

ยังมีผูหญิงสวนนอยที่ประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะเรื่องโอกาสและการกาวหนาในหนาที่

การงาน และโอกาสการมีสวนรวมในระดับตัดสินใจทั้งในดานการเมืองและการปกครอง ทั้งน้ี เน่ืองจาก

เจตคติด้ังเดิมที่ยังคงแบงแยกบทบาทระหวางหญิงชาย ระหวางงานในบานและงานนอกบาน รวมถึงเจต

คติดาน “ชายเปนใหญ” เปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผูหญิงใหกาวสูการมีอํานาจในการ

ตัดสินใจและการบริหารงานขององคกรตาง ๆ การสงเสริมความเสมอภาคและความเปนธรรมระหวาง

หญิงชาย สังคมตองตระหนักวาผูหญิงและผูชายทุกคนในสังคมจะตองไดรับความเสมอภาคทางโอกาส 

สิทธิในฐานะเปนมนุษยเหมือนกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองและโอกาสการเขาถึงการศึกษา การที่จะ

ทราบวาความเสมอภาคหญิงชายพัฒนาอยางตอเนื่องและมากขึ้นเพียงใดตองมีมาตรฐานความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายและกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธของนโยบายและแผนการพัฒนาสตรีวาอยูในเกณฑ

ระดับของมาตรฐานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ซึ่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดจัดทํา

มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ซึ่งไดกําหนดไว 4  มาตรฐาน ไดแก (1) ความเสมอ

ภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  (2) ความเสมอภาคทางสังคม  (3) ความเสมอภาคในครอบครัว  (4) ความ

เสมอภาคในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ โดยใชกรอบแนวคิดเรื่อง สิทธิ สถานภาพและความรับผิดชอบใน

การกําหนดองคประกอบของมาตรฐานแตละมาตรฐาน 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ในฐานะหนวยงานหลักและเปนกลไกระดับชาติที่มีบทบาทในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

มีภารกิจในการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก สงเสริมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการตาม

นโยบาย เพื่อใหสตรีไดรับการพัฒนาศักยภาพ การคุมครองและพิทักษสิทธิ มีความเสมอภาคและความ

เปนธรรมทางสังคม จําเปนที่ตองสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

โดยใชมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชายเปนกรอบแนวคิดในการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพ่ือใหไดขอมูลสําหรับเปนแนวทาง  ในการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวาง

หญิงชาย รวมถึงใชเปนขอมูลและแนวทางในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายตอไป  
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1.2  วัตถุประสงค   

 

1.2.1  เพ่ือศึกษาเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย 

1.2.2  เพ่ือใหไดขอมูลที่เก่ียวกับเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย 

1.2.3  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  

1.2.4  เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

1.2.5  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชในการสนับสนุนงานวิจัยดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย 

  

1.3  ขอบเขตและการดําเนินการสํารวจ 

 

1.3.1  สํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย  ในสวนภูมิภาคทุกจังหวัด  

จํานวนจังหวัดละไมนอยกวา 100 ชุด  และสวนกลาง สํารวจในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวนไมนอยกวา 

200 ชุด รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 7,800 ชุด โดยกลุมตัวอยางมีอายุ 18-65 ป อาศัยอยูทั้งในและนอกเขต

เทศบาล และเปนเพศหญิงและเพศชายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

  1.3.2  ศึกษาเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายและมาตรฐานและตัวชี้วัดความ

เสมอภาคระหวางหญิงชาย ซึ่งจากการศึกษาการสํารวจ คณะที่ปรึกษาไดเลือกมา 2 มาตรฐาน คือ  

มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม  

โดยนําผลการศึกษามาประกอบการจัดทําแบบสํารวจ ซึ่งขอบเขตของคําถามมาจากผลการศึกษา 

1.3.3 จัดทํารายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  
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1.4  การสุมตัวอยางและการเก็บรวมรวมขอมูล 

 

   1.4.1  ประชากร/กลุมเปาหมาย 

   ร า ยงา นสถิ ติ จํ า นวน ประช าก รแล ะบา นทั่ วประ เทศ ( http://203.113.86.149/xstat 

/popyear.html)  ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ใชเปนฐานประชากรในการสุมตัวอยางยังมิไดแยก

ประชากรของจังหวัดบึงกาฬออกมาจากประชากรของจังหวัดหนองคาย เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬไดจัดตั้ง

เปนจังหวัดที ่77 ตามพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554  ซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 23 มีนาคม  

2554  การสํารวจครั้งน้ีจึงสํารวจประชากรใน 76 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร โดยประชากรของจังหวัด

บึงกาฬรวมอยูกับประชากรของจังหวัดหนองคาย 

 จากขอมูลประชากรดังกลาวพบวา ประชากรไทยทั่วประเทศมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,878,267 คน 

แบงเปน ผูชาย 31,451,801 คน และผูหญิง 32,426,466 คน คิดเปนรอยละ 49.3 และ 50.8 ตามลําดับ 

นับวาเปนสัดสวนที่คอนขางใกลเคียงกัน แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ใน 76 จังหวัด (ขอมูล

ประชากรในป พ.ศ. 2553) มี 21 จังหวัดที่มีจํานวนผูหญิงมากกวาผูชายเกินกวารอยละ 2 จังหวัดดังกลาว 

คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม  4 จังหวัด เปนจังหวัดในภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคเหนือ 5 

จังหวัด และภาคใต 2 จังหวัด สวนจังหวัดที่มีจํานวนผูชายมากกวาผูหญิง เกินกวารอยละ 2 มีเพียง 2 

จังหวัดในภาคเหนือและภาคใตแหงละ 1 จังหวัด ที่นาสนใจคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคที่มี

ผูชายและผูหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยไมมีจังหวัดใดเลยที่สัดสวนผูชายและสัดสวนผูหญิงแตกตาง

กันมากกวารอยละ 2 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1  จํานวนและรอยละของประชากรไทย ณ เดือนธันวาคม 2553 จําแนกตามจังหวัด และ

เพศ 

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนไทย 1 

 
รอยละ 

ผูชาย ผูหญิง รวม 
 

ผูชาย ผูหญิง ผลตาง
2
 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 4,919,813 5,406,280 10,326,093 
 

47.64 52.36 (4.71) 

1 กรุงเทพมหานคร 2,709,568 2,991,826 5,701,394 
 

47.52 52.48 (4.95) 

2 จังหวัดนนทบุรี 518,161 583,582 1,101,743 
 

47.03 52.97 (5.94) 

3 จังหวัดปทุมธานี 469,034 516,609 985,643 
 

47.59 52.41 (4.83) 

4 จังหวัดนครปฐม  413,065 447,181 860,246 
 

48.02 51.98 (3.97) 

5 จังหวัดสมุทรสาคร  237,906 253,981 491,887 
 

48.37 51.63 (3.27) 

6 จังหวัดสมุทรปราการ  572,079 613,101 1,185,180 
 

48.27 51.73 (3.46) 

ภาคกลาง 5,560,359 5,737,036 11,297,395 
 

49.22 50.78 (1.56) 

1 จังหวัดสิงหบุรี 102,606 112,055 214,661 
 

47.80 52.20 (4.40) 

2 จังหวัดอางทอง  136,825 148,145 284,970 
 

48.01 51.99 (3.97) 

3 จังหวัดสมุทรสงคราม  93,405 100,652 194,057 
 

48.13 51.87 (3.73) 

4 จังหวัดชัยนาท 161,719 173,215 334,934 
 

48.28 51.72 (3.43) 

5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  377,833 404,263 782,096 
 

48.31 51.69 (3.38) 

6 จังหวัดเพชรบุรี 224,860 239,173 464,033 
 

48.46 51.54 (3.08) 

7 จังหวัดสุพรรณบุรี  410,529 435,321 845,850 
 

48.53 51.47 (2.93) 

8 จังหวัดราชบุรี  409,599 429,476 839,075 
 

48.82 51.18 (2.37) 

9 จังหวัดฉะเชิงเทรา  330,716 343,217 673,933 
 

49.07 50.93 (1.85) 

10 จังหวัดชลบุรี  646,266 670,027 1,316,293 
 

49.10 50.90 (1.81) 

11 จังหวัดจันทบุรี 253,618 260,998 514,616 
 

49.28 50.72 (1.43) 

12 จังหวัดสระบุรี 305,472 311,912 617,384 
 

49.48 50.52 (1.04) 

13 จังหวัดนครนายก 125,113 127,621 252,734 
 

49.50 50.50 (0.99) 

14 จังหวัดปราจีนบุรี 231,513 235,059 466,572 
 

49.62 50.38 (0.76) 

15 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 255,584 253,550 509,134 
 

50.20 49.80 0.40 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนไทย 1 

 
รอยละ 

ผูชาย ผูหญิง รวม 
 

ผูชาย ผูหญิง ผลตาง
2
 

ภาคกลาง (ตอ) 
       

16 จังหวัดตราด  110,429 110,492 220,921 
 

49.99 50.01 (0.03) 

17 จังหวัดลพบุรี  379,370 376,484 755,854 
 

50.19 49.81 0.38 

18 จังหวัดกาญจนบุรี 422,162 417,614 839,776 
 

50.27 49.73 0.54 

19 จังหวัดระยอง  309,014 317,388 626,402 
 

49.33 50.67 (1.34) 

20 จังหวัดสระแกว  273,726 270,374 544,100 
 

50.31 49.69 0.62 

ภาคเหนือ 
       

1 จังหวัดลําพูน  196,868 207,692 404,560 
 

48.66 51.34 (2.68) 

2 จังหวัดแพร  224,643 236,113 460,756 
 

48.76 51.24 (2.49) 

3 จังหวัดเชียงใหม  800,883 839,596 1,640,479 
 

48.82 51.18 (2.36) 

4 จังหวัดสุโขทัย  293,929 307,849 601,778 
 

48.84 51.16 (2.31) 

5 จังหวัดนครสวรรค  525,861 547,634 1,073,495 
 

48.99 51.01 (2.03) 

6 จังหวัดพะเยา  238,358 247,946 486,304 
 

49.01 50.99 (1.97) 

7 จังหวัดพิจิตร 270,952 281,738 552,690 
 

49.02 50.98 (1.95) 

8 จังหวัดพิษณุโลก  417,293 432,399 849,692 
 

49.11 50.89 (1.78) 

9 จังหวัดอุทัยธานี 161,373 166,586 327,959 
 

49.21 50.79 (1.59) 

10 จังหวัดเชียงราย  589,890 608,328 1,198,218 
 

49.23 50.77 (1.54) 

11 จังหวัดลําปาง  375,342 386,607 761,949 
 

49.26 50.74 (1.48) 

12 จังหวัดอุตรดิตถ  228,185 234,433 462,618 
 

49.32 50.68 (1.35) 

13 จังหวัดกําแพงเพชร 361,676 365,417 727,093 
 

49.74 50.26 (0.51) 

14 จังหวัดเพชรบูรณ  495,649 500,382 996,031 
 

49.76 50.24 (0.48) 

15 จังหวัดนาน  240,280 236,083 476,363 
 

50.44 49.56 0.88 

16 จังหวัดตาก  266,564 259,120 525,684 
 

50.71 49.29 1.42 

17 จังหวัดแมฮองสอน  124,594 118,148 242,742 
 

51.33 48.67 2.66 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ)  

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนไทย1 

 
รอยละ 

ผูชาย ผูหญิง รวม 
 

ผูชาย ผูหญิง ผลตาง
2
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,812,340 5,976,071 11,788,411 
 

49.31 50.69 (1.39) 

1 จังหวัดนครราชสีมา  1,277,333 1,304,756 2,582,089 
 

49.47 50.53 (1.06) 

2 จังหวัดขอนแกน  876,252 891,349 1,767,601 
 

49.57 50.43 (0.85) 

3 จังหวัดมหาสารคาม  466,552 474,359 940,911 
 

49.59 50.41 (0.83) 

4 จังหวัดชัยภูมิ 561,146 566,277 1,127,423 
 

49.77 50.23 (0.46) 

5 จังหวัดกาฬสินธุ 489,436 493,142 982,578 
 

49.81 50.19 (0.38) 

       6    จังหวัดนครพนม     351,005 352,387 703,392 
 

49.90 50.10 (0.20) 

7   จังหวัดรอยเอ็ด     653,903 655,805 1,309,708 
 

49.93 50.07 (0.15) 

8     จังหวัดบุรีรัมย    775,766 777,999 1,553,765 
 

49.93 50.07 (0.14) 

9   จังหวัดอุดรธานี 771,770 773,016 1,544,786 
 

49.96 50.04 (0.08) 

10   จังหวัดสกลนคร 561,472 561,433 1,122,905 
 

50.00 50.00 0.00 

11   จังหวัดศรีสะเกษ 726,272 726,199 1,452,471 
 

50.00 50.00 0.01 

12   จังหวัดสุรินทร 691,425 690,336 1,381,761 
 

50.04 49.96 0.08 

13   จังหวัดอํานาจเจริญ 186,567 185,570 372,137 
 

50.13 49.87 0.27 

14   จังหวัดอุบลราชธานี 909,405 903,683 1,813,088 
 

50.16 49.84 0.32 

15 จังหวัดมุกดาหาร 170,327 169,248 339,575 
 

50.16 49.84 0.32 

16 จังหวัดยโสธร  270,682 268,575 539,257 
 

50.20 49.80 0.39 

*17 จังหวัดหนองคาย 458,891 454,046 912,937 
 

50.27 49.73 0.53 

18 จังหวัดหนองบัวลําภู  253,003 249,865 502,868 
 

50.31 49.69 0.62 

19 จังหวัดเลย  315,502 308,564 624,066 
 

50.56 49.44 1.11 

ภาคใต 
 

4,392,580 4,500,470 8,893,050 
 

49.39 50.61 (1.21) 

1 จังหวัดภูเก็ต 163,682 181,385 345,067 
 

47.43 52.57 (5.13) 

2 จังหวัดสงขลา  662,475 694,548 1,357,023 
 

48.82 51.18 (2.36) 

3 จังหวัดพัทลุง  249,791 259,743 509,534 
 

49.02 50.98 (1.95) 

4 จังหวัดตรัง  305,678 316,981 622,659 
 

49.09 50.91 (1.82) 

5 จังหวัดปตตานี 323,573 331,686 655,259 
 

49.38 50.62 (1.24) 

6 จังหวัดสุราษฎรธานี  494,825 505,558 1,000,383 
 

49.46 50.54 (1.07) 

7 จังหวัดนราธิวาส  364,898 372,264 737,162 
 

49.50 50.50 (1.00) 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ)  

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนไทย1 

 
รอยละ 

ผูชาย ผูหญิง รวม 
 

ผูชาย ผูหญิง ผลตาง
2
 

8 จังหวัดยะลา 241,769 245,611 487,380 
 

49.61 50.39 (0.79) 

9 จังหวัดนครศรีธรรมราช  755,601 766,960 1,522,561 
 

49.63 50.37 (0.75) 

10 จังหวัดชุมพร  243,594 246,370 489,964 
 

49.72 50.28 (0.57) 

11 จังหวัดสตูล  148,269 148,894 297,163 
 

49.89 50.11 (0.21) 

12 จังหวัดกระบ่ี 216,393 216,311 432,704 
 

50.01 49.99 0.02 

13 จังหวัดพังงา  126,939 126,173 253,112 
 

50.15 49.85 0.30 

14 จังหวัดระนอง  95,093 87,986 183,079 
 

51.94 48.06 3.88 

 ทั่วประเทศ 31,451,801 32,426,466 63,878,267 
 

49.24 50.76 (1.53) 

1 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จาก http://203.113.86.149/xstat/popyear.html) 

2 ผลตาง = รอยละของผูชาย – รอยละของผูหญิง และ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง “ผลตางเปนลบ” 

*   รวมประชากรของจังหวัดบึงกาฬซึ่งจัดต้ังเปนจังหวัดที่ 77  เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2554 

  ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมเปาหมายของการสํารวจ คือ คนไทยที่มีอายุ 18–65 ป ที่กระจายอยูใน

จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,606,826 คน แบงเปนผูชาย 20,865,215 คน และ

ผูหญิง 21,741,611 คน คิดเปนรอยละ 48.97 และ 51.03 ตามลําดับ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาแยกตาม

ชวงอายุ พบวา เปนประชากรวัยหนุมสาว  (อายุ 18–25 ป) มีจํานวน 7,467,286 คน (คิดเปนรอยละ 

17.55) วัยผูใหญหรือวัยฉกรรจ (อายุ 26–35 ป) มีจํานวน 10,307,815 คน (รอยละ 24.22) วัยกลางคน 

(อายุ 36–55 ป) มีจํานวน 19,457,389 คน (รอยละ 45.72)  และวัยสูงอายุตอนตน (อายุ 56–65 ป) มี

จํานวน 5,324,830 คน (รอยละ 12.51) (อวย เกตุสิงห. 2550. อายุกับการออกกําลัง. สารานุกรมไทย

สําหรับเยาวชน เลมที่ 10) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.2  
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ตารางท่ี 1.2  จํานวนและรอยละของประชากรไทยท่ีมีอายุ 18 – 65 ป ณ เดือนธันวาคม 2553 

จําแนกตามจังหวัด และอายุ 

ภูมิภาค จังหวัด 
อายุ (ป) 

รวม 
18 – 25  26 – 35  36 – 55  56 – 65  

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 1,109,375 1,672,885  3,344,951 909,314 7,036,525 

1 กรุงเทพมหานคร   608,700  902,224  1,823,246  531,272  3,865,442 

2 จังหวัดนนทบุรี  106,732  178,284  375,427  99,317  759,760 

3 จังหวัดปทุมธานี   109,362  169,695  329,024  73,333  681,414 

4 จังหวัดนครปฐม  105,350  142,638  268,214  71,402  587,604 

5 จังหวัดสมุทรสาคร  55,400  80,426  155,218  38,609  329,653 

6 จังหวัดสมุทรปราการ  123,831  199,618  393,822  95,381  812,652 

ภาคกลาง 1,311,607 1,815,187 3,450,056 935,728 7,512,578 

1 จังหวัดสิงหบุรี   22,049  31,677  67,815  22,962  144,503 

2 จังหวัดอางทอง  30,018  42,972  89,604  27,983  190,577 

3 จังหวัดสมุทรสงคราม   20,082  30,482  60,742  19,984  131,290 

4 จังหวัดชัยนาท   34,809  48,962  107,371  34,813  225,955 

5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   82,877  126,372  246,657  67,661  523,567 

6 จังหวัดเพชรบุรี  53,754  73,800  143,429  40,644  311,627 

7 จังหวัดสุพรรณบุรี  95,794  133,965  259,019  79,580  568,358 

8 จังหวัดราชบุรี   96,817  132,550  254,641  74,242  558,250 

9 จังหวัดฉะเชิงเทรา   78,102  109,896  204,875  55,742  448,615 

10 จังหวัดชลบุรี  156,472  230,048  405,431  92,785  884,736 

11 จังหวัดจันทบุรี     59,940  80,879  161,693 42,780  345,292 

12 จังหวัดสระบุรี  72,813  95,896  193,025 49,590  411,324 

13 จังหวัดนครนายก  30,580  38,436  77,046 22,854  168,916 

14 จังหวัดปราจีนบุรี  56,667  76,502  139,885 36,661  309,715 

15 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 66,315  81,850  152,156 39,179  339,500 

16 จังหวัดตราด  25,092  34,935  64,495 18,158  142,680 

17 จังหวัดลพบุรี 93,244  113,690  234,962 66,402  508,298 

18 จังหวัดกาญจนบุรี 100,767  130,508  231,777 61,382  524,434 

19 จังหวัดระยอง 68,162  110,811  193,668 43,271  415,912 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) 

ภูมิภาค จังหวัด 
อายุ (ป) 

รวม 
18 – 25  26 – 35  36 – 55  56 – 65  

ภาคกลาง (ตอ) 
     

20 จังหวัดสระแกว  67,253  90,956  161,765 39,055  359,029 

ภาคเหนือ 1,340,690 1,769,708  3,723,375 1,082,548 7,916,321 

1 จังหวัดลําพูน  44,326  59,303  138,559 43,904  286,092 

2 จังหวัดแพร  51,109  66,568  159,033 50,695  327,405 

3 จังหวัดเชียงใหม  189,863  235,815  501,444 153,206  1,080,328 

4 จังหวัดสุโขทัย  61,974  92,643  200,237 57,341  412,195 

5 จังหวัดนครสวรรค  117,542  162,818  337,137 99,071  716,568 

6 จังหวัดพะเยา 62,032  70,925  166,458 48,127  347,542 

7 จังหวัดพิจิตร 58,157  85,983  175,080 53,108  372,328 

8 จังหวัดพิษณุโลก  105,282  132,543  207,201 75,246  583,272 

9 จังหวัดอุทัยธานี 35,940  50,842  101,191 30,649  218,622 

10 จังหวัดเชียงราย  136,411  173,622  373,555 106,127  789,715 

11 จังหวัดลําปาง 86,062  105,568  264,686 80,295  536,611 

12 จังหวัดอุตรดิตถ 48,495  69,508  152,735 45,792  316,530 

13 จังหวัดกําแพงเพชร 81,418  116,809  226,078 61,267  485,572 

14 จังหวัดเพชรบูรณ  112,058  164,181  309,010 84,319  669,568 

15 จังหวัดนาน 57,207  72,328  157,479 42,361  329,375 

16 จังหวัดตาก  61,118  75,095  134,416 36,231  306,860 

17 จังหวัดแมฮองสอน  31,696  35,157  56,076 14,809  137,738 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,567,807 3,621,264 6,566,444 1,757,261 14,512,776 

1 จังหวัดนครราชสีมา  299,670  434,583 789,552 212,826 1,736,631 

2 จังหวัดขอนแกน 210,768  287,303 558,020 157,756 1,213,847 

3 จังหวัดมหาสารคาม  110,035  152,949 301,455 87,260 651,699 

4 จังหวัดชัยภูม  ิ 128,653  176,809 355,398 100,051 760,911 

5 จังหวัดกาฬสินธุ  119,037 163,668 314,083 82,239 679,027 

6 จังหวัดนครพนม  82,750 126,069 208,103 54,122 471,044 

       7     จังหวัดรอยเอ็ด   155,382 215,726 412,559 117,266 900,933 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) 

ภูมิภาค จังหวัด 
อายุ (ป) 

รวม 
18 – 25  26 – 35  36 – 55  56 – 65  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
     

8 จังหวัดบุรีรัมย   182,781 262,655 452,408 121,676 1,019,520 

9 จังหวัดอุดรธานี  188,856 265,457 470,837 120,111 1,045,261 

10 จังหวัดสกลนคร  135,702 200,980 341,372 84,033 762,087 

11 จังหวัดศรีสะเกษ   172,305 246,178 429,129 114,651 962,263 

12 จังหวัดสุรินทร  166,221 230,629 392,354 109,938 899,142 

13 จังหวัดอํานาจเจริญ  45,635 60,821 114,907 29,475 250,838 

14 จังหวัดอุบลราชธานี   228,521 301,492 525,422 133,707 1,189,142 

15 จังหวัดมุกดาหาร  41,043 59,901 101,593 25,031 227,568 

16 จังหวัดยโสธร   63,567 89,189 171,719 46,259 370,734 

*17 จังหวัดหนองคาย  104,031 159,502 277,605 67,723 608,861 

18 จังหวัดหนองบัวลําภู   60,470 87,611 153,464 39,768 341,313 

19 จังหวัดเลย   72,380 99,742 196,464 53,369 421,955 

ภาคใต 1,137,807 1,428,771 2,372,563 639,979 5,579,120 

1 จังหวัดภูเก็ต 39,915 63,517 102,784 21,403 227,619 

2 จังหวัดสงขลา  171,546 221,241 375,429 100,220 868,436 

3 จังหวัดพัทลุง  60,605 83,745 147,107 42,634 334,091 

4 จังหวัดตรัง  79,935 103,588 176,497 44,424 404,444 

5 จังหวัดปตตานี 90,711 95,476 149,254 40,752 376,193 

6 จังหวัดสุราษฎรธานี  122,444 168,873 293,094 67,964 652,375 

7 จังหวัดนราธิวาส  103,917 113,815 173,248 45,050 436,030 

8 จังหวัดยะลา 67,605 71,421 115,881 30,305 285,212 

9 จังหวัดนครศรีธรรมราช  192,757 256,079 422,787 115,446 987,069 

10 จังหวัดชุมพร  57,796 77,736 148,216 38,056 321,804 

11 จังหวัดสตูล  40,384 49,641 77,936 18,558 186,519 

12 จังหวัดกระบ่ี 58,412 75,773 116,409 24,663 275,257 

13 จังหวัดพังงา  31,772 20,455 24,531 38,219 114,977 

14 จังหวัดระนอง  20,008 27,411 49,390 12,285 109,094 

 ทั่วประเทศ 7,467,286 10,307,815 19,457,389 5,324,830 42,557,320 
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ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://203.113.86.149/xstat/popyear.html   

*  รวมประชากรของจังหวัดบึงกาฬซึ่งจัดตั้งเปนจังหวัดที่ 77  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 

   

 1.4.2  ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

 การกําหนดขนาดตัวอยางในทางสถิติสามารถพิจารณาไดจากความนาจะเปนที่จะเกิดความ

คลาดเคลื่อนของตัวประมาณ ในที่น้ี ตัวประมาณที่เก่ียวของไดแก สัดสวนหรือรอยละ (p หรือ 100p) 

ของประชากรที่มีเจตคติตอความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย  ถากําหนดให e แทนคาความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับไดของการประมาณคาสัดสวนในประชากร แลวขนาดตัวอยาง (n) ที่ทําใหความ

คลาดเคลื่อนของการประมาณคาสัดสวน (p) ในประชากรมีคาไมเกิน e ดวยความเชื่อม่ัน 1  เขียน

เปนสมการไดดังน้ี 

         
 

  
/ 2

p(1 p) N nˆ ˆ1 = P | p p | e P | p p | Z
n N 1

 

โดยที่    p     คือ  สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร โดยที่  0 <  p < 1 

  / 2Z  คือ  คาเปอรเซ็นไทลที่ (1 / 2)100  ของการแจกแจงแบบปกติ      และ 

 e คือ  ความคลาดเคลื่อนของตัวประมาณที่ยอมรับไดที่ระดับความเชื่อม่ัน (1 / 2)100% 

 N คือ ขนาดประชากร และ  n คือ ขนาดตัวอยาง 

  การศึกษา “การสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับความเสมอภาคและบทบาท

หญิงชาย” (กันยายน 2553) โดยศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ที่ไดนําเสนอตอสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย พบวา สัดสวนของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีตอผูหญิง มีคาเทากับ p̂
 
= 0.772 ดังน้ัน                

ในการหาขนาดตัวอยาง (n) สําหรับการศึกษาครั้งน้ี จึงกําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 



13 
 

 
 

(p) เทากับ 0.772 และเม่ือกําหนดความเชื่อม่ันที่ระดับ 95% แลว จะได  / 2Z = 0.025Z
  
=  1.96 ทําให

ไดสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางตามหลักสถิติ (ประชุม สุวัตถี, 2553) ดังน้ี 

 n =    
n0
n01+
N

    โดยที่
   

n
0

  =    20.772(1 0.772)(1.96)
2e

  =  0.676183
2e

 

เม่ือ n คือขนาดตัวอยางที่ทําให ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาสัดสวนในประชากรมีคาไมเกิน e 

ดวยความเชื่อม่ัน 95% 

  ในทางกลับกัน เมื่อกําหนดขนาดตัวอยางใหเทากับ n ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด

เคลื่อนของการประมาณคาสัดสวนในประชากร (e) จึงเปนดังน้ี 

  e   >     N n0.676183
nN

  (1) 

 

  1.4.3  ตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

 กรอบของการศึกษาครั้งน้ี กําหนดใหใชการสํารวจดวยตัวอยางเปนเครื่องมือในการศึกษา และ 

ยังกําหนดใหตัวอยางกระจายไปทุกจังหวัด อยางนอยจังหวัดละ100 คน แตเนื่องจากจํานวนประชาชน              

ในแตละจังหวัดมีขนาดแตกตางกันอยางมาก ดังน้ัน เพื่อใหความคลาดเคลื่อนของการประมาณมีคา            

ไมแตกตางกันมากนัก คณะที่ปรึกษาจึงไดสรางเกณฑการกําหนดขนาดตัวอยาง ดังน้ี  

  (1)  จังหวัดที่มีประชาชนวัย 18 – 65 ป จํานวนไมเกิน 1,000,000 คน จะสุมตัวอยาง

มา 100 คน 

  (2) จังหวัดที่มีประชาชนวัย 18 – 65 ป จํานวน 1,000,001 – 2,000,000 คน จะสุม

ตัวอยางมา 120 คน  

  (4) จังหวัดที่มีประชาชนวัย 18 – 65 ป จํานวนมากกวา 2,000,000 คน จะสุมตัวอยาง

มา 250 คน  
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 เกณฑการกําหนดขนาดตัวอยางดังกลาวทําใหขนาดตัวอยางในจังหวัดตาง ๆ  เปนดังน้ี จังหวัดที่มี

ขนาดตัวอยาง 120 คน (ประชากรวัย 18–65 ป จํานวน 1,000,001–2,000,000 คน) มี 6 จังหวัด ไดแก 

นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี เชียงใหม อุดรธานี และ บุรีรัมย จังหวัดที่มีขนาดตัวอยาง 250 คน 

(ประชากรวัย 18–65 ป จํานวนมากกวา 2,000,000 คนขึ้นไป) มีจังหวัดเดียว คือ กรุงเทพมหานคร และ 

จังหวัดที่เหลืออีก 69 จังหวัด1 มีขนาดตัวอยางจังหวัดละ 100 คน รวมขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 7,870 คน ซึ่ง

ทําใหความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาสัดสวนในประชากรมีคาไมเกิน 0.009 ดวยความเชื่อม่ัน 

95%  รายละเอียดเก่ียวกับขนาดตัวอยางจําแนกตามจังหวัดแสดงไวในตารางที่ 1.3 

ตารางท่ี 1.3  จํานวนประชาชนไทย อาย ุ18–65 ป ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จําแนกตามจังหวัด 

และภูมิภาค 

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนอายุ 18 – 65 ป ความคลาดเคลื่อน 

ขนาดประชากร (N)1  ขนาดตัวอยาง (n) (e) 2 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 7,036,525 750 0.030 

1 กรุงเทพมหานคร  3,865,442 250 0.052 

2 จังหวัดสมุทรปราการ    812,652 100 0.082 

3 จังหวัดนนทบุรี    759,760 100 0.082 

4 จังหวัดปทุมธานี     681,414 100 0.082 

5 จังหวัดนครปฐม    587,604 100 0.082 

6 จังหวัดสมุทรสาคร    329,653 100 0.082 

 

 

 

 

                                                             
1 จํานวนจังหวัดในประเทศไทยในป พ.ศ. 2553 มี 76 จังหวัด (จังหวัดบึงกาฬเปนจังหวัดที่ 77  ซึ่งแยก

ออกจากจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554) 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนอายุ 18 – 65 ป ความคลาดเคล่ือน 

ขนาดประชากร (N)
1
  ขนาดตัวอยาง (n) (e)

 2
 

ภาคกลาง 7,512,578           2,000 0.018 

1 จังหวัดชลบุรี    884,736 100 0.082 

2 จังหวัดสุพรรณบุรี    568,358 100 0.082 

3 จังหวัดราชบุรี     558,250 100 0.082 

4 จังหวัดกาญจนบุรี    524,434 100 0.082 

5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     523,567 100 0.082 

6 จังหวัดลพบุรี    508,298 100 0.082 

7 จังหวัดฉะเชิงเทรา    448,615 100 0.082 

8 จังหวัดระยอง     415,912 100 0.082 

9 จังหวัดสระบุรี     411,324 100 0.082 

10 จังหวัดสระแกว    359,029 100 0.082 

11 จังหวัดจันทบุรี    345,292 100 0.082 

12 จังหวัดประจวบคีรีขันธ    339,500 100 0.082 

13 จังหวัดเพชรบุรี    311,627 100 0.082 

14 จังหวัดปราจีนบุรี     309,715 100 0.082 

15 จังหวัดชัยนาท      225,955 100 0.082 

16 จังหวัดอางทอง    190,577 100 0.082 

17 จังหวัดนครนายก     168,916 100 0.082 

18 จังหวัดสิงหบุรี     144,503 100 0.082 

19 จังหวัดตราด     142,680 100 0.082 

20 จังหวัดสมุทรสงคราม     131,290 100 0.082 

ภาคเหนือ 7,916,321           1,720 0.020 

1 จังหวัดเชียงใหม  1,080,328 120 0.075 

2 จังหวัดเชียงราย     789,715 100 0.082 

3 จังหวัดนครสวรรค     716,568 100 0.082 

4 จังหวัดเพชรบูรณ     669,568 100 0.082 

5 จังหวัดพิษณุโลก     583,272 100 0.082 

6 จังหวัดลําปาง     536,611 100 0.082 

7 จังหวัดกําแพงเพชร     485,572 100 0.082 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ)  

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนอายุ 18 – 65 ป ความคลาดเคล่ือน 

ขนาดประชากร (N)1  ขนาดตัวอยาง (n) (e)2 

ภาคเหนือ (ตอ) 
  

8 จังหวัดสุโขทัย     412,195 100 0.082 

9 จังหวัดพิจิตร    372,328 100 0.082 

10 จังหวัดพะเยา     347,542 100 0.082 

11 จังหวัดนาน     329,375 100 0.082 

12 จังหวัดแพร     327,405 100 0.082 

13 จังหวัดอุตรดิตถ     316,530 100 0.082 

14 จังหวัดตาก     306,860 100 0.082 

15 จังหวัดลําพูน     286,092 100 0.082 

16 จังหวัดอุทัยธานี    218,622 100 0.082 

17 จังหวัดแมฮองสอน     137,738 100 0.082 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          14,512,776           2,000 0.018 

1 จังหวัดนครราชสีมา  1,736,631 120 0.075 

2 จังหวัดขอนแกน  1,213,847 120 0.075 

3 จังหวัดอุบลราชธานี  1,189,142 120 0.075 

4 จังหวัดอุดรธานี 1,045,261 120 0.075 

5 จังหวัดบุรีรัมย  1,019,520 120 0.075 

6 จังหวัดศรีสะเกษ     962,263 100 0.082 

7 จังหวัดรอยเอ็ด    900,933 100 0.082 

8 จังหวัดสุรินทร    899,142 100 0.082 

9 จังหวัดสกลนคร    762,087 100 0.082 

10 จังหวัดชัยภูมิ    760,911 100 0.082 

11 จังหวัดกาฬสินธุ    679,027 100 0.082 

12 จังหวัดมหาสารคาม     651,699 100 0.082 

*13 จังหวัดหนองคาย    608,861 100 0.082 

14 จังหวัดนครพนม     471,044 100 0.082 

15 จังหวัดเลย    421,955 100 0.082 

16 จังหวัดยโสธร    370,734 100 0.082 

17 จังหวัดหนองบัวลําภู    341,313 100 0.082 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ)  

ภูมิภาค จังหวัด 
จํานวนคนอายุ 18 – 65 ป ความคลาดเคล่ือน 

ขนาดประชากร (N)1  ขนาดตัวอยาง (n) (e)2 

18 จังหวัดอํานาจเจริญ    250,838 100 0.082 

19 จังหวัดมุกดาหาร    227,568 100 0.082 

ภาคใต 5,579,120           1,400 0.022 

1 จังหวัดนครศรีธรรมราช    987,069 100 0.082 

2 จังหวัดสงขลา    868,436 100 0.082 

3 จังหวัดสุราษฎรธานี    652,375 100 0.082 

4 จังหวัดนราธิวาส    436,030 100 0.082 

5 จังหวัดตรัง    404,444 100 0.082 

6 จังหวัดปตตาน ี    376,193 100 0.082 

7 จังหวัดพัทลุง    334,091 100 0.082 

8 จังหวัดชุมพร    321,804 100 0.082 

9 จังหวัดยะลา    285,212 0.082 

10 จังหวัดกระบ่ี    275,257 100 0.082 

11 จังหวัดภูเก็ต    227,619 100 0.082 

12 จังหวัดสตูล    186,519 100 0.082 

13 จังหวัดพังงา    114,977 100 0.082 

14 จังหวัดระนอง    109,094 100 0.082 

 รวม          42,557,320            7870 0.009 

*  รวมประชากรของจังหวัดบึงกาฬซึ่งจัดต้ังเปนจังหวัดที่ 77 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2554 
1 ที่มา : http://203.113.86.149/xstat/popyear.html  
2
 คํานวณจากสูตรตามสมการ (1) 

 ทั้งน้ี  กลุมตัวอยางที่มีอายุ 18–65 ป เปนผูที่อาศัยอยูทั้งในและนอกเขตเทศบาล และเปนเพศ

หญิงและเพศชายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
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  1.4.4  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการสํารวจ คือ แบบสํารวจ ซึ่งไดจัดทําจากมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดความเสมอภาคอยางนอย 2 มาตรฐาน จากมาตรฐาน 4 มาตรฐานอันไดแก มาตรฐานที่ 1 ความ

เสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  มาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม มาตรฐานที่ 3 ความเสมอ

ภาคในครอบครัว  มาตรฐานที่ 4 ความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ  โดยขอบเขตของคําถาม

ในแบบสํารวจไดมาจากผลการศึกษาเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายที่ผานมา  ดัง

รายละเอียดในสวนที่ 2 ผลการศึกษาและการจัดทําแบบสํารวจ  
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2.  ผลการศึกษาและการจัดทําแบบสํารวจ 
 

  ในการสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย  ไดมีการศึกษาเจตคติดานความ

เสมอภาคหญิงชายและมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชายอยางนอย 2 มาตรฐาน  

เพ่ือนําผลการศึกษามาประกอบการจัดทําแบบสํารวจ  ซึ่งขอบเขตของคําถามมาจากผลการศึกษาน้ี   

   

2.1  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

 

 ใน พ.ศ. 2552  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย ไดจัดทํามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 4 มาตรฐาน ดังน้ี 

(มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย, 2552)  

1) ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2) ความเสมอภาคทางสังคม 

3) ความเสมอภาคในครอบครัว 

4) ความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ 

มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

  องคประกอบและตัวชี้วัดที่จะใชเปนเปาหมายในการวัดความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย

มีทั้งหมด 4 องคประกอบและ 19 ตัวชี้วัด ดังตอไปน้ี  

  องคประกอบท่ี 1.1  เจตคติของคนในสังคมตอเร่ืองความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย

ระหวางหญิงชาย 
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    ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  รายการละครหลังขาวโทรทัศนปราศจากเน้ือหาที่ดูหม่ินศักด์ิศรีความ

เปนมนุษยของผูหญิง 

    ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  ประชาชนหญิงชายในชวงอายุตั้งแต 12 ป ถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวก

ตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย 

    ตัวชี้วัดที่ 1.1.3  ครูในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเจตคติเชิงบวกในเรื่องศักด์ิศรีความ

เปนมนุษยระหวางหญิงชาย 

    ตัวชี้วัดที่ 1.1.4  สื่อโฆษณาทางโทรทัศนที่เสนอภาพลักษณและภาษาที่สงเสริมเจตคติที่

เห็นผูหญิงเปนวัตถุทางเพศลดลง 

  องคประกอบท่ี 1.2  ความเสมอภาคในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิงภายใต

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

    ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  ความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

(การออกเสียงเลือกต้ัง สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังทุกระดับ  การลงประชามติ)  การเปนผูแทนรัฐบาล 

และการเขารวมงานในองคกรระหวางประเทศ  และในองคกรหรือสมาคมที่มิไดเปนของรัฐบาล ความ

เสมอภาคในสิทธิและโอกาสของการเขารวมในการวางนโยบายของรัฐและการดําเนินการตามนโยบายน้ัน 

การรับตําแหนงราชการ และปฏิบัติหนาที่ราชการในทุกๆ ระดับของรัฐบาล (CEDAW ขอ 7 และขอ 8) 

    ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  ความเสมอภาคในสิทธิการไดมา เปลี่ยนแปลง หรือคงไวซึ่งสัญชาติของ

ตน เง่ือนไขการไดมาหรือการเปลี่ยนสัญชาติของคูสมรสทั้งหญิงและชายซึ่งสมรสกับคนตางดาวที่เสมอ

ภาค รวมทั้งความเสมอภาคในการสืบสัญชาติใหแกบุตร (CEDAW ขอ 9) 

    ตัวชี้วัดที่ 1.2.3  ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมืองและชนบท  การไดรับ

การศึกษาและเขารวมโครงการการศึกษาทุกโครงการการไดรับการกูยืมจากธนาคาร การจํานอง และ

สินเชื่อ ตลอดจนการรับบริการรักษาสุขภาพ (CEDAW ขอ 10 ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14) 
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    ตัวชี้วัดที่ 1.2.4  สิทธิการทํางาน ซึ่งถือวาเปนสิทธิอันพึงแบงแยกมิไดของมนุษยทุกคน  

ความเสมอภาคในการจางงาน การเลือกอาชีพ การไดรับสวัสดิการและผลตอบแทน การคุมครองความ

ปลอดภัยในการทํางานและการคุมครองพิเศษในภาวะความเปนมารดา (CEDAW ขอ 11) 

    ตัวชี้วัดที่  1.2.5  ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมาย ความเทาเทียมกันในดาน

ความสามารถ ความเสมอภาคในการเลือก ถิ่นที่อยูและภูมิลําเนา ความเสมอภาคในการสมรส และ

ครอบครัว (CEDAW ขอ 15 และขอ 16) 

  องคประกอบท่ี 1.3  ความเสมอภาคในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิงภายใต

กฎหมายไทย 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.1  มีกฎหมายที่มีการบทลงโทษตอผูกระทําผิดตอการลวนลามทางเพศ 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.2  มีกฎหมายที่คุมครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.3  มีกฎหมายที่ลงโทษอยางเทาเทียมตอผูซื้อและผูขายบริการทางเพศ 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.4  กฎหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการคามนุษยและมีบทลงโทษเจาหนาที่ที่ไม

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.5  มีกฎหมายที่มีการลงโทษตอผูผลิตและ/หรือ เผยแพรสื่อลามกและ

เจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.6  มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส                 

(คํานําหนานาม ชื่อสกุล การขมขืน กระทําชําเราภรรยา ความเสมอภาค ในการหยา การหม้ัน และการทํา

นิติกรรม) 

    ตัวชี้วัดที่ 1.3.7  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มีบทลงโทษ

ขาราชการที่มีพฤติกรรมดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูหญิงถึงขั้นไลออกจากราชการ 
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  องคประกอบท่ี 1.4  สัดสวนการดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย

ระหวางหญิงชายท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณาโทษ 

    ตัวชี้วัดที่ 1.4.1  สัดสวนของคดีขมขืนกระทําชําเราที่เขาสูกระบวนการในชั้นศาล

เปรียบเทียบกับคดีที่มีผูแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ 

    ตัวชี้วัดที่ 1.4.2  สัดสวนการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจํานวนกรณี

การทํารายคูครองและคูรักที่มารับบริการที่ศูนยพ่ึงได 

    ตัวชี้วัดที่ 1.4.3  สัดสวนการต้ังคณะกรรมการสอบสวนเปรียบเทียบกับกรณีการ

รองเรียนเรื่องการมีชู การสมรสซอน การลวนลามทางเพศ  และการอนาจารของขาราชการพลเรือน 

มาตรฐานที่ 2  ความเสมอภาคทางสังคม 

  องคประกอบและตัวชี้วัดที่จะใชเปนเปาหมายในการวัดความเสมอภาคทางสังคมมีทั้งหมด 2 

องคประกอบและ 7 ตัวชี้วัด ดังตอไปน้ี  

  องคประกอบท่ี 2.1  ความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร                   

การปกครองทุกระดับ 

    ตัวชี้วัดที่ 2.1.1  สัดสวนหญิงชายที่ไดรับการแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ระดับชาติที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายระดับชาติทุกคณะไมตางกัน 

    ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  สัดสวนหญิงชายที่ไดรับการเลือกต้ังทุกระดับไมตางกัน 

    ตัวชี้วัดที่ 2.1.3  สัดสวนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนไมตางกัน 

    ตัวชี้วัดที่ 2.1.4  สัดสวนหญิงชายที่ไดรับแตงต้ังเปนนักวิชาการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

ในคณะกรรมาธิการทุกคณะของทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมตางกัน 



23 
 

 
 

    ตัวชี้วัดที่ 2.1.5  สัดสวนหญิงชายในการเปนผูนําในองคกรชุมชนทั้งในเมืองและชนบท

ไมตางกัน 

 องคประกอบท่ี 2.2  ความเสมอภาคในการศึกษาทุกระดับ 

    ตัวชี้วัดที่ 2.2.1  อัตราสวนหญิงชายในการสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไมตางกัน 

    ตัวชี้วัดที่ 2.2.2  ผูหญิงมีสิทธิเขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได  

มาตรฐานที่ 3  ความเสมอภาคในครอบครัว 

  องคประกอบและตัวชี้วัดที่จะใชเปนเปาหมายในการวัดความเสมอภาคในครอบครัวมีทั้งหมด 3 

องคประกอบ และ 12 ตัวชี้วัด  ดังตอไปน้ี  

  องคประกอบท่ี 3.1  ความเสมอภาคในความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูในครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  สัดสวนเวลาการทํางานบานของสามีและภรรยาในกรณีที่ทั้งสามีและ

ภรรยาตางทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู (การทําอาหาร จับจายซื้อของใชและอาหาร ทําความสะอาดบาน ซักรีด

เสื้อผา ทําสวน ดูแลสัตวเลี้ยง) 

    ตัวชี้วัดที่ 3.1.2  สัดสวนเวลาในการดูแลลูก  รวมถึงการเลนกับลูก อบรมสั่งสอน และ

รับสงลูกของสามีและภรรยาในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาตางทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู 

    ตัวชี้วัดที่ 3.1.3  สัดสวนเวลาในการดูแลผูสูงอายุและผูปวย รวมถึงการพาไปพบแพทย

ของสามีและภรรยา  ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาตางทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู 

    ตัวชี้วัดที่ 3.1.4  สัดสวนเวลาในการใชเวลารวมกันของสามีและภรรยาในครอบครัว                

ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาตางทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู 

 องคประกอบท่ี 3.2  ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  สามีและภรรยาตัดสินใจรวมกันในการวางแผนครอบครัว 
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    ตัวชี้วัดที่ 3.2.2  สามีและภรรยาตัดสินใจรวมกันในการเลือกถิ่นและที่อยูอาศัยของ

ครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.3  สามีและภรรยาตัดสินใจรวมกันในการเลือกอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพ

ของครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.4  สามีและภรรยาตัดสินใจรวมกันในการวางแผนการศึกษาและอนาคต

ของบุตรและครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.5  สามีและภรรยาตัดสินใจรวมกันในการกําหนด การใชจาย การกูยืมเงิน 

และการซื้อขายทรัพยสินของครอบครัว  

  องคประกอบท่ี 3.3  ความเสมอภาคในการปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางหญิงชายตอหนาท่ี

ความรับผิดชอบในครอบครัว 

    ตัวชี้วัดที่ 3.3.1  สามีและภรรยาสามารถรับผิดชอบและสามารถจัดการดูแลงานบานได  

เม่ือฝายใดฝายหนึ่งไมอยูบาน 

    ตัวชี้วัดที่ 3.3.2  สามีและภรรยามีเจตคติเชนเดียวกันวางานบานและงานเลี้ยงลูกเปน

งานและเปนความรับผิดชอบอยางเทาเทียมกันของทั้งสองฝาย 

    ตัวชี้วัดที่ 3.3.3  สามีและภรรยามีเจตคติในการเลี้ยงลูกหญิงและชายโดยไมมีอคติทาง

เพศ 

มาตรฐานที่ 4  ความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ  

  องคประกอบและตัวชี้วัดที่จะใชเปนเปาหมายในการวัดความเสมอภาคในการมีสวนรวมทาง

เศรษฐกิจ  มีทั้งหมด 2 องคประกอบและ 5 ตัวชี้วัด  ดังตอไปน้ี  
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  องคประกอบท่ี 4.1  ความเสมอภาคในคาตอบแทน และอายุการจางงาน 

    ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  มีกฎหมายที่กําหนดการเกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายที่เทา

เทียมกันในการจางงาน  

    ตัวชี้วัดที่ 4.1.2  อัตราคาจางเฉลี่ยของหญิงชายที่ทํางานนอกภาคเกษตรไมตางกัน 

  องคประกอบท่ี 4.2  ความเสมอภาคในการไดรับการสงเสริมใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 

    ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  สัดสวนความยากจนของกลุมคนยากจนตามเสนความยากจนของหญิง

และชายไมตางกัน 

    ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  อัตราการวางงานของหญิงและชายไมตางกัน 

    ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  รายไดเฉลี่ยของหญิงและชายที่เปนหัวหนาครอบครัวไมตางกัน  

 

2.2  การสํารวจเจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายในตางประเทศ 

  

 2.2.1  รายงานชองวางระหวางหญิงชาย 

 นับแต พ.ศ. 2549 เปนตนมา  World Economic Forum  ไดจัดทําและเผยแพรรายงาน

สถานการณดานสตรีซึ่งเปนรายงานชองวางระหวางหญิงชาย  (Global Gender Gap Reports)  ออกมา

ทุกป โดยไดเสนอรายงานสถานการณสตรีในลักษณะของดัชนี (Global Gender Gap Index) ที่แสดงถึง

ชองวางระหวางชายและหญิงใน 4 ประเด็นที่ยังเปนปญหา คอื 1) การมีสวนรวมและโอกาสทางเศรษฐกิจ  

2) ความสําเร็จทางดานการศึกษา 3) สุขภาพและการอยูรอด และ 4) พลังอํานาจทางการเมือง (The 

Global Gender Gap Report 2010, 2011, p. 4)   

   1)  การมีสวนรวมและโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Participation and Opportunity)  

เปนการสํารวจชองวางระหวางหญิงและชายใน 3 แนวคิด คือ  
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 ชองวางการมีสวนรวม เปนความแตกตางในอัตราสวนการมีสวนรวมในการทํางาน

ระหวางหญิงและชาย  

 ชองวางคาตอบแทน เปนอัตราสวนประมาณการรายไดที่หญิงและชายไดรับ 

 ชองวางความกาวหนาของหญิงและชาย เปนอัตราสวนการมีสวนรวมระหวาง

หญิงและชายในกลุมนิติบัญญัติ เจาหนาที่ระดับสูงและผูบริหาร และการมีสวนรวม

ระหวางหญิงและชายในกลุมคนทํางานดานเทคนิคและวิชาชีพ 

  2)  ความสําเร็จดานการศึกษา (Educational Attainment) เปนการสํารวจชองวางการเขาถึง

การศึกษาระหวางหญิงและชายโดยผานอัตราสวนการเขาเรียนระหวางหญิงและชายในระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และความสามารถของประเทศในการใหการศึกษาแกหญิงและ

ชายที่ทัดเทียมกันโดยผานอัตราสวนการรูหนังสือระหวางหญิงและชาย 

  3)  สุขภาพและการอยูรอด (Health and Survival) เปนการใหภาพรวมชองวางระหวาง

สุขภาพของหญิงและชาย โดยมีตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราสวนการเกิดระหวางเพศหญิงและชาย  ซึ่งใหภาพ

ปรากฏการณที่ประชาชนในหลายประเทศชอบมีลูกชายมากกวาลูกสาว ทําใหทารกเพศหญิงไมมีโอกาสได

คลอดออกมา  และอัตราสวนความคาดหมายการคงชีพระหวางหญิงและชาย 

  4)  พลังอํานาจทางการเมือง (Political Empowerment) สวนใหญเปนการวัดชองวางระหวาง

หญิงและชายในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับสูงสุด  โดยใชอัตราสวนระหวางหญิงและชายใน

ตําแหนงระดับรัฐมนตรี  และอัตราสวนระหวางหญิงและชายในตําแหนงในรัฐสภา  รวมทั้งจํานวนปใน

ตําแหนงน้ันๆ  ซึ่งพลังอํานาจทางการเมืองน้ียังไมไดรวมถึงชองวางอัตราหญิงและชายในการปกครองสวน

ทองถิ่นเพราะยังขาดขอมูลดานน้ีทั่วโลก 

  รายงานเก่ียวกับสถานการณดานสตรีป พ.ศ. 2553 ซึ่งไดเผยแพรใน พ.ศ. 2554 (The Global 

Gender Gap Report 2010) เปนการรายงานสถานการณดานสตรีใน 134 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมรอยละ 

90 ของประชากรโลก ที่มีชองวางทางสุขภาพระหวางหญิงและชาย และเกือบรอยละ 93 มีชองวางเรื่อง

ความสําเร็จดานการศึกษา ชองวางระหวางหญิงและชายทางดานการมีสวนรวมทางดานเศรษฐกิจ และ
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ชองวางทางดานพลังอํานาจทางการเมืองยังคงกวางอยู  ซึ่งมีเพียงชองวางผลลัพธทางเศรษฐกิจรอยละ 59 

และชองวางผลลัพธการเมืองรอยละ 18 เทาน้ันที่ไดรับการแกไข (The Global Gender Gap Report 

2010, 2011, p. 7, 19) 

  ผลการจัดอันดับประเทศตางๆ ดานสถานการณดานสตรีใน พ.ศ. 2553  ปรากฏวาประเทศใน

กลุมนอรดิก คือ ไอซแลนด นอรเวย ฟนแลนด สวีเดน และเดนมารก ยังครองอันดับสูงสุด ขณะที่ประเทศ

ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศฟลิปปนส ไดอันดับ 9 ทั่วโลก แตเปนอันดับ 1 ในกลุมประเทศอาเซียน  

ในขณะที่ประเทศไทยไดอันดับ 57 จาก 134 ประเทศ  เปนอันดับ 3 ในกลุมประเทศอาเซียนรองจาก

ฟลิปปนสและสิงคโปร ซึ่งไดอันดับโลกที่ 9 และที่ 56 ตามลําดับ 

  ในสวนของประเทศไทยที่ไดรับการจัดอันดับที่ 57 จาก 134 ประเทศ  ไดคะแนน 0.691 ซึ่งเปน

คะแนนเกินกวากึ่งหน่ึงของความเสมอภาคหญิงชาย (0.00 เทากับไมเสมอภาค และ 1.00 เทากับ           

เสมอภาค)  หากพิจารณาจากดัชนีชองวางระหวางเพศแลว (The Global Gender Gap Report 2010, 

2011, p. 290) พบวา 

 ดัชนีดานการมีสวนรวมและโอกาสทางเศรษฐกิจ อยูในลําดับที่ 36 ไดคะแนน 

0.716 ในดัชนียอยไดลําดับ 1 คะแนน 1.00 ในแงความเสมอภาคหญิงชายทางดานอัตราสวนคนทํางาน

ดานวิชาชีพและเทคนิคระหวางหญิงตอชายไดคะแนน 1.25 ซึ่งแสดงวามีหญิงมากกวาชาย  ที่ไดลําดับ

นอยที่สุด คือ ทางดานอัตราสวนระหวางหญิงตอชายในลําดับที่ 79 คะแนน 0.31 ซึ่งแสดงถึงไดคะแนน 

ไมถึงครึ่งของความเสมอภาค หรือนัยหน่ึงยังมีความไมเสมอภาคระหวางหญิงและชาย ในอัตราสวน 0.31 

ทางดานกลุมนิติบัญญัติ เจาหนาที่ระดับสูง และผูบริหาร    

 ดัชนีทางดานความสําเร็จทางการศึกษา อยูในลําดับที่ 84 คะแนน 0.986 โดย

ไดลําดับ 1 คะแนน 1.00 ในดัชนียอยสองดัชนี คือ ดานการเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คะแนน 0.92 

และระดับอุดมศึกษา คะแนน 0.86 สวนดัชนียอยที่ลําดับตํ่าสุดดานการศึกษาของไทย คือ การเขาศึกษา

ในระดับประถมศึกษา ไดลําดับที่ 96 คะแนน 0.99 
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 ดานสุขภาพและการรอดชีพ เปนดานที่ไดลําดับสูงสุดในทุกดัชนียอย คือ ได

ลําดับ 1 คะแนน 0.980 ในภาพรวม  และลําดับ 1 คะแนน 0.94 และ 1.06 ในดัชนียอยอัตราสวนการ

เกิดระหวางหญิงและชาย  และอัตราสวนความคาดหมายการคงชีพ ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาหญิงมีความ

คาดหมายการคงชีพยาวกวาชาย 

 ดานพลังอํานาจทางการเมือง เปนดานที่ไดลําดับตํ่าสุด คือ ในภาพรวมได

ลําดับที่ 94 คะแนน 0.083 ไดลําดับสูงในดัชนียอยดานระยะเวลา / จํานวนปที่อยูในตําแหนง ลําดับที่ 44 

คะแนน 0.00 (จากคะแนนเฉลี่ย 0.15) และไดลําดับที่ 86 คะแนน 0.15 (จากคะแนนเฉลี่ย 0.22)  ใน

ดัชนียอยดานอัตราสวนหญิงตอชายในรัฐสภา  และไดลําดับที่ 74 คะแนน 0.14 (จากคะแนนเฉลี่ย 0.18) 

ในดัชนียอยดานการครองตําแหนงระดับรัฐมนตรี  

 จากรายงานสถานการณดานสตรีใน พ.ศ. 2553  ซึ่งจัดทําโดย World Economic Forum  เห็น

ไดวายังมีชองวางอยูมากระหวางหญิงและชายในดานพลังอํานาจทางการเมือง และทางดานการมีสวนรวม

และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งตัวแปรหลายๆ ตัวในรายงานฉบับนี้ อาจถูกจัดกลุมเปนตัวแปรในมาตรฐาน

และตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชายที่กระจายอยูในมาตรฐานที่ 1-4 และโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

มาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม 

 

  2.2.2  รายงานการพัฒนา :  ความเสมอภาคหญิงชายและการพัฒนา 

  ธนาคารโลกไดออก “รายงานการพัฒนา : ความเสมอภาคหญิงชายและการพัฒนา พ.ศ. 2555” 

(World Development Report 2012 : Gender Equality and Development, 2011) โดยยํ้าวา 

ความเสมอภาคหญิงชายเปนจุดประสงคการพัฒนาหลัก และเปนเศรษฐศาสตรที่ชาญฉลาดที่จะชวยใน

การพัฒนาเพิ่มพูนอัตราการผลิต และเปนสิ่งที่ชวยในการพัฒนา โดยกลาวถึงความสําคัญของการ

เสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายวา 
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 ดวยจํานวนผูหญิงที่ปจจุบันคิดเปนรอยละ 40 ของแรงงานทั่วโลก เปนแรงงาน

โลกดานการเกษตรรอยละ 43 และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเปนหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งจึงมี

ศักยภาพที่จะเพิ่มระดับการผลิต   

 การศึกษาจํานวนมากไดแสดงใหเห็นวา การที่ผูหญิงไดเขาถึงการศึกษามากขึ้น

ทําใหเกิดผลที่ดีขึ้นในการเลี้ยงดูบุตรในดานการศึกษา สุขภาพ และการทํางาน 

 การเพ่ิมเสียงของผูหญิงในระดับการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะทําให

เกิดนโยบายโดยเฉพาะและที่ตอบสนองตอความตองการจําเปนของสังคมโดยรวม 

  การพัฒนาทางดานสตรีในสองทศวรรษที่ผานมา  มีความกาวหนาในดานการเขาเรียนและ

การศึกษาตอของผูหญิงมากขึ้น  หลายประเทศไดขจัดชองวางทางดานประถมศึกษา และมีความกาวหนา

ทางดานมัธยมศึกษา จนบางภูมิภาค (เชน แถบละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออก) เกิดภาวะที่เด็กผูชาย

อยูในฐานะเสียเปรียบ คือ เขาเรียนนอยกวาเด็กผูหญิง  การคงชีพหรืออายุของผูหญิงยืนยาวกวาเดิม  

และผูหญิงเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น  

  อยางไรก็ตาม  ยังคงมีชองวางความเสมอภาคหญิงชาย แมแตในประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม                 

ในดานจํานวนการตายของเด็กหญิงและผูหญิงที่ยังมีอยูมาก  ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของเด็กหญิง  

ความไมเทาเทียมในการเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ทางดานการจางงานและคาจาง และความแตกตาง

ดานสิทธิการมีสิทธิมีเสียงในครัวเรือนและในสังคม  

  ดังน้ัน  รายงานการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย พ.ศ. 2555 ที่จัดทําโดยธนาคารโลก จึงได

เรียกรองให : 

 คํานึงถึงประเด็นทุนทางมนุษย เชน การตายที่ยังมีอยูมากของเด็กหญิงและ

ผูหญิง  ชองวางทางการศึกษาระหวางหญิงและชาย 

 ปดชองวางรายไดและอัตราการผลิตระหวางชายและหญิง 

 ใหผูหญิงไดมีสิทธิมีเสียงมากขึ้นในครัวเรือนและในสังคม 

 จํากัดความไมเสมอภาคหญิงชายที่เกิดขึ้นและยืดเยื้อไปถึงรุนตอไป  
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  โดยเฉพาะอยางย่ิง  รายงานฯ ไดเสนอแนะใหมีนโยบายสาธารณะที่ เขมแข็งและย่ังยืน

ภายในประเทศที่กําลังพัฒนา  โดยมุงเนนบอเกิดหรือสาเหตุที่หยั่งลึกของชองวางระหวางเพศ อาทิ               

ในกรณีการตายระหวางต้ังครรภ / คลอด ซึ่งอาจมีขอจํากัดดานการบริหารอนามัยผดุงครรภ ทั้งรายงานฯ 

ยังไดเนนบทบาทสําคัญของชุมชนนานาชาติในการกอใหเกิดการนําไปปฏิบัติ  ใหมีทุนอุดหนุนมากขึ้นแก

ประเทศที่ยากจน  ปรับปรุงระบบขอมูลจําแนกเพศ และมีความรวมมือเปนหุนสวนที่มีประสิทธิผล โดยมี

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเปนหลักสําคัญ 

 

  2.2.3  การสํารวจความคิดเห็นดานความเสมอภาคหญิงชาย 

  1)  แมเปนที่เขาใจและยอมรับกันในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

ที่ทุกคนไมวาอยูในเพศใด สถานะใด ก็เปนคนที่เทาเทียมกัน ผูหญิงชายควรมีสิทธิที่เทาเทียมกัน แตใน

หลายประเทศ ความไมเสมอภาคระหวางหญิงและชายก็ยังคงมีอยู  ในป พ.ศ. 2553  Pew Research 

Center รวมกับ International Herald Tribune ไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดานความ

เสมอภาคหญิงชาย ใน 22 ประเทศ ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน 

โปแลนด รัสเซีย ตุรกี อียิปต จอรแดน เลบานอน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน ปากีสถาน เกาหลีใต  

อารเจนตินา บราซิล เม็กซิโก เคนยา และไนจีเรีย 

  ประเด็นท่ีนาสนใจจากการสํารวจโดยรวม   

 การทํางานและการจางงาน  แมมีความเห็นวาหญิงและชายควรมีความเทา

เทียมกัน  แตก็ไมหนักแนนนัก หากมีประเด็นเก่ียวกับความทาทายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น  หลายประเทศ

ยังใหชายมีโอกาสมากกวาหญิงในการหางานทํา  ซึ่งสวนใหญมักเกิดขึ้นในประเทศมุสลิม  รวมทั้งบาง

ประเทศในทวีปเอเชีย เชน อินเดีย จนี เกาหลีใต และไนจีเรียในทวีปแอฟริกา  ผูหญิงควรออกไปทํางาน

นอกบานได หากในยามที่เศรษฐกิจตกตํ่า มีงานใหทํานอย ผูชายควรไดรับโอกาส / มีสิทธิเขาทํางาน

มากกวาผูหญิง  
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 สิทธิท่ีเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย  เกือบทุกประเทศเห็นพองตองกัน

เกือบเอกฉันทที่วา หญิงและชายควรมีสิทธิเทาเทียมกัน  ในบางประเทศ เชน จอรแดน อินโดนีเซีย  

ปากีสถาน และเคนยา  ความเห็นสวนใหญยังใหผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมชาย  ยกเวนในบางประเทศที่เห็น

กํ้าก่ึงกัน  เชน อียิปต สวนไนจีเรียโดยภาพรวมไมเห็นดวยที่หญิงและชายควรมีสิทธิเทาเทียมกัน ซึ่งเปน

ชายสวนใหญที่ไมเห็นดวย  แตหญิงสวนใหญยังเห็นดวยกับประเด็นนี้  

 หญิงและชายใครมีชีวิตที่ดีกวา  ความคิดเห็นกํ้ากึ่งกัน  แตสวนใหญใน 10 

ประเทศจาก 22 ประเทศ  เห็นวาชายมีชีวิตที่ดีกวาหญิง ยกเวน  ญี่ปุน และเกาหลีใต  แมไมถึงครึ่งแตก็

เห็นวาหญิงมีชีวิตที่ดีกวาชาย  

 ชีวิตแตงงาน  ความเห็นสวนใหญ 19 ประเทศจาก 22 ประเทศเห็นวา การ

แตงงานที่ทั้งสามีและภรรยาตางมีงานทํา และรวมกันดูแลบานและบุตรเปนวิถีการดํารงชีวิตที่นาพอใจ

กวาการใหสามีเปนฝายหารายไดแตฝายเดียว  ขณะที่ภรรยาเปนฝายดูแลบานและบุตร แมในประเทศ

มุสลิมก็มีความคิดผสมกันระหวางการมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา  หากทั้งสามีภรรยาตางทํางานชวยกัน

หารายได และชวยกันทํางานทั้งในบานและนอกบาน ยกเวน อินโดนีเซียที่ยังอยากใหผูหญิงดูแลบานและ

บุตร สวนชายทํางานนอกบานหารายไดเขาครอบครัว   

 การศึกษาสําหรับเด็กผูชายและเด็กผูหญิง  ความคิดเห็นใน 18 ประเทศจาก 

22 ประเทศไมเห็นดวยที่วา  การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความจําเปนสําหรับเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง  

อยางไรก็ตาม  สวนใหญที่เห็นวาเด็กผูชายมีความจําเปนตองเรียนระดับอุดมศึกษามากกวาเด็กผูหญิง

ยังคงมีอยูในประเทศอินเดีย  ปากีสถาน อียิปต และซึ่งมีหลายประเทศที่ยังมีความคิดเห็นสวนนอยยังคงมี

อยูในจอรแดน ญี่ปุน โปแลนด และไนจีเรีย  (Pew Research Center, Pew Global Attitudes 

Project, 2010) 

  2)  การสํารวจความคิดเห็นขางตนโดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับเจตคติดานความเสมอภาคหญิง

ชาย และการใชชีวิตคู/แตงงานที่สอดคลองกับการสํารวจที่ดําเนินการโดย ศูนยนานาชาติเพ่ือการวิจัย

ดานสตรี (International Center for Research on Women (ICRW))  ซึ่งเปนโครงการสํารวจ

ครัวเรือนในหลายประเทศในชวง 3 ป  เก่ียวกับเจตคติ / ทัศนคติของผูชายและการปฏิบัติในหลาย
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ประเด็นท่ีเก่ียวกับความเสมอภาคหญิงชาย  รวมทั้งความคิดเห็นของผูหญิงเก่ียวกับพฤติกรรมของผูชาย  

โดยวิธีการสัมภาษณผูชายมากกวา 5,000 คน และผูหญิง 3,500 คน ใน 1-3 เมืองในประเทศบราซิล ชิลี 

โครเอเชีย อินเดีย และเม็กซิโก และในเขตชุมชนและชนบทในประเทศรวันดา   

 ผลการสํารวจ พบวา ผูชายในทุกประเทศยกเวนอินเดียและรวันดาใหการสนับสนุนมากกวาใน

เรื่องความสัมพันธและโอกาสที่เทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย  อายุมีสวนสําคัญ กลาวคือ ผูชายที่อายุ

นอยจะสนับสนุนความเสมอภาคหญิงชายมากกวา และปฏิบัติตอผูหญิงอยางเหมาะสม  และพบวา ผูชาย

ที่เห็นผูหญิงเทาเทียมกับตนมักเปนผูชายที่มีความสุข  สามารถสื่อสารไดดีกับคูของตน และมีความสัมพันธ

ที่มีความสุข (Gaynair, 2011) 

  อยางไรก็ตาม  ผลการสํารวจก็ซับซอนและมักสวนทางกับธรรมชาติของพฤติกรรมของผูชาย 

กลาวคือ แมผูชายสวนใหญยอมรับความคิดที่วาหญิงชายมีความเสมอภาคกัน  และเขาใจในเหตุและผล 

แตก็ไมไดหมายความวาผูชายเหลาน้ันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อยางนอยก็ไมเปลี่ยนในเวลา

อันรวดเร็ว 

 

2.3  การสํารวจเจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย 

 

 2.3.1  การสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชาย 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย  รวมกับศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไดจัดทํา

การสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย ใน พ.ศ. 2553 โดยสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 8,281 คน (โครงการสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดี

เก่ียวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย, 2553)  โดยมีสัดสวนหญิงและชายไลเลี่ยกันใน 4 ประเด็น

หลัก ดังนี้  
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 ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายโดยทั่วไป 

 ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว 

 การเปนผูนําและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ในชุมชนและ

ในทางการเมือง  

 การเปนผูนํา / ผูบริหารและอาชีพ / การจางงาน  

  ประเด็นท่ีนาสนใจจากการสํารวจโดยรวม 

 ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายโดยท่ัวไป พบวา ประชาชนรอยละ 79.8 

เคยไดยินเกี่ยวกับการณรงคหรือการเสนอใหหญิงมีความเสมอภาคกับชาย ประชาชนรอยละ 44.4 ไมเห็น

ดวยที่วา ปญหาความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงและชายไมใชเปนปญหาที่ควรแกไขเรงดวน ประชาชน

รอยละ 64.1  ไมเห็นดวยกับประเด็นที่วา  นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมความเสมอภาคและความ

เทาเทียมกันระหวางหญิงและชายไมไดกอประโยชนใดๆ ตอสังคม และรอยละ 70.6  ไมเห็นดวยที่วา การ

จัดสรรงบประมาณของรัฐไมตองคํานึงถึงโอกาสที่ประชาชนเพศหญิงจะไดรับประโยชนเทาเทียมเพศชาย 

(โครงการสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับความเสมอภาค และบทบาทหญิงชาย, 2553)  

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา มีประชาชนที่มีเจตคติที่ดีตอความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย

โดยทั่วไปรอยละ 50.8  (เผยผลสํารวจเจตคติดานเผยผลความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย, 2554)   

 ความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว พบวา รอยละ 41 ไมเห็น

ดวยกับประเด็นที่วา การที่เพศหญิงเปนฝายรับผิดชอบทํางานบานและเลี้ยงดูบุตรมากกวาเพศชายไมถือ

วาชายเอาเปรียบหญิง รอยละ 69.2  ไมเห็นดวยวา ชายใชเงินออมเพ่ือลงทุนในอาชีพดีกวาหญิงรอยละ 

75.5  ไมเห็นดวยวา การยายถิ่นควรขึ้นกับความจําเปนและการเลือกของสามีมากกวาภรรยารอยละ 84.8 

ไมเห็นดวยวา ลูกชายไมตองชวยงานบานก็ไดแตจําเปนตองใหลูกสาวชวยงานบาน และรอยละ 88.4              

ไมเห็นดวยวา การดูแลบาน ครอบครัว และลูกๆ เปนหนาที่ของผูหญิงฝายเดียว ไมวาหญิงจะทํางานนอก

บานก็ตาม (โครงการสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิง

ชาย, 2553)  โดยภาพรวม พบวา ประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 81.6 มีเจตคติที่ดีตอความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชายในครอบครัว (เผยผลสํารวจเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย, 2554)  
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 การเปนผูนําและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ในชุมชน

และในทางการเมือง พบวา  รอยละ 64.9  ไมเห็นดวยวา ผูนําทองถิ่นเปนชายมากกวาหญิงเพราะหญิงมี

ความรูความเขาใจทางการเมืองนอยกวาชาย รอยละ 57  ไมเห็นดวยวา ผูชายเหมาะสมเปนผูนําการแกไข

ปากทองมากกวา รอยละ 75.6  ไมเห็นดวยวา ไมควรสนับสนุนใหหญิงมีบทบาทในการเปนผูนําชุมชนมาก

ขึ้นเพราะจะขาดคนดูแลบานและครอบครัว และรอยละ 62.2 ไมเห็นดวยวา ถาในสภามี ส.ส. และ ส.ว. 

หญิงมากๆ จะย่ิงทําใหการตัดสินใจและการทํางานทางการเมืองลาชา  เพราะผูหญิงเนนรายละเอียด

ปลีกยอยมากเกินไป (โครงการสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับความเสมอภาคและ

บทบาทหญิงชาย, 2553)  โดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีเจตคติที่ดีในดานการเปนผูนําและมีสวนรวม

รอยละ 58 (เผยผลสํารวจเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย, 2554) 

 การเปนผูนํา / ผูบริหาร และอาชีพ / การจางงาน พบวา รอยละ 72.6 ไม

เห็นดวยวา ผูหญิงเปนนักบริหาร / ผูบริหารไดไมดีเทาผูชาย รอยละ 53.2 ไมเห็นดวยวา ธรรมชาติ

กําหนดใหผูหญิงมีความเหมาะสมที่จะเปนหัวหนาหรือผูนํานอยกวาชาย รอยละ 11.1 ไมเห็นดวยวา 

ผูหญิงมีโอกาสเปนผูบริหารเทาเทียมชาย รอยละ 57.2 ไมเห็นดวยวา ผูหญิงไมอุทิศตนใหแกงานไดเทา

เทียมชาย และรอยละ 46.2 ไมเห็นดวยวา ในการจางงานเพศหญิงมีความเสี่ยงตอการลาหยุด / ขาดงาน

มากกวาเพศชาย (โครงการสํารวจรอยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเก่ียวกับความเสมอภาคและบทบาท

หญิงชาย, 2553) ในภาพรวม พบวา ประชาชนมีเจตคติที่ดีดานการเปนผูนําหรือผูบริหารและอาชีพ / การ

จางงานรอยละ 50 (เผยผลสํารวจเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย, 2554) 

 

 2.3.2  การศึกษาแนวทางสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ใน “การศึกษาแนวทางสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

ในป พ.ศ. 2553  ไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 1,000 คน ซึ่งเปนชายและหญิงครึ่ง
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ตอครึ่ง  คือ เปนชายจํานวน 500 คน  และเปนหญิงจํานวน 500 คน  โดยมีสัดสวนรอยละ 60 ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และรอยละ 40 ในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร คือ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

  การสํารวจครั้งน้ีเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ประเด็นหลัก คือ  

 การรับรูรับทราบตอปญหาความไมเสมอภาคและความคิดเห็นดานมิติหญิงชาย  

เพ่ือสํารวจระดับการรับรูปญหาดานความเสมอภาคและความเห็นดานมิติหญิงชายในแงมุมตางๆ  

 รัฐควรดําเนินการอะไร อยางไร เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของ

ประชาชนในการดําเนินการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงานภาครัฐ  

 มิติหญิงชายสามารถบูรณาการผสมผสานกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได

หรือไม  เพ่ือสํารวจแนวคิดของประชาชนในการเชื่อมโยงมิติหญิงชายและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

  ประเด็นท่ีนาสนใจดานมิติหญิงชายในภาพรวม  

 การรับรูรับทราบปญหาความไมเสมอภาคและความคิดเห็นดานมิติหญิงชาย 

   ปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายยังคงมีอยูในสังคมไทย  โดยผูตอบคําถามสวน

ใหญ รอยละ 54.6 เห็นวา ยังคงมีปญหาอยูแตไมรุนแรง  ทั้งหญิงและชายตระหนักถึงปญหาความ                 

ไมเทาเทียมทางเพศ หรือมีการกีดกันเพศหญิงในอาชีพตางๆ หรือการมีสวนรวมที่ไมเทาเทียมกันกับชาย

โดยมีความเห็นกํ้าก่ึงกันวา ผูหญิงมีโอกาสกาวไปสูหนาที่การงานตําแหนงผูบริหารระดับสูงนอยกวาชาย 

โดยเห็นดวย รอยละ 50.8 และไมเห็นดวย รอยละ 48 และสวนใหญรอยละ 92.4 เห็นดวยวาผูหญิงควร

ไดรับการสนับสนุนใหมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น  สาเหตุของปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย  

คือ คานิยม / ความเชื่อที่วาชายเปนใหญการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก การศึกษา การมีอคติวาชายดีกวาหญิง

ตามลําดับ 
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   สวนเรื่องความสนใจในการรับรูขาวสาร  ผูตอบคําถามสวนใหญใหความสนใจแกขาวการ

คุกคาม / การลวงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงตอผูหญิง  มากกวาการขาวฉาวของดาราและขาวการ

ประกวดนางงาม  

 รัฐควรดําเนินการอะไร อยางไร  

   ประชาชนสวนใหญ รอยละ 91.1 เห็นดวยวารัฐควรดําเนินการเพ่ือสรางเสริมความเสมอ

ภาคของหญิงและชาย และเชื่อวาการดําเนินการดังกลาวจะเกิดผลดีตอสังคม  รอยละ 93.3 เห็นวา

หนวยงานรัฐควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหมากขึ้น

และขยายสูวงกวางขึ้นเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงประโยชนที่จะตกแก

ประชาชนทั้งหญิง ชาย เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม  รวมทั้งตระหนักถึงผลเสียของความไมเสมอภาค

หรือไมเทาเทียมกันของหญิงและชาย  ทั้งยังตองดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 

   ผลการสํารวจยังสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจของสังคมในดานมิติหญิงชายที่เพ่ิมขึ้นและ

พรอมที่จะเขาสูการจัดสรรงบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชาย (Gender budgeting)  โดยรอยละ 90.4 

เห็นวา รัฐควรจัดสรรงบประมาณบางสวนและบางโครงการที่เหมาะสมและปฏิบัติไดโดยคํานึงถึงโอกาสที่

ประชาชนหญิงและชายไดรับประโยชนเทาเทียมกัน 

 

 2.3.3  การพัฒนากลไกในการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อสงเสริมการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ใน พ.ศ. 2554  ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

รวมกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ไดดําเนนิการศึกษา “การพัฒนากลไกในการบูรณาการมิติหญิงชายเพ่ือสงเสริมการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบูรณาการมิติหญิงชายในการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน ใน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ภาคละ 100 คน   
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 ประเด็นท่ีนาสนใจดานมิติหญิงชายในภาพรวม 

 บทบาทและการมีสวนรวมของผูหญิง สวนใหญเห็นดวยวา บทบาทและการมี

สวนรวมของผูหญิงในสังคมไทยยังนอย  และไมไดรับความสนใจ รอยละ 63.83 เห็นดวย และรอยละ 

13.35 เห็นดวยอยางยิ่ง  

   นอกจากน้ัน  ยังเห็นดวยวา ถาผูหญิงมีสวนรวมในการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น  จะชวยใหชีวิต

ความเปนอยูในครอบครัวดีมากขึ้น  ชวยลดความรุนแรงในครอบครัวและสังคม  ชวยลดความเสี่ยงของ

ครอบครัวในเรื่องปญหาเศรษฐกิจ กลาวคือ จะชวยใหครอบครัวและสังคมระมัดระวังการใชจายมากขึ้น 

รวมทั้งชวยใหการเมืองมีความปรองดองมากขึ้น  การเปดโอกาสใหผูหญิงเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการ

ทํากิจกรรมตางๆ ในสังคม จะชวยใหสังคมไทยมีความซื่อสัตยสุจริตมากย่ิงขึ้น 

 กิจกรรมทางสังคมที่ทําใหเกิดปญหาชองวางดานบทบาทหญิงชาย คือ การ

นําเสนอของสื่อสาธารณะที่กอใหเกิดการคุกคามทางเพศ (รอยละ 26.21)  ขาวการคุกคามทางเพศจาก 

ตัวแบบทางสังคม เชน ญาติ ครู ดารา (รอยละ 19.66)  การจัดการประกวดนางงามและโฆษณาและละคร

ที่แสดงภาพลักษณของผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ 

 การขับเคลื่อนความเสมอภาคหญิงชาย เปนที่นาสังเกตวา เกินกวาครึ่ง               

(รอยละ 60)  เห็นวาผูหญิงไทยไดรับสิทธิเทาเทียมกับชายแลว  และการขับเคลื่อนสิทธิสตรีในปจจุบันก็

เปนกิจกรรมที่ไมจําเปนแลว  ที่เหลือ (เกือบรอยละ 40) เห็นวาผูหญิงไทยยังมีสิทธิไมเทาเทียมกับชาย  

และยังเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนสิทธิสตรีใหดําเนินตอไป   

 

  2.3.4  การประเมินผลความกาวหนาการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย 

  คณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ สภาผูแทนราษฎร รวมกับสมาคม

ติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ไดแถลงผลการประเมินผลความกาวหนาการพัฒนาความเสมอภาค

หญิงชายในประเทศไทยในหัวขอ “100 ป 8 มีนา : สตรีไทยอยูตรงไหน” เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดย

ไดหยิบยกมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชายที่จัดทําโดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
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ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมาพิจารณาและใชเปนเกณฑประเมิน

ความกาวหนาการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชายโดยมีผลการประเมิน ดังน้ี 

 มาตรฐานที่ 1  ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ซึ่งมีองคประกอบ

ยอย : เจตคติของคนในสังคมตอเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย ความ

เสมอภาคในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิงภายใตอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ความเสมอภาคในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิงภายใต

กฎหมายไทย และสัดสวนการดําเนินคดีที่เก่ียวของกับการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย

ที่เขาสูกระบวนการพิจารณาโทษ 

 ผลปรากฏวา มาตรฐานที่ 1 ไมผานเกณฑรอยละ 70 ในทุกองคประกอบยอย 

 มาตรฐานท่ี 2  ความเสมอภาคทางสังคม  ซึ่งมีองคประกอบยอย : ความ

เสมอภาคในการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร การปกครองทุกระดับ และความเสมอภาคใน

การศึกษาทุกระดับ 

 ผลปรากฏวา มาตรฐานที่ 2 ไมผานเกณฑ โดยองคประกอบยอย : ความเสมอภาคในการมีสวน

รวมทางการเมืองและการบริหาร การปกครองทุกระดับ ไมผานเกณฑสัดสวนรอยละ 30 และ

องคประกอบยอย : ความเสมอภาคในการศึกษาไมผานเกณฑสัดสวนรอยละ 50  

 มาตรฐานที่ 3  ความเสมอภาคในครอบครัว  ซึ่งมีองคประกอบยอย : ความ

เสมอภาคในความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูในครอบครัว ความเสมอภาคในการตัดสินใจในครอบครัว 

และความเสมอภาคในการปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางหญิงชายตอหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว 

 ผลปรากฏวา มาตรฐานที่ 3 ผานเกณฑมาตรฐาน 

 มาตรฐานท่ี 4  ความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง มี

องคประกอบยอย : ความเสมอภาคในคาตอบแทนและอายุการจางงาน และความเสมอภาคในการไดรับ

การสงเสริมใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
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 ผลปรากฏวา องคประกอบยอย : ความเสมอภาคในคาตอบแทนและอายุการจางงานไมผาน

เกณฑ สวนองคประกอบยอย : ความเสมอภาคในการไดรับการสงเสริมใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 

ผานเกณฑรอยละ 50  

  เห็นไดวา มาตรฐานที่ 3 ความเสมอภาคในครอบครัว เปนมาตรฐานเดียวที่ผานเกณฑทุก

องคประกอบยอย สวนมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4 ยังไมผานเกณฑ 

“ในลายลักษณอักษรถือวา ประเทศไทยผานเกณฑดานการมี

แผนพัฒนาสตรี มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะการเลือก

ปฏิบัติทางเพศ แตในทางปฏิบัติ สตรียังไมไดรับโอกาสที่เทาเทียม

กันกับชายในเกือบทุกดาน สังคมจึงตองชวยกันพัฒนาความเสมอ

ภาคระหวางหญิงชายใหเกิดขึ้นจริงในสังคม โดยเฉพาะความ

เสมอภาคทางเศรษฐกิจ การเมือง และความเสมอภาคหญิงชายใน

ระดับการตัดสินใจ” (ผลสํารวจความเสมอภาคหญิงชาย, 2554) 

  

 2.3.5  การสํารวจเจตคติดานความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายที่เกี่ยวของอื่นๆ  

   1)  มูลนิธิเพื่อนหญิงไดสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของผูชาย ในหัวขอ “แคเลิกคิดวา... ชาย

เปนใหญ สิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นได” เม่ือเดือนตุลาคม 2553 โดยกลุมตัวอยางเปนเพศชายทั้งหมด จํานวน 

1,139 คน จาก 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สุรินทร อํานาจเจริญ ชุมพร สมุทรสาคร นครปฐม 

สมุทรปราการ เชียงใหม และลําพูน พบวา ประชาชนเพศชายที่เปนกลุมตัวอยางมีทัศนคติ/เจตคติ

ทางดานมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิงชายในทางที่ดี โดยเห็นดวยกับการที่ผูชายชวยทํางานบาน 

แบงเบาภาระของผูหญิง และถือเปนงานของครอบครัว (รอยละ 89.90) แทนที่จะใหเปนภาระรับผิดชอบ

ของผูหญิงฝายเดียว (รอยละ 89.40) ทั้งในดานการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลบาน  ผูชายเปนทั้งผูนําและ             

ผูตามในบาน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมยึดความคิดเห็นของตัวเองเปนหลัก (รอยละ 91.90) สามีที่

ซื่อสัตยรักเดียวใจเดียวตอภรรยาเปนคนที่นายกยอง (รอยละ 89.90) ภรรยาไมใชสมบัติของสามี จึงไมดุ
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ดาทุบตี  บังคับหลับนอน (รอยละ82.60) ทั้งยังเห็นดวยวา ความสามารถไมไดขึ้นอยูกับเพศ ผูหญิงก็มี

ความสามารถไมดอยกวาผูชาย (รอยละ 85.60) (“เพื่อโลกสดใส กายสุขสันต,” 2553)  

 2)  กอนมีการเลือกต้ังทั่วไปใน พ.ศ. 2554 ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดาโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ จํานวน 

1,338 คน ในเรื่อง “บทบาทสตรีทางการเมือง” ในเดือนมิถุนายน 2554 พบวา ประชาชนสวนใหญรอย

ละ 75.94 เห็นวา ชายและหญิงมีความสามารถเทากัน หากเพศหญิงเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น 

รอยละ 31.77 เห็นวา การทุจริตคอรรัปชันก็ยังคงเทาเดิม ขณะที่รอยละ 22.77 เห็นวา การทุจริตคอรรัป

ชันจะลดลง และเห็นวา ผูหญิงในฐานะนักการเมืองมีความละเอียดรอบคอบ (รอยละ 33.50) แตมีจุดออน

ในเรื่องการขาดพลังและไมเด็ดขาด (รอยละ 37.97) ขณะที่การตัดสินใจเลือกผูสมัคร ส.ส. ระหวางเพศ

ชายและเพศหญิง หากมีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งการศึกษา หนาที่การงานและประสบการณ ปรากฏวา 

คําตอบที่เลือกเพศหญิงหรือเพศชายมีใกลเคียงกัน (รอยละ 29.90 และ 29.68 ตามลําดับ) และพรอมที่จะ

รับนายกรัฐมนตรีที่เปนผูหญิง รอยละ 63.47  

 

2.4  ประเด็นการศึกษาการสํารวจโดยสรุป 

   

  จากผลการศึกษาที่พบวา ความเสมอภาคหญิงชายเปนประเด็นที่ตองมีการขับเคลื่อนทางสังคม

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสาธารณชนมีความรูความเขาใจและรับรูถึงปญหาของความไมเทาเทียมกันที่เกิดขึ้น 

ซึ่งเปนสิ่งที่กีดขวางการรวมดวยชวยกันพัฒนาประเทศของทั้งหญิงและชาย ซึ่งเปนเปาหมายรวมกันของ

คนทั้งประเทศไมวาหญิงหรือชาย ความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายนําไปสูการขวางก้ันผูหญิงไมใหมี

โอกาสไดรวมในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของตน และผูหญิงยังขาดโอกาสในการไดรับการพัฒนา

เชนกัน 

  ประเด็นที่ไดศึกษามา หากพิจารณาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่จัดทําโดยสํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เห็นไดวา  
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  1)  ประเด็นทางดานความเสมอภาคในดานครอบครัว (มาตรฐานที่ 3) เปนประเด็นที่ไดรับการ

แกไขมากที่สุด ทั้งในทางกฎหมายและในการปฏิบัติของสังคมในปจจุบันที่หญิงและชายตางตองชวยกันใน

การดูแลครอบครัวและดูแลบุตร ทั้งยังชวยกันหารายไดมาเลี้ยงครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตนเชนปจจุบัน 

การศึกษาและการสํารวจเจตคติ / ความคิดเห็นของประชาชนดานมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิง

ชายที่จัดทําโดยศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดแสดง

ใหเห็นถึงพัฒนาการดานความเสมอภาคในครอบครัวซึ่งหากสามีภรรยา พอแมมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เปนการลดความเสี่ยงในทุกดาน ทั้งยังเปนตนแบบในการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอื่น ทั้งลูกชาย

และลูกสาว  

  2)  ประเด็นดานการมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจ (มาตรฐานท่ี 4) จากการศึกษาทั้งตางประเทศ

และในประเทศ พบวา ผูหญิงไทยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจมากขึ้น สวนที่ยังเปนปญหา คือ การไดรับ

คาจางงานในอัตราที่เทากันกับผูชายในงานที่ทัดเทียมกัน 

  3)  ประเด็นที่ยังเปนปญหาและสมควรจะไดมีการสํารวจอยางตอเน่ืองในเรื่องของความเสมอ

ภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (มาตรฐานท่ี 1) และประเด็นความเสมอภาคทางสังคม (มาตรฐานท่ี 

2)  

 มาตรฐานท่ี 1 ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนประเด็นที่

กวางขวางครอบคลุมหลายๆ ประเด็นยอย โดยเฉพาะอยางย่ิงเกี่ยวกับเจตคติดั้งเดิมหรือความเชื่อเดิมๆ 

ซึ่งลวนนําไปสูความไมเสมอภาคทางเพศ เชน การคุกคาม/การลวงละเมิดทางเพศ การกระทําความรุนแรง

ตอผูหญิงและเด็ก ซึ่งเปนการไมเขาใจแนวคิดของความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษยและเปน

มาตรฐานที่ตองมีการขับเคลื่อนอยางมากและตอเนื่อง   

 มาตรฐานท่ี 2 ความเสมอภาคทางสังคมเปนอีกมาตรฐานที่สมควรไดมี

การศึกษาและสํารวจความคิดเห็น/เจตคติของประชาชน ในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย แมมีการ

รณรงคขับเคลื่อนทางสังคมก็ยังพบวา มีจํานวนและอัตราสวนของผูหญิงในการมีสวนรวมทางการเมือง

และการบริหารยังนอย โดยเฉพาะอยางย่ิง อัตราสวนของนักการเมืองหญิงทั้งในระดับชาติและระดับ
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ทองถิ่นยังมีนอย  แมมีจํานวนนักการเมืองหญิงเพ่ิมขึ้นบาง แตเปนการเพ่ิมทีย่ังไมไดสัดสวนเปนที่นาพอใจ 

ดานภาคเอกชน แมมีอัตราผูหญิงทํางานในตําแหนงผูบริหารเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 45 จากการสํารวจบริษัทที่

มีพนักงานต้ังแต 50-599 คน ที่จัดทําโดยแกรนท ธอรนตัน ประจําป พ.ศ. 2554 (“หญิงไทยนั่ง 

“ผูบริหาร” พุงสูงสุด 45%”, 2554)  

  4)  องคประกอบยอย ดานความเสมอภาคในการศึกษา (องคประกอบท่ี 2.2) พบวา แมหลาย

ประเทศเห็นวา เด็กผูชายและเด็กผูหญิงควรมีโอกาสไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกัน โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษา แตก็มีหลายประเทศที่ยังเห็นวาเด็กผูชายควรไดรับการศึกษามากกวาเด็กผูหญิง ซึ่งเปน

ประเด็นที่สําคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาศึกษาในสถาบันบางแหงที่แตเดิมสงวนไว

เฉพาะเพศชายเทานั้น เชน โรงเรียนนายรอยและโรงเรียนเตรียมทหาร แมวาโรงเรียนนายรอยตํารวจได

เปดรับผูหญิงเขาเรียนในโรงเรียนนายรอยตํารวจแลวก็ตาม 

 

2.5  มาตรฐานท่ีศึกษาและการจัดทําแบบสํารวจ 

 

 จากผลการศึกษาขางตน  คณะที่ปรึกษาจึงไดเลือกที่จะสํารวจ “เจตคติของประชาชนดานความ

เสมอภาคหญิงชาย” ในสวนที่เก่ียวของกับมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชาย คือ มาตรฐานที่ 

1 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งเปน

มาตรฐานที่ยังมีความเหลื่อมล้ําและความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายอยูมาก ซึ่งมีความจําเปนที่จะตอง 

มีขอมูลดานเจตคติที่นาเชื่อถือมาประกอบการศึกษาวิจัย การวางแผน นโยบาย และการขับเคลื่อนการ 

บูรณาการมิติหญิงชายและความเสมอภาคหญิงชาย 

 จากการศึกษาขางตน และ การคัดเลือกมาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคมดังกลาว คณะที่ปรึกษาจึงไดจัดทําแบบสํารวจ “เจตคติของ

ประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย” โดยยึดหลักมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ดังกลาว 
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 แบบสํารวจ “เจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย” ประกอบดวย 2 สวนหลัก 

ดังน้ี (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

   สวนท่ีหน่ึง เปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางซึ่งแยกตามจังหวัด ในเขตและนอกเขต

เทศบาล อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

  สวนท่ีสอง เปนขอมูลเก่ียวกับเจตคติดานความเสมอภาคหญิงชายและศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดทั้งสองมาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยและมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม โดยสวนที่สองประกอบดวย หัวขอยอย 4 

หัวขอ คือ 

1) ศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางชายหญิงในสังคมไทย มีคําถาม 5 ขอ 

2)   ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW มีคําถาม 7 ขอ 

3)   ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทย มีคําถาม 5 ขอ 

4)   ความเสมอภาคหญิงชายทางสังคม มีคําถาม 8 ขอ (และคําถามยอย 5 ขอ                    

ในขอ 8)  
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3.  ผลการสํารวจเจตคติของประชาชน 

    ดานความเสมอภาคหญิงชาย  

     และการอภิปรายผล 
 

 การสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายจากกลุมตัวอยางทุกจังหวัด             

ทั่วประเทศ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต ใชแบบสํารวจถามปลายปดทั้งหมด 22 ขอ และมีคําถามขอยอยอีก 5 ขอ เพื่อศึกษาถึงเจตคติ

ของประชาชนในสวนที่ เกี่ยวกับมาตรฐานที่  1 ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย                      

และมาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางสังคม รวมสี่ดานหลัก คือ ศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิง

ชายในสังคมไทย ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีทุก

รูปแบบหรือ CEDAW ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทย และความเสมอภาคหญิงชายทางสังคม 

เพื่อประเมินสถานการณเจตคติความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยในชวงเวลาหน่ึงในชวงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 

 แผนการสํารวจยึดการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) หรือการ

สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) หรือการสุมตัวอยางตามพื้นที่โดย

กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของลักษณะกลุมตัวอยางคราวๆกอนที่จะลงมือเก็บขอมูล เชน เพศของผูถูก

สัมภาษณ จังหวัดหรือภาคที่อาศัยอยู เพื่อทําใหผลการสํารวจมีความสอดคลองและถูกตองตามหลัก

วิชาการทุกอยาง เพื่อใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาอนุมานคุณสมบัติของประชากรโดยใหมีความ

แมนยําที่สุดหรือผลคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดที่เกิดจากการสุมตัวอยางและหรือผลที่ผิดพลาดที่

ไมเกี่ยวของกับการสุมตัวอยาง ใหอยูในระดับนอยที่สุด   

  การนําเสนอการอภิปรายผลการสํารวจเจตคติประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายเริ่มดวย

การอภิปรายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหผูที่ใชขอมูลน้ีในเชิงปฐมภูมิหรือ
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ทุติยภูมิ หรือผูสนใจทั่วไปติดตามประเด็นตางๆไดอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนที่งายตอการทําความ

เขาใจ 

 

3.1.  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

3.1.1  ลักษณะทางประชากร 

 การสํารวจเจตคติของประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยมีกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 8,090 คน แบง

ออกเปนลักษณะตามประชากรกระจายทั่วทุกจังหวัดรวม 76 จังหวัด (ประชากรของจังหวัดบึงกาฬ 

ซึ่งจัดต้ังเปนจังหวัดที่ 77 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 รวมอยูกับประชากรของจังหวัดหนองคายตาม

ฐานประชากรทั่วประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553) ดังที่ปรากฏอยูในตารางขางลางน้ี โดย

กําหนดใหขนาดของกลุมตัวอยางในแตละภาคและในแตละจังหวดัมคีวามสอดคลองกับความหนาแนน

ของประชากรในแตละภาคและในแตละจังหวัดอีกดวย พบวากลุมตัวอยางเปนผูอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร 254 คนคิดเปนรอยละ 3.1 ผูอาศัยอยูในจังหวัดที่มีประชากรหนาแนน เชน จังหวัด

เชียงใหม นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน และอุดรธานี จํานวน 120-134 คน คิดเปนรอยละ 

1.5 – รอยละ 1.7 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด และกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยกวา 100 คนในจังหวัด

อื่นๆ  

เมื่อแยกการวิเคราะหกลุมตัวอยางตามภาคที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางเปนผูอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 761 คน หรือรอยละ 9.5 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ภาคกลาง 2,033 

คน หรือรอยละ 25.5 ภาคเหนือ 1,787 คน หรือรอยละ 22.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,057 คน 

หรือรอยละ 25.8 และภาคใต  1,348 คน หรือรอยละ 16.9 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยอายุอยูที่ 38.95 ป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.99 ป แบงกลุม

ตัวอยางออกเปนผูมชีวงอายุระหวาง 18-24 ป คิดเปนรอยละ 13.1 ชวงอายุระหวาง 25-35 ป รอยละ 29.3 

อายุ 36-45 ป รอยละ 25.6 อายุ 46-55 ป รอยละ 22.2 และอายุ 56-65 ป รอยละ 9.8 
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จากการศึกษาครั้งน้ี พบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางมีความใกลเคียงกับ

คุณลักษณะของประชากรอยางมาก กลาวคือ สัดสวนของผูหญิงและผูชายเกือบอยูที่ 1:1 หรือกลุม

ตัวอยางที่ เปนชายรอยละ 50 และหญิงรอยละ 50 ภาคที่มีประชากรมากที่สุด คือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามดวยภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต ตามลําดับ 

จากการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส และผูที่

อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดสวนของประชากรที่มีสถานภาพโสดมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับรอยละเฉลี่ยของทั้งประเทศ ปจจัยคุณลักษณะของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลและ/หรือภูมิภาคอื่นๆ และปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจถือเปนตัวแปรที่ดีในการอธิบาย

ปรากฏการณน้ีในลําดับตอไป 

ประชากรสวนใหญยังอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลและคนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีสัดสวนของผูอยูอาศัยนอกเขตเทศบาลจํานวนนอยที่สุด เมื่อพิจารณากลุมอายุในแตละ

ชวงของกลุมตัวอยางทั้งหมดต้ังแต 18–65 ป ลักษณะการกระจายของกลุมตัวอยางตามอายุมีลักษณะ

สอดคลองกับลักษณะประชากรที่แทจริง กลาวคือ รอยละ 55 ของประชากรมีอายุอยูระหวาง 25-45 

ป  

 

  3.1.2  ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางทั้งหมดรอยละ 29.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือนอยกวา เปนผูมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 33.3 ซึงถือวาเปนกลุมใหญที่สุด ระดับอนุปริญญารอยละ 

9.2 และเปนผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 28 แบงแยกตามสถานภาพ

สมรส ผูมีสถานภาพสมรสคิดเปนรอยละ 67.7 ผูมีสถานภาพโสดรอยละ 29.7 จากตัวแปรอาชีพ กลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 21.7 เปนเจาของธุรกิจ และ/หรือมีอาชีพอิสระ ตามดวยกลุมผูมีอาชีพ

รับจางทั่วไปมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 19.4 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงคิดเปนรอยละ 

16.0 เปนพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 14.3 ขาราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจรอยละ 

14.5 และกลุมผูไมมีรายไดเชิงเศรษฐกิจ รวมถึง นักเรียน/นักศึกษารอยละ 6.1 พอบาน/แมบาน/      

ผูเกษียณจากงานรอยละ 7.3 และกลุมผูวางงานรอยละ 1.8 ตามลําดับ 
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นอกจากน้ัน สามารถแบงกลุมตัวอยางตามปจจัยรายไดออกเปนกลุมผูไมมีรายไดรอยละ 

13.9 ผูมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 10,000 บาทตอเดือนรอยละ 42.7 ซึ่งเปนกลุมใหญที่สุด และกลุม                 

ผูมีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.3 และกลุมผูมีรายไดมากกวา 40,000           

คิดเปนรอยละ 4.5 เทาน้ัน  ขอมูลดานการกระจายรายไดสอดคลองกับความจริงที่วาคนไทยสวนใหญ

ยังมีฐานะยากจนโดยกลุมคนสวนใหญยังมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยางเพื่ออนุมานถึงลักษณะของประชาชนไทย ทางดาน

เศรษฐกิจ ปจจัยดานการศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงในการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

บรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยมากกวารอยละ 60 ยังมีการศึกษาไมเกินระดับ

มัธยมศึกษา โดยที่ประชากรที่อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุมผูมีการศึกษาเพียงระดับ

มัธยมศึกษามากที่สุด ตามดวยคนที่อาศัยอยูในภาคเหนือ  ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดสวนของผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาจํานวนมาก

ที่สุด 

เมื่อพิจารณาปจจัยรายไดตามภูมิภาค กลุมตัวอยางสวนใหญ (มากกวารอยละ 55) เปนผูไมมี

รายได  ซึ่งไดแก นักเรียน นักศึกษา คนวางงาน และผูเกษียณอายุจากการทํางาน ผูมีรายไดไมเกิน 

10,000 บาทตอเดือนและเปนผูที่อยูอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาแนนที่สุดเปนกลุมที่ใหญ

ที่สุดมีสัดสวนถึงรอยละ 62.7 ในขณะที่ผูที่อยูอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดสวนของ

ผูมีรายไดในระดับดังกลาวนอยที่สุด สัดสวนของผูที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาทตอเดือนมากที่สุด

เปนผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงสุด ตามดวยผูที่อาศัยอยูในภาคใต 

 จากปจจัยอาชีพของคนไทย รอยละ15 ของกลุมตัวอยางไมมีรายไดเชิงเศรษฐกิจ กลาวคือ 

เปนผูวางงาน นักเรียน/นักศึกษาและพอบาน/แมบานและผูเกษียณอายุ พนักงานเอกชนพบมากใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผูมีอาชีพเกษตร/ประมง พบมากที่สุดในผูที่อยูอาศัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่เจาของธุรกิจสวนตัวและผูมีอาชีพอิสระอยูในภาคกลาง  

จากหลักฐานดังกลาวขางตน การศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวา แมรัฐมีความพยายามที่จะพัฒนา

ความเปนอยูของประชาชนไทย แตคนสวนใหญก็ยังไดรับการศึกษานอย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการ

กําหนดคุณภาพชีวิตที่สะทอนออกมาในรูปของรายได อาชีพ และสิทธิในการเลือกเขตที่อยูอาศัย 
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นอกจากน้ัน การศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา สัดสวนของผูประกอบอาชีพเกษตรและประมงลดนอยลง

เหลือเพียงรอยละ 16 ในขณะที่จํานวนของผูเปนเจาของธุรกิจสวนตัวและประกอบอาชีพอิสระมี

สัดสวนใหญที่สุด กลุมของผูไมมีรายไดเชิงเศรษฐกิจอยูในระดับใกลเคียงกับผูประกอบอาชีพหลักของ

ประเทศประมาณรอยละ 15 

ดังน้ัน  ในการอภิปรายผลการศึกษาครั้งน้ี คณะที่ปรึกษาจะใชคําวา “ผูมีโอกาสทางสังคม

และเศรษฐกิจมากกวา” ในความหมายที่หมายถึงผูที่มีการศึกษาสูง ประกอบอาชีพที่มั่นคงไมตองพึ่ง

อยูกับลักษณะทางธรรมชาติ ผูที่มีรายไดสูง เน่ืองจากปจจัยทั้งสามมีความเชื่อมโยงหรือมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางใกลชิด  ในขณะที่ “ผูท่ีมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยหรือ

ดอยกวา” หมายถึง ผูที่มีการศึกษานอย มีรายไดนอยและสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือ

ประมง เน่ืองจากกลุมคนเหลาน้ีจะมีโอกาสในการไตเตาในสังคมไทยไดชาหรือนอยกวากลุมแรกที่ได

กลาวมาแลว ดังน้ัน การบรรยายผลการสํารวจอยางกวางขวางในการศึกษาครั้งน้ี จึงจะใชคําทั้งสองที่

ครอบคลุมความหมายและนัยของคําทั้งสองคําไวดังกลาวขางตน 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามรายจังหวัดท่ัวประเทศ 

จังหวัด ขนาดกลุมตัวอยาง รอยละ รอยละสะสม 

กรุงเทพมหานคร 254 3.1 3.1 

สมุทรปราการ 103 1.3 4.4 

นนทบุรี 102 1.3 5.7 

ปทุมธานี 100 1.2 6.9 

นครปฐม 100 1.2 8.1 

สมุทรสาคร 102 1.3 9.4 

อยุธยา 103 1.3 10.7 

อางทอง 103 1.3 12.0 

ลพบุรี 100 1.2 13.2 

สิงหบุรี 100 1.2 14.4 

ชัยนาท 102 1.3 15.7 

สระบุรี 102 1.3 16.9 

ชลบุรี 101 1.2 18.2 

ระยอง 102 1.3 19.5 

จันทบุรี 102 1.3 20.7 

ตราด 101 1.2 22.0 

ฉะเชิงเทรา 100 1.2 23.2 

ปราจีนบุรี 102 1.3 24.5 

นครนายก 101 1.2 25.7 

ราชบุรี 102 1.3 27.0 

กาญจนบุรี 102 1.3 28.2 

สุพรรณบุรี 104 1.3 29.5 

สมุทรสงคราม 102 1.3 30.8 

เพชรบุรี 102 1.3 32.0 

ประจวบคีรีขันธ 100 1.2 33.3 

สระแกว 102 1.3 34.5 

เชียงใหม 134 1.7 36.2 

ลําพูน 103 1.3 37.5 

ลําปาง 104 1.3 38.8 

อุตรดิตถ 101 1.2 40.0 

แพร 102 1.3 41.3 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามรายจังหวัดท่ัวประเทศ (ตอ) 

จังหวัด ขนาดกลุมตัวอยาง รอยละ รอยละสะสม 

นาน 103 1.3 42.5 

พะเยา 101 1.2 43.8 

เชียงราย 110 1.4 45.1 

แมฮองสอน 102 1.3 46.4 

นครสวรรค 100 1.2 47.6 

อุทัยธานี 102 1.3 48.9 

กําแพงเพชร 112 1.4 50.3 

ตาก 102 1.3 51.5 

สุโขทัย 102 1.3 52.8 

พิษณุโลก 104 1.3 54.1 

พิจิตร 103 1.3 55.4 

เพชรบูรณ 102 1.3 56.6 

นครราชสีมา 130 1.6 58.2 

บุรีรัมย 121 1.5 59.7 

สุรินทร 100 1.2 61.0 

ศรีสะเกษ 103 1.3 62.2 

อุบลราชธานี 120 1.5 63.7 

ยโสธร 102 1.3 65.0 

ชัยภูมิ 101 1.2 66.2 

ขอนแกน 120 1.5 67.7 

อุดรธานี 124 1.5 69.2 

เลย 106 1.3 70.6 

หนองคาย 104 1.3 71.8 

มหาสารคาม 104 1.3 73.1 

รอยเอ็ด 103 1.3 74.4 

กาฬสินธุ 102 1.3 75.7 

สกลนคร 103 1.3 76.9 

นครพนม 105 1.3 78.2 

มุกดาหาร 103 1.3 79.5 

อํานาจเจริญ 102 1.3 80.8 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามรายจังหวัดท่ัวประเทศ (ตอ) 

จังหวัด ขนาดกลุมตัวอยาง รอยละ รอยละสะสม 

หนองบัวลําภู 104 1.3 82.1 

นครศรีธรรมราช 100 1.2 83.3 

กระบี่ 100 1.2 84.5 

พังงา 102 1.3 85.8 

ภูเก็ต 105 1.3 87.1 

สุราษฎรธานี 102 1.3 88.3 

ระนอง 106 1.3 89.7 

ชุมพร 104 1.3 90.9 

สงขลา 106 1.3 92.2 

สตูล 106 1.3 93.6 

ตรัง 104 1.3 94.8 

พัทลุง 109 1.3 96.2 

ปตตาน ี 101 1.2 97.4 

ยะลา 103 1.3 98.7 

นราธิวาส 104 1.3 100.0 

รวม 8090 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภาคท่ีอยูอาศัย 

ภาคที่อยูอาศัย จํานวน รอยละ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 761 9.4 

ภาคกลาง 2033 25.1 

ภาคเหนือ 1787 22.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2057 25.4 

ภาคใต 1452 17.9 

รวม 8090 100 

 

ตารางท่ี 3.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภูมิภาคและเขตท่ีอยูอาศัย 

  

เขตที่อยูอาศัย 

ภาคที่อยูอาศัย (รอยละ) 

รวม กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

ในเขตเทศบาล 592 1006 763 854 686 3901 

(77.8) (49.5) (42.7) (41.5) (47.2) (48.2) 

นอกเขต

เทศบาล 

169 1027 1024 1203 766 4189 

(22.2) (50.5) (57.3) (58.5) (52.8) (51.8) 

รวม 
761 2033 1787 2057 1452 8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 3.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภูมิภาคและเพศ 

 

เพศ 

 ภาคที่อยูอาศัย (รอยละ) 

รวม 
กรุงเทพฯ 

และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

ชาย 381 1040 897 1030 729 4077 

(50.1) (51.2) (50.2) (50.1) (50.2) (50.4) 

หญิง 380 993 890 1027 723 4013 

(49.9) (48.8) (49.8) (49.9) (49.8) (49.6) 

รวม 
761 2033 1787 2057 1452 8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 

ตารางท่ี 3.5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภาคท่ีอยูอาศัยและสถานภาพสมรส 

ภาคที่อยูอาศัย (รอยละ) 

 

สถานภาพ 

สมรส 

กรุงเทพฯ 

และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเ

ฉียงเหนือ 

ภาคใต  

รวม 

โสด 263 618 500 584 439 2404 

(34.6) (30.4) (28.0) (28.4) (30.2) (29.7) 

 

สมรส 

 

476 

 

1364 

 

1233 

 

1424 

 

976 

 

5473 

(62.5) (67.1) (69.0) (69.2) (67.2) (67.7) 

อื่นๆ  

22 

 

51 

 

54 

 

49 

 

37 

 

213 

(2.9) (2.5) (3.0) (2.4) (2.5) (2.6) 

 

รวม 

 

761 

 

2033 

 

1787 

 

2057 

 

1452 

 

8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 3.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภาคท่ีอยูอาศัยและระดับการศึกษา 
 

 

การศึกษา 

ภาคที่อยูอาศัย (รอยละ)  

 

รวม 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาค 

เหนือ 

ภาค

ตะวันออก 

เฉีย 

งเหนือ 

ภาคใต 

ประถมศึกษาฯ 

หรือต่ํากวา 

141 603 602 709 332 2387 

(18.5) (29.7) (33.7) (34.5) (22.9) (29.5) 

มัธยมศึกษา 240 680 549 713 513 2695 

(31.5) (33.4) (30.7) (34.7) (35.3) (33.3) 

อนุปริญญา 74 203 164 172 132 745 

(9.7) (10.0) (9.2) (8.4) (9.1) (9.2) 

ปริญญาตรีหรือ 

สูงกวา 

306 547 472 463 475 2263 

(40.2) (26.9) (26.4) (22.5) (32.7) (28.0) 

รวม 
761 2033 1787 2057 1452 8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 3.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภาคท่ีอยูอาศัยและอาชีพ  

อาชีพ 

ภาคที่อยูอาศัย (รอยละ) 

รวม 
กรุงเทพฯ 

และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

รับราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

84 266 240 280 217 1087 

(11.0) (13.1) (13.4) (13.6) (14.9) (13.4) 

พนักงานเอกชน 194 351 192 272 145 1154 

(25.5) (17.3) (10.7) (13.2) (10.0) (14.3) 

เจาของธุรกิจ

สวนตัว/อาชีพ

อิสระ 

200 452 370 373 363 1758 

(26.3) (22.2) (20.7) (18.1) (25.0) (21.7) 

รับจางทั่วไป 121 446 378 389 234 1568 

(15.9) (21.9) (21.2) (18.9) (16.1) (19.4) 

เกษตรกรรม/

ประมง 

15 217 348 441 272 1293 

(2.0) (10.7) (19.5) (21.4) (18.7) (16.0) 

พอบาน/แมบาน/

เกษียณอายุ 

88 149 123 141 95 596 

(11.6) (7.3) (6.9) (6.9) (6.5) (7.4%) 

วางงาน 10 39 30 41 21 141 

(1.3) (1.9)      (1.7) (2.0) (1.4) (1.7) 

นักเรียน/นักศึกษา 49 113 106 120 105 493 

(6.4) (5.6) (5.9) (5.8) (7.2) (6.1) 

รวม 
761 2033 1787 2057 1452 8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 3.8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภาคท่ีอยูอาศัยและรายได  

 ภาคที่อยูอาศัย  

รวม รายได กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

ไมมีรายได 131 272 229 291 204 1127 

(17.2) (13.4) (12.8) (14.1) (14.0) (13.9) 

ไมเกิน 10,000 204 836 888 999 528 3455 

(26.8) (41.1) (49.7) (48.6) (36.4) (42.7) 

10,001-20,000 223 573 417 509 407 2129 

(29.3) (28.2) (23.3) (24.7) (28.0) (26.3) 

20,001-30,000 75 166 129 122 165 657 

(9.9) (8.2) (7.2) (5.9) (11.4) (8.1) 

30,001-40,000 45 80 50 57 68 300 

(5.9) (3.9) (2.8) (2.8) (4.7) (3.7) 

มากกวา 40,000 69 94 56 68 74 361 

(9.1) (4.6) (3.1) (3.3) (5.1) (4.5) 

ไมระบุ 14 12 18 11 6 61 

(1.8) (0.6) (1.0) (0.5) (0.4) (0.8) 

รวม 
761 2033 1787 2057 1452 8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 3.9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามภาคท่ีอยูอาศัยและชวงอาย ุ  

  

ชวงอายุ (ป) 

ภาคที่อยูอาศัย 

รวม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

18-24 103 241 224 289 204 1061 

(13.5) (11.9) (12.5) (14.0) (14.0) (13.1) 

25-35 218 604 471 626 449 2368 

(28.6) (29.7) (26.4) (30.4) (30.9) (29.3) 

36-45 196 496 450 546 383 2071 

(25.8) (24.4) (25.2) (26.5) (26.4) (25.6) 

46-55 158 464 449 434 291 1796 

(20.8) (22.8) (25.1) (21.1) (20.0) (22.2) 

56-65 86 228 193 162 125 794 

(11.3) (11.2) (10.8) (7.9) (8.6) (9.8) 

รวม 761 2033 1787 2057 1452 8090 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.2 เจตคติของกลุมตัวอยางดานความเสมอภาคหญิงชาย 

 

  3.2.1  เจตคติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายใน

สังคมไทย 

  การศึกษาเรื่องความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเปนมนุษย ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด 5 

ประเด็นคือ 

   3.2.1.1 คํากลาวที่วา “มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน” ยังเปนจริงในสังคมไทย 

3.2.1.2  เน้ือหาในโฆษณาและละครยังใชภาพลักษณของผูหญิงเปนสิ่งย่ัวยวนทาง  

  เพศ 

3.2.1.3  ขอมูลขาวสารที่เปดกวางมากขึ้นผานสื่ออินเทอรเน็ต ทําใหผูหญิงเรียกรอง 

  สิทธิของตนเองมากขึ้น 

3.2.1.4  ผูหญิงหยารางไมไดรับการยอมรับจากสังคมไทย เมื่อเทียบกับผูชายที่ 

  หยาราง  

3.2.1.5  ภาระการเลี้ยงดูบุตรยังเปนหนาที่ของแมเทาน้ัน ยังเปนจริงในสังคมไทย 
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ตารางท่ี 3.10 รอยละของประชาชนในภูมิภาคตางๆท่ีแสดงความเห็นดวยตอประเด็นท่ี 3.2.1.1-

3.2.1.5 ดานศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางชายหญิงในสังคมไทย 

 

ภาคที่อยูอาศัย 

 

ประเด็นดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวาง 

ชายหญิงในสังคมไทย (รอยละ) 

3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 33.9 57.4 79.0 36.1 11.8 

ภาคกลาง 40.4 53.8 73.7 35.0 15.5 

ภาคเหนือ 45.7 53.6 80.0 43.3 20.6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45.0 57.6 79.2 39.3 19.5 

ภาคใต 36.2 48.3 59.4 41.8 16.5 

รวม 41.5 54.1 74.4 39.2 17.5 

 

การศึกษาพบวา 3,358 คนหรือรอยละ 41.5 ของกลุมตัวอยางแสดงเจตคติตอคํากลาวที่วา 

“มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน” เปนจริงในสังคมไทย มากกวากึ่งหน่ึงหรือรอยละ 54.1 ชี้ใหเห็น

วา  เน้ือหาในโฆษณาและละครยังคงใชภาพลักษณของผูหญิงเปนสิ่งย่ัวยวนและสิ่งกระตุนทางเพศ 

รอยละ 74.4 ของกลุมตัวอยางเชื่อวา ขอมูลขาวสารในโลกสมัยใหมผานสื่ออินเทอรเน็ต เปนชองทาง

ที่เปดโอกาสใหผูหญิงเขาใจสิทธิและเรียกรองสิทธิของตนเองมากขึ้น และประมาณรอยละ 39.2 ของ

กลุมตัวอยางเห็นวา  ผูหญิงที่มีปญหาหยารางยังไมไดรับการยอมรับจากสังคม เมื่อเทียบกับชายใน

สถานภาพเดียวกัน และสุดทายรอยละ 17.5 มองวา ภาระหนาที่การเลี้ยงดูบุตรยังเปนหนาที่ของ

ผูหญิง (มารดา) เทาน้ัน 

เมื่อทําการทดสอบความเปนอิสระตอกัน (Test of Independence) ระหวางตัวแปรภาคที่

อยูอาศัยกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอประเด็นศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายใน
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สังคมไทยดังกลาวขางตน พบวา คาของเจตคติของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษย

ระหวางหญิงชายในสังคมไทยทั้ง 5 ประเด็นน้ัน ขึ้นอยูกับพื้นที่อยูอาศัยหรือภาคที่ตนเองอาศัยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 กลาวคือ  ประชาชนที่อาศัยอยูตางภูมิภาคแสดงเจตคติตอประเด็น

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางชายหญิงในสังคมไทยแตกตางกันในทุกประเด็น 

ตารางท่ี 3.11 คาสถิติทดสอบความเปนอิสระตอกันระหวางเจตคติของประชาชนดานความเสมอ

ภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษยในสังคมไทยประเด็นท่ี 3.2.1.1-3.2.1.5 กับภาคท่ีอยูอาศัยของ

ประชาชน 

 

สถิติทดสอบ 

 

ประเด็นที ่

3.2.1.1 

 

ประเด็นที ่

3.2.1.2 

 

ประเด็นที่  

3.2.1.3 

 

ประเด็นที ่

 3.2.1.4 

 

ประเด็นที่  

3.2.1.5 

คาไคกําลังสอง 76.67 69.29 293.73 65.64 62.43 

คาที่ (p-value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

นอกเหนือจากตัวแปรภาคที่อยูอาศัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยระหวางหญิงชายในสังคม ตัวแปรอื่นๆ เกี่ยวกับกลุมตัวอยาง เชน เขตที่อยูอาศัย              

(ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล) อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได มีผลตอเจตคติ

ของกลุมตัวอยางในดานดังกลาวหรือไม อยางไร สามารถแยกประเด็นการวิเคราะหเปนรายประเด็นได  

ดังน้ี 

 ประเด็นท่ี 3.2.1.1 ความคิดเห็นตอคํากลาวที่วา “มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน” (ตาม

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ป ถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวก

ตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย) น้ัน คนภาคเหนือ (รอยละ 45.7) เห็นดวยกับคํา

ดังกลาวมากกวาคนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ ผูอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 43.4) เห็นดวย

มากกวาผูอาศัยอยูในเขตเทศบาล คนที่มีอายุมากต้ังแต 56 ปถึง 65 ป (รอยละ 47.4) เห็นดวยกับคํา

กลาวมากกวากลุมชวงอายุอื่น ผูหญิง (รอยละ 45.2) เห็นดวยมากกวาผูชาย คนที่มีการศึกษานอยกวา 
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(รอยละ 51.3 ของผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือนอยกวา) เห็นดวยกับคํากลาวน้ีมากกวาคนที่

มีการศึกษาสูงกวา คนที่ประกอบอาชีพเกษตรและประมง (รอยละ 50.7) เห็นดวยมากกวาผูที่

ประกอบอาชีพอื่นๆ และคนที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท (รอยละ 46.6) เห็นดวยกับคํากลาว

ดังกลาวมากกวาผูมีรายไดสูงกวา 

 ประเด็นท่ี 3.2.1.2 ความคิดเห็นตอขอความ “เน้ือหาในโฆษณาและละครยังใชภาพลักษณ

ของผูหญิงเปนสิ่งย่ัวยวนทางเพศ” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รายการละครหลังขาวโทรทัศน

ปราศจากเน้ือหาดูหมิ่นศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิง และตัวชี้วัด 1.1.4 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน

ที่เสนอภาพลักษณและภาษาที่สงเสริมเจตคติที่เห็นผูหญิงเปนวัตถุทางเพศลดลง) พบวา คนที่อาศัยอยู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 57.6) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ ตามดวยคนที่

อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ 57.4) คนที่มีรายไดสูงกวา (รอยละ 57.9 ของผูมี

รายไดมากกวา 40,000 บาท) เห็นดวยกับประเด็นน้ีมากกวาผูมีรายไดนอย 

 ประเด็นท่ี 3.2.1.3 ความเห็นตอขอความที่วา “ขอมูลขาวสารเปดกวางมากขึ้น ผานสื่อ

อินเทอรเน็ตทําใหผูหญิงเรียกรองสิทธิของตนมากขึ้น” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชน

หญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ป ถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวกตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวาง

หญิงชาย) พบวา  ตัวแปรภาคที่อยูอาศัยเทาน้ันมีผลตอเจตคติในประเด็นน้ี กลาวคือ  คนที่อยู

ภาคเหนือ (รอยละ 80) ตามดวยผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ 79) เห็นดวย

มากกวาคนที่อยูภาคอื่นๆ และไมพบวาตัวแปรอื่นๆในการศึกษาน้ีมีผลตอเจตคติของกลุมตัวอยาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ประเด็นท่ี 3.2.1.4 ความคิดเห็นตอขอความ “ผูหญิงที่หยารางยังไมไดรับการยอมรับจาก

สังคมเมื่อเทียบกับผูชายที่มีสถานภาพเดียวกัน” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิง

ชายในชวงอายุต้ังแต 12 ป ถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวกตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิง

ชาย และตัวชี้วัดที่ 1.3.6 มีกฎหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส                   

(คํานําหนานาม ชื่อสกุล การขมขืน การกระทําชําเราภรรยา ความเสมอภาค ในการหยา การหมั้น 

และการทํานิติกรรม) พบวา คนที่อยูภาคเหนือ (รอยละ 43.3) เห็นดวยมากกวาคนที่อยูภาคอื่น 

ผูหญิง (รอยละ 40.6) เห็นดวยมากกวาผูชาย 
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 ประเด็นท่ี 3.2.1.5 ความคิดเห็นตอคํากลาวที่วา “การเลี้ยงดูบุตรเปนเรื่องของแมเทาน้ัน”ยัง

เปนจริงเชนสังคมไทยน้ัน (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 

ป ถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวกตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย) พบวา คนที่อยู

ภาคเหนือ (รอยละ 20.6) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัยอยูภาคอื่น คนอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 

18.6) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัยอยูในเขต คนที่มีอายุมากกวา (รอยละ 24.4 ของผูมีอายุระหวาง 

54–65 ป) เห็นดวยกับคนที่มีอายุนอยกวา ผูหญิง (รอยละ 19.2) เห็นดวยมากกวาผูชาย คนที่ไมโสด 

(รอยละ 18.6 ของผูมีสถานภาพสมรส) เห็นดวยมากกวาคนโสด คนที่มีการศึกษานอยกวา (รอยละ 

27.9 ของผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาคนที่มีการศึกษามากกวา คน

ที่ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง (รอยละ 25.2) เห็นดวยมากกวาคนที่ทําอาชีพอื่นๆและคนที่มีรายได

นอยกวา 10,000 บาท (รอยละ 22.4) เห็นดวยกับคํากลาวดังกลาวมากกวาคนที่มีรายไดสูงกวา 

 การประเมินเจตคติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย                       

ในสังคมไทย 

 จากผลสํารวจในประเด็นเจตคติตอขอความที่วา การเลี้ยงลูกยังเปนเรื่องของแมเทาน้ัน        

มีสัดสวนอยูเพียงรอยละ 17.5 ถือวาเปนตัวชี้วัดที่นาพอใจสําหรับการศึกษาความเสมอภาคระหวาง

หญิงชายที่แบงบทบาทกันในครัวเรือน หรือพูดอีกนัยหน่ึงวา คนสวนใหญมองวา “บทบาทในการเลี้ยง

ลูก” น้ัน ควรเปนหนาที่ของทั้งผูเปนพอและแม คนสวนใหญมองวาทั้งชายและหญิง พอและแมพึงมี

หนาที่ในการดูแลบุตร สิ่งที่นาสนใจในการอภิปรายในสวนน้ีคือ  กลุมคนที่ยังมองวาการเลี้ยงดูบุตร

เปนเรื่องของแม (มารดา) เทาน้ัน สวนใหญเปนกลุมคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนอยกวา 

กลาวคือ เปนผูที่มีการศึกษานอยและผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือประมง 

 ประเด็นที่เกี่ยวกับเจตคติของประชาชนตอคํากลาวที่วา “การมีลูกสาวในครอบครัวเหมือนมี

สวมอยูหนาบาน” น้ัน เปนคํากลาวที่แสดงเจตคติที่เปนอคติตอการมีลูกสาวในครอบครัว การศึกษา

ครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดตอการมีลูกสาวในครอบครัวมีความลอแหลม     

มีความเสี่ยงและมีโอกาสสูงกวาลูกชายที่จะทําใหครอบครัวเสื่อมเสีย การมีลูกสาวถูกมองวา เปน

ภาระของผูเปนพอแม หรืออาจกอปญหาใหแกครอบครัวได ระดับของผูที่เห็นดวยกับคํากลาวน้ีอยูใน

ระดับที่ “ปานกลาง” (มากกวารอยละ 40) ในสังคมไทยปจจุบัน เมื่อเทียบกับการมีลูกชายที่สังคมยัง
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มองวาเปนเรี่ยวแรงและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาความเปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้น ทิศทาง    

เจตคติของประชาชนในเรื่องน้ียังเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากขึ้น แมวามีพลังผลักดันจากหลาย

สวนของสังคมที่จะพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย ความคิดเห็นของประชาชนตอการมีลูกสาว

ชี้ใหเห็นวา การมีลูกสาวในครอบครัวสําหรับในประชาชนสวนหน่ึงยังถือเปนขอเสียเปรียบ วิบากกรรม 

หรือภาระมากกวาการที่มีลูกชาย 

 แมวาสัดสวนของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับภาระในการมีลูกสาวในครอบครัวจะมีไมถึง          

กึ่งหน่ึง แตก็ถือเปนขนาดของกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชาชนคอนขางใหญ ที่ยังมีอคติตอ

การมีลูกสาว แมวาหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นๆไดพยายามมาตลอดที่จะเปลี่ยนอคติเรื่อง

ความเสมอภาคหญิงชายจนถึงปจจุบัน 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีโอกาสนอยทางสังคมและเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะ

สนับสนุนคํากลาวขางตนมากกวากลุมที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวา ไมวาจะเปน              

ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมง ผูมีรายไดนอย ตลอดจนผูมีการศึกษานอย จะมองวา

ลูกผูหญิงเปนภาระแกครอบครัวตามคํากลาว “มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน” ขอสนับสนุนน้ียัง

สอดคลองอยางมากกับคนไทยในสังคมอีกจํานวนมากที่เล็งเห็นลูกชายมีบทบาทเปนหัวหนาครอบครวั 

ตองคอยระมัดระวังลูกสาวไมใหไปกอเรื่องเสื่อมเสียแกตน ซึ่งเปนการตอกยํ้าการกดขี่ทางเพศตอลูก

สาวจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

 การศึกษาในหัวขอน้ีคงไมสมบูรณ หากคณะที่ปรึกษาไมไดนําเรื่องบทบาทของสื่อที่สะทอน

คานิยมไทยที่สะทอนคุณคาของสังคมไทยในการนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงเปนสิ่งย่ัวยวนทางเพศ

หรือสิ่งกระตุนทางเพศ เปนที่นาตกใจที่วา มากกวาครึ่งหน่ึงของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความที่

เกี่ยวของกับเน้ือหาที่สอดแทรกในละครหรือโฆษณาลวนใชเรือนรางของผูหญิงเปนสิ่งดึงดูดทางเพศ 

การศึกษาพบวา ย่ิงบุคคลน้ันมีรายไดสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงอาจเปนผูมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจสูง

กวา เชน การศึกษา อาชีพและรายไดเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและสูง จะตระหนักเรื่อง

บทบาทของสื่อในการนําเสนอขอมูลที่ตอกยํ้าคานิยมที่ผูหญิงเปนสิ่งย่ัวยวนทางเพศมากกวากลุมที่มี

โอกาสนอยกวาน้ัน เหตุผลที่อธิบายปรากฏการณน้ี คือ ผูมีการศึกษาจะมีความออนไหวตอการใช

ภาพลักษณของผูหญิงในทางที่ไมเหมาะสมผานสื่อสาธารณะไมวาเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยหรือการ

ประชาสัมพันธสิ่งตางๆ ซึ่งการนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงดังกลาวเปนการปลูกฝง ตอกยํ้า และ
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ซ้ําเติมสถานภาพของผูหญิงและเผยแพรภาพลักษณดังกลาวจากกลุมคนกลุมหน่ึงไปสูอีกกลุมหน่ึง 

จากรุนสูรุนไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีไดเล็งเห็นความสําคัญของสื่อและผูประกอบการที่มี

อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของสังคมในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย ตลอดจนการริเริ่มเปลี่ยนแปลง

ใหสื่อและผูประกอบการตระหนักถึงปญหาการกดขี่ทางเพศ หรือการมองผูหญิงเปนวัตถุทางเพศน้ัน

ยังไมไดรับการแกไขและยังสืบทอดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน   

นอกจากเน้ือหาและบทบาทของสื่อ คณะที่ปรึกษามีฐานคติวาการเขาถึงขอมูลขาวสาร          

ความเปนไปในสังคมโลกเปนสาเหตุที่จะทําใหผูหญิงไทยไดตระหนักในสิทธิพึงชอบที่ตนควรเรียกรอง 

ขอมูลขาวสารผานสื่อสาธารณะทางเลือก เชน การแสดงภาพหรือขอมูลของตัวแบบใหแกผูหญิง

เกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในมุมอื่นๆของโลก ขอมูลขาวสารที่มีความสมมาตรระหวางสังคมมากขึ้น 

เปนเรื่องที่ควบคุมไดยากผานสื่ออินเทอรเน็ตที่ถูกนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพหรืออยางทันทวงที 

การประชาสัมพันธผานชองทางที่ใหขอมูลทั้งภาพและเสียงเกี่ยวกับผูหญิงที่เรียกรองสิทธิทั่วโลกใหแก

ผูหญิงไทยน้ัน ไดรับการยอมรับวาขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตเปนชองทางสําคัญที่ทําใหผูหญิงเขาใจ

ฐานะและบทบาทของตนมากขึ้น ดังน้ัน การจะสรางใหสังคมเกิดการตระหนักความเสมอภาคระหวาง

หญิงชาย สังคมจําเปนตองมีชองทางขอมูลขาวสารที่เพียงพอ มีการประชาสัมพันธกันอยางตอเน่ืองให

ผูหญิงไทยเรียนรูที่จะตอสูเพื่อสิทธิอันชอบธรรมของตนอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

 

  3.2.2  เจตคติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW   

  ประเด็นที่ใชวัดเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายและศักด์ิศรีความเปน

มนุษยตามแนวทางของอนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) น้ัน คณะที่

ปรึกษาตระหนักดีวาการศึกษาตามแนวทาง CEDAW น้ันไมสามารถที่จะกระทําไดภายใตการศึกษา

เดียว แตควรเปนการประเมินสถานการณความเสมอภาคหญิงชายเปนระยะๆและอยางสม่ําเสมอ 

การศึกษาครั้งน้ีจึงครอบคลุมประเด็นทั้งหมด 7 ประเด็นที่มีอยูในแบบสํารวจ ดังน้ี 

   3.2.2.1 จํานวนผูหญิงในระบบการเมืองยังมีไมมากพอ ทําใหนโยบายการผลักดัน 

    สิทธิสตรีขาดประสิทธิภาพ 
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   3.2.2.2 สังคมไทยในปจจุบันยังเชื่อวาผูหญิงไมจําเปนตองไดรับการศึกษาสูง เพราะ 

    ผูชายยังเปนหัวหนาครอบครัว 

   3.2.2.3 ปจจุบันยังมีผูหญิงอีกหลายคนที่มีความสามารถเทากับผูชายแตไมไดรับ 

    โอกาสใหเปนผูนํา 

   3.2.2.4 ในสังคมไทย แมหญิงและชายจะมีความสามารถเทากันแตนายจางชอบที่จะ 

    จางผูชายมากวา 

   3.2.2.5 ผูหญิงควรมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเขาโรงเรียนนายรอย 

    ทหาร 

   3.2.2.6 โรงเรียนนายรอยเหลาทัพควรเปดโอกาสใหผูหญิงเขาเรียนเน่ืองจากผูหญิงม ี

    ความสามารถเทากับชาย 

   3.2.2.7 แมวาผูหญิงจะอยูในกองทัพมากแลว แตยังไมไดรับการสนับสนุนใหขึ้นดํารง 

    ตําแหนงระดับบัญชาการ 
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ตารางท่ี 3.12  รอยละของประชาชนในภูมิภาคตางๆท่ีแสดงความเห็นดวยตอประเด็นท่ี 3.2.2.1-

3.2.2.7 ดานศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW 

 

ภาคที่อยูอาศัย 

 

ประเด็นดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวาง 

ชายหญิงตาม CEDAW (แสดงเปนรอยละ) 

3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.2.7 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 71.7 11.4 77.5 44.0 89.5 86.3 82.1 

ภาคกลาง 66.7 13.2 69.1 37.4 89.1 84.8 80.9 

ภาคเหนือ 72.7 19.0 72.9 47.2 90.8 89.5 77.5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71.9 17.3 72.3 38.6 91.2 85.3 80.2 

ภาคใต 64.5 23.3 66.5 38.4 90.3 86.8 72.8 

รวม 69.4 17.2 71.1 40.7 90.2 86.5 78.6 

 

 การศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง 5,618 คน หรือรอยละ 69.4 ใหความเห็นวา เน่ืองจากจํานวน

ผูหญิงในระบบการเมืองยังมีไมมากพอ จึงทําใหการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวของกับสิทธิสตรียังขาด

ประสิทธิภาพ คนเพียงสวนนอยรอยละ 17.2 เห็นวา ผูหญิงไมจําเปนตองไดรับการศึกษาเน่ืองจาก

ผูชายยังมีบทบาทเปนหัวหนาครอบครัว และมากกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยางเห็นดวยกับ

สถานการณที่วา ผูหญิงอีกจํานวนมาก แมที่มีความสามารถเทากับผูชาย ยังไมไดรับโอกาสใหเปนผูนํา 

นอกจากน้ัน ประมาณรอยละ 40 มองวา สังคมไทยในปจจุบัน นายจางยังชอบที่จะจางผูชายมากกวา 

แมวาผูหญิงจะมีความสามารถเทากับผูชายก็ตาม รอยละ 90.2 มองวา ผูหญิงควรมีสิทธิเขาเรียนใน

โรงเรียนเตรียมทหารเน่ืองจากความสามารถของหญิงชายเทากันแลวในปจจุบัน ในลักษณะเดียวกัน 

รอยละ 86.5 เห็นวา โรงเรียนเหลาทัพควรเปดโอกาสใหผูหญิงเขาเรียนเพื่อเปดโอกาสใหผูหญิงเขาสู
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กองทัพในสัดสวนที่มากขึ้นและ ประเด็นสุดทายรอยละ 78.6 ชี้วา แมผูหญิงจะอยูในกองทัพมากแลว 

แตก็ยังไมไดรับการสนับสนุนใหขึ้นตําแหนงบัญชาการได 

 ผลการศึกษาเจตคติ หากดูผิวเผินอาจพบวาทิศทางเจตคติของประชาชนตอการปฏิบัติตอ

ผูหญิงนาจะอยูในทิศทางเดียวกันกับความพยายามในการขับเคลื่อนความเสมอภาคหญิงชายในสังคม  

กลาวคือ เมื่อสังคมมองวาผูหญิงมีความรูความสามารถเทาๆกับผูชาย จึงควรเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับ

การศึกษา การจางงาน ตลอดจนไดรับโอกาสใหเขาสูกองทัพซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติที่ผูชายยังเปน

ผูควบคุมอยูทั้งหมดต้ังแตในอดีต  

 ดังน้ัน คณะที่ปรึกษาจึงทําการศึกษาเจตคติของประชาชนอยางละเอียดลงไปยังกลุมตางๆใน

สังคม โดยทําการทดสอบความเปนอิสระตอกันระหวางตัวแปรภูมิภาคที่อยูอาศัยที่ถือเปนตัวแปรที่มี

การเปลี่ยนแปลงยากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแปรประชากรตัวอื่นๆกับประเด็นทั้ง 7 ประเด็นที่ไดกลาวไว

ขางตนภายใตศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW น้ัน ผลของการทดสอบพบวา ตัวแปรพื้นที่อยู

อาศัยมีผลตอเจตคติของกลุมตัวอยางตอประเด็นดังกลาวในทุกประเด็นยกเวนประเด็นที่ 3.2.2.5             

ที่เกี่ยวกับ “ผูหญิงควรมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเขาในโรงเรียนนายรอยทหาร”               

การแปลความทางสถิติ หมายถึง การศึกษาครั้งน้ีไมพบความแตกตางในเจตคติของกลุมตัวอยางตาม

ภาคที่อาศัยอยู กลุมตัวอยางที่เห็นดวยที่ควรใหผูหญิงไดเขาเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเน่ืองจาก

สังคมมองวาชายหรือหญิงไมแตกตางกันในเรื่องของความสามารถในปจจุบัน รายละเอียดสถิติทดสอบ

ความเปนอิสระตอกันของทั้งสองตัวแปรไดถูกนําเสนอขางลางน้ี 
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ตารางท่ี 3.13 คาสถิติทดสอบความเปนอิสระตอกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 ระหวาง

ตัวแปรภาคท่ีอยูอาศัยกับเจตคติตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW ประเด็นท่ี 3.2.2.1-

3.2.2.7 

สถิติทดสอบ ประเด็นที ่

 3.2.2.1 

ประเด็นที่  

3.2.2.2 

ประเด็นที ่

3.2.2.3 

ประเด็นที ่

 3.2.2.4 

ประเด็นที ่

3.2.2.6 

ประเด็นที่  

3.2.2.7 

คาไคกําลังสอง 51.81 83.61 42.63 66.22 32.46 61.21 

คาพี (p-value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 เพื่อความเขาใจเจตคติของประชาชนตอประเด็นดังกลาว การศึกษาครั้งน้ีได นําประเด็น

ทั้งหมด 7 ประเด็นภายใตดานศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW มาทดสอบกับตัวแปรประชากร

ไดแก เขตที่อยูอาศัย (ในเขตหรอืนอกเขตเทศบาล) ชวงอายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และชวงรายได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 95 เพื่ออภิปรายผลการทดสอบความเปน

อิสระตอกันตามประเด็นได การทดสอบความเปนอิสระตอกันกับตัวแปรประชากร จะทําใหเขาใจ             

เจตคติของกลุมตัวอยางไดมากขึ้นและนําเสนอในทางที่เปนประโยชนมากขึ้น ผลการทดสอบ

ดังตอไปน้ี 

 ประเด็นท่ี 3.2.2.1 ความเห็นตอขอความ “จํานวนผูหญิงในระบบการเมืองยังไมมากพอทํา

ใหนโยบายการผลักดันสิทธิสตรีขาดประสิทธิภาพ” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ความ              

เสมอภาคในสิทธิพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 สัดสวน

หญิงชายที่ไดรับการแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติที่มีอํานาจในการกําหนด

นโยบายระดับชาติทุกคณะไมตางกัน และมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัด 2.1.2 สัดสวนหญิงชายที่ไดรับการ

เลือกต้ังทุกระดับไมตางกัน) พบวา คนที่อาศัยอยูภาคเหนือ (รอยละ 72.7) ตามดวยผูที่อาศัยใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ 71.7) เห็นดวยมากกวาผูที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆของประเทศ 

คนที่มีอายุมากกวา (รอยละ 72.4 ของผูมีอายุ 56-65 ป) เห็นดวยมากกวาคนอายุนอยกวา ผูหญิง 

(รอยละ 70.5) เห็นดวยมากกวาผูชาย คนที่มีสถานภาพสมรส (รอยละ 70.5) เห็นดวยมากกวาคนโสด

และสถานภาพอื่นๆ คนมีการศึกษานอยกวา (รอยละ 71.5) เห็นดวยมากกวาคนที่มีการศึกษามากกวา 
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 ประเด็นท่ี 3.2.2.2 ความคิดเห็นตอขอความ “สังคมไทยปจจุบันยังเชื่อวาผูหญิงไม

จําเปนตองไดรับการศึกษาสูงเพราะผูชายยังมีบทบาทเปนหัวหนาครอบครัว” (ตามมาตรฐานที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมืองและชนบท การไดรับการศึกษาและ

เขารวมโครงการการศึกษาทุกระดับ และมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 อัตราสวนหญิงชายในการ

สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไมแตกตางกัน) พบวา คนที่อาศัยอยูภาคใต (รอยละ 23.3) เห็นดวย

มากกวาคนที่อยูภาคอื่น คนที่มีอายุมาก (รอยละ 21.7 ของผูมีอายุชวง 56-65 ป) เห็นดวยมากกวา

คนที่มีอายุนอย เพศชาย (รอยละ 18.8) เห็นดวยมากกวาผูหญิง คนที่มีสถานภาพสมรส (รอยละ 

18.0) เห็นดวยมากกวาคนที่มีสถานภาพโสดหรือมีสถานะภาพอื่นๆ คนที่มีการศึกษานอย (รอยละ 

23.2 ของผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาคนที่มีการศึกษาสูง คนที่มี

อาชีพการเกษตร/ประมง (รอยละ 22.3) ตามดวยกลุมผูรับจางทั่วไป (รอยละ 21.9) เห็นดวยมากกวา

อาชีพอื่นๆ คนที่มีรายไดตํ่ากวา (รอยละ 19.3 ของผูมีรายไดไมเกิน 1,000 บาท) เห็นดวยมากกวาคน

ที่มีรายไดสูง 

 เน่ืองจากขอความน้ีมีความหมายในเชิงลบ รอยละที่ตํ่ากวาในขอน้ีหมายถึงการเปดโอกาส

ทางสังคมและเศรษฐกิจใหแกผูหญิงมากขึ้น จากประเด็นดังกลาว พบวาผูที่มีโอกาสทางสังคมและ

เศรษฐกิจตํ่ากวา เปนกลุมที่มองวาการสงเสริมใหผูหญิงไดรับการศึกษาสูงยังเปนเรื่องเกินความจําเปน 

 ประเด็นท่ี 3.2.2.3 ความคิดเห็นตอขอความ “ปจจุบันยังมีผูหญิงอีกหลายคนที่มี

ความสามารถเทากับชาย แต ไมไดรับโอกาสใหเปนผูนํา” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ความ

เสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 สัดสวนหญิงชายใน

ระดับบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนไมตางกัน และมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 สัดสวนหญิงชาย

ในการเปนผูนําในองคการชุมชนทั้งในเมืองและชนบทไมตางกัน) พบวา คนที่อยูในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล (รอยละ 77.5) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ คนที่มีการศึกษาสูงขึ้น   

(รอยละ 73.8 ของผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา) เห็นดวยมากกวาคนที่มีการศึกษาตํ่ากวา 

คนที่มีรายไดสูง (รอยละ 73.4 ของผูมีรายไดมากกวา 40,000 บาท) เห็นดวยมากกวาคนที่มีรายได

นอยกวา ผูหญิง (รอยละ72.8) เห็นดวยมากกวาผูชาย 

 ประเด็นท่ี 3.2.2.4 ความคิดเห็นตอขอความ “สังคมไทยในปจจุบัน แมผูหญิงและผูชายจะมี

ความสามารถเทากันแตนายจางชอบที่จะจางผูชายมากกวา”  (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 
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สิทธิในการทํางาน ซึ่งถือวาเปนสิทธิอันพึงแบงแยกมิไดของมนุษยทุกคน ความเสมอภาคในการจาง

งาน การเลือกอาชีพ) พบวา คนที่อาศัยอยูทางภาคเหนือ (รอยละ 47.2) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัย

อยูในภาคอื่นๆ ตามดวย คนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเปนรอยละ 44.0 ผูหญิง 

(รอยละ 42.1) เห็นดวยมากกวาผูชาย  

 ประเด็นท่ี 3.2.2.5 ความคิดเห็นตอขอความ “ผูหญิงควรมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนเตรียม

ทหารเพื่อเขาโรงเรียนนายรอยทหาร” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2.3 ความเสมอภาคในสิทธิทาง

สังคมของสตรีในเมืองและชนบท การไดรับการศึกษาและเขารวมโครงการการศึกษาทุกโครงการ และ

มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ผูหญิงมีสิทธิเขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได) พบวา คนที่มี

การศึกษานอยกวา (รอยละ 92.3 ของผูมีการศึกษานอยกวาประถมศึกษาหรือตํ่ากวา ) เห็นดวย

มากกวาคนที่การศึกษาสูงขึ้น คนที่ประกอบอาชีพเกษตรหรือประมง (รอยละ 92.4) เห็นดวยมากกวา

ผูประกอบอาชีพอื่นๆ คนที่มีรายไดนอยกวา (รอยละ 91.8 ของผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท) เห็น

ดวยมากกวาคนที่มีรายไดสูงกวา ผูหญิง (รอยละ 92.4) เห็นดวยมากกวาผูชาย ผูที่แตงงานแลว       

(รอยละ 91.5) เห็นดวยมากกวาผูมีสถานภาพอื่นๆ และผูมีอายุมากกวา (รอยละ 91.7 ของผูมีอายุ 

36-45 ป ตามดวย รอยละ 90.9 ของผูมีอายุชวง 46-55 ป) เห็นดวยมากกวาผูที่มีอายุนอยกวา  

ประเด็นที่ 3.2.2.5 เทาน้ันที่การศึกษาครั้งน้ีไมพบความแตกตางในเจตคติของประชาชนกับ

ภาคที่อยูอาศัย หรือกลาวอีกนัยหน่ึง กลุมตัวอยางที่อาศัยตางภูมิภาคกันมีสัดสวนของผูเห็นดวยตอ

การสงเสริมใหผูหญิงมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารได ในระดับที่แตกตางแตไมมีนัยสําคัญ  

ทางสถิติ 

 ประเด็นท่ี 3.2.2.6 ความคิดเห็นตอขอความ “โรงเรียนนายรอยเหลาทัพควรเปดโอกาสให

ผูหญิงเขาเรียนเน่ืองจากผูหญิงมีความสามารถเทากับผูชาย” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 

ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของสตรีในเมืองและชนบท การไดรับการศึกษาและเขารวมโครงการ

การศึกษาทุกโครงการ และมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ผูหญิงมีสิทธิเขาศึกษาในโรงเรียนเตรียม

ทหารได) พบวา คนที่อาศัยอยูภาคเหนือ (รอยละ 89.5) เห็นดวยมากกวาผูที่อาศัยอยูในภาคอื่น คนที่

มีการศึกษานอย (รอยละ 88 ของผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาคนที่

มีการศึกษาสูงกวา ผูวางงาน (รอยละ 87.9) ตามดวยกลุมพอบาน แมบาน หรือผูเกษียณอายุ (รอยละ 

87.4) เห็นดวยมากกวาผูประกอบอาชีพอื่นๆ ผูหญิง (รอยละ 88.8) เห็นดวยมากกวาผูชาย 
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 ประเด็นท่ี 3.2.2.7 ความคิดเห็นตอขอความ “แมวาผูหญิงจะอยูในกองทัพมากแลวแตยัง

ไมไดรับการสนับสนุนใหขึ้นดํารงตําแหนงบัญชาการ” (สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 

ความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 

2.1.3 สัดสวนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนไมตางกัน) พบวา คนที่อยูใน

กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล (รอยละ 82.1) เห็นดวยมากกวาคนที่อยูในภาคอื่นๆ ผูหญิง (รอยละ 

81.4) เห็นดวยมากกวาผูชาย พอบาน แมบาน หรือผูเกษียณอายุ (รอยละ 83.1) และผูวางงาน            

(รอยละ 78) เห็นดวยมากกวาผูมีอาชีพอื่นๆ 

 การประเมินผลเจตคติของประชาชนดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม 

CEDAW 

 ประเด็นที่ เกี่ยวของกับความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW              

ในการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมประเด็น ความเห็นของประชาชนตอการที่ผูหญิงเขาไปสูระบบการเมือง 

โอกาสที่ผูหญิงที่มีความสามารถจะเปนผูนํา โอกาสในการจางงานและสิทธิพึงมีของผูหญิงในการเขา

เรียนในสถาบันทางทหารที่ถูกควบคุมโดยผูชาย เชน โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายรอยเหลาทัพ 

 ขออภิปรายเบื้องตน คือ ผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยรวมทั้งผูหญิงมีแนวโนมเห็น

ดวยตอประเด็นทีเ่กี่ยวกับการเปดโอกาสหรือใหสิทธิพื้นฐานที่ผูหญิงพึงไดรับต้ังแตการสนับสนุนทาง

การเมืองและการเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษา โอกาสการจางงานและการพัฒนาตนเองเปน

ผูนํา ในทางตรงกันขาม ผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวาจะใหความสําคัญแกประเด็นความ

เสมอภาคระหวางชายและหญิงมากกวาเพียงการเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับสิทธิดังกลาว ซึ่งสะทอนถึง

ภาวะความพรอมของผูมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตองการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนเจตคติ             

ดานความเสมอภาคหญิงชาย ดังน้ัน สถานภาพความเสมอภาคระหวางชายหญิงถือวาเปนประเด็นที่

สําคัญ การศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวา ความเสมอภาคหญิงชายมีมิติที่ซับซอนคาบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เน่ืองจากในภาวะความดอยพัฒนา ผูหญิงในฐานะหุนสวนทางสังคมและเศรษฐกิจ

ครึ่งหน่ึง จะเปนผูเสียโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจมากกวาผูชายมากมายหลายเทา ดังน้ัน การตัด

รอนสิทธิของผูหญิงตอประเด็นตางๆในสังคม ยอมมีผลกระทบตอครอบครัวและสังคมมากกวาที่จะ

คาดได  
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 ประเด็นที่เกี่ยวของกับความเห็นของประชาชนตอปญหาการผลักดันนโยบายสิทธิสตรีที่ยัง

ขาดประสิทธิภาพ ที่เกิดจากสัดสวนของผูหญิงในระบบการเมืองไมมากพอ พบวาคนสวนใหญ

ประมาณรอยละ 70 เห็นดวยวา จํานวนผูหญิงในระบบการเมืองยังมีจํานวนไมมาก จึงทําให

ประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวของกับสิทธิของสตรีขาดประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ผลการศึกษา

ในขอน้ียังสอดคลองกับงานศึกษาอื่นที่ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิต              

พัฒนบริหารศาสตรไดจัดทําขึ้นในอดีต กลาวคือ สัดสวนของผูหญิงในระดับบริหารไมวาจะเปนองคกร

ของรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน สัดสวนของผูหญิงมีคาพิสัยต้ังแตรอยละ 10-15 เทาน้ัน ที่สามารถ

เขาสูตําแหนงบริหารที่สําคัญไมวาจะเปนผูหญิงในระดับคณะรัฐมนตรี จํานวนผูหญิงที่เปนตัวแทนเขา

ไปในสภา ตลอดจนจํานวนของผูหญิงที่อยูในตําแหนงบริหารในสวนของภาคเอกชน แมวาผล

การศึกษาในครั้งน้ีจะไมเชื่อมโยงโดยตรงตอประสิทธิภาพของผูหญิงในการผลักดันนโยบายตางๆ ที่

เปนประโยชนในการสรางความเทาเทียมกันกับผูชาย การศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวา การเพิ่ม “สัดสวนหรือ

จํานวนของผูหญิง” ในระยะสั้นดวยมาตรการใดๆ และถูกตองตามหลักวิชาการ จะชวยเสริมสรางให

สังคมและระบบการเมืองมีความเปนธรรมมากขึ้น  

 ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเปดโอกาสใหผูหญิงควรไดรับการศึกษาสูง แมจะพบสัดสวนของ

กลุมตัวอยางเพียงสวนนอยเทาน้ันที่มองวา  ผูชายยังมีหนาที่ในฐานะหัวหนาครอบครัว ดังน้ัน ผูหญิง

จึงไมจําเปนตองไดรับการศึกษาสูง การศึกษาครั้งน้ีตองการชี้ใหเห็นวา กลุมผูที่เห็นดวยกับความคิด

เดิมๆที่วาผูหญิงยังไมมีความจําเปนที่จะตองไดรับการศึกษาสูง ยังเปนกลุมผูชายที่มีการศึกษานอย             

ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง และเปนกลุมผูมีรายไดนอย ที่มองวาการลงทุนทางการศึกษา

แกผูหญิงเปนการลงทุนที่ยังไมคุมทุนและมองวาผูหญิงควรทํางานเพียงในครัวเรือนเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูเปนสามีและลูกๆมากกวาเทาน้ัน 

 ประเด็นโอกาสในการงานของผูหญิง ไมวาจะเปนการไดรับการสงเสริมใหเปนผูนํา หรืออคติ

ของนายจางที่ยังอยากจางลูกจางชายมากกวาน้ัน การศึกษาครั้งน้ีพบวา มากกวารอยละ 70 ของกลุม

ตัวอยางชี้วา ปจจัยเพศ (สถานภาพการเปนผูหญิง) ยังเปนอุปสรรคสําคัญในการกีดกันไมใหผูหญิงเปน

ผูนําได แมผูหญิงจะมีความสามารถเทาเทียมกับชายก็ตาม สถานการณดังกลาวยังสะทอนใหเห็นการ

กดขี่ทางเพศ อคติตอผูหญิงที่มีการสืบทอดคานิยมที่ไมเหมาะสมและไมไดสงเสริมสถานภาพผูหญิง

ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคม 
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 นอกจากน้ัน ประมาณรอยละ 40 ของกลุมตัวอยางชี้วา ตลาดแรงงานยังคงเปดโอกาสให

ผูชายเขาสูตลาดแรงงานไดงายกวาผูหญิง การศึกษาครั้งน้ีชี้วา ผูที่มีการศึกษาสูง และผูที่มีรายไดสูง

เปนกลุมที่มองเห็นอุปสรรคเกี่ยวกับอคติของสังคมตอการจางงานผูหญิงและการสงเสริมผูหญิงใหขึ้น

ตําแหนงบริหารที่สูงกวา การศึกษาน้ีชี้วา ผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีจะมองเห็นปญหา

เรื่องความเสมอภาคของหญิงชายมากกวาผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยกวา สัดสวนของ

กลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับความไดเปรียบของผูชายในการจางงานที่มีสาเหตุมาจากเงื่อนไขทางเพศที่

ผูหญิงตองมีบทบาทผูเปนแมหรือตองเปนภรรยาที่ตองดูแลครอบครัวน้ัน ควรไดรับการแกไขอยาง

จริงจัง 

 ประเด็นความเสมอภาคทางสังคมอีกประเด็นที่นาพิจารณาตอไป คือ ความเห็นของ

ประชาชนตอการเปดโอกาสใหผูหญิงเขาเรียนโรงเรียนนายรอยทหาร โรงเรียนนายรอยเหลาทัพ 

ตลอดจนการไดรับการสงเสริมในตําแหนงหนาที่ใหผูหญิงขึ้นดํารงตําแหนงบัญชาการ ประเด็น

การศึกษาในเรื่องน้ีเปนดัชนีชี้วัดที่ดีตัวหน่ึงในการวัดเจตคติของสังคมดานความเสมอภาคหญิงชายใน

หลายมิติพรอมๆ กัน เชน โอกาสการเขารับการศึกษาของผูหญิง การยอมรับบทบาทที่ดีขึ้นของผูหญิง

จากผูชาย ความเสมอภาคทางสังคมดานโอกาสแกผูหญิงในการเขาสูองคการที่มีแตผูชายเปนผูนํา 

เปนตน พบวา ประมาณรอยละ 80 ของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีมองวา ผูหญิงปจจุบันควร

ไดรับสิทธิในการเขาเรียนในโรงเรียนทหารที่มีแตผูชายผูกขาดโอกาสมาโดยตลอด สัดสวนเจตคติของ

กลุมตัวอยางตอเรื่องดังกลาวที่สูงมาก ย่ิงไปกวาน้ัน คนสวนใหญยังมองวา แมวาผูหญิงจะอยูใน

กองทัพมาก แตโอกาสในการไดรับการสงเสริมขึ้นดํารงตําแหนงบัญชาการน้ันยังมีอยูนอย สัดสวนของ

กลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับการเปดโอกาสใหผูหญิงในดานน้ีถือวาเปนสัดสวนที่สูงมากเชนกัน 

 จากผลการประเมินผลการสํารวจของประชาชนตอเรื่องดังกลาว จึงถือวานาจะเปนโอกาสที่ดี

ที่จะสงเสริมใหผูหญิงเขามามีบทบาทในระบบการศึกษา อาชีพและขึ้นดํารงตําแหนงบัญชาการ                  

ในสายอาชีพที่มีแตผูชายเทาน้ันที่ควบคุมความเปนไปของโรงเรียนทหารและกองทัพไทย 

 จุดสนใจที่นาจะนํามาอภิปรายตอไป คือ เมื่อนําระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง                  

มาเปรียบเทียบกับประเด็นดังกลาว พบวา ผูที่มีการศึกษานอย ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม/                

การประมง ผูหญิง ผูที่มีชวงอายุสูงตลอดจนผูที่มีรายไดตํ่า มีสัดสวนที่เห็นดวยสูงกวาผูที่มีการศึกษา

มากผูประกอบอาชีพเปนขาราชการหรือพนักงานในหนวยงานเอกชนและผูมีรายไดสูง เกี่ยวกับ
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ประเด็นการสงเสริมและเปดโอกาสใหผูหญิงเขาเรียนโรงเรียนนายรอยและโรงเรียนนายรอยเหลาทัพ 

ตลอดจนการสนับสนุนใหผูหญิงขึ้นสูตําแหนงบัญชาการ การวิเคราะหผลการสํารวจผลชี้ใหเห็นวา 

การเปดโอกาสใหผูหญิงเขาสูกองทัพมากขึ้น ไมใชเปนเพียงการเปดโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ

ใหแกผูหญิงเทาน้ัน แตเปนการปลดแอกและเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะเปดโอกาสใหแกผูมี

โอกาสดอยกวาในสังคมในการเขารับราชการในกองทัพ (รอยละ 90.2 ที่เห็นดวยกับการเปดโอกาสให

ผูหญิงเขาเรียนในโรงเรียนนายรอยทหาร และรอยละ 86.8 เห็นดวยกับการที่โรงเรียนนายรอยเหลา

ทัพควรเปดโอกาสใหผูหญิงเขาเรียนเน่ืองจากทั้งสองเพศมีความสามารถเทากันแลว) ซึ่งถือเปนอาชีพ

ที่กลุมคนดังกลาวใหความสําคัญอยางย่ิงเพื่อใชเปนเครื่องมือในการไตเตาทางสังคม พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองใหดีขึ้น การเปดโอกาสในสวนน้ีสะทอนคุณคาที่สําคัญคือการสรางโอกาสใหแกลูกสาว

ที่เกิดในครอบครัวที่มีอคติตอผูหญิงหรือครอบครัวของผูมีโอกาสทางสังคมนอยกวา เปนการปลดแอก

ใหผูหญิงมีทางเลือกดานอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยลดชองวางทางสังคมไดอยางดีอีกดวย 

 

  3.2.3  เจตคติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในบริบทไทย 

  ผลการสํารวจดานความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทของไทย สามารถ

แบงแยกประเด็นการวิเคราะหไดทั้งหมด 5 ประเด็นตามเครื่องมือที่ใชศึกษาในครั้งน้ี ดังตอไปน้ี 

   3.2.3.1  การลวงละเมิดทางเพศ เปนปญหาใหญที่ยังไมไดรับการแกไข 

 3.2.3.2  เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญ ไมจริงจังที่จะแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศ 

   3.2.3.3  ยังมีผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน หรือถูกทํารายรางกายจํานวน 

    มากกวาที่ทราบๆ กันอีกหลายเทา 

   3.2.3.4  การที่สามีทุบตีภรรยา ถือเปนเรื่องของลิ้นกับฟน บุคคลภายนอกไมควร 

    กาวกาย 

   3.2.3.5  ยังมีผูหญิงไทยอีกจํานวนมากที่ถูกลวงละเมิดทางเพศแตไมกลาแจงความ 
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ตารางท่ี 3.14 รอยละของประชาชนในภูมิภาคตางๆท่ีแสดงความเห็นดวยตอประเด็นท่ี 3.2.3.1-

3.2.3.5 ดานศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทย 

 

ภาคที่อยูอาศัย 

 

ประเด็นดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ในบริบทไทย (รอยละ) 

3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 91.5 89.9 91.1 23.9 78.7 

ภาคกลาง 91.5 87.5 89.0 29.4 75.8 

ภาคเหนือ 89.9 85.9 89.3 32.0 69.2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89.5 84.0 89.2 26.9 69.8 

ภาคใต 87.5 83.1 82.9 25.3 64.1 

รวม 89.9 85.7 88.2 28.1 71.0 

 

 ประเด็นที่ 3.2.3.1 – 3.2.3.5 จํานวนกลุมตัวอยางเกือบรอยละ 90 หรือ 7,269 คนเห็นวา

ปญหาการลวงละเมิดทางเพศยังเปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข มากกวารอยละ 85 มองวา

เจาหนาที่รัฐสวนใหญไมจริงจังที่จะแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ย่ิงไปกวาน้ันรอยละ 88.2 มองวา

ปญหาของผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน หรือถูกทํารายรางกายยังมีมากกวาที่สังคมรับรูกันหรือ

ที่ทราบๆ กันจากสื่อมากมายหลายเทา และยังมีคนเกือบรอยละ 30 (เปนคําถามเชิงลบตอความ  

เสมอภาคหญิงชาย) ยังเชื่อวา การที่สามีทุบตีภรรยายังเปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องของลิ้นกับฟน 

สังคมหรือบุคคลอื่นไมควรเขาไปยุงหรือเขาไปกาวกาย และมากกวารอยละ 70 เชื่อวายังมีผูหญิงอีก

จํานวนมากที่ถูกละเมิดทางเพศ แตไมกลาที่จะแจงความ เน่ืองจากความอับอายหรือความเกรงกลัว

ผูกระทํากับตนของผูหญิงในการนําเรื่องดังกลาวไปแจงใหแกผูรับผิดชอบหรือผูอื่น 
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 เมื่อนําประเด็นทั้ง 5 ดานศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทยมาทดสอบความเปนอิสระตอ

กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 95 กับภาคที่อยูอาศัยของประชาชนพบวา ปจจัยภาคที่อยู

อาศัยมีอิทธิพลตอเจตคติดานศักด์ิศรีความเปนมนษยในบริบทไทยทุกประเด็น ซึ่งหมายความวาผูที่

ภูมิลําเนาตางภูมิภาคกันจะมีระดับเจตคติเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทยตางกัน ผลการ

ทดสอบความเปนอิสระตอกันไดนําเสนอไวในตารางขางลางน้ี  

ตารางท่ี 3.15 คาสถิติทดสอบความเปนอิสระตอกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีรอยละ 95 

ระหวางตัวแปรภาคท่ีอยูอาศัยกับเจตคติตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทยในประเด็นท่ี 

3.2.3.1-3.2.3.5 

สถิติทดสอบ 

 

ประเด็นที ่

 3.2.3.1 

ประเด็นที่  

3.2.3.2 

ประเด็นที่  

3.2.3.3 

ประเด็นที ่

 3.2.3.4 

ประเด็นที ่

 3.2.3.5 

คาไคกําลังสอง 22.37 34.99 57.59 32.19 92.43 

คาพี (p-value) 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

เมื่อนําประเด็นทั้ง 5 ประเด็นภายใตดานศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทของไทยมาทดสอบ

กับตัวแปรอื่นๆคือ เขตที่อยูอาศัย (ในหรือนอกเขตเทศบาล) ชวงอายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา 

อาชีพ และรายไดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 95 พบวา 

 ประเด็นท่ี 3.2.3.1 ความคิดเห็นตอขอความ “การลวงละเมิดทางเพศเปนปญหาใหญที่ยัง

ไมไดรับการแกไข” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัด 1.3.1 มีกฏหมายที่มีบทลงโทษตอผูกระทําผิดตอการ

ลวนลามทางเพศ ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 สัดสวนของคดีขมขืนกระทําชําเราที่เขาสูกระบวนการศาล

เปรียบเทียบกับคดีมีผูแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ และตัวชี้วัดที่ 1.4.2 สัดสวนการรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจํานวนกรณีการทํารายคูครอง ) พบวา  คนที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ 91.5) และคนที่อาศัยอยูภาคเหนือ (รอยละ 91.5) เห็นดวย

มากกวาคนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ ผูหญิง (รอยละ 91.2) เห็นดวยมากกวาผูชาย คนที่มีการศึกษาสูง

กวา (รอยละ 92.5 ของผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา) เห็นดวยมากกวาคนที่มีการศึกษา
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นอย พนักงานในองคกรเอกชน (รอยละ 92.9) เห็นดวยมากกวากลุมอาชีพอื่นๆ คนที่มีรายไดในชวง 

20,000-30,000 บาท (รอยละ 91.8) เห็นดวยมากกวาผูมีรายไดกลุมอื่นๆ/ผูไมมีรายได 

 ประเด็นท่ี 3.2.3.2 ความคิดเห็นตอขอความ “เจาหนาที่ของรัฐสวนใหญ ไมจริงจังที่จะ

แกปญหาการลวงละเมิดทางเพศ” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 มีกฏหมายที่มีบทลงโทษตอ

ผูกระทําผิดตอการลวนลามทางเพศ และตัวชี้วัดที่ 1.3.4 กฏหมายที่มีบทลงโทษเรื่องการคามนุษย

และมีบทลงโทษเจาหนาที่ที่ไมปฎิบัติตามกฎหมาย) พบวา คนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (รอยละ 89.9) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ ผูหญิง (รอยละ 87) เห็นดวย

มากกวาผูชาย คนมีการศึกษาสูงขึ้นเห็นดวยมากกวาคนที่มีการศึกษานอย และพนักงานเอกชน (รอย

ละ 90.3) เห็นดวยมากกวาคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ  

 ประเด็นท่ี 3.2.3.3 ความคิดเห็นตอขอความ “ยังมีผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืนหรือ

ถูกทํารายรางกาย จํานวนมากกวาที่ทราบอีกหลายเทา” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 สัดสวน

ของคดีขมขืนกระทําชําเราที่เขาสูกระบวนการศาลเปรียบเทียบกับคดีที่มีผูแจงความตอเจาหนาที่

ตํารวจ และ ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 สัดสวนการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจํานวนกรณี

การทํารายคูครอง) พบวา คนที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ 91.1) เห็นดวยมากกวา

คนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ คนที่มีการศึกษาสูงขึ้น (กลุมระดับอนุปริญญารอยละ 91.8) เห็นดวย

มากกวาคนที่มีการศึกษานอยกวา กลุมพนักงานในองคกรเอกชน (รอยละ 90.6) เห็นดวยมากกวา

กลุมอาชีพอื่นๆ และผูมีรายไดสูงกวา (รอยละ 90.6 ของกลุมผูมีรายได 30,001-40,000 บาท) เห็น

ดวยมากกวาผูมีรายไดนอยกวา 

 ประเด็นท่ี 3.2.3.4 ความคิดเห็นตอขอความ “การที่สามีทุบตีภรรยาถือเปนเรื่องลิ้นกับฟน 

บุคคลภายนอกไมควรเขาไปกาวกาย” (เปนคําถามเชิงลบตอความเสมอภาคหญิงชาย) น้ัน (สอดคลอง

กับตัวชี้วัดที่ 1.3.2 มีกฏหมายที่คุมครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว ตัวชี้วัดที่ 1.3.6 มี

กฏหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส และ ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 สัดสวนการรอง

ทุกขตอพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจํานวนกรณีการทํารายคูครอง) พบวาผูที่อาศัยอยูภาคเหนือ 

(รอยละ 32) เห็นดวยมากกวาผูที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ คนที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 29.6) 

เห็นดวยมากกวาคนที่อยูในเขตเทศบาล ผูชาย (รอยละ 29.9) เห็นดวยมากกวาผูหญิง ผูมีสถานภาพ

สมรส (รอยละ 29.3) เห็นดวยมากกวาผูมีสถานภาพอื่น ผูมีการศึกษานอยกวา (รอยละ 34.6 ของคน
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ที่มีการศึกษาระดับประถมหรือนอยกวา) เห็นดวยมากกวากลุมคนที่มีการศึกษาสูงกวา คนวางงาน

และผูมีอาชีพเกษตร/ประมงเห็นดวยมากกวากลุมอาชีพอื่นๆ ผูที่มีรายไดตํ่ากวา (รอยละ 31.8 ของ             

ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท) เห็นดวยมากกวาผูมีรายไดมากกวา และผูที่มีอายุมากต้ังแต 56-65 ป 

(รอยละ 33.4) เห็นดวยมากกวากลุมอายุอื่นๆ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในประเด็นมีความชัดเจน

คือผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอย เชนระดับการศึกษา ประเภทของอาชีพที่บงชี้ถึงความ

มั่นคงของชีวิต หรือระดับรายได มีระดับความเห็นดวยตอเรื่องน้ีสูงกวาทุกกลุม 

 ประเด็นท่ี 3.2.3.5 ความคิดเห็นตอขอความ “ยังมีผูหญิงไทยอีกจํานวนมากที่ถูกลวงละเมิด

ทางเพศแตไมกลาแจงความ” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 สัดสวนของคดีขมขืนกระทําชําเราที่

เขาสูกระบวนการศาลเปรียบเทียบกับคดีที่มีผูแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ และ ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 

สัดสวนการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบกับจํานวนกรณีการทํารายคูครอง) พบวา คนที่

อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ 78.7) เห็นดวยมากกวาคนที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ ผูชาย  

(รอยละ 72.0) เห็นดวยมากกวาผูหญิง (เพียงรอยละ 70) คนที่มีสถานภาพโสด (รอยละ 73.8) เห็น

ดวยมากกวาผูมีสถานภาพสมรสอื่นๆ ผูมีการศึกษาสูงกวา (รอยละ 73.7 ของผูมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา) เห็นดวยมากกวาผูมีระดับการศึกษานอยกวาและพนักงานในองคกรเอกชน 

(รอยละ 74.5) เห็นดวยมากกวาคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ   

 การประเมินผลเจตคติของประชาชนดานศักดิ์ครีความเปนมนุษยในบริบท

ไทย 

 การประเมินผลการสํารวจเจตคติของประชาชนตอสถานภาพผูหญิงดานความเสมอภาคและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทยครอบคลุมประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับการคุกคามสิทธิของผูหญงิ

เกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาผูหญิงถูกทํารายทั้งทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนสถานภาพ

ของผูหญิงในการจะนําปญหาการลวงละเมิดทางเพศไปสูการแกไขโดยการแจงใหหนวยงานที่

รับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรับทราบปญหาของตน 

 ประชาชนสวนใหญมองวาปญหาการลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิง ยังเปนปญหาที่เรื้อรังและ

ยังไมไดรับการแกไข ซึ่งระดับความรุนแรงของปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ไดแก การกระทําที่

รุนแรงตอผูหญิง การขมขืน ตลอดจนการทํารายรางกายผูหญิง ผลการสํารวจชี้วา ประชาชนเชื่อวา
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ผูหญิงที่ประสบปญหาการละเมิดทางเพศ ยังมีจํานวนอีกมากมายกวาที่ตนเองทราบจากสื่อตางๆ ขอ

คนพบน้ีเปนเครื่องชี้วัดที่ดีในการวัดปญหาการลวงละเมิดทางเพศที่ปรากฎอยูในสังคมวายังไมไดจบ

สิ้นไป นอกจากน้ัน สังคมไทยในปจจุบันแมมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น แตผูหญิง

กลับไมไดอยูในสถานภาพที่ปลอดภัยขึ้นจากภัยคุกคามทางเพศ (ดูจากสัดสวนของความเห็นที่สูงมาก) 

ทั้งน้ี ผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือการลวงละเมิดทางเพศยังตองแบกรับความอับอาย เสียชื่อเสียงซึ่งเปนอีก

มิติของปญหาการกดขี่ทางเพศและจํานนตอความเปนจริงที่เอาเปรียบผูหญิงซึ่งตองปลอยเรื่องราวที่

เกิดขึ้นกับตนใหผานไป เน่ืองจากผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือยังไมกลาเปดเผยเรื่องการละเมิดทางเพศแก

ผูอื่นหรือเจาหนาที่ของรัฐ การลวงละเมิดทางเพศสวนใหญจะมีทิศทางที่ผูชายกระทําตอผูหญิงที่ตก

เปนเหย่ือมากกวา ในทางตรงกันขาม ประชาชนที่มีการศึกษา มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ

มากกวาจะมีความตระหนักถึงปญหาเรื่องการละเมิดทางเพศตอผูหญิงมากกวาผูที่มีโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคมนอยกวา 

 กลุมตัวอยางซึ่งถือวาเปนตัวแทนของประชากรไดอยางดี มากกวารอยละ 70 ชี้วา ปญหาการ

ลวงละเมิดทางเพศเปนปญหาที่รุนแรงเน่ืองจากผูตกเปนเหย่ือไมกลาไปแจงความ กลุมประชาชนที่มี

โอกาสทางเศรษฐกิจ เชน ผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจและประชาชนสวนใหญมีระดับความเปนอยูที่ดีกวาผูที่อาศัยอยูในสวนอื่นๆของประเทศ              

ผูมีการศึกษาและผูมีรายไดสูงชี้วา การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศใหแกเจาหนาที่

ของรัฐหรือบุคคลอื่นทราบยังเปนเรื่องที่นาอับอาย (คิดเปนรอยละ 71) ไดไมคุมเสีย การถูกลวงละเมิด

ทางเพศยังถูกมองเปนความโชคราย การถูกเอาเปรียบทางสรีระรางกายจากผูชายหรือเหตุผลตางๆที่

จะนึกได  ยังไมไดรับการยอมรับจากสังคมหรือแมแตจากครอบครัว และเปนความลอแหลมตอชีวิต 

การงานและการดํารงชีพอีกดวย การเปดขอมูลการลวงละเมิดทางเพศเปรียบไดกับการตอกยํ้าและ

ลงโทษผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือใหอยูในสภาพที่ยํ่าแยกวาเดิมอีกดวย 

 การศึกษาครั้งน้ีนําประเด็นการลวงละเมิดทางเพศดานการทํารายรางกายเขาไปในมิติ

ครอบครัว โดยศึกษาการที่สามีทํารายภรรยายังเปนเรื่องปกติหรือไมอยางไรในสังคมไทย การที่สามีทํา

รายภรรยาเคยถูกมองเปนเรื่อง “ภายในครอบครัว” เรื่องของ “คนสองคน” เรื่องของ “ผัวเมีย” 

เรื่อง”ชาวบาน” เขามาในการวิเคราะห พบวา เกือบรอยละ 30 แมจะไมใชสัดสวนที่มากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลการสํารวจในประเด็นอื่นๆ เจตคติตอการที่สามีทุบตีภรรยาถูกมองวา ไมใชเรื่อง
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ของการละเมิดทางเพศแตมองเปนเรื่องของปญหาในครัวเรือนมากกวา การสํารวจน้ียืนยันความนึกคิด

หรือสมมติฐานทางการวิจัยที่วาผูชาย (รอยละ 72 ของผูชายในการศึกษาครั้งน้ี) มีสัดสวนที่เห็นดวย

กับประเด็นน้ีมากกวาผูหญิง และเปนที่นาสังเกตวาผูที่มีสถานภาพสมรสจะยอมรับภาวะสามีทําราย

ภรรยาวาเปนเรื่องของลิ้นกับฟนมากกวาผูที่มีสถานภาพอื่นๆ ผูมีการศึกษานอย มีรายไดนอย                  

มีแนวโนมทีจะยอมรับประเด็นน้ีมากกวา คนที่มีอายุมากโดยเฉพาะกลุมผูมีอายุ 56-65 ป เปน                  

ผูมีแนวคิดเชิงอนุรักษมากกวากลุมอายุอื่น จะเห็นดวยกับเรื่องน้ีมากกวาผูที่มีอายุนอยที่มีการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติตอเรื่องดังกลาวไปแลว ปญหาการละเมิดทางเพศที่วิเคราะหประเด็นที่สามีทําราย

ภรรยาในบริบทของครอบครัวน้ัน แนวโนมของความรุนแรงของปญหามีสูงขึ้น ซึ่งพบมากในกลุมคนที่

มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจดอยกวา  เน่ืองจากกลุมคนกลุมน้ีขาดโอกาสเรียนรูคานิยมที่ถูกตอง

จึงมีปรากฎการณของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงชากวา 

 ประเด็นสุดทาย การประเมินเจตคติของประชาชนตอเรื่องการละเมิดทางเพศ พบวา ปญหา

การลวงละเมิดทางเพศจะยังเปนปญหาที่รุนแรงเน่ืองจากประชาชนใหความเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐ 

ยังไมเอาจริงเอาจังกับการแกปญหาดังกลาว หรืออาจเปนปญหาที่ตัวบทกฏหมายที่มีชองโหวที่ทําให

การดําเนินการตามกฏหมายตอผูกระทําผิดไมราบรื่นและไมสามารถแกปญหาใหแกผูหญิงที่ตกเปน

เหย่ือได ปญหาการตีความของคําวาการลวงละเมิดทางเพศยังคลุมเครือซึ่งยังเปนเหตุผลสําคัญที่

เจาหนาที่ของรัฐมองเปนอุปสรรคในการแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศทั้งที่มีเจตนาหรือไมมีเจตนา

ก็ตาม แนนอนที่สุดปญหาการลวงละเมิดทางเพศจะไมไดรับการแกไขใหหมดไปในสังคมได หาก

เจาหนาที่ยังมองประเด็นดังกลาวเปนประเด็นที่ยังไมสําคัญในสังคมไทย นอกเหนือจากการใหความรู

ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับปญหาดังกลาว การขับเคลื่อนสังคมเพื่อนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสู

คานิยมที่ถูกตอง การศึกษาครั้งน้ียืนยันวาผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจสูงมีความตระหนักถึง

ปญหาที่เจาหนาที่ของรัฐเพิกเฉยการแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศตอผูหญิงมากกวาผูที่มีโอกาส

ทางสังคมและเศรษฐกิจนอยกวา 
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  3.2.4  เจตคติดานความเสมอภาคทางสังคม 

 ผลสํารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคม แบงประเด็นทั้งหมด

ออกเปน 8 ประเด็น โดย 7 ประเด็นแรกเปนการสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางตอขอความที่

กําหนดขึ้นมาดังน้ี 

   3.2.4.1 คนไทยสวนใหญยังอยากไดลูกชายมากกวาลูกสาว (คําถามเชิงลบตอความ 

    เสมอภาคหญิงชาย) 

   3.2.4.2 สังคมไทยมองวาเรื่องการคุมกําเนิดเปนเรื่องของผูหญิงเทาน้ัน (คําถามเชิง 

    ลบตอความเสมอภาคหญิงชาย)   

   3.2.4.3 ในสภาวะยากจนลูกชายควรไดรับการศึกษามากกวาลูกสาว (คําถามเชิงลบ 

    ตอความเสมอภาคหญิงชาย) 

   3.2.4.4 ในสังคมปจจุบันหนาที่ของผูหญิงตองทํางานทั้งภายในและภายนอกบานแต 

    หนาที่ของผูชายทํางานนอกบานเพียงอยางเดียว 

   3.2.4.5 ผูชายนอกใจภรรยามักไดรับการอภัยแตผูหญิงนอกใจสามีจะถูกสังคม 

    ประณาม (คําถามเชิงลบตอความเสมอภาคหญิงชาย) 

   3.2.4.6 ลูกชายมักเปนผูดูแลพอแมในวัยชรา   

   3.2.4.7 ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า พนักงานหญิงจะถูกใหออกจากงานกอนผูชาย  

     (คําถามเชิงลบตอความเสมอภาคหญิงชาย) 

  ในสวนประเด็นขอคําถาม 3.2.4.8 ตองการวัดความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยเวลาที่ใช

เพื่อการสันทนาการและกิจกรรมครอบครัวที่ทั้งชายและหญิงมีสวนรวม โดยกําหนดใหกลุมตัวอยาง

ตองตัดสินและระบุวาเพศใด (ชายหรือหญิงเทาน้ัน) มีเวลาและปฎิบัติกิจกรรมใดมากกวา ประเด็นขอ 

3.2.4.8 ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดอีก 5 ประเด็นยอยที่แสดงรายละเอียดไวขางลางน้ี 
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  3.2.4.8 (1) ผูหญิงหรือผูชาย มีเวลาวางระหวางวันมากกวา 

  3.2.4.8 (2) ผูหญิงหรือผูชาย มีชั่วโมงการพักผอนมากกวา 

  3.2.4.8 (3) ผูหญิงหรือผูชาย ไปสังสรรคกับเพื่อนๆมากกวา 

  3.2.4.8 (4) ผูหญิงหรือผูชาย ใหเวลาแกบุตรมากกวา 

  3.2.4.8 (5) ผูหญิงหรือผูชาย ไปรับสงบุตรที่โรงเรียนมากกวา 

ตารางท่ี 3.16 รอยละของประชาชนในภูมิภาคตางๆท่ีแสดงความเห็นดวยตอประเด็น 3.2.4.1-

3.2.4.7 ดานความเสมอภาคหญิงชายทางสังคม 

 

ภาคท่ีอยูอาศัย 

 

ประเด็นดานความเสมอภาคหญิงชายในสังคม 

(รอยละ) 

3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.4.3 3.2.4.4 3.2.4.5 3.2.4.6 3.2.4.7 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 31.7 17.0 7.0 13.5 36.4 18.3 10.1 

ภาคกลาง 28.9 18.8 9.8 12.4 30.8 18.7 11.2 

ภาคเหนือ 29.5 21.0 12.0 16.6 39.5 23.4 17.6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.8 20.5 9.5 15.7 32.4 19.3 10.1 

ภาคใต 32.4 25.8 16.4 21.4 41.0 19.9 13.6 

รวม 30.1 20.2 11.1 15.9 35.5 20.1 12.6 
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 เน่ืองจากขอคําถามในสวนน้ีถูกกําหนดใหเปนขอความเชิงลบตอความเสมอภาคหญิงชาย ผล

การสํารวจพบวา ประมาณรอยละ 30 ของกลุมตัวอยางระบุวา คนไทยสวนใหญยังตองการมีลูกชาย

มากกวาลูกสาว รอยละ 20.2 มองวา หนาที่ในการคุมกําเนิดเปนหนาที่ของผูหญิงเทาน้ัน เพียงรอยละ 

11.1 มองวา ในสภาวะยากจนและจําเปน ลูกชายควรไดรับการศึกษากอนลูกสาว รอยละ15.9 ชี้วา

บทบาทของผูหญิงที่เปลี่ยนไปคือ ทํางานทั้งภายในและนอกบานในขณะที่บทบาทหนาที่ของผูชายยัง

ไมมีการเปลี่ยนแปลง รอยละ 35.5 เชื่อวา ผูชายที่นอกใจภรรยายังไดรับการอภัยมากกวาผูหญิงที่

นอกใจสามีซึ่งผูหญิงจะถูกประณาม ประมาณรอยละ 20 เชื่อวา ลูกชายจะดูแลพอแมยามชรา

มากกวาลูกสาว และในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ารอยละ 12.6 เชื่อวา พนักงานหญิงจะถูกใหออกจากงาน

กอนพนักงานชายเน่ืองจากสถานภาพความเปนผูหญิง 

 เมื่อวิเคราะหประเด็น 3.2.4.8 เกี่ยวกับการใชเวลาเพื่อการสันทนาการและกิจกรรม

ครอบครัวที่ผูหญิงและชายควรรวมกันรับผิดชอบน้ัน พบวารอยละ 65.7 เชื่อวา ชายมีเวลาวาง

ระหวางวันมากกวาผูหญิง รอยละ 66.5 ระบุวา ผูชายมีชั่วโมงการพักผอนมากกวาผูหญิง รอยละ 

90.3 ระบุวา ผูชายใชเวลาไปสังสรรคกับเพื่อนมากกวาผูหญิง เพียงรอยละ 5.6 มองวา ผูชายใหเวลา

แกบุตรมากกวาผูหญิงและสุดทายเพียงรอยละ 17.5 ชี้วา ผูชายรับผิดชอบในการรับสงบุตรมากกวา

ผูหญิงในสังคมไทยปจจุบัน สังเกตไดวาคนสวนใหญ มากกวารอยละ 60 ยังมองวา ผูชายมีชั่วโมงการ

พักผอนและมีเวลาสันทนาการมากกวาผูหญิง ขณะที่ผูหญิงจะตองรับบทบาทการดูแลลูกมากกวา

ผูชาย 

 ผลการสํารวจในประเด็น 3.2.4.1-3.2.4.7 อาจสวนทางกับผลสํารวจในขอ 3.2.4.8 ทั้งน้ี 

เน่ืองจากประเด็นที่ 3.2.4.1–3.2.4.7 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคมมากกวา

ประเด็น 3.2.4.8 (1)-3.2.4.8 (5) ที่มุงประเด็นการวัดไปที่การใชเวลาและสวนรวมในกิจกรรม

ครอบครัว รายละเอียดดังกลาวจะไดมีการอภิปรายตอไป 
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ตารางท่ี 3.17 รอยละของประชาชนในภูมิภาคตางๆท่ีแสดงความเห็นวา คนไทยในวัยทํางานสวน

ใหญ ผูชายมีเวลาหรือทํากิจกรรมตามประเด็น 3.2.4.8(1)-3.2.4.8(5) มากกวาผูหญิง ดานความ

เสมอภาคทางสังคม 

 

ภาคที่อยูอาศัย 

คนไทยในวัยทํางานสวนใหญ ผูชายมีเวลาหรือทํากิจกรรมตามประเด็น 

3.2.4.8 (1)-3.2.4.8 (5) มากกวาผูหญิง (รอยละ) 

3.2.4.8 (1) 3.2.4.8 (2) 3.2.4.8 (3) 3.2.4.8 (4) 3.2.4.8 (5) 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 64.1 67.5 88.6 3.7 16.7 

ภาคกลาง 67.9 67.6 91.1 4.6 15.6 

ภาคเหนือ 67.0 67.2 90.1 6.6 18.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 61.4 62.8 90.5 4.6 16.8 

ภาคใต 68.3 68.9 89.9 8.0 19.8 

รวม 65.7 66.5 90.3 5.6 17.5 

 

 เมื่อนําประเด็นทั้งหมด 7 ประเด็นในขอ 3.2.4.1-3.2.4.7 และประเด็นยอยในขอ 3.2.4.8 อีก 

5 ประเด็นยอยมาทดสอบความเปนอิสระตอกันกับตัวแปรภาคที่อยูอาศัย พบวาเจตคติของกลุม

ตัวอยางตอประเด็นหลัก 7 ประเด็นและประเด็นยอยอีก 5 ประเด็นขึ้นอยูกับภาคที่อยูอาศัยของกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ผลการทดสอบดังกลาวไดสรุปและนําเสนอตามตารางขางลางน้ี 
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ตารางท่ี 3.18 คาสถิติทดสอบความเปนอิสระตอกันระหวางปจจัยภาคท่ีอยูอาศัยกับเจตคติของ

ประชาชนตอความเสมอภาคทางสังคมประเด็นท่ี 3.2.4.1-3.2.4.7  

 

สถิติทดสอบ 

ประเด็น 

3.2.4.1 

ประเด็น 

3.2.4.2 

ประเด็น 

3.2.4.3 

ประเด็น 

3.2.4.4 

ประเด็น 

3.2.4.5 

ประเด็น 

3.2.4.6 

ประเด็น 

3.2.4.7 

คาไคกําลังสอง 24.97 18.89 74.98 60.75 62.34 28.28 76.13 

คาพี (p-value) 0.002 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

ตารางท่ี 3.19 คาสถิติทดสอบความเปนอิสระตอกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 ระหวาง

ปจจัยภาคท่ีอยูอาศัยกับเจตคติของประชาชนตอความเสมอภาคหญิงชายท้ังสังคมประเด็นยอยท่ี 

3.2.4.8 (1)-3.2.4.8 (5) 

สถิติทดสอบ 3.2.4.8 (1) 3.2.4.8 (2) 3.2.4.8 (3) 3.2.4.8 (4) 3.2.4.8 (5) 

คาไคกําลังสอง 60.98 52.47 32.38 62.07 46.71 

คาพี (p-value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 ประเด็นทั้ง 7 ขอ และประเด็นยอยอีก 5 ประเด็นยอยในขอ 3.2.4.8 คณะที่ปรึกษาไดทําการ

ทดสอบความเปนอิสระตอกันกับตัวแปรอื่นๆ กลาวคือ เขตที่อยูอาศัย กลุมอายุ เพศ สถานภาพสมรส 

การศึกษา อาชีพ และรายได เพี่อเขาใจเจตคติของกลุมตัวอยางวาไดรับผลจากตัวแปรอื่นภายใตที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 95 ผลการวิเคราะหดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ประเด็นท่ี 3.2.4.1 ความคิดเห็นตอ “คนไทยสวนใหญยังอยากไดลูกชายมากกวาลูกสาว”  

(ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ปถึง 60 ป มีเจตคติเชิง

บวกตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย) พบวา แมวาคาเฉลี่ยรอยละของกลุมตัวอยาง

ทั้งหมดจะอยูที่รอยละ 30.1 แตเมื่อวิเคราะหแยกกลุมพบวาผูชาย (รอยละ 32.7) เห็นดวยมากกวา
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ผูหญิง คนโสด (รอยละ 34.5) จะเห็นดวยมากกวาคนที่ไมโสด ผูที่ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง          

(รอยละ 32.1) เห็นดวยมากกวาอาชีพอื่น คนย่ิงอายุนอย (รอยละ 35.6 ของคนกลุมอายุ 18-24)  

เห็นดวยมากกวาคนที่มีอายุมากกวา 

 ประเด็นท่ี 3.2.4.2 ความคิดเห็นตอ “สังคมไทยมองวาเรื่องการคุมกําเนิดเปนเรื่องของผูหญิง

เทาน้ัน” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ปถึง 60 ป                 

มีเจตคติเชิงบวกตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย) พบวา คาเฉลี่ยรอยละของ             

กลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับรอยละ 20.2 แตคนที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 21.7) เห็นดวย

มากกวาคนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล คนมีการศึกษานอยกวา (รอยละ 28 ของผูมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาผูมีการศึกษาสูงกวา ผูมีอาชีพเกษตร/ประมง (รอยละ 

28.4) เห็นดวยมากกวาผูประกอบอาชีพอื่นๆ ผูมีรายไดนอย (รอยละ 24 ของผูมีรายไดนอยกวา 

10,000 บาท) เห็นดวยมากกวาผูมีรายไดสูงกวา ผูมีอายุมาก (รอยละ 22.5 ของผูมีอายุระหวาง                

56-65 ป) เห็นดวยมากกวาผูมีอายุนอยกวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอประเด็นที่ผูหญิงมีหนาที่

ในการคุมกําเนิดน้ียังไดรับการสนับสนุนในสัดสวนที่สูงกวาคารอยละเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญสําหรับกลุม

ผูมีโอกาสดอยกวาทางสังคมและเศรษฐกิจถึงแมวาความเห็นของประชาชนจะไมไดสูงนักในประเด็นน้ี

ก็ตาม 

 ประเด็นท่ี 3.2.4.3 ความคิดเห็นตอ “ถายากจนและมีความจําเปน ลูกชายควรที่จะไดรับ

การศึกษามากกวาลูกสาว” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ความเสมอภาคในสิทธิทางสังคมของ

สตรีในเมืองและชนบท การไดรับการศึกษาและเขารวมโครงการการศึกษาทุกโครงการ และมาตรฐาน

ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 อัตราสวนหญิงชายในการสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปไมตางกัน) สัดสวนของ

กลุมตัวอยางที่เห็นดวยตอประเด็นน้ีไมสูง (คาเฉลี่ยรอยละ 11.1 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด)แตพบวา

ผูชาย (รอยละ 12.3) เห็นดวยมากกวาผูหญิง คนที่มีการศึกษานอยกวา (รอยละ 15.3 ของผูมี

การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาผูมีการศึกษาสูงกวา คนที่ประกอบอาชีพ

เกษตร/ประมง เห็นดวยมากกวาผูประกอบอาชีพอื่นๆ และผูที่มีรายไดนอยกวา (รอยละ 13.4 ของผูมี

รายไดไมเกิน 10,000 บาท) เห็นดวยมากกวาผูที่มีรายไดสูงกวา ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับการ

อภิปรายในประเด็นอื่นๆที่วาคนที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยกวามีแนวโนมที่มอีคติตอผูหญิง

สูงกวาคนที่มีโอกาสทางสังคมมากกวา 
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 ประเด็นท่ี 3.2.4.4 ความคิดเห็นตอ “ในสังคมปจจุบันหนาที่ผูหญิงไทยตองทํางานทั้งนอก

บานและในบาน แตหนาที่ผูชายทํางานนอกบานเพียงพอแลว” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 

ความเสมอภาคในสิทธิทางกฏหมาย ความเทาเทียมกันในดานความสามารถ และตัวชี้วัดที่ 1.3.6 มี

กฏหมายประกันสิทธิความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส) วัตถุประสงคของการวัดดวยขอ

คําถามน้ี เปนการวัดการเปลี่ยนแปลงของคานิยมในอดีตถึงปจจุบันที่วา ผูชายเปนผูนําของครอบครัว

และผูหญิงถูกมองเปนผูดูแลบานและดูแลลูกๆ มาจนถึงผูหญิงที่เปนสมาชิกในครอบครัวมีความจําเปน

ทางเศรษฐกิจที่ตองออกมาทํางานเพื่อใหไดรายไดทางเศรษฐกิจมาจุนเจือครอบครัวตนเอง

เชนเดียวกับผูชายอยางที่ปรากฏเห็นชัดในปจจุบัน แตคานิยมที่เห็นผูชายเปนใหญในครอบครัวอาจไม

มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจไดรับการเปลี่ยนแปลงนอยมาก การศึกษาน้ีพบวา ผูที่มีการศึกษาตํ่ากวา 

(รอยละ 19.9 ของผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาผูที่มีการศึกษาสูง

กวา ผูไมมีงานทํา (รอยละ 21.3) และผูประกอบอาชีพเกษตร/ประมง (รอยละ 20.0) เห็นดวย

มากกวาผูประกอบอาชีพอื่นๆ และผูที่มีรายไดนอยกวา (รอยละ 17.9 ของผูมีรายไดไมเกิน 10,000 

บาท) เห็นดวยมากกวาผูที่มีรายไดสูงกวา 

 ประเด็นท่ี 3.2.4.5 ความเห็นตอ “ผูชายนอกใจภรรยา มักจะไดรับการอภัยแตผูหญิงที่

นอกใจสามีจะถูกสังคมประณาม” (ตามตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ปถึง 

60 ป มีเจตคติเชิงบวกตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย) คาเฉลี่ยรอยละ 35.5 ของ

กลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับประเด็นน้ี พบวา ปจจัยภาคที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางเพียงปจจัยเดียว

เทาน้ันที่มีอิทธิพลตอเจคตคติประเด็น 3.2.4.5 กลาวคือผูที่อาศัยอยูในภาคใตมีสัดสวนที่เห็นดวยกวา

ผูที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ แตปจจัยอื่นๆ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

ไมสามารถอธิบายความแตกตางของเจตคติตอประเด็นดังกลาวได ทั้งน้ี ขออธิบายตอความไมแตกตาง

ทางเจตคติของกลุมตัวอยางอาจมีผลมาจากการที่คนทุกกลุมที่ถูกแบงแยกตามปจจัยประชากร และ

ปจจัยสังคมและเศรษฐกิจ มีระดับเจตคติในระดับใกลเคียงกันและไมพบความแตกตางในเจตคติอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ประเด็นท่ี 2.4.6 ความคิดเห็นตอ “ลูกชายมักจะเปนผูดูแลพอแมที่อยูในวัยชรา” (ตาม

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ปถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวก

ตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย) พบวาผูชาย (รอยละ 23) เห็นดวยมากกวาผูหญิง 
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คนโสด (รอยละ 22.2) เห็นดวยมากกวาคนไมโสด คนมีการศึกษาตํ่ากวา (รอยละ 23.3 ของผูมี

การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา) เห็นดวยมากกวาผูมีการศึกษาสูงกวา คนที่ประกอบอาชีพ

รับจางทั่วไป (รอยละ 25.1) ตามดวย นักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 24.1) เห็นดวยมากกวาผูประกอบ

อาชีพอื่นๆ ผูที่มีรายไดตํ่ากวา (รอยละ 22.4) เห็นดวยมากกวาผูที่มีรายไดสูงกวา และผูที่มีอายุ

ระหวาง 18-24 ป (รอยละ 25.4) เห็นดวยมากกวาผูที่มีอายุระหวาง 56-65 ป (รอยละ 23.6) 

 จากประเด็นดังกลาว สัดสวนของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับประเด็นที่วาลูกชายยังเปนผูดูแล

พอแมยามแกถือวาตํ่า ดังน้ัน อาจพอสรุปไดวาบทบาทการเลี้ยงดูพอแมยามชราอาจเปนเรื่องของ

ผูหญิงหรือเปนความรับผิดชอบรวมของลูกชายและลูกสาวก็ได ในกลุมผูที่เห็นดวยกับคํากลาวที่วาลูก

ชายเลี้ยงดูพอแมมากกวา ในกลุมของผูมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยจะมีสัดสวนของเจตคติที่

เห็นดวยตอประเด็นดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมน้ีจะมคีวามเขาใจตอประเด็นหญิงชาย

ไมมากนัก 

 ประเด็นท่ี 3.2.4.7 ความคิดเห็นตอ “ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าพนักงานหญิงจะถูกใหออกจาก

งานกอนพนักงานชาย” (ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 สิทธิการทํางาน ซึ่งถือวาเปนสิทธิอัน

แบงแยกมิไดของมนุษยทุกคน ความเสมอภาคในการจางงาน การเลือกอาชีพ) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่รอย

ละ 12.6 ผูหญิง (รอยละ 13.5) เห็นดวยมากกวาผูชาย ผูที่มีสถานภาพโสด (รอยละ 14.4) เห็นดวย

มากกวาผูที่มีสถานภาพสมรส ผูวางงาน (รอยละ 16.3) นักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 15) เห็นดวย

มากกวาผูประกอบอาชีพอื่นๆ และผูไมมีรายได (รอยละ 13.9) และผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 

(รอยละ 13.6) เห็นดวยมากกวาผูที่มีรายไดสูงกวา 

 ประเด็นท่ี 3.2.4.8 เจตคติของประชาชนตอประเด็นยอย 2.4.8 ที่เกี่ยวของกับ “คนไทยใน

วัยทํางานสวนใหญผูชายหรือผูหญิงมีเวลาวางและประกอบกิจกรรมครอบครัวมากกวากัน” น้ัน (ตาม

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนหญิงชายในชวงอายุต้ังแต 12 ปถึง 60 ป มีเจตคติเชิงบวก

ตอเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย และ ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 สิทธิการทํางาน ซึ่งถือวาเปน

สิทธิอันแบงแยกมิไดของมนุษยทุกคน ความเสมอภาคในการจางงาน การเลือกอาชีพ) พบวา 
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  ประเด็น 3.2.4.8 (1) ความเห็นตอขอความ “ผูหญิงหรือผูชาย” มีเวลาวางระหวาง

วันมากกวา” พบวา ผูหญิง (รอยละ 69.2) มองวา ผูชายมเีวลาวางมากกวาตนเอง และขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 71.8) เห็นดวยวา ผูชายมีเวลาวางมากกวาผูหญิง 

  ประเด็นท่ี 3.2.4.8 (2) ความคิดเห็นตอ “ผูหญิงหรือผูชายมีชั่วโมงการพักผอน

มากกวา” น้ัน พบวาผูหญิง (รอยละ 70.2) ชี้วา ผูชายมีชั่วโมงการพักผอนมากกวา ผูมีการศึกษาสูง

กวา (รอยละ 69.7) ของผูมีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา) มองวา ผูชายมีชั่วโมงการพักผอน

มากกวาและขาราชการ/พนักงานรัฐวิสหากิจ (รอยละ 71.3) ตามดวยพนักงานเอกชน (รอยละ 68)             

ชี้วาผูชายมีเวลาพักผอนมากกวาในชีวิตประจําวัน 

  ประเด็นท่ี 3.2.4.8 (3) ความคิดเห็นตอ “ผูชายหรือผูหญิงไปสังสรรคกับเพื่อน

มากกวา” พบวา กลุมผูวางงาน (รอยละ 92.9) และกลุมพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ (รอยละ 91.6) 

เห็นวาผูชายไปสังสรรคกับเพื่อนมากกวาผูหญิงในสัดสวนที่สูงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบ

ความแตกตางของเจตคติเมื่อนําตัวแปรอื่นๆเขามาพิจารณา 

  ประเด็นท่ี 3.2.4.8 (4) ความคิดเห็นตอ “ผูหญิงหรือผูชายใหเวลาบุตรมากกวา” 

พบวา ผูชาย (รอยละ 6.9) ชี้วาผูชายใหเวลาบุตรมากกวา ตัวแปรอื่นๆไมสามารถอธิบายเจตคติได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ประเด็นท่ี 3.2.4.8 (5) ความคิดเห็นตอ “ผูหญิงหรือผูชายไปรับสงบุตรมากกวา”  

ผูที่อาศัยอยูภาคกลาง (รอยละ 82.6) มองวา ผูหญิงไปรับสงบุตรมากกวา ผูหญิง (รอยละ 86.7) ชี้วา

ตนเองไปรับ-สงบุตรมากกวา ผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา (รอยละ 83.9) เห็นวา

ผูหญิงไปรับ-สงบุตรมากกวาชาย พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ (รอยละ 83.9) ชี้วา ผูหญิงไปรับ-สง

บุตรมากกวาชายและผูไมมีรายได (รอยละ 83.6) ตามดวยผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท (รอยละ 

82.9) ชี้วา ผูหญิงทําหนาที่รับสงบุตรมากกวาผูชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ความสัมพันธของกิจกรรมของครอบครัวในการไปรับสงบุตรที่โรงเรียนและตัวแปรประชากร

และตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจไมใชเชิงเสนตรง (Curvilinear) กลาวคือ เมื่อระดับโอกาสทาง

สังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางสูงขึ้น เจตคติเกี่ยวกับหนาที่ในการรับสงบุตรเปน
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หนาที่ของผูชายสูงขึ้น แตถึงระดับหน่ึงเทาน้ัน เมื่อโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางอยู

ในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางกลับมีความเห็นวาผูหญิงควรเปนผูรับผิดชอบในการรับสงบุตรอยูดี 

 การประเมินผลเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคทางสังคม 

 ผลการสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคทางสังคมไดครอบคลุมประเด็นอคติ

ของสังคมที่มองวาผูชายยังเปนเพศที่ไดเปรียบกวาผูหญิงทั้งในภายในครัวเรือน ตลอดจนกิจกรรม

สันทนาการ การศึกษาครั้งน้ีแมจะชี้วา เพียงรอยละ 30 ของประชาชนที่มองวา การมีลูกชายดีกวาลูก

สาวยังปรากฏอยู เมื่อวิเคราะหอยางลึกซึ้งจากขอมูลที่ไดรวบรวม พบวา ในกลุมผูชายกันเอง ผูที่มี

โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยกวายังมีสัดสวนที่สูงกวากลุมอื่นที่เห็นวาการมีลูกชายยอมดีกวาลูก

สาว เหตุผลที่สามารถใชในการอธิบายปรากฏการณขางตน มาจากพื้นฐานของเหตุผลทางเศรษฐกิจที่

ยังมองวาลูกชายหรือผูชายเปน “แรงงาน” สําคัญดานเศรษฐกิจใหแกครอบครัวตนเอง เปนเสาหลัก

ใหแกพอและแมไดพึ่งพา และในฐานะผูสืบสกุลอยางแทจริงตามความเชื่อของสังคมไทย แตการมีลูก

สาวเปนเพียง “แรงงาน” ในครัวเรือนที่สังคมไทยยังไมไดกําหนดคาตอบแทนเชิงเศรษฐกิจหรือมี

คาตอบแทนที่แปลงเปนตัวเงินไดอยางเดนชัด ประเด็นที่สองที่สามารถอธิบายได คือ การที่ถือวาผูชาย

ยังเปนผูสืบสกุลของตนเองเชิงสายเลือดเทาน้ัน แตลูกผูหญิงจะตองออกไปมีเหยามีเรือนไปสราง

ครอบครัวของตนกับผูชายในสกุลอื่น แมแตจะมีผูสืบทายาทในลําดับตอไปก็ไมไดสรางความเปน

ปกแผนใหแกตนเทากับลูกชาย แมวาความคิดที่ตองการมีลูกชายมากกวาลูกสาวจะนอยลงตามลําดับ

ตามสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงขึ้น คนไทยสวนใหญยังอยูในสภาวะยากจนจึงทําใหความ

เชื่อน้ียังเดนชัดอยูในสังคมไทย 

 เมื่อนําขอมูลเจตคติของประชาชนเกี่ยวกับความไดเปรียบของผูชายในการเขารับการศึกษา 

หนาที่การเลี้ยงดูพอแมยามชรา และความไดเปรียบของผูชายในการทํางานภายใตเงื่อนไขเศรษฐกิจที่

ตกตํ่าแลว ในภาพรวม สัดสวนของประชาชนที่เห็นดวยกับประเด็นเหลาน้ียังเปนสัดสวนไมถึงกึ่งหน่ึง

หรือรอยละ 50 แตผูที่มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนอยกวามีแนวโนมที่จะเลือกปฎิบัติตอผูหญิง

ดวยอคติมากกวาผูมีการศึกษา ผูมีรายไดสูงและประกอบอาชีพตามความรู 

 เมื่อนําประเด็นการคุมกําเนิดที่มองวาเปนหนาที่ของผูชาย การที่สังคมยังใหอภัยแกผูชายที่

นอกใจภรรยาตนเองมากกวาผูหญิงที่กระทําสิ่งดังกลาว แมวาประชาชนไมถึงรอยละ 40 เชื่อวาผูหญิง
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ควรตองคุมกําเนิดเอง ขอคนพบอาจสรุปไดวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 60 มองเรื่องการ

คุมกําเนิดเปนเรื่องของทั้งสามีและภรรยา หรือสามีเพียงอยางเดียว หากขอสรุปดังกลาวไมเปนจริง 

คณะที่ปรึกษาเชื่อวาคําวา การศึกษาพฤติกรรม “การคุมกําเนิด”ของชายและหญิงจะตองไดรับการ

ตีความมากกวาน้ีในอนาคต และสังคมยังปฏิบัติตอผูหญิงที่นอกใจสามีแยกวาการที่ผูชายนอกใจ

ภรรยา แมวาจะไมมีขอมูลพื้นฐานเปรียบเทียบใหเห็นในตอนน้ี การศึกษาพอสรุปไดวา อคติที่เกิดขึ้น

และยังมีอยูในสังคมไทยเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในประเด็นดังกลาว กลุมคนที่มีรายไดนอย 

ประกอบอาชีพเกษตรที่ตองการแรงงานของลูกชาย ตลอดจนผูมีการศึกษานอยยังคงเปนกลุมที่มี

สัดสวนที่ยังขาดความเขาใจประเด็นความเสมอภาคชายหญิงในสังคมไทยอยู 

 ความเปนจริงที่เกี่ยวของกับการกดขี่ทางเพศที่ปรากฏอยูในสังคมไทยสามารถที่จะอธิบายได

อยางดีจากตัวแปรภาวะความดอยพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจน้ัน คณะที่ปรึกษาเชื่อวาปญหาความ

ยากจนไมวาเชิงสัมพัทธหรือเชิงแทจริง ปญหาการขาดโอกาสทางสังคม การเขาไมถึงแหลงขอมูลที่

ถูกตองและสําคัญเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภานภาพของ

ผูหญิง ลวนเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงที่ทําใหปญหาการกดขี่ทางเพศที่แสดงออกมาในรูปแบบของการ

ถูกเลือกปฏิบัติที่มีความรุนแรงและปรากฎอยูในสังคม 

 การอภิปรายในสวนน้ี จะย่ิงมีความนาสนใจมากขึ้น เมื่อคณะที่ปรึกษานําปจจัยดานการ

จัดการเวลาและกิจกรรมที่เปนพื้นฐานด้ังเดิมของครอบครัวเขามาพิจารณา ขอมูลสวนน้ีจะทําใหผูอาน

เห็นภาพภาวะความไมเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยชัดเจนมากขึ้น โดยมีขอสนับสนุนจากการศึกษา

น้ี คือ ความคิดเห็นของประชาชนตอหนาที่และบทบาทของหญิงชายจะมีความเที่ยงตรงมากขึ้นไป

ตามตัวแปรของสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษาครั้งน้ียังคนพบขอตอกยํ้าที่วา ผูชายยังมีเวลาวาง

ระหวางวันมากกวาผูหญิง สังคมยังมองวาผูชายยังเปนผูมีโอกาสออกไปสังสรรคกับเพื่อน  ๆไดมากกวา 

ซึ่งหากพิจารณาวาทั้งผูชายและผูหญิงตางมีจํานวนชั่วโมงที่เทากันในแตละวัน ผูชายไทยมีโอกาสทํา

เรื่องสวนตัวและทํากิจกรรมทางสันทนาการมากกวาผูหญิงอยูดี ขอมูลในสวนน้ียังตอกยํ้าวาผูชายยังมี

ความรับผิดชอบตองานและครอบครัวนอยกวาผูหญิง ซึ่งหากมองปจจัยเวลาเปนแนวเสนตรง ผูหญิง

ยังคงตองเปนผูเสียสละเวลาในกิจกรรมครอบครัวมากกวาผูชายอยูดี 

 การศึกษาพบวา ประชาชนจํานวนสูงมากยังมองวาผูหญิงยังตองใหเวลาแกบุตรและตองไป

รับสงบุตรมากกวาเมื่อเทียบกับสัดสวนของผูชายที่กระทําอยู 
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 หากวิเคราะหโดยผิวเผินเรื่องเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายที่เกี่ยวกับ

กิจกรรมในครอบครัวที่สามีและภรรยา พอและแมควรเขามามีสวนรวมน้ัน ผลการสํารวจครั้งน้ี

ชี้ใหเห็นชัดวา บทบาทและสถานภาพของผูหญิงในสังคมและในครัวเรือน ยังไมไดรับการแกไขใหเปน

ธรรมอยางแทจริง คานิยมเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายยังถือวาเปนประเด็นที่ตองใสใจทั้งในเชิง

วิชาการและเชิงปฎิบัติตอไป 
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4.  ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การอภิปรายในสวนที่ 4 น้ี แบงการอภิปรายออกเปนสามสวนหลักๆ คือ ขอจํากัดในการ

ประเมินสถานการณความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย ขอสรุปจากการสํารวจครั้งน้ี และ 

ขอเสนอแนะการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณความเสมอภาคหญิงชาย รายละเอียดในแตละสวนมี

ดังตอไปน้ี 

 

4.1 ขอจํากัดในการประเมินสถานการณความเสมอภาคหญิงชายใน

สังคมไทย  

 

  การประเมินสถานการณความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยใหถูกตองและใกลเคียงสภาพ

ความเปนจริงที่สุดน้ันไมใชเรื่องงายแตอยางใด ทั้งน้ี คณะที่ปรึกษาไดตระหนักดีถึงปญหาดังกลาวเปน

อยางดีและสามารถสรุปขอจํากัด (Constraints) ในการประเมินเรื่องดังกลาวไดดังตอไปน้ี 

  4.1.1  การวัดเจตคติของประชาชนตอความเสมอภาคหญิงชายน้ัน มีมิติที่เขามาเกี่ยวของ

หลายมิติพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนความเสมอภาคหญิงชายในมิติของสังคม ความเสมอภาคหญิงชายใน

มิติของเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนความเสมอภาคหญิงชายในระดับครอบครัว มิติเหลาน้ีลวนมี

ผลตอความเสมอภาคหญิงชายอยางลึกซึ้งและซับซอน และการทําความเขาใจตอความเสมอภาคหญิง

ชายเพียงดานใดดานหน่ึงแทบจะไมมีประโยชนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ หากไม

คํานึงถึงอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไดอยูในกรอบการศึกษา คณะที่ปรึกษาไดสํารวจเรื่องดังกลาว

และมีความตระหนักตอความสัมพันธที่ซับซอนของมิติที่มีความหลากหลายขางตน รวมทั้ง ตัวแปร

ตางๆ ที่อาจมีผลตอการศึกษา การสํารวจความเสมอภาคหญิงชายย่ิงมีความยุงยาก เมื่อตองออกแบบ

เครื่องมือชี้วัดเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การ

เลือกกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากร การทําความเขาใจตอประเด็นตางๆ ตลอดจนการ

เปรียบเทียบผลการสํารวจ ที่ไมมีขอมูลฐานที่ถูกตองใหเปรียบเทียบไดในเวลาน้ี ทั้งน้ี การศึกษาความ
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เสมอภาคหญิงชายในแตละสังคมยังมีตัวแปรวัฒนธรรมที่อิทธิพลตอเรื่องน้ีอยูดวย ดังน้ัน การศึกษา

เจตคติประชาชนตอความเสมอภาคหญิงชายในแตละสังคมจึงมีคุณคาในตัวเอง และเปนการยากที่จะ

นําผลการศึกษาที่ตางวัฒนธรรมมาเปรียบเทียบ ความพยายามที่จะทําความเขาใจเรื่องความเสมอภาค

หญิงชายในสังคมไทยโดยไมคํานึงถึงผลกระทบของตัวแปรวัฒนธรรม จะทําใหการตีความการประเมิน

เรื่องดังกลาวผิดจากฐานคติที่ถูกตองและไมสะทอนความเปนจริงของปญหาแตอยางใด 

  4.1.2  เครื่องมือที่ใชวัดความเสมอภาคหญิงชาย ณ เวลาหน่ึงตองคํานึงถึงความเที่ยงตรงทาง

เน้ือหา (Content Validity) ที่ตองการวัด และความถูกตองในการสํารวจ (Reliability) น้ัน นักวิจัย

ไดตระหนักอยางดีวาระดับความสําคัญของขอคําถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวัดมีระดับความสําคัญ

รายขอที่แตกตางกัน คณะที่ปรึกษาไดตระหนักอยางดีวานํ้าหนักของแตละตัวชี้วัดมีความแตกตางกัน

แมตัวชี้วัดน้ันจะวัดสิ่งเดียวกันก็ตาม 

  4.1.3  การวัดเจตคติของประชาชนตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย เปนกิจกรรมที่ตอง

กระทําอยางจริงจังและมีความตอเน่ือง เพื่อพัฒนาขอมูลฐาน (Baseline Data) และใชเปนบรรทัด

ฐานในการวัดความคืบหนา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ตลอดจนการทําความเขาใจสถานภาพความ

เสมอภาคหญิงชายไดอยางเปนระบบ สามารถเปรียบเทียบไดโดยปราศจากอคติ และเปนกลไกที่

สําคัญในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเจตคติในสังคม ดวยเหตุน้ี การวัดเจตคติของประชาชน

อยางผิวเผิน โดยไมมีการรวบรวมขอมูลดังกลาวอยางจริงจังและถูกตอง เพื่อใชขอมูลเกี่ยวกับเจตคติ

ของสังคมมาตัดสินสถานภาพของปญหาความเสมอภาคหญิงชายเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงและเปน

อันตรายตอสังคมอยางมากและเปนสิ่งที่ไมควรกระทําอยางย่ิง 

  4.1.4  สืบเน่ืองจากขอ 4.1.2 ที่ไดกลาวมาแลว การศึกษาเจตคติของประชาชนตอปญหา

ความเสมอภาคหญิงชายที่พยายามจะชี้หรือตัดสินสถานภาพของปญหาเรื่องดังกลาวจากตัวเลข             

รอยละของการสํารวจเพียงอยางเดียว เปนประเด็นที่ตองใชความระมัดระวัง เน่ืองจากขอมูลรอยละที่

นําเสนอเปนการอธิบายสถานการณความเสมอภาคหญิงชาย ณ เวลาหน่ึง แตไมไดบงบอกแนวโนม

ของสถานการณแตอยางใด ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจตองมาจากเครื่องมือหรือ ในที่น้ี คือ

แบบสอบถามที่มีความแมนยําสูง มีความเที่ยงตรงสูง การสรางเครื่องมือวัดเจตคติของประชาชนใน

เรื่องดังกลาวตองไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญหลายๆสาขาพรอมๆกัน เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัด

เจตคติจากกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนประชากรอยางแทจริง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองน้ัน ตองมี
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การควบคุมระเบียบวิธีวิจัยเปนอยางดี ถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลการวิเคราะหไดตลอดเวลา 

  4.1.5  การแปลผลการสํารวจเจตคติประชาชนตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย ตอง

คํานึงถึงความแตกตางของแนวคิดอื่นๆ ระหวางภาวะความเสมอภาคหญิงชาย การแบงบทบาททาง

เพศตลอดจน ภาวะการกดขี่ทางเพศ ดังน้ัน การตีความขอมูลจากการสํารวจ และอภิปรายผลการ

สํารวจ ตองคํานึงขอทับซอนอยางระมัดระวังอีกดวย 

 

4.2 ประเด็นสําคัญจากการสํารวจ 

   

  การศึกษาเจตคติของประชาชนตอประเด็นความเสมอภาคชายหญิงในครั้งน้ี ไดใสใจใน

ประเด็นที่กลาวมาขางตนทั้งหมดและมีการตรวจสอบขอมูลจากหลายฝายใหไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอน

ปญหาและความเปนจริงตอเรื่องความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยใหมากที่สุด 

 ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชายในครั้งน้ี 

สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังตอไปน้ี 

  4.2.1  จากประเด็นความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย การศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา 

ประเด็นความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย มีทิศทางที่เอื้อตอการสรางสังคมใหมีความสมดุล

ทางการพัฒนา ผลการสํารวจบทบาทของผูหญิงจากประชาชนมีแนวโนมที่ดีขึ้นและไดรับการยอมรับ

มากขึ้นจากสังคม (ทั้งน้ี ดูจากสัดสวนรอยละที่เกี่ยวของกับประเด็นบทบาทผูหญิงจากการสํารวจครั้ง

น้ี) ไมวาจะเปนความเสมอภาคของผูหญิงในฐานะของลูกสาวในครอบครัว การเปดโอกาสใหผูหญิง

ไดรับการศึกษาใหเทาเทียมผูชาย โอกาสในการจางงานของผูหญิงไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น โอกาสที่จะ

สงเสริมใหผูหญิงเปนผูนําในชุมชนหรือองคการ ตลอดจนบทบาททางเพศระหวางสามีและภรรยา พอ

และแม ก็มีแนวโนมที่สอดคลองกับความพยายามที่จะขับเคลื่อนความเสมอภาคของผูหญิงใหเทากับ

ผูชาย 

  4.2.2  ประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย เมื่อนําสถานภาพของลูกสาวและลูกชายใน

สังคมไทยมาเปนปจจัยเปรียบเทียบ พบวา ลูกสาวหรือผูหญิงยังถูกมองในฐานะผูที่เปนภาระใหแก
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ครอบครัวมากกวาลูกชาย แมวาสังคมจะมองวาผูหญิงมีสิทธิที่จะไดรับการตอบสนองสิทธิพื้นฐานของ

ความเปนมนุษยที่ เทากับผูชายแลว มีประชาชนอีก “จํานวนไมนอย” (ซึ่งแสดงไวในตาราง

ประมวลผล) ยังมีมโนภาพของลูกผูหญิงที่ดอยกวาลูกชาย ไมวาจะเปนประเด็นโอกาสที่ลูกสาวอาจ

สรางความเสื่อมเสียใหแกครอบครัวสูงกวาลูกชาย ปญหาที่ผูหญิงยังไมไดรับความเปนธรรมทาง

สถานภาพสมรส ปญหาที่ผูหญิงตองตกเปนเหย่ือการละเมิดทางเพศที่ผูหญิงยังตองแบกรับปญหาน้ี

อยางหนัก ตลอดจนปญหาการไมไดรับการสงเสริมใหเปนผูนําอยางจริงจังในทุกระดับ 

  4.2.3  สื่อและบทบาทของสื่อ ถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญย่ิงในการสงสริมความเสมอ

ภาคหญิงชายในสังคม สื่อ ในการศึกษาครั้งน้ี เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ดานหน่ึงยังตอกยํ้าให

สถานภาพของผูหญิงอยูในฐานะเปนผูมีความเสียเปรียบทางเพศผานการตอกยํ้าภาพลักษณที่ผูหญิง

ถูกมองเปนวัตถุทางเพศ แตอีกดานหน่ึง สื่อก็ถือเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะชวยกระตุน

ใหผูหญิงรูจัก และเขาใจสถานภาพของตนเองดีขึ้น และสื่อยังเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ชวยชี้

ปญหาชองวางระหวางเพศตลอดจนเปนแรงเสริมที่มีประสิทธิภาพในการเปดโอกาสใหผูหญิงทราบถึง

สิทธิของตนในสังคม การศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาบทบาทของสื่อทั้งสองดานไมวาจะเปนการนําเสนอ

ขาวสาร ภาพลักษณของผูหญิงในทางที่ไมถูกตอง ขณะเดียวกันเปนแหลงขอมูลที่ดีใหผูหญิงไดทราบ

ถึงสิทธิของตน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

  4.2.4  ปจจัยที่สําคัญในการวิเคราะหความเสมอภาคหญิงชายมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมไทย การศึกษาชี้วา ในสังคมที่มีระดับการพัฒนานอยไมวา

จะเปนปจจัยดานการศึกษา อาชีพและรายได จะมีผลโดยตรงตอปญหาการกดขี่ทางเพศที่ผูหญิงเปน   

ผูเสียเปรียบ การศึกษาชี้วา ระดับการตระหนักตอความสําคัญความเสมอภาคหญิงชายจะเกิดขึ้น เมื่อ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาไดแก การศึกษา อาชีพและรายไดตองไดรับการพัฒนาแลว การศึกษา

น้ีชี้ใหเห็นชัดเจนวาปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมที่มี

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตํ่า 

   จากการศึกษา ปจจัยระดับของการพัฒนาเปนตัวชี้วัดที่มีประโยชนและชัดเจนอยาง

ย่ิงที่ผูหญิงในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียของเศรษฐกิจกึ่งหน่ึง จะไมไดรับผลประโยชนใดๆจากการพัฒนา

แตอยางใด หากความเปนอยูของครอบครัวและของสังคม ยังไมไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง ผูหญิงยัง
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เปนผูเสียผลประโยชนของตนเองใหแกผูชายในกระบวนการพัฒนาที่พยายามขจัดความ “ดอย

พัฒนา” ออกจากสังคมไทยอีกดวย 

  4.2.5  แมวาแนวโนมและทิศทางบทบาทของผูหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ตาม 

บทบาทสําคัญๆและคานิยมบางประการที่อยูในสังคมและในระดับครอบครัว ยังไมไดรับการปรับปรุง

และพัฒนาไปในทางที่สอดคลองกับแนวทางสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเลย ความเสมอภาคหญิง

ชายในครอบครัวถือเปนปจจัยที่สําคัญที่จะพัฒนาความเสมอภาคหญิงชายในระดับองคการหรือสังคม

ตอไป 

ตัวอยางเชน การที่สังคมมองวา การเลี้ยงดูบุตรต้ังแตการใหเวลาแกบุตร การดูแลบุตร การ

ไปรับไปสงโรงเรียนน้ัน ยังคงเปนหนาที่ของผูหญิงอยูดีน้ันและสัดสวนของผูที่เห็นดวยกับบทบาทของ

ผูหญิงดังกลาวยังอยูในระดับที่สูง สะทอนถึงคานิยมของสังคมที่เทิดทูนผูชายยังปรากฏเดนชัดอยู 

ในทางเดียวกัน ผูหญิงยังตกเปนเชลยที่ตองทํางานหนักกวาชายและมีเวลาในการสันทนาการนอยกวา

ชาย หลักฐานที่ปรากฏอยูในการศึกษาครั้งน้ีมีมากพอที่จะชี้วา บทบาท หนาที่และสถานภาพของ

ผูหญิงในครัวเรือนยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลงหรือไดรับการแบงเบาจากผูเปนสามีหรือผูเปนพออยาง

เหมาะสมและพอเพียง 

 ผลการสํารวจเจตคติของประชาชนในครั้งน้ี ถือวาเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางย่ิงที่ชี้แนวโนม

และปญหาความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยที่ควรไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเน่ืองตอไป 

 

4.3  ขอเสนอแนะ  

 

  การศึกษาในเชิงสํารวจเจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชายครั้งน้ี ไดใหผลใน

เชิงคุณภาพและปริมาณมากกวาที่ไดคาดหวังไวในตอนแรก  ถาจะเปรียบเทียบวาเปนการลงทุนใน

งานหน่ึง  เราสามารถจะตอบไดอยางภาคภูมิใจวาไดรับผลตอบแทนอยางร่ํารวยและคุมคาย่ิง ทั้งน้ี 

นอกจากจะไดคําตอบและการวิเคราะหตามวัตถุประสงคแลว  เรายังไดความกระจางในมิติอื่นๆ ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย และปฏิบัติการไดอีกดวย งานชิ้นน้ียังไดชวยยืนยันและ
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สรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นความเสมอภาคหญิงชายใน

สังคมไทยตอไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

 

  4.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   4.3.1.1  การรณงคเรื่องความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยควรดําเนินการตอไป

อยางตอเน่ืองแบบไมยอทอ  ถึงแมปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเรื่องน้ีเสมือนมีมากมาย แตงาน

สํารวจหลายครั้งที่ผานมารวมทั้งครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา สังคมไทยเริ่มมีการตระหนักรับรูและเขาใจเรื่อง

ความเสมอภาคมากขึ้นกวาในอดีต งานรณรงคขับเคลื่อนจึงควรกาวตออยางไมเวนวรรคหรือสะดุด

หยุดลง 

   4.3.1.2  ปจจัยดานการศึกษา อาชีพ รายไดมีความสัมพันธโยงเกี่ยวกันอยางใกลชิด  

และมีผลตอแนวความคิด เจตคติและพฤติกรรมตอเรื่องบทบาทหญิงชาย และความเสมอภาคของ

หญิงชาย ดังน้ัน การรณรงคสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนควรเนนกลุมที่ขาดโอกาสเปน

สําคัญ  เพราะเปนผูที่ยังตกอยูในกับดักของความขาดโอกาสและความยากจน  รวมทั้งไมสามารถจะ

เขาถึงการเรียนรู หรือการปรับเปลี่ยนเจตคติได  ดังน้ัน กลุมน้ีจงึนาจะอยูในกลุมที่ควรใหความสําคัญ

เปนพิเศษ หรืออยูในกลุมที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ 

   4.3.1.3  ทางการปฏิบัติ แผนงาน โครงการที่จะมุงปรับเปลี่ยนเจตคติของกลุมผูขาด

โอกาสจึงจําเปนตองผานการพิจารณาและออกแบบใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด อะไรจะโดนใจใหเขาใจและปรับเปลี่ยนไดคือโจทยที่ควรคํานึงถึงตลอดไป 

   4.3.1.4  ตามคําโบราณที่สอนไววา “นํ้าขึ้นใหรีบตัก” งานสํารวจครั้งน้ีไดใหอาวุธ

สําคัญตอการขับเคลื่อน และผลักดันใหโรงเรียนเตรียมทหารเปดรับผูหญิงเขาเรียน  และยังใหระบบ

ทหารน้ันเปดกวางใหโอกาสผูหญิงเติบโตและบรรลุความสําเร็จในระบบ จํานวนเสียงสนับสนุนเห็น

ดวยกับประเด็นดังกลาวสูงมากเกินกวารอยละ 80 คําถามทั้ง 3 ขอ ดังน้ัน จึงเปนโอกาสทองที่สุดและ

หนวยงานอื่นที่เปนภาคีขับเคลื่อนเรื่องน้ีสามารถจะหยิบยกผลการสํารวจมาชูประเด็นทําใหเกิด

กระแสหรืออยางนอยเปดประเด็นวาประชาชนสวนใหญเห็นชอบและสนับสนุนวาระน้ี  
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   4.3.1.5  ผลการสํารวจไดชี้ใหเห็นถึงอีกประเด็นที่มีความสําคัญย่ิงวาดวยเรื่องการ

ลวงละเมิดทางเพศ เปนที่นายินดีย่ิงวาประชาชนคนไทยสวนใหญ (รอยละ 89.9 ) คิดวาประเด็นน้ียัง

ไมไดรับการแกไขรอยละ 85.74 คิดวาเจาหนาที่ของรัฐไมจริงจังที่จะแกปญหาดานน้ี รวมทั้งอีก              

รอยละ 88.2 เชื่อวามีผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงในรูปแบบตางๆ มากกวาที่ทราบกัน ผลของการสํารวจ

น้ีมีความสําคัญตอการขับเคลื่อน ผลักดัน และรณรงคใหยุติความรุนแรงตอสตรี รวมทั้งใหเกิดการ

ตอตานการละเมิดทางเพศดวย ผลสํารวจบงชี้ใหเห็นวาคนไทยทั่วไปเริ่มรับรูและยอมรับความจริงวา 

2 เรื่องน้ี เกิดจริงในสังคมไทย ดังน้ัน จึงควรที่จะผลักดันใหเกิดกระแสการรังเกียจไมยอมรับ

พฤติกรรมแบบน้ี  โดยใหเขาใจและตระหนักถึงผลรายตอผูที่ถูกกระทํา และใหเกิดการยอมรับไมไดตอ

ความรุนแรงตอเพศหญิงในทุกรูปแบบ  

 

  4.3.2  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

   4.3.2.1  เผยแพรผลจากการสํารวจโดยแบงแยกเปนประเด็นการรณรงคในเรื่อง

ตางๆ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนถึงความพรอมและแรงสนับสนุนจากสังคม อาทิ เรื่องเวลาวาง และ

เวลาพักผอนของหญิงชายเพื่อขับเคลื่อนใหมีการแบงปนภาระหนาที่ในครอบครัวและในการดูแลบุตร 

   4.3.2.2  ใหตัวเลขกับสื่อวาสังคมมองสื่อในเชิงลบ พรอมทั้งเชิญชวนใหเขาโครงการ

เรียนรู และแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทของสื่อในการเสริมสรางดุลยภาพของหญิงชายในสังคมไทย 

   4.3.2.3  จัดทําโครงการพบปะสื่อประเภทตางๆ ที่ทํางานกับผูขาดโอกาสทางสังคม 

เชน รณรงคกับกลุมหมอลํา กลุมเพลงลูกทุง กลุมตลกตางๆ ที่ประชาชนสนใจ รวมทั้งกลุมผลิตละคร

ที่ประชาชนนิยม  โดยเฉพาะอยางย่ิงควรมีการทํางานดานรณรงคกลุมวิทยุชุมชนที่มีอิทธิผลตอ

ความคิดของประชาชนระดับรากหญาทั่วไป  การดึงสื่อกลุมตางๆ เปนภาคีรวมรณรงคสรางความรู

ความเขาใจเรื่องมิติหญิงชายจะเปนประโยชนแกสังคมในมุมกวางแนนอน 

   4.3.2.4  ทําโครงการพิเศษเฉพาะใหเจาหนาที่กลุมตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

ปองกันและแกไขปญหาการละเมิดทางเพศ และความรุนแรงทางเพศ  โครงการพิเศษเฉพาะน้ีควรจะ

ออกแบบใหเปนแบบมีสวนรวมใหผูที่เกี่ยวของไดมารวมคิดรวมแกปญหา  โดยสํานักงานกิจการสตรี
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และสถาบันครอบครัวจะเปนฝายต้ังโจทย และประเด็นใหเกิดการเรียนรูปญหารวมกัน มิไดเปนการ

บรรยายประเด็นทางเดียว จะเปนรูปแบบกึ่งสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ก็ได  

   4.3.2.5  ใหผูทําสื่อแบบสรางสรรคชวยทําสื่อสั้นๆ เชน 30 วินาที เปน spot แบบ

ตลกเชิงมีความหมาย  และสรางสรรคเกี่ยวกับคานิยมในเชิงลบตอสตรี เพื่อเผยแพรอยางกวางขวาง

อาจทําเปนแผนแจกโรงเรียนตางๆ แจกใหสถานีเคเบิลซึ่งมีมากมายหลากหลายใหชวยเปดเพื่อเปลี่ยน

เจตคติในเชิงลบตอสตรีที่ยังไมเลือนลางจากหายไปจากสังคมไทย การรณรงคผานสื่อแบบสนุก

สรางสรรคจะชวยเปลี่ยนเจตคติในทางออมไดอยางดี 
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ภาคผนวก ก 

แบบสํารวจ 
การสํารวจ “เจตคติของประชาชนดานความเสมอภาคหญิงชาย”  

 

สวนที่หนึ่ง : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
Q1. ท่ีอยูอาศัยปจจุบันอยูในจังหวัด       1. ในเขตเทศบาล    2. นอกเขตเทศบาล      

Q2. อายุ   ป   

Q3. เพศ   1. ชาย  2. หญิง 

Q4. สถานภาพสมรส  1. โสด  2. สมรส  3. อื่น ๆ   

Q5. ระดับการศึกษาสูงสุด  1. ประถมหรือตํ่ากวา  2. มัธยม/ปวช.   

   3. อนุปริญญา/ปวส/ปวท  4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

Q6. การประกอบอาชีพ  1. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2. พนักงานเอกชน  

   3. เจาของกิจการ/อิสระ/คาขาย  4. รับจางท่ัวไป  

   5. เกษตรกร/ประมง       6. แมบาน/พอบาน 

   7. วางงาน  8. นักเรียน/นักศึกษา 

   9. อื่น ๆ   

Q7. รายไดตอเดือน  1. ไมมีรายได            2. ไมเกิน 10,000        3. 10,001 –25,000 

       (บาท/เดือน)       4. 25,001 – 40,000   5. 45,001 – 60,000    6. มากกวา 60,000  

 

สวนที่สอง : ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคหญิงชาย 

2.1 ศักด์ิศรีความเปนมนุษยระหวางชายหญิงในสังคมไทย 
Q2.1.1  คํากลาวท่ีวา “มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน” ยังเปนจริงในสังคมไทยปจจุบัน 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.1.2 เนื้อหาในโฆษณาและละครยังใชภาพลักษณของผูหญิงเปนส่ิงย่ัวยวนทางเพศ  

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.1.3 ขอมูลขาวสารที่เปดกวางมากขึ้น ผานส่ืออินเทอรเน็ต ทําใหผูหญิงเรียกรองสิทธิของตนมากข้ึน 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.1.4 ผูหญิงที่หยารางยังไมไดรับการยอมรับจากสังคม เม่ือเทียบกับผูชายท่ีหยาราง 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  
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Q2.1.5 คํากลาวที่วา “การเล้ียงดูบุตรเปนเร่ืองของแมเทาน้ัน” ยังเปนจริงในสังคมไทยปจจุบัน 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

 

2.2 ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตาม CEDAW 
Q2.2.1 จํานวนผูหญิงในระบบการเมืองยังไมมากพอ ทําใหนโยบายการผลักดันสิทธิสตรีขาดประสิทธิภาพ 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.2.2 สังคมไทยปจจุบัน ยังเช่ือวาผูหญิงไมจําเปนตองไดรับการศึกษาสูง เพราะผูชายยังเปนหัวหนาครอบครัว 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.2.3 ปจจุบัน ยังมีผูหญิงอีกหลายคนที่มีความสามารถเทากับผูชาย แตไมไดรับโอกาสใหเปนผูนํา 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.2.4 ในสังคมไทยปจจุบัน แมผูหญิงและผูชายจะมีความสามารถเทากัน แตนายจางชอบท่ีจะจางผูชายมากกวา 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

 

2.3 ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในบริบทไทย   
Q2.3.1 การลวนลามทางเพศเปนปญหาใหญที่ยังไมไดรับการแกไข 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.3.2 เจาหนาท่ีของรัฐสวนใหญ ไมจริงจังท่ีจะแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศ 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.3.3 ยังมีผูหญิงท่ีถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน หรือถูกทํารายรางกาย จํานวนมากกวาท่ีทราบ ๆ อีกหลายเทา 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.3.4 สามีทุบตีภรรยา ถือเปนเร่ืองของล้ินกับฟน บุคคลภายนอกไมควรกาวกาย 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.3.5 ยังมีผูหญิงไทยอีกจํานวนมากท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ แตไมกลาแจงความ 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.3.6 ผูหญิงควรมีสิทธิ์เขาเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  
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2.4  ความเสมอภาคหญิงชายทางสังคม 
Q2.4.1 คนไทยสวนใหญยังอยากไดลูกชายมากกวาลูกสาว 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.2 สังคมไทยมองวาเร่ืองการคุมกําเนิดเปนเร่ืองของผูหญิงเทานั้น  

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.3 ถายากจนและมีความจําเปน ลูกชายควรท่ีจะไดรับการศึกษามากกวาลูกสาว 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.4 ในสังคมปจจุบัน หนาที่ผูหญิงไทยตองทํางานท้ังนอกบานและในบาน แตหนาที่ผูชายแคทํางานนอกบานเพียงพอ

แลว  1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.5 ผูชายนอกใจภรรยา มักจะไดรับการอภัย แตผูหญิงท่ีนอกใจสามีจะถูกสังคมประณาม 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.6 ลูกชายมักจะเปนผูดูแลพอแมท่ีอยูในวัยชรา 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.7 ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พนักงานหญิงจะถูกใหออกจากงานกอนพนักงานชาย 

   1. เห็นดวย  2. ไมเห็นดวย  

Q2.4.8 คนไทยในวัยทํางานสวนใหญ ผูชายหรือผูหญิง ใครมีเวลาหรือทํากิจกรรมตอไปนี้ มากกวากัน 

 (1) มีเวลาวางระหวางวันมากกวา  0. ชาย  1. หญิง 

 (2) มีช่ัวโมงการพักผอนมากกวา  0. ชาย  1. หญิง 

 (3) ไปสังสรรคกับเพ่ือนมากกวา  0. ชาย  1. หญิง 

 (4) ใหเวลาแกบุตรมากกวา  0. ชาย  1. หญิง 

 (5) ไปรับไปสงบุตรที่โรงเรียนมากกวา  0. ชาย  1. หญิง 
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คณะท่ีปรึกษา 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

1.  รองศาสตราจารย ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ   หัวหนาที่ปรึกษาโครงการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร   ที่ปรึกษาโครงการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีวิทย  อัศวศิริศิลป   ที่ปรึกษาโครงการ 

4.  รองศาสตราจารย ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช   ที่ปรึกษาโครงการ 

5.  นายประกอบ  สุทธิกาโมทย     ผูชวยนักวิจัย 

 

เจาหนาที่โครงการ 

1.  นางรัชนี  มณีโรจน 

2.  นางดาราวัลย  มวงนอย 

3.  นางแกวตา  ประภาโส 

4.  นางสาวสตพร  มุทาพร 
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กลุมการวิจัยและสารสนเทศ 

สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

255 บริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถ ี

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 02-306-8767 

โทรสาร 02-306-8925 

 

             

 

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท 02-7273502-5 

โทรสาร 02-374-7399 
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