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คาํนาํ 

 
รายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม           

และความมั่นคงของมนุษย์ จัดทําขึ้นโดยดําเนินการรวบรวมจากการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศฯ 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  กรุงเทพฯ   

“ข้อมูลจําแนกเพศ” เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมาก สามารถบ่งช้ีให้เห็นถึง              
ความไม่เสมอภาคและช่องว่างระหว่างหญิงและชาย สภาพการณ์ และความเป็นจริงของหญิงและชาย                  
ที่แตกต่างกันในสังคม ซึ่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มิติหญิงชายเพ่ือตอบคําถามว่าทําไมจึงต้องให้                
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นการเฉพาะแก่ผู้หญิงหรือผู้ชาย
จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลจําแนกเพศในการวิเคราะห์  ดังน้ัน สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย                    
โดยกลุ่มการวิจัยและสารสนเทศได้หยิบยกขึ้นมาเพ่ือเสวนาและสัมมนาทางวิชาการ ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ
ในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย อีกทั้งเป็นการตอบสนองในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ได้เตรียมการ              
โดยมีการประสานหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ก่อนทั้งในระดับผู้บริหารและระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สํานักตรวจและประเมินผล  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาข้อมูลเบ้ืองต้นในการ
จัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งผลจากการประสาน
หารือในการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ ทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในการท่ีจะริเริ่มจัดทํา 
ข้อมูลจําแนกเพศ โดยคาดหวังว่าเรื่องข้อมูลจําแนกเพศจะได้รับการสานต่อในทางปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค และเมื่อได้มีการจัดสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ         
ความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น จึงเป็นการรวบรวมประเด็นทั้งทางกว้างและทางลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการช้ีให้เห็น
ถึงความสําคัญและแนวทางในการนําข้อมูลจําแนกเพศไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผลจากการเสวนา บรรยาย  อภิปราย 
และการระดมความคิดจากการสัมมนาฯ น้ีต่างยืนยันว่าเร่ืองข้อมูลจําแนกเพศเป็นเร่ืองสําคัญอย่างย่ิง                 
และพร้อมให้ความร่วมมือให้สัมฤทธ์ิผล 

กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้ความร่วมมือดังกล่าวไว้ ณ โอกาสน้ี  และพร้อมยินดี
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  

 
กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ   

สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

       



๒ 
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- การเสวนา เรื่อง “ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่” ๙
- การอภิปราย “การบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน” 
๑๑

- การบรรยาย “สถานการณ์การจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 

๑๕

- การฝึกปฏิบัติ “การวิเคราะห์สถานการณ์การสํารวจและการใช้
ประโยชน์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์” 

๑๕

 
 การสํารวจความคิดเหน็ผู้เขา้ร่วมสัมมนา ๑๙

 
 ผลจากการสัมมนา ๒๗
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การจัดทําขอ้มูลจําแนกเพศ 

ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย ์



สรุปผลการสัมมนา 
การจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  กรุงเทพฯ 

 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจหลักในการดําเนินงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยการกําหนดนโยบาย  มาตรการ กลไก  การส่งเสริม
สนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด  เพ่ือให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  มีความเสมอภาค  และเป็นธรรมทางสังคม  ผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี  
ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้มีการลงนามในพันธกรณีระหว่างประเทศ               
ที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าของสตรีหลายฉบับ ต้ังแต่ได้เริ่มมีการดําเนินการด้านสิทธิสตรี และความเสมอภาค
หญิงชายมาจนถึงปัจจุบัน  โดยพันธกรณีระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าของสตรีที่สําคัญ                    
ในปัจจุบันที่นับได้ว่าเป็นกลไกท่ีสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาศักยภาพสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย                    
มี ๓ ฉบับ  ได้แก่  (๑) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW)  (๒) ปฏิญญาปักก่ิงและ
แผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action)  (๓) เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration and  Millennium Development Goals : MDGs)  
รวมท้ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความสําคัญกับความเสมอภาคระหว่าง             
หญิงชาย ตามมาตรา ๓๐  ที่ระบุว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”  พร้อมทั้งได้ยํ้าถึงหน้าที่ของรัฐ
เก่ียวกับความเสมอภาคไว้ในมาตรา ๘๐  โดยระบุว่า “รัฐต้องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย”  
ตลอดจนเพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ มาเป็นกรอบในการดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งในการประเมินผลสําเร็จ
ของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จําเป็นต้องมีข้อมูลจําแนกเพศและสารสนเทศ ที่ถูกต้อง               
ทันต่อสถานการณ์  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจําแนกเพศและกําหนดให้อยู่ในแผนแม่บทของหน่วยงาน  โดยมีกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศ
ของบุคลากรอยู่ในแผนกลยุทธ์รองของแผนแม่บท และกําหนดให้การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล              
จําแนกเพศเพ่ือการดําเนินงานของหน่วยงานเป็นเกณฑ์หน่ึงของการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นในการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายมาอย่างต่อเน่ือง 

ในฐานะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลัก               
ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และบูรณาการการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงควรเป็นกระทรวงต้นแบบในการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ 



๕ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลจําแนกเพศ และนําข้อมูลจําแนกเพศมาประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกําหนด
นโยบายเพ่ือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ ได้นําไปเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาข้อมูลจําแนกเพศสําหรับใช้ในหน่วยงาน   

ดังน้ัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเห็นสมควร
พัฒนาข้อมูลจําแนกเพศของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                    
โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ช้ีให้เห็นความสําคัญ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจําแนกเพศ 
รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ และฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีมุมมอง                
มิติหญิงชาย  ประเมินปัญหาและความต้องการของหญิงและชาย  ตลอดจนนําข้อมูลจําแนกเพศไปใช้ในการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การลดช่องว่างระหว่างหญิงและชาย และให้บริการ
ประชาชนตรงกับความต้องการของหญิงและชายได้อย่างแท้จริงต่อไป   

 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศและนําข้อมูลจําแนกเพศไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของสังคม
โดยมีมุมมองมติิหญิงชาย   

๒) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายในการจัดทําข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

๓) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ 
 
 

๓. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑) สามารถจัดเก็บและนําเสนอข้อมูลจําแนกเพศไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของสังคมโดยมีมุมมอง                   

มิติหญิงชาย   
๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับทราบ             

เก่ียวกับงานวิจัย และการบูรณาการมิติหญิงชายในการจัดทําข้อมูล 
๓) รับทราบเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ              

ความมั่นคงของมนุษย์  
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๔. รายละเอียดการสัมมนา 
สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                  

จัดสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  กรุงเทพฯ  โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ 
ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้แก่ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ  สํานักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์พัฒนาสังคม และสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๘๔ คน 
(หญิง ๑๔๕ คน  ชาย ๓๙ คน)  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) การชี้แจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ  โดย นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ์ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้กล่าวว่า

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  มีภารกิจหลักในการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิ งชาย โดยการ
กําหนดนโยบาย  มาตรการ กลไก การส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนใน
การดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนด  เพ่ือให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  มีความเสมอภาค  และเป็นธรรมทางสังคม  ผลักดัน
ให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี  ข้อตกลง  และความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ซึ่งประเทศไทยได้มีการลงนามในพันธกรณีระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ

ความก้าวหน้าของสตรีหลายฉบับ ต้ังแต่ได้เริ่มมีการดําเนินการด้านสิทธิสตรี และความเสมอภาคหญิงชาย              
มาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ยังขาดข้อมูลจําแนกเพศที่กว้างขวางครอบคลุมและเจาะลึกพอที่จะทราบ
สถานการณ์ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ในฐานะหน่วยงาน
หลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย จึงได้ริเริ่มจัดเก็บรวบรวมข้อมูล               
จําแนกเพศจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการประเมิน
ปัญหาและความต้องการของหญิงและชาย  ตลอดจนนําไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ 
กลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เก่ียวกับการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้อง
กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ดังน้ัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เ พ่ือพัฒนาข้อมูล               
จําแนกเพศของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีข้อมูลที่บ่งช้ีถึง
สถานการณ์ของสังคมอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ได้นําไป              
เป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาข้อมูลจําแนกเพศ โดยนําข้อมูลจําแนกเพศไปวิเคราะห์สถานการณ์ในมิติของ          
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หญิงชาย อันจะเป็นแนวทางในการวางแผน นโยบาย กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และ
ลดช่องว่างระหว่างหญิงชายของคนในสังคม  ตลอดจนให้บริการต่างๆ ได้ตรงความต้องการของหญิงและชาย  
 ๒) การเปิดการสัมมนา ประกอบด้วย 

• การกล่าวรายงาน   โดย นางรัชนี  สุดจิตร์     
รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว  ได้กล่าว
รายงานการสัมมนาฯ ว่า จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี             
ขององค์การสหประชาชาติ  ในปี ๒๕๕๑ ประเทศไทยถูกจัดลําดับการ
พัฒนาประเทศตามดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender-related 
Development Index : GDI) อยู่ในลําดับที่ ๖๗ จากจํานวน                
๑๕๗ ประเทศ และอยู่ในลําดับที่ ๗๘ จากจํานวน ๑๐๘ ประเทศ               
ในดัชนีวัดความเข้มแข็งของสตรี (Gender Empowerment Measure 
: GEM) สําหรับประเทศไทย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ร่วมกับโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme : UNDP) จัดทําดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย (Gender-
related Development Index Plus : GDI Plus) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาคน ให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างหญิงชาย และสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมของโอกาสในการพัฒนาระหว่างหญิงและชายของ
ประเทศไทย ซึ่งการประเมินผลการพัฒนาประเทศตามตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้ข้อมูลจําแนกเพศเป็น
เครื่องมือในการวัด 
   สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดําเนินการส่งเสริมความเสมอภาค              
หญิงชาย ตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
โดยอาศัยกรอบยุทธศาสตร์สําคัญ ๕ ประเด็นในการพัฒนาสตรี ซึ่งประกอบด้วย  (๑) การเสริมสร้างเจตคติ             
ความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย  (๒) การเพ่ิมโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและ               
การบริหาร  (๓) การส่งเสริมสุขภาวะสตรีและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ  (๔) การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต
และร่างกาย และ (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี  รวมทั้งพันธสัญญาระหว่างประเทศ          
ที่ได้ลงนามไว้กับองค์การสหประชาชาติ อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี                     
ในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักก่ิงเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี เป็นกรอบ               
ในการดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การประเมิน ผลสําเร็จของการส่งเสริม                     
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จําเป็นต้องมีข้อมูลจําแนกเพศและสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์  
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จํานวน ๑๓๑ หน่วยงาน  
มีการจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศ และกําหนดให้อยู่ในแผนแม่บทของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล
จําแนกเพศของบุคลากรอยู่ในแผนกลยุทธ์รองของแผนแม่บท และกําหนดให้การจัดเก็บและการวิเคราะห์
ข้อมูลจําแนกเพศเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานเป็นเกณฑ์หน่ึงของการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายมาอย่างต่อเน่ือง 
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   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก           
ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และบูรณาการการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงควรเป็นกระทรวงต้นแบบในการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ  
และวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกเพศ เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกําหนดนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
   ในการนี้ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้จัดสัมมนา การจัดทําข้อมูล
จําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องข้อมูล
จําแนกเพศและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศรวมทั้งฝึกการวิเคราะห์บทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชายเพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้ในการดําเนินงานและการประเมินผลความสําเร็จ 
ของหน่วยงาน 

• การกล่าวเปิดการสัมมนาฯ  
นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ          
ได้กล่าวว่า ขณะน้ีเราอยู่ในสถานะที่ ดีอย่างย่ิงที่ เรากําลังจะได้
นายกรัฐมนตรีที่ เ ป็นสตรี เพราะฉะนั้นการทํางานในเรื่องที่มี                  
ความเท่าเทียมกัน ในฐานะระหว่างสตรีและบุรุษน้ัน ก็เป็นเรื่องหน่ึง
ที่เราคงจะต้องมองกันไปในการทํางานต่อไป ที่ผ่านมากระทรวงฯ
มักจะให้ท่านทั้งหลายจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศ แต่บางครั้งเราไม่
ทราบว่าจะต้องเก็บไปทําไม วันน้ีนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาคุยกันว่า 
ข้อมูลเหล่าน้ีจะเอามาทําอะไรกันบ้าง ดิฉันคิดว่าเป็นเวลาที่ดีอย่างย่ิง 

เพราะว่า ณ ขณะนี้ ใกล้ๆ จะสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
แผนการทํางาน ตามนโยบายท่ีจะมีรัฐบาลใหม่กัน ตรงน้ีคิดว่าควรเอาข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณา เพราะว่า           
การทํางานทั้งหลายที่ภาครัฐบริการ หรือสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องจัดให้กับประชาชน ในภาพรวมแล้ว เรียกว่า 
การคุ้มครองทางสังคม หรือ social protection เป็นนโยบายที่ประชาชนได้รับสวัสดิการเท่าเทียมเป็นธรรม   
ซึ่งในมิติหญิงชายก็เป็นมิติที่จะต้องคํานึงถึง ภาษาอังกฤษใช้ว่า gender sensitive ไม่ว่าเราจะทําอะไร 
แผนงาน งบประมาณ ก็เรียกว่าต้องมี gender sensitive ทุกอย่างทุกเรื่อง ต้องดูว่าสัดส่วนการทํางานหนักไป
ทางไหน  ผู้มารับบริการเป็นหญิงหรือชายมากกว่ากัน คนทํางานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากัน  สิ่งเหล่าน้ี  
มีความละเอียดอ่อนในการทํางาน เพ่ือที่จะพัฒนาในการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ หรือแผนงานให้มี                 
ความเท่าเทียมกัน  และนอกจากเร่ือง gender แล้ว เรื่องอ่ืนๆ ก็อีกมากมายท่ีการคุ้มครองทางสังคมจะต้อง
คํานึงถึง sensitive ในหลายเรื่องๆ  สตรีก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องมีการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการกีดกัน เพราะฉะน้ัน
ฝากท่านที่เป็นคนปฏิบัติงาน ว่าอย่าลืมเวลาจัดทํางบประมาณ จัดทํายุทธศาสตร์ใหม่ จัดทําแผนงาน/โครงการ 
ขอให้เอาข้อมูลที่เก็บไว้ในปีที่ผ่านมาดูว่าท่านทําสิ่งเหล่าน้ีแล้วหนักไปทางไหนบ้าง หญิงหรือชายมากกว่ากัน 
ยกตัวอย่างเช่น  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนปรากฏว่าคนที่มาส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิง เพราะฉะน้ันจะต้อง 
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ทําอย่างไรให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะระดับครอบครัว ชุมชน ผู้ชายต้องมีส่วนร่วมและให้เกียรติ             
ซึ่งกันและกัน  

นอกจากน้ี ในเรื่องการทํางานของเรานั้นมันครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ หรือยัง  
เพราะฉะนั้นจะต้องทําอะไร อย่างไร อยากให้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย  บางทีพอพูดถึงเรื่อง gender หลาย
ท่านนึกไม่ออก ไม่เข้าใจ  ไม่ใช่เรื่องยากไกลเกินตัว  เป็นเรื่องที่ประเทศไทยสามารถทําได้  ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เข้าใจด้วยว่าคืออะไร ซึ่งประเด็นก็คือความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม  การดูแลซึ่งกันและกัน การให้
เกียรติซึ่งกันและกัน เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานของภาครัฐจะต้องเฉลี่ยการดูแล 
การให้บริการ คํานึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรม  เราคงต้องกระตือรือร้น ในการท่ีจะทํางานกับรัฐบาล               
ที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้น้ี  
 ๓) การเสวนา เรื่อง “ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่” 
  การเสวนาเร่ือง “ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่” ผู้ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย                    
(๑) นายป่ินชาย  ป่ินแก้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (๒) นางสาว         
สุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สํานักสถิติพยากรณ์  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (๓) นางต้องตา  เขียวไพศาล ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)                 
(๔) ดร.สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  ดําเนินการเสวนา
โดย นางอัจฉราฉวี  หาสุณหะ  หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ซึ่งในการเสวนาฯ สรุปประเด็นสําคัญ ได้ดังน้ี 

 นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ได้กล่าวถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว แต่ข้อมูลกระจัดกระจาย ฉะน้ัน
น่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมากกว่าน้ี เพ่ือนําไปสู่การขับเคลื่อนและกําหนด
นโยบายต่อไป ซึ่งกระทรวงฯ ได้จัดทําแผนที่ทางสังคม (Social Map) เพ่ือกําหนด
รูปแบบ แนวทาง และพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดสู่ส่วนกลาง โดยมี  ๙ จังหวัดนําร่อง 
ได้แก่ พังงา  ภูเก็ต  สมุทรสาคร  นนทบุรี  นครราชสีมา  ยโสธร  นครสวรรค์ เชียงใหม่ และสระแก้ว  ในการ               
จัดทําโปรแกรม เพ่ือให้เป็นฐานหลักในการดําเนินการ Social Map แบบครบวงจร ซึ่งทุกๆ หน่วยงาน                    
ในกระทรวงฯ สามารถนําข้อมูลไปใช้และนําไปสู่การกําหนดนโยบายได้   นอกจากน้ี ในการจัดเก็บข้อมูล                    
ระดับพ้ืนที่ของกระทรวงฯ จําเป็นต้องให้เป็นระบบมากกว่านี้ โดยเฉพาะมีการจําแนกเพศ เพ่ือสามารถทํางาน  
แก้ไขปัญหาสังคมได้ถูกจุด เช่น กลุ่มผู้หญิงประสบปัญหาอะไรบ้าง อย่างไร มีการบูรณาการและ                    
ให้ความสําคัญมากย่ิงขึ้น   

 นางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ ได้กล่าวถึงการทํางานที่ผ่านมา
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศมานานแล้ว แต่มีบางเรื่อง                  
ที่สํานักงานสถิติแห่งชาติยังไม่สามารถเก็บได้ ซึ่งหากกระทรวงฯ มีการจัดเก็บข้อมูล     
จําแนกเพศก็จะเป็นการดีในอนาคตอันใกล้ที่จะใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงฯ  ถึงแม้ว่า
สํานักงานสถิติแห่งชาติจะมีการสํารวจเรื่องความพิการ อนามัยเจริญพันธ์ุอยู่แล้ว จากการเลือกตัวอย่าง
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ครัวเรือน ไม่ได้เก็บทุกครัวเรือน ดังน้ันต้องขอความร่วมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งน่าจะเก็บข้อมูลได้ดีกว่า เน่ืองจาก พมจ.อยู่กับพ้ืนที่ รู้ปัญหา มีข้อมูลครบกว่า                
ส่วนสํานักงานสถิติจังหวัดมีข้อมูลเหมือนกัน แต่สํานักงานสถิติจังหวัดไม่สามารถทําเองได้โดยลําพัง ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นด้วย โดยเฉพาะในข้อมูลที่ Sensitive เช่น บ้านที่มีการทุบตี ทําร้ายร่างกาย           
ซึ่งในวิธีการทํางานของสํานักงานสถิติแห่งชาติจะใช้รายงานจากการสํารวจ ข้อมูลดิบ จากข้อมูลหลายๆ แหล่ง 
มาคิด มาร้อยเรียง วิเคราะห์ ผ่านโปรแกรม วิเคราะห์ต่อยอด แล้วดูว่าเราจะทําอะไรได้จากข้อมูลที่ได้ จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร นําไปสู่การกําหนดนโยบายต่อไป โดยในเรื่องความเสมอภาคทางสํานักงานสถิติแห่งชาติ          
ได้จัดทําข้อมูลจําแนกเพศออกมาเล่มหน่ึง  ซึ่งข้อมูลที่ได้เราไม่จําเป็นต้องทําเป็นนโยบายระดับประเทศก็ได้  
ให้เริ่มจากทํานโยบายยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดก่อน  โดย พมจ. อาจดึงประเด็นออกมาเฉพาะที่สําคัญจาก
เครื่องช้ีภาวะสังคมมาทําการวิเคราะห์ต่อก็ได้  การจะเก็บข้อมูลจําแนกเพศน้ันสิ่งสําคัญก็คือนิยาม พมจ.ต้องมี
ความเข้าใจในแต่ละประเด็นให้ตรงกัน จึงจะเก็บได้ตรงกัน พมจ. อาจจะทํางานเป็นลักษณะการทํางานแบบ 
ต่อยอดข้อมูล มาระดมสมอง และคิดประเด็นปัญหาและทางแก้ไข และนําเสนอต่อผู้ว่าฯ ในแต่ละจังหวัดว่า           
ในจังหวัดมีปัญหาอะไร มาช่วยทํางานร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 

 นางต้องตา  เขียวไพศาล ได้กล่าวถึง UNDP ประจําประเทศไทยว่า ได้
ทํางานร่วมกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในการจัดต้ังระบบ
ฐานข้อมูลจําแนกเพศ โดยเฉพาะข้อมูลและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสตรี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานด้านนโยบายของประชากรทั้งหญิงและชาย ให้เกิดความเสมอภาค                
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพ่ือช่วยประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) 
เป้าหมายที่สาม คือ ให้มีการเก็บข้อมูลจําแนกเพศ  นอกจากน้ียังร่วมกับ UNDP จัดทําหนังสือความเหมือน 
บนความต่าง หนังสือรายงานสถิติจําแนกเพศของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจําแนกเพศเหล่าน้ีน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการทํางาน เน่ืองจากข้อมูลจําแนกเพศบางอย่างเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทํางาน ถ้าไม่มีข้อมูล               
เชิงประจักษ์ก็เป็นแค่ความคิด แต่ถ้ามีข้อมูลเชิงประจักษ์ก็เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นปัญหานําไปสู่การ             
ต่อยอดได้ 

 ดร.สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล  ได้กล่าวถึง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ           
พ.ศ. ๒๕๕๐ กับการจัดทํานโยบายสาธารณะ  โดยช้ีให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็น
ของข้อมูลจําแนกเพศต่อการจัดทํานโยบายสาธารณะ  และความไม่ถูกต้องหรือบิดเบ้ียวของ
นโยบายสาธารณะ  โดยข้อมูลจําแนกเพศจะทําให้เห็นข้อมูลประชากรของประเทศได้ชัดเจน
มีมิติมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลจําแนกเพศของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ังจําแนกเพศหญิงและชายอยู่สม่ําเสมอและตลอดเวลา  โดยเฉพาะข้อมูลคนที่ไป
เลือกต้ังต้องจําแนกเพศ เพ่ือที่จะได้รู้ว่าผู้หญิงไปเลือกมากหรือน้อย จะได้ทําการรณรงค์ได้ถูกจุด ดังน้ันจะเห็น
ได้ว่าข้อมูลจําแนกเพศมีความสําคัญต่อการกําหนดนโยบาย เช่น ในเรื่องแรงงานหญิง เมื่อมีข้อมูลจะนําไปสู่
การจัดทํานโยบายพัฒนาศักยภาพได้ตรงตามความต้องการ และทําให้ทราบข้อเท็จจริงของความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศ และนําไปสู่การตระหนักรู้ถึงความเหลื่อมล้ําระหว่างเพศ เพ่ือที่จะได้ไม่จัดทํานโยบายสาธารณะ         
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ที่เอนเอียง ไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียม  ซึ่งนโยบายในการแก้ไขปัญหาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลักสําคัญ ซึ่งไม่ควรละเลยมิติหญิงชาย และไม่ใช่แค่ชายและหญิง แต่ต้องแยก          
ลงลึกไปในประเด็นต่างๆ ด้วย 

๔) การอภิปราย “การบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์สู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน” 

 การอภิปราย “การบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์สู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน” โดยนางศุภลักษณ์  จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการกลุ่มการวิจัยและพัฒนา  
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  และนางพรสม  เปาปราโมทย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านสตรี สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ซึ่งในการอภิปรายฯ สรุปประเด็นสําคัญ ได้ดังน้ี 

 นางศุภลักษณ์  จันทร์เจริญ ได้กล่าวถึง แนวทางการทํางานวิจัยของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน ต้ังแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๒ ผลิต
งานวิจัยทั้งสิ้น ๒๔๖ ช้ิน แต่สามารถสกัดงานได้เพียง ๓๐ กว่าช้ิน ซึ่งปัญหาที่ผ่านมา คือ  
เป็นงานวิจัยในลักษณะของโครงการเด่ียว งานประเด็นเล็กๆ ที่เกิดจากความสนใจ แต่ไม่ตอบยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ และไม่ได้นําไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆ  ซึ่งปัญหาสังคมในปัจจุบันเริ่มมีความซับซ้อนมากข้ึน ดังน้ัน
การทํางานวิจัยในอนาคตควรจะเป็นการวิจัยภาพใหญ่ เป็นชุดโครงการใหญ่ และสามารถตอบยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ตอบปัญหาได้ครบวงจร และมีการบูรณาการนักวิจัยร่วม สหวิชา หลายภาคส่วน เป็นเครือข่าย 
เพ่ือให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยในปัจจุบันกระทรวงฯ มีการเช่ือมระบบข้อมูลโครงการงานวิจัย           
ข้ามหน่วยงานกันไปทั่วประเทศ จํานวน ๖ หน่วยงาน  และมีคณะกรรมการงานวิจัยของกระทรวงฯ ที่มี                    
ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน เพ่ือดูความซ้ําซ้อนและการใช้งบประมาณในภาพรวม ซึ่งงานวิจัยประจํา              
สํานักต่างๆ สามารถขึ้นตรงกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้  นอกจากน้ี กระทรวงฯ ได้มีการ
สังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือดูสถานะองค์ความรู้ของกระทรวงฯ ว่าทํางานวิจัยประเด็นอะไรไว้บ้าง และสามารถ
ตอบยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ได้หรือไม่ ขาดประเด็นอะไรที่ต้องขับเคลื่อนทําต่อ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจ
งานของกระทรวงอ่ืนหรือไม่  ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า งานที่วิจัยมากที่สุด คือ (๑) เด็กและ
เยาวชน (๒) การเคหะ  (๓) คนพิการ  โดยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และเป็นเชิงชาติพันธ์ุ เพ่ือ           
ดูปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  โดยปัญหาของกลุ่มสตรีที่ทําการวิจัยมากที่สุด คือ การค้า
หญิง การตกเป็นเหย่ือทั้งโดยสมัครใจและถูกหลอก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากระบบ                 
ชายเป็นใหญ่ (แต่งานวิจัยในภาพรวม มีงานวิจัยด้านสตรีน้อยมาก) ทั้งน้ี งานวิจัยที่ดีจะต้องนําไปสู่การใช้
ประโยชน์ให้ได้ และการมีข้อมูลที่มากพอจะเป็น    หัวใจสําคัญของการพัฒนา  
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  นางพรสม  เปาปราโมทย์ ได้กล่าวถึง การสังเคราะห์งานวิจัยของ             
สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ในภาพรวมของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว นับต้ังแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ จํานวน ๑๕ ฉบับ สรุปได้ดังน้ี (๑) ด้านเจตคติของ
สังคมต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยในปัจจุบันมี
เจตคติการยอมรับการทํางานนอกบ้านของผู้หญิง ส่วนการทํางานในบ้าน การดูแลครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของ
ผู้หญิงเท่าน้ัน รวมทั้งการตัดสินใจเรื่องของครอบครัวควรเป็นอํานาจทั้งของสามีและภรรยา เจตคติเก่ียวกับ
ผู้นําสตรีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยอมรับผู้นําสตรีว่ามีความรู้ ความสามารถในการทํางาน แต่ขณะเดียวกันยังมี           
คนจํานวนมากมีความเช่ือว่าผู้ชายน่าจะเป็นผู้นําได้ดีกว่า รวมท้ังยังเห็นว่าผู้หญิงไม่สามารถอุทิศตัวให้กับงาน
ได้เท่าผู้ชายและเสี่ยงต่อการหยุดงานมากกว่า โดยการปรับเจตคติของสังคมต่อความเสมอภาคหญิงชาย            
ควรเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การเรียนรู้เรื่องความเสมอภาคในโรงเรียน ในชุมชน และสื่อต่างๆ  
ในสังคมต้องช่วยกันรณรงค์ (๒) ด้านความรุนแรงต่อสตรี เก่ียวกับปัญหาการค้ามนุษย์มีความเก่ียวข้องกับ         
การขายบริการทางเพศ มีรูปแบบเปลี่ยนไปในลักษณะการจูงใจให้เกิดมายาคติ เพ่ือให้สมัครใจหรือจําใจ            
มากข้ึน สถานที่ขายบริการแอบแฝงกับบริการอ่ืนๆ เช่น คาราโอเกะ ร้านนวด ซึ่งจากการศึกษารูปแบบชุมชน
ต่อการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ พบว่าชุมชนมีการดําเนินงานในหลายระดับ ต้ังแต่การดูแลคนในชุมชน
ด้านความปลอดภัยทั่วไป การประสานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกัน และ
ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหย่ือ จนกระทั่งถึงชุมชนท่ีมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลชุมชน สําหรับ            
การดําเนินงานของชุมชนกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี พบว่ามีการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ                    
การให้คําปรึกษา การเย่ียมบ้าน ให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมาย การรณรงค์เลิกเหล้า โดยมีการประสาน
หน่วยงาน/องค์กร และบางชุมชนมีการแต่งต้ังคณะทํางานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ (๓) ด้านกฎหมาย/การ
คุ้มครองสิทธิ การเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งต่อผู้หญิง ผู้ชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เกิดจาก                    
๒ ลักษณะ คือ ความบกพร่องในการบัญญัติกฎหมาย ทําให้มีความแตกต่างกันในสิทธิของแต่ละเพศ รวมทั้ง          
มีการเปิดช่องให้ตีความ ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเพศ ลักษณะที่สองคือปัญหาในทางปฏิบัติ โดย                    
ผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีอคติทางเพศ ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติทั้งที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจ โดยในส่วนของการละเมิด
สิทธิสตรี จากการศึกษา พบการละเมิดสิทธิหลากหลายรูปแบบ ที่มีความชุกมากคือ การคับข้องใจจากการ 
ห้ามทํากิจกรรมเน่ืองจากความเป็นผู้หญิง การถูกกดค่าตอบแทน ขาดความก้าวหน้าในการทํางาน และ                 
ในภาพรวมพบว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมีมาก เช่น การถูกกดดัน การถูกทําร้าย ถูกบังคับ
จากสามี รวมถึงการถูกบังคับให้แต่งงานและบังคับไม่ให้แต่งงาน (๔) ด้านสิทธิการเจริญพันธ์ุ จากการศึกษา
สิทธิการเจริญพันธ์ุใน ๔ ประเด็น ได้แก่ สิทธิการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไม่ถูกบังคับ สิทธิในการคุมกําเนิด
และการต้ังครรภ์ สิทธิในการเป็นแม่โดยอิสระไม่ถูกบังคับ สิทธิในการรับบริการอนามัยเจริญพันธ์ุ โดยศึกษาใน
กลุ่มวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นหญิง ๑ ใน ๔ มีประสบการณ์เพศสัมพันธ์ และมีร้อยละ ๙ ที่พบกับความรุนแรงทางเพศ 
นอกจากน้ียังมีวัยรุ่นหญิงจํานวนมากท่ีไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ และครึ่งหน่ึงไม่มีความพึงพอใจ            
ในการมีเพศสัมพันธ์  ส่วนภาระการคุมกําเนิดยังเป็นภาระของฝ่ายหญิง ซึ่งปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกําเนิด
เ ก่ียวโยงไปถึ งอคติทางเพศ  เ น่ืองจากการ ท่ีสั งคมตีตราผู้หญิงที่มี เพศสัมพันธ์โดยที่ ยั ง ไม่สมรส                    
โดยเฉพาะวัยรุ่นว่า “ใจแตก” “ไม่รักนวลสงวนตัว” โดยจะเห็นได้ว่ามากกว่าครึ่งหน่ึงของวัยรุ่นต้ังครรภ์            
เป็นการต้ังครรภ์ไม่พร้อม และในจํานวนน้ี ครึ่งหน่ึงเคยยุติการต้ังครรภ์ ส่วนสิทธิการเป็นแม่โดยอิสระนั้น 
พบว่ามีการละเมิดอยู่มาก และยังเช่ือมโยงสิทธิอ่ืนๆ เช่น การศึกษา การทํางาน และสวัสดิการ สําหรับสิทธิ            
ในการรับบริการพบว่ารัฐสามารถจัดบริการได้ดี (๕) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากการศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานระดับท้องถิ่นของผู้หญิงกับผู้ชาย พบว่าโดยภาพรวมสังคมทั้ง
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หญิงและชายยอมรับความสามารถในการทํางานของนักการเมือง/ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นสตรี แต่ยัง
เห็นความแตกต่างในความสามารถในบางเรื่อง เช่น ผู้หญิงจะบริหารงานด้วยความละเอียดรอบคอบมากกว่า 
ในขณะที่ผู้ชายจะตัดสินใจเด็ดขาดกว่า และผู้หญิงทํางานด้านการดูแล พัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ได้ดีกว่าผู้ชาย (๖) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการพบว่า เยาวสตรีและหญิงหม้ายในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีศักยภาพและโอกาส             
การเข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ ซึ่งในส่วนเยาวสตรีต้องการพัฒนาศักยภาพเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ส่วนกลุ่มสตรีเห็นช่องทางการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชน (๗) ด้านกลไกส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในส่วนศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (GFP) พบว่า มีความหลากหลายในรูปแบบการจัดต้ัง บางหน่วยงาน
มีศูนย์ฯ ในระดับภูมิภาค และพบว่ามีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน แต่มีความแตกต่าง หลากหลายกัน         
ในแต่ละหน่วย โดยจะเห็นได้จากกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ของแต่ละหน่วยงานดําเนินการ ซึ่งสะท้อนการขับเคล่ือน
การบูรณาการมิติหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐที่ได้ผลสําเร็จพอสมควร ทั้งน้ี ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้งานของ
ศูนย์ฯ มีความก้าวหน้าคือ ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
ต้ังแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ีพบว่า หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถช่วยส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในมิติและระดับต่างๆ กล่าวคือ หลักคุณธรรม หลักพอประมาณ 
หลักภูมิคุ้มกัน และหลักเหตุผล สามารถนํามาอธิบายและขยายผลเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย โดยมิติของ
คุณธรรม เน้นเรื่องการไม่เอาเปรียบและไม่เบียดเบียนกัน ความไม่เสมอภาคคือความไม่เป็นธรรม ซึ่งขัดกับ
หลักเหตุผลและหลักพอประมาณด้วย เพราะดุลภาพหรือความพอประมาณจะนํามาซึ่งสังคมอยู่ดีมีสุข          
มีความสมดุล มีการแบ่งปัน ทําบทบาทหน้าที่อย่างมีเหตุมีผลมีความเป็นธรรม นอกจากน้ีการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อความเสี่ยงจะเกิดขึ้นถ้าผู้หญิงมีส่วนร่วมในการคิด การทําและการตัดสินใจกับผู้ชาย (๘) ด้านการติดตาม
ประเมินผล จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีฯ พบปัจจัยที่เอ้ือต่อความสําเร็จ คือ 
การนําประเด็นจากแผนพัฒนาสตรีฯ ไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายของแต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถแทรกประเด็นการพัฒนาสตรีและโครงการหรือ
การจัดบริการตามแผนแม่บทฯ เข้าไป  ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณ 
ปัจจัยเอ้ืออีกประการหน่ึงคือ การที่หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศ และมีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ             
ทําให้เห็นประเด็นหรือช่องว่างระหว่างเพศ (Gender gab) ในกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน และสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประกอบการดําเนินงานของหน่วยงานได้ นอกจากน้ี การที่ผู้บริหารเข้าใจประเด็นมิติหญิงชาย             
ก็เป็นปัจจัยเอ้ือสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยในข้างต้น ทําให้มีข้อเสนอแนะ
ต่อทิศทางการดําเนินงาน ดังน้ี (๑)  ควรพัฒนาหลักสูตรกลางการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับความเสมอภาคและ
บทบาทหญิงชาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และสนับสนุนให้นําหลักสูตรไปปรับใช้ในการฝึกอบรม ขยายผลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป รวมทั้งควรสนับสนุนหน่วยงานโดยการจัดทําเอกสาร คู่มือ วัสดุ อุปกรณ์ 
สําหรับการฝึกอบรม (๒) การพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ควรใช้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นหลัก และสร้าง
กระบวนการประสานงานกับแกนนําชุมชนอ่ืนๆ ส่วนในภารกิจการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง 
ควรจัดระบบการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพที่ชัดเจน (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด           
ทางเพศในที่ทํางานต้องเร่ิมต้ังแต่การกําหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น “การทําความสะอาดองค์กร” โดย
การขจัดสื่อลามก รูปโป๊ การเปิดเพลงหรือพูดตลกสองแง่สองง่าม ในสถานที่ทํางาน รวมท้ังสร้างคตินิยม               



๑๔ 
 

ให้ผู้ที่ถูกลวนลามกล้าออกมาต่อสู้โดยมีเพ่ือนร่วมงานสนับสนุนให้กําลังใจ (๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น “สตรีกลุ่มเปราะบาง” เป็นเป้าหมายแรก เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่
ถูกละเมิดอย่างรุนแรง และการทํางานไม่ควรใช้ระบบ/กลไกทางการ แต่ควรใช้การสร้างความเข้าใจในระดับ
บุคคลแบบบอกต่อ (snow ball) เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดความเช่ือขยายตัวเข้าไปในชุมชน 
(๕) การทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “สิทธิการเจริญพันธ์ุ” (Reproductive Rights) กับ “อนามัย
เจริญพันธ์ุ” (Reproductive Health) เป็นเรื่องที่ควรเร่งทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องและสังคมตระหนักถึงการละเมิดสิทธิที่เก่ียวกับการเจริญพันธ์ุ รวมทั้ง
เข้าใจเก่ียวกับ “อคติทางเพศ” ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกําหนดนโยบาย มาตรการต่าง ๆเพ่ือให้มีการ
ดําเนินงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ (๖) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ควรได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิการเจริญพันธ์ุ 
โดยเร่งด่วนคือ ผู้หญิงยากจน ไม่มีงานทํา มีอาชีพไม่มั่นคง มีอาชีพที่สังคมมีอคติ ติดเช้ือ เอชไอวี/เอดส์ ผู้หญิง
พิการ ผู้อพยพ ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลโดยมีโครงการเฉพาะด้าน ไม่ใช่อยู่ภายใต้โครงการ
สําหรับผู้หญิงกลุ่มอ่ืน รวมทั้งการทํางานกับกลุ่มวัยรุ่นก็มีความจําเป็นต้องแยกประเภท เ น่ืองจาก                 
มีความแตกต่างกันสูงในแง่ปัจจัยเร่งและภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน (๗) การพัฒนาสตรีในด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง มีประเด็นสําคัญที่ได้จากการศึกษาที่ทําให้เห็นจุดด้อยของผู้หญิง จึงควรมีการจัดกิจกรรมเฉพาะ
ด้านขึ้น ๒ ประเด็นคือ ภาวะผู้นําและการตัดสินใจ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน โครงการ            
ที่จะพิจารณาจัดทําต่อไปควรมีจุดเน้นที่ชัดเจนย่ิงขึ้นกว่าการฝึกอบรมท่ัวไป (๘) การพัฒนาศักยภาพสตรีใน
ด้านเทคโนโลยีควรมีความชัดเจนในระดับแผนงาน/โครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
การฝึกอบรมหรือการสนับสนุนให้เยาวสตรีได้เรียนในสาขาเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถทํางานที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีและมีคุณวุฒิตรงตามที่หน่วยงาน/องค์กรมีความต้องการ ส่วนในกลุ่มสตรีในชุมชน โครงการควร
ชัดเจนว่าจะอบรมเพ่ือสนับสนุนในด้านใด ได้แก่ การค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาตลาด การพัฒนาสู่ระดับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (๙) การส่งเสริมการดําเนินงานของกลไกบูรณาการมิติหญิงชายในหน่วยงาน
ภาครัฐ ในส่วนการแต่งต้ังผู้บริหารด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย (CGEO) ควรเปิดโอกาสให้มีการแต่งต้ัง
โดยความสนใจในประเด็น รวมทั้งควรมีการสร้างแรงจูงใจให้มากย่ิงขึ้น เช่น ทําให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
หน่วยงานเมื่อมีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  นอกจากน้ีควรรณรงค์สร้างความเข้าใจกับสังคมเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําให้เห็นว่าการสร้าง
ความเสมอภาคเป็นการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและพอเพียง (๑๐) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ควรปรับบทบาทจากผู้ประสานงานกับ GFP เป็นพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา โดยบุคลากรของ GFP ควรมีความรู้ด้าน
บทบาทหญิงชาย และต้องสามารถวิเคราะห์เน้ืองานตามภารกิจ ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานตนเอง           
โดยใช้มุมมองมิติหญิงชายได้ด้วย และในการจัดกิจกรรมให้กับแต่ละกระทรวง ควรมีเจ้าหน้าที่ GFP ของ
หน่วยงานร่วมเป็นทีมวิทยากรด้วย นอกจากน้ี อาจจัดทีมวิทยากรขึ้นประจํากระทรวง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
จาก GFP ระดับกรม ทําหน้าที่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมภายในกระทรวง (๑๑) การอบรม/กิจกรรมให้ความรู้
ด้านความเสมอภาคหญิงชายที่ให้กับ CGEO และ GFP ควรแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ต้ังแต่พ้ืนฐานจนถึงก้าวหน้า 
และจัดกิจกรรมเสริมความรู้อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ รวมทั้งอาจมีการเสนอทุนอบรม/ดูงานทั้งในประเทศ                 
และต่างประเทศ ในส่วน CGEO ควรจัดหลักสูตรประจําทุกปี เน่ืองจากมีการเปลี่ยน CGEO บ่อย จากสรุป
ภาพรวมผลงานศึกษาวิจัยที่สอดรับกับกรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง           
หญิงชาย พบว่าประเด็นที่ยังขาดการศึกษาคือ ด้านสตรีกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นแรงงาน นอกจากน้ี 
ยังมีประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ือการใช้ข้อมูลประกอบการดําเนินการภายใต้กรอบปฏิญญาปักก่ิงฯ และแผนพัฒนา
สตรี ได้แก่ ความยากจน การศึกษา สื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม 



๑๕ 
 

๕) การบรรยาย “สถานการณ์การจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ              
ความม่ันคงของมนุษย์”  

 การบรรยาย “สถานการณ์การจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์” โดย นางสุดา  สุหลง  สํานักตรวจและประเมินผล  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึง การจัดทําข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคมท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นและจังหวัดตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็นในการ                
มีข้อมูลเชิงสังคมที่จัดเก็บและรวบรวมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนําไปใช้ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ ได้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมของแต่ละพ้ืนที่ โดยใน           
ปี ๒๕๕๓ ได้ดําเนินการสํารวจสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น (อปท.๑) อปท. จํานวน ๗,๗๗๘ แห่ง ซึ่งมี
ประเด็นการสํารวจแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล  ๒) ข้อมูลประชากร  ๓) ข้อมูลปัญหา          
เชิงประเด็น ๖ ด้าน (ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม,  ด้านสุขภาพอนามัย,  ด้านการศึกษา,  ด้านการมีงานทํา
และรายได้,  ด้านความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม)  ๔) ข้อมูลปัญหา
สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ๖ ด้าน (เด็กและเยาวชน, ครอบครัว, สตรี, คนพิการ, ผู้สูงอายุ, 
แรงงาน)  ๕) ข้อมูลความต้องการของนายกเทศบาล/อบต.ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสังคม             
๖) ข้อเสนอแนะเชิงแก้ไขและเชิงพัฒนาในการดําเนินงานพัฒนาสังคมให้แก่สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งแบบสํารวจดังกล่าวมีการจัดเก็ยข้อมูลจําแนกเพศในส่วนของจํานวนประชากร
เท่าน้ัน ดังน้ัน ในการจัดเก็บข้อมูลครั้งต่อไปจะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบ อปท.๑  ให้จัดเก็บข้อมูล
จําแนกเพศในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือที่จะนําเสนอสถานการณ์ทางสังคมในระดับท้องถิ่นของหญิงและชายได้ 

๖) การฝึกปฏิบัติ “การวิเคราะห์สถานการณ์การสํารวจและการใช้ประโยชน์ข้อมูล              
เพื่อการพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์”    

 การแบ่งกลุ่มย่อยฝึก“การวิเคราะห์สถานการณ์การสํารวจและการใช้
ประโยชน์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์” โดยนางสารภี ศิลา ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ           
ทีมวิทยากรจากสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เป็นวิทยากรเพ่ือฝึกการ วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทําโครงการให้สามารถนําไปพัฒนาต่อยอด                 
และใช้ประโยชน์ ได้จริง   

 การฝึกปฏิบัติได้แบ่งกลุ่มตามภูมิภาค
ออกเป็น ๕ กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ  กลุ่มภาคใต้  กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ภาคตะวันออก  และกลุ่มภาคกลาง โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่ม
ดําเนินการ ดังน้ี 



๑๖ 
 

  (๑) ให้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจาก ๖๐ รายการ (อย่างน้อย ๓ รายการ) จัดทํา
แผนงาน/โครงการ เพ่ือตอบสนองการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย   
ความสําคัญของปัญหา/เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  (๒) ให้เสนอประเด็นข้อมูลจําแนกเพศที่ต้องดําเนินการให้มีขึ้นโดยเร่งด่วน เพ่ือ
ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในภูมิภาค โดยจัดลําดับความสําคัญ ๓ ลําดับ และให้เหตุผลความจําเป็น  

๗) การอภิปราย “ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล          
ไปจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย” 

 การอภิปราย “ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล          
ไปจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย” ประกอบด้วย  การนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ และการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปจัดทําโครงการ/ 
กิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย โดย (๑) นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ        
ด้านสตรี สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  (๒) นางวรรภา ลําเจียกเทศ  ผู้แทนสํานักมาตรฐาน                  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (๓) นาย ธนากร  ฉัตรภูติ ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๔) นางนภาเพ็ญ  พุ่มนิคม  สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
โดยมีนางสาวสมร ศรีศิริ ดําเนินการอภิปราย   

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มต่างๆ 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นําเสนอโครงการ “รู้เพิ่ม รู้ลด รู้จ่าย และรู้ออม” โดย

ความสําคัญของปัญหามาจากข้อมูลร้อยละประชากรยากจนด้านรายจ่าย  รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่มี        
หัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิงและชาย  และร้อยละของครัวเรือนยากจนด้านรายจ่าย  พบว่า ผู้ชายรายได้มากกว่า
ผู้หญิงและมีรายจ่ายมาก ในขณะที่ผู้หญิงรายได้น้อยแต่รายจ่ายมาก  เป็นเหตุให้สถานการณ์รายได้กับรายจ่าย
จึงไม่สมดุล  ดังน้ัน เพ่ือให้รายรับรายจ่ายสมดุล จึงเสนอให้หารายได้เพ่ิมผ่านกิจกรรมต่างๆ  และจัดทําแผน
ค่าใช้จ่าย  ลดความฟุ่มเฟือย  และใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ใช้จ่ายเฉพาะที่จําเป็น ทําบัญชีครัวเรือน 
รู้จักออม จัดสรรเงินออม และออมเพื่อสวัสดิการตนเอง ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ รายได้เพ่ิม ลดรายจ่าย           
มีเงินออม  มีสวัสดิการ  พ่ึงตนเองได้ สังคมดีมีสุข  ซึ่งถ้าความสัมพันธ์ระหว่างรายรับกับรายจ่ายสมดุล              
ความขัดแย้งภายในครัวเรือน จะบรรเทาเบาบางลง  

 ส่วนประเด็นข้อมูลจําแนกเพศที่ต้องดําเนินการให้มีขึ้นโดยเร่งด่วน เพ่ือตอบสนองการใช้
ประโยชน์ในภาคตะวันออกฉียงเหนือ ได้แก่  (๑) จํานวนเด็กและเยาวชนที่ด่ืมสุรา จําแนกตามเพศและ           
กลุ่มอายุ  (๒) จํานวนเด็กและเยาวชนที่ทะเลาะวิวาท จําแนกตามเพศและกลุ่มอายุ  (๓) จํานวนเด็กและ



๑๗ 
 

เยาวชนที่ประสบอุบัติเหตุ จําแนกตามเพศและกลุ่มอายุ  (๔) จํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติด จําแนก
ตามเพศ กลุ่มอายุ และ ชนิดประเภทสารเสพติด   เน่ืองจากในภาคน้ีปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาพ้ืนฐาน
ของท้องถิ่น เพ่ือให้แก้ปัญหาถึงรากเหง้าของปัญหา ดังน้ัน จึงต้องการทราบสถานการณ์ว่ากลุ่มที่มีหัวรุนแรง            
มีเท่าไร และจะพัฒนาอย่างไร  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุประเภทไหนอย่างไร มีการเช่ือมโยงกันอย่างไร  
ส่วนการด่ืมสุราเด็กหญิงและเด็กชายมีพฤติกรรม สาเหตุ และการนําสู่ปัญหาต่างกันหรือไม่  เพ่ือที่จะนําเสนอ
ยุทธศาสตร์ทาง ด้านสังคมจังหวัดให้ชัดเจนย่ิงขึ้น      

 กลุ่มภาคเหนือ   
 กลุ่มภาคเหนือ ได้นําเสนอโครงการ “สตรีปลอดเหล้าในงานบุญ” โดยความสําคัญของ

ปัญหามาจากสัดส่วนประชากรหญิงเพ่ิมมากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยภาคเหนือของหญิงมากกว่าชาย บทบาท               
การทํางานทางสังคมของประชากรมีมากขึ้น  และภาระความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร  นอกจากน้ี          
ยังพบว่า อัตราการด่ืมสุราของประชากรอายุ ๑๑ ปีขึ้นไปของผู้หญิงในภาคเหนือเพ่ิมสูงขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทผู้หญิงในครอบครัว ทําให้ละเลยต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว                  
ไม่อบอุ่น เกิดความรุนแรงในครอบครัว  และอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการด่ืมสุราเพ่ิมขึ้น  ดังน้ัน จึงได้เสนอ
โครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือสร้างแกนนําสตรีในการเป็นแบบอย่างในการลดการด่ืมสุราของสตรีในชุมชน และ
เสริมสร้างประเพณีงานบุญในชุมชนให้ปลอดเหล้า  โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของ
สถานการณ์  สร้างแกนนํากลุ่มสตรีในชุมชนเมืองเพ่ือขยายผลและเกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดประกวด
หมู่บ้าน ชุมชนปลอดเหล้าในงานบุญ   ซึ่งผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ แกนนําสตรีเป็นแบบอย่างในการลด                 
การด่ืมสุราในประเพณีงานบุญชุมชน และมีชุมชนปลอดเหล้าในประเพณีงานบุญ 

 ส่วนประเด็นข้อมูลจําแนกเพศท่ีต้องดําเนินการให้มีขึ้นโดยเร่งด่วน เพ่ือตอบสนองการ              
ใช้ประโยชน์ในภาคเหนือ ได้แก่  (๑) อัตราการฆ่าตัวตาย จําแนกเพศและอายุ  (๒) ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว 
จําแนกเพศ สาเหตุและความต้องการ  เน่ืองจากเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และในอนาคตจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาดูแลผู้สูงอายุให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

 กลุ่มภาคใต้ 
 กลุ่มภาคใต้ ได้นําเสนอโครงการ “ชวนเพื่อนเลิกเหล้า ชวนพ่อเฒ่าเลิกบุหรี่”  โดย

ความสําคัญของปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในปัจจุบัน  และภาวะจากสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่บีบคั้น จนพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก  สื่อต่างๆ เข้ามามีอิทธิพล เด็กจึงมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ 
และค่านิยมที่ผิด  ซึ่งจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา พบว่าเพศชายมีการสูบบุหรี่และด่ืม
สุรามากกว่าเพศหญิง โดยอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ ๑๑ ปีของภาคใต้สูงเป็นอันดับสองของประเทศ 
และการสูบบุหรี่ของเพศชายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  จากการศึกษาความเสี่ยงของภาวะโรคของหญิงและชาย พบว่า 
เพศชายจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง เช่น โรคพิษสุราเร้ือรัง  มะเร็ง 
ในตับและถุงนํ้าดี  อุบัติเหตุทางจราจร ฯลฯ  ดังน้ัน จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และพฤติกรรมของเพศชายในการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่  โดยดําเนินการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่  (๑) การป้องกัน : 
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ  การพูดคุยตอนเช้าก่อนเข้าเรียน  การอาศัยเครือข่าย พม. เป็นเคร่ืองมือ



๑๘ 
 

ในการดําเนินงาน  (๒) การบําบัด : การจัดกิจกรรมอบรมผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ โดยทีมสหวิทยาการ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งประสานส่งต่อเพ่ือรับการบําบัด (๓) การคุ้มครอง : การจัดค่ายครอบครัว เพ่ือ
แนะแนวการหลีกเลี่ยงเหล้าและบุหรี่  การสร้างพันธะสัญญาระหว่างพ่อแม่ลูก  โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ 
อัตราการสูบบุหรี่และด่ืมสุราในเพศชายลดลง  และความเสี่ยงจากการเกิดโรคและอัตราการเกิดอุบัติเหตุทาง
จราจรลดลง  

 ส่วนประเด็นข้อมูลจําแนกเพศท่ีต้องดําเนินการให้มีขึ้นโดยเร่งด่วน เพ่ือตอบสนองการ              
ใช้ประโยชน์ในภาคใต้ ได้แก่  (๑) การเล่นการพนัน  (๒)  แรงงานต่างด้าว  (๓) ยาเสพติด  

 กลุ่มกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก   
 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก  ได้นําเสนอโครงการ “สานสายใย

ในครอบครัว” โดยความสําคัญของปัญหามาจากข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา และการใช้อินเตอร์เน็ต 
ประกอบกับจากสถิติการหย่าร้าง  เด็กและเยาวชนขาดคนอบรมเลี้ยงดู   และมารดาอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี         
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ันจึงได้เสนอโครงการดังกล่าว  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  ให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และลดช่องว่างของคนในครอบครัว  โดยดําเนินการประชุม วางแผน 
จัดทําแผนงาน โครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณ ดําเนินกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยใช้กลไกของ 
ศพค. เป็นกลไกหลักในการดําเนินงานมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความคิด และทักษะครอบครัว  รวมทั้งการ
ใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน  โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 

   ส่วนประเด็นข้อมูลจําแนกเพศที่ต้องดําเนินการให้มีขึ้นโดยเร่งด่วน เพ่ือตอบสนอง                  
การใช้ประโยชน์ ได้แก่ (๑) สถิติข้อมูลครอบครัวเด่ียว  (๒) สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน                 
(๓) สถิติการกระทํารุนแรงในครอบครัว (ร้อยละของวิธีคุมกําเนิด, มารดาอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี, สตรีมีครรภ์ที่               
ติดเช้ือเอชไอวี, อัตราการสูบบุหรี่, เด็กและเยาวชน อายุ ๑๕-๒๔ ปีที่มีทักษะอินเตอร์เน็ต, ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่ถูกจับส่งสถานพินิจฯ 

 กลุ่มภาคกลาง 
 กลุ่มภาคกลาง  ได้นําเสนอโครงการ “รวมใจรักษ์ พิทักษ์วัยใส”  โดยความสําคัญของ

ปัญหามาจากสถิติร้อยละของมารดาอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี ในภาคกลางมีแนวโน้มสูงขึ้น และเมื่อเทียบรายภาค
พบว่ามีอัตราสูงกว่าทุกภาค  นอกจากน้ี ยังพบว่า อัตราสตรีมีครรภ์ติดเช้ือเอชไอวีของภาคกลาง ๒๐ จังหวัด                 
มีถึง ๖ จังหวัดที่สูงกว่าร้อยละ ๑  และจํานวนผู้หญิงและเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พ่ึงได้มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น  รวมท้ังอัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี มีอัตราการตายในระดับที่สูงเช่นกัน  ดังน้ัน จึงได้
เสนอโครงการดังกล่าว  เพ่ือป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  และเพ่ือลดอัตราการเกิดพฤติกรรม
เสี่ยง  โดยดําเนินการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนในการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  จัดกิจกรรม เช่น  การรณรงค์  การให้ความรู้  พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผล   โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองไม่ให้ท้องก่อน
วัยอันควร  และกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
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 ส่วนประเด็นข้อมูลจําแนกเพศที่ต้องดําเนินการให้มีขึ้นโดยเร่งด่วน เพ่ือตอบสนอง                  
การใช้ประโยชน์ ได้แก่ (๑) ข้อมูลแยกเพศผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุที่เป็นคลังปัญญา, ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้  
และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผุ้สูงอายุ (๒) ข้อมูล
พฤติกรรมเส่ียงของเด็ก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับเพศ  (๓) ข้อมูล              
คนพิการ (สาเหตุความพิการ, อาชีพ)  เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนป้องกัน ฟ้ืนฟู พัฒนา  (๔) ข้อมูลผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือนํามาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
การอภิปรายผล 
 การให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับโครงการที่นําเสนอ ประกอบด้ วย นางพรสม เปาปราโมทย์                 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้ านสตรี  นางวรรภา ลําเจียกเทศ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  นางนภาเพ็ญ พุ่มนิคม 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ และนายธนากร ฉัตรภูติ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการนําเสนอโครงการของทุกกลุ่ ม แสดงให้เห็นว่ า ผู้ เข้ าร่ วมสัมมนามีความเข้ าใจและ
สามารถใช้ข้ อมูลจําแนกเพศและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้ องมาเช่ือมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือจัดทํา
โครงการได้ รวมท้ังสามารถกําหนดกลุ่ มเป้าหมายได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่งนอกจากจะจัดทํา
โครงการเพ่ือสนองความต้องการของหญิงและชายแล้ว ควรคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายด้วย             
เพ่ือความเป็นธรรม และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อหญิงและชาย  ทําให้การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ 
สามารถสนองความต้องการ หรืออาจมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนเพศที่ด้อยกว่า เพ่ือยกระดับศักยภาพ             
หรือพัฒนาสถานภาพให้สูงขึ้น และทําให้ช่องว่างที่เกิดจากบทบาทหญิงชายแคบลง อันจะก่อให้เกิดความ      
เสมอภาคในสังคมไทยย่ิงขึ้น 
 
๕) การสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  การสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 
การสัมมนาฯ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทํางานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งใช้ขอบเขตด้านเน้ือหาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในการเข้าร่วม
การสัมมนาฯ ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการในการสนับสนุนการดําเนินงานในการจัดทําข้อมูลจาก
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สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอดจนความไม่พึงพอใจด้านต่างๆ  โดยมีขอบเขตประชากร คือ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งคําถาม
ออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
   ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๔ ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก  น้อย และน้อยที่สุด  
โดยกําหนดเกณฑ์ในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
    ระดับน้อย   (ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๒.๐๐) 
    ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย ๒.๐๑ – ๓.๐๐) 
    ระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๑ – ๔.๐๐) 
   ตอนที่ ๓  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended) 
  การวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาจํานวน ๗๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๓๐ ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งดําเนินการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และกราฟ 
โดยสรุปได้ดังน้ี 
  การสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น ๗๖ คน โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ ๗๒.๔ เพศชาย ร้อยละ ๒๗.๖  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๔๘.๐ มีอายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี 
รองลงมา คือ อายุ ๓๖-๔๕ ปี และ ๔๖-๕๕ ปี ตามลําดับ โดยมีเพียงร้อยละ ๓.๙ ที่มีอายุมากกว่า ๕๕ ปีขึ้นไป          
ในส่วนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ ๕๓.๔) 
รองลงมาคือ ปริญญาโท และมีเพียงร้อยละ ๒ .๖ ที่มีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นนักพัฒนาสังคม/เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ร้อยละ ๗๒.๐ โดยคร่ึงหน่ึงของผู้ตอบ
แบบสอบถามมาจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร้อยละ ๕๐.๗  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ ๒๓.๗  ไม่ระบุจังหวัด ในขณะที่ร้อยละ ๗๖.๓ ระบุจังหวัด  โดยจังหวัดที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ ๓.๙  มีจํานวน ๒ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และสงขลา รองลงมา คือ ร้อยละ ๒.๖ 
จํานวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ ตรัง นครนายก นราธิวาส พะเยา พิจิตร สตูล สุโขทัย            
สุราษฎร์ธานี และหนองบัวลําภู  ส่วนจังหวัดที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ ๑.๓  มีจํานวน ๒๘ จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพฯ  กาญจนบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ 
สกลนคร สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุรินทร์ อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี  ดังปรากฏในตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ  
 หญิง ๕๕ ๗๒.๔
 ชาย ๒๑ ๒๗.๖
อายุ   

 อายุ ๒๕ – ๓๕ ปี   ๓๖ ๔๘.๐ 

 อายุ ๓๖ – ๔๕ ปี ๒๑ ๒๘.๐ 

 อายุ ๔๖ – ๕๕ ปี ๑๕ ๒๐.๐ 

 อายุมากกว่า ๕๕ ปีข้ึนไป ๓ ๔.๐ 

การศึกษา   

 ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๒ ๒.๗
 ปริญญาตรี ๓๙ ๕๑.๓
 ปริญญาโท ๓๒ ๔๓.๘ 

ตําแหน่ง   

 นักพัฒนาสังคม / เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ๕๔ ๗๒.๐
 นักสังคมสงเคราะห์ / ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ๙ ๑๒.๐
 อ่ืนๆ (เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจํา/สื่อมวลชน) ๑๒ ๑๖.๐
หน่วยงาน   

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ๓๘ ๕๐.๗ 
ศูนย์พัฒนาสังคม ๓๒ ๔๒.๗ 
สํานักงานสง่เสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ ๕.๓ 
อ่ืนๆ  ๑ ๑.๓ 

จังหวัด   
 ไม่ระบุจังหวัด ๑๘ ๒๓.๗ 
 ระบุจังหวัด ๕๘ ๗๖.๓ 

- นครราชสีมา และสงขลา   จังหวัดละ ๓ ๓.๙
- กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ตรัง นครนายก นราธิวาส พะเยา จังหวัดละ    

พิจิตร สตูล สุโขทัย  สุราษฎร์ธานี และหนองบัวลําภู               
๒ ๒.๖ 

- กรุงเทพฯ  กาญจนบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ปทุมธานี    จังหวัดละ     
ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ภูเก็ต                        
มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน                              
ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุรินทร์                                  
อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี  

๑ ๑.๓ 

 



๒๒ 
 

  และเมื่อพิจารณาเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 
๒๕-๓๕ ปี, ๓๖-๔๕ ปี และ ๔๖-๕๕ ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๘๓.๓, ๖๖.๗ และ ๖๖.๗ ตามลําดับ)  
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า ๕๕ ปีขึ้นไปเป็นเพศชายทั้งหมด  ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๑ 
 
แผนภาพท่ี ๑  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 
  และเมื่อดูระดับการศึกษา โดยจําแนกเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นหญิงมากกว่าชาย  ยกเว้นระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีเป็นชายทั้งหมด ดัง
ปรากฏในแผนภาพที่ ๒ 
 
แผนภาพท่ี ๒  ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓.๓

๖๖.๗

๖๖.๗

๐.๐

๗๒.๔
๑๖.๗

๓๓.๓

๓๓.๓

๑๐๐.๐

๒๗.๖
๐.๐

๒๐.๐

๔๐.๐

๖๐.๐

๘๐.๐

๑๐๐.๐
อาย ุ๒๕-๓๕ ปี

อาย ุ๓๖-๔๕ ปี

อาย ุ๔๖-๕๕ ปีอายมุากกว่า ๕๕ ปีขึน้ไป

รวม

หญิง (ร้อยละ)

ชาย (ร้อยละ)

๐.๐ ๖๖.๗

๘๑.๓

๗๑.๒

๑๐๐.๐

๓๓.๓

๑๘.๘

๒๘.๘
๐.๐

๒๐.๐

๔๐.๐

๖๐.๐

๘๐.๐

๑๐๐.๐
ต่ํากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

หญิง

ชาย



๒๓ 
 

  การสํารวจความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในประเด็นต่างๆ  พบว่า ประเด็น
ด้านความต้องการให้สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสนับสนุนการดําเนินงานในการจัดทําข้อมูล
จําแนกเพศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ต้องการการสนับสนุนด้านวิทยากร/ผู้เช่ียวชาญมากที่สุด รองลงมา คือ 
เอกสาร/คู่มือ และงบประมาณ ตามลําดับ) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๕)   รองลงมาคือ  ประเด็น
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร (ค่าเฉล่ีย ๓.๒๘)  การฝึกและอภิปราย “การวิเคราะห์สถานการณ์การสํารวจ
การสํารวจ การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และแนวทางนําผลการวิเคราะห์ไปจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย ๓.๑๒)  การบรรยาย “สถานการณ์การจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์” (ค่าเฉล่ีย ๓.๑๐)  การเสวนา เรื่อง "ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่" (ค่าเฉลี่ย 
๓.๐๓)  ด้านการนําความรู้ไปใช้ (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๒)  และการอภิปราย "การบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน” (ค่าเฉล่ีย ๓.๐๒)  ส่วนประเด็นด้านความรู้
ความเข้าใจ และความไม่พึงพอใจในด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ย ๒.๙๑ และ ๒.๐๐ 
ตามลําดับ ดังปรากฏ ในตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๒  ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมสัมมนาฯ 

ประเด็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  
๑.  การเสวนา เรื่อง "ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่" 

• การเสวนาชัดเจน ตรงประเด็น ๙ ๑๑.๘ ๖๕ ๘๕.๕ ๒ ๒.๖ - - ๓.๐๙ 
(มาก) 

• การถ่ายทอดความความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

๑๑ ๑๔.๕ ๖๑ ๘๐.๓ ๔ ๕.๓ - - ๓.๐๙ 
(มาก) 

• การใช้เวลาตามที่กําหนด ๑๔ ๑๘.๔ ๕๘ ๗๖.๓ ๔ ๕.๓ - - ๓.๑๓ 
(มาก) 

• การตอบข้อซักถาม ๙ ๑๒.๕ ๓๙ ๕๔.๒ ๒๓ ๓๑.๙ ๑ ๑.๔ ๒.๗๘ 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวม  ๓.๐๓  (มาก) 
๒.  การอภิปราย "การบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติของหนว่ยงาน” 

• การอภิปรายชัดเจน ตรงประเด็น ๑๑ ๑๔.๗ ๕๙ ๗๘.๗ ๕ ๖.๗ - - ๓.๐๘ 
(มาก) 

• การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๑๒ ๑๖.๐ ๖๐ ๘๐.๐ ๓ ๔.๐ - - ๓.๑๒ 
(มาก) 

• การใช้เวลาตามที่กําหนด ๑๐ ๑๓.๕ ๕๘ ๗๘.๔ ๖ ๘.๑ - - ๓.๐๕ 
(มาก) 

• การตอบข้อซักถาม ๔ ๕.๗ ๔๔ ๖๒.๙ ๒๑ ๓๐.๐ ๑ ๑.๔ ๒.๗๓ 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวม  ๓.๐๐  (มาก) 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ประเด็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  
๓.  การบรรยาย “สถานการณ์การจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์” 

• การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น ๑๒ ๑๖.๐ ๖๐ ๘๐.๐ ๓ ๔.๐ - - ๓.๑๒ 
(มาก) 

• การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๑๕ ๒๐.๐ ๕๗ ๗๖.๐ ๓ ๔.๐ - - ๓.๑๖ 
(มาก) 

• การใช้เวลาตามที่กําหนด ๑๖ ๒๑.๓ ๕๕ ๗๓.๓ ๔ ๕.๓ - - ๓.๑๖ 
(มาก) 

• การตอบข้อซักถาม ๑๐ ๑๓.๙ ๔๖ ๖๓.๙ ๑๖ ๒๒.๒ - - ๒.๙๒ 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวม  ๓.๑๐  (มาก) 
๔.  การฝึกและอภิปราย “การวิเคราะห์สถานการณ์การสํารวจการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ และแนวทางนําผลการวเิคราะห์ไปจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 
• การอภิปรายชัดเจน ตรงประเด็น ๑๕ ๒๐.๐ ๕๗ ๗๖.๐ ๓ ๔.๐ - - ๓.๑๖ 

(มาก) 
• การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๑๖ ๒๑.๓ ๕๖ ๗๔.๗ ๓ ๔.๐ - - ๓.๑๗ 

(มาก) 
• การใช้เวลาตามที่กําหนด ๑๕ ๒๐.๓ ๕๒ ๗๐.๓ ๗ ๙.๕ - - ๓.๑๑ 

(มาก) 
• การตอบข้อซักถาม ๑๒ ๑๖.๒ ๕๑ ๖๘.๙ ๑๑ ๑๔.๙ - - ๓.๐๑ 

(มาก) 
ค่าเฉลี่ยรวม  ๓.๑๒  (มาก) 

๕.  ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร          
• สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๓๒ ๔๒.๑ ๔๓ ๕๖.๖ ๑ ๑.๓ - - ๓.๔๑ 

(มาก) 
• ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๒๙ ๓๘.๒ ๔๒ ๕๕.๓ ๕ ๖.๖ - - ๓.๓๒ 

(มาก) 
• ระยะเวลาในการสัมมนาฯ มีความเหมาะสม ๒๖ ๓๔.๒ ๔๔ ๕๗.๙ ๖ ๗.๙ - - ๓.๒๖ 

(มาก) 
• อาหาร มีความเหมาะสม ๑๗ ๒๓.๖ ๔๕ ๖๒.๕ ๑๐ ๑๓.๙ - - ๓.๑๐ 

(มาก) 
ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๒๘  (มาก) 

๖.  ด้านความรู้ความเข้าใจ 
• ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ก่อนการสัมมนาฯ ๔ ๕.๓ ๒๑ ๒๘.๐ ๔๕ ๖๐.๐ ๕ ๖.๗ ๒.๓๒ 

(ปานกลาง) 
• ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้หลังการสัมมนาฯ ๑๒ ๑๕.๘ ๖๒ ๘๑.๖ ๒ ๒.๖ - - ๓.๑๓ 

(มาก) 
• สามารถบอกประโยชน์/ข้อดี/อธิบาย

รายละเอียดได้ 
๙ ๑๒.๐ ๖๑ ๘๑.๓ ๕ ๖.๗ - - ๓.๐๕ 

(มาก) 
• สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่

การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
๘ ๑๐.๕ ๖๑ ๘๐.๓ ๗ ๙.๒ - - ๓.๐๑ 

(มาก) 
• บูรณาการทางความคิดสู่การทํางาน ๘ ๑๑.๓ ๕๓ ๗๔.๖ ๑๐ ๑๔.๑ - - ๒.๙๗ 

(ปานกลาง) 
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๙๑  (ปานกลาง) 

 
 
 



๒๕ 
 

ประเด็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  จํานวน  ร้อยละ  
๗. ด้านการนําความรู้ไปใช้ 

• สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

๑๐ ๑๓.๒ ๖๒ ๘๑.๖ ๔ ๕.๓ - - ๓.๐๘ 
(มาก) 

• สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๘ ๑๐.๕ ๖๒ ๘๑.๖ ๖ ๗.๙ - - ๓.๐๓ 
(มาก) 

• สามารถให้คําปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ ๘ ๑๐.๕ ๕๙ ๗๗.๖ ๙ ๑๑.๘ - - ๒.๙๙ 
(ปานกลาง) 

• มีความม่ันใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

๗ ๙.๓ ๖๑ ๘๑.๓ ๗ ๙.๓ - - ๓.๐๐ 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม   ๓.๐๒  (มาก) 
๘.  ความต้องการให้สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสนับสนนุการดําเนินงานในการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศ 

• งบประมาณ ๓๓ ๔๕.๘ ๒๘ ๓๘.๙ ๑๐ ๑๓.๙ ๑ ๑.๔ ๓.๒๙ 
(มาก) 

• เอกสารวิชาการ/คู่มือ ๓๔ ๔๖.๖ ๓๓ ๔๕.๒ ๕ ๖.๘ ๑ ๑.๔ ๓.๓๗ 
(มาก) 

• วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ๓๕ ๔๗.๓ ๓๔ ๔๕.๙ ๔ ๕.๔ ๑ ๑.๔ ๓.๓๙ 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม =  ๓.๓๕  (มาก) 
๙.  ความไม่พึงพอใจในด้านต่างๆ  

• รูปแบบการจัดงาน ๔ ๕.๔ ๑๑ ๑๔.๙ ๓๒ ๔๓.๒ ๒๗ ๓๖.๕ ๑.๘๙ 
(น้อย) 

• เนื้อหาในการสัมมนาฯ ๔ ๕.๕ ๑๖ ๒๑.๙ ๓๑ ๔๒.๕ ๒๒ ๓๐.๑ ๒.๐๓ 
(ปานกลาง) 

• วิทยากร ๕ ๖.๘ ๑๒ ๑๖.๔ ๒๘ ๓๘.๔ ๒๘ ๓๘.๔ ๑.๙๒ 
(น้อย) 

• เจ้าหน้าที่ ๕ ๖.๘ ๑๖ ๒๑.๙ ๒๖ ๓๕.๖ ๒๖ ๓๕.๖ ๒.๐๐ 
(ปานกลาง) 

• สถานที่ ๘ ๑๐.๘ ๑๔ ๑๘.๙ ๓๐ ๔๐.๕ ๒๒ ๒๙.๗ ๒.๑๑ 
(ปานกลาง) 

• การติดต่อส่ือสาร/ประสานงานในการเข้าร่วม
สัมมนา 

๓ ๔.๒ ๑๙ ๒๖.๔ ๒๙ ๔๐.๓ ๒๑ ๒๙.๒ ๒.๐๖ 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวม =  ๒.๐๐  (ปานกลาง) 
 
  และเมื่อพิจารณาเพศของผู้ตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นในแต่ละประเด็น พบว่า  ใน
ภาพรวมของประเด็นต่างๆ เพศหญิงและเพศชายมีความเห็นในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในประเด็น การ
เสวนา เรื่อง “ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่”  ด้านการนําความรู้ไปใช้  และความไม่พึงพอใจ ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน  โดยเพศหญิงมีความเห็นในประเด็นการเสวนา เรื่อง “ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่”  
ด้านการนําความรู้ไปใช้  และความไม่พึงพอใจ ในระดับมาก ในขณะที่เพศชายมีความเห็นในประเด็นการ
เสวนา เรื่อง “ข้อมูลจําแนกเพศจําเป็นหรือไม่”  ด้านการนําความรู้ไปใช้ ในระดับปานกลาง  และความไม่พึง
พอใจในระดับน้อย ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๓ 
 
 



๒๖ 
 

แผนภาพท่ี ๓  ระดับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จําแนกเพศ 
 

 
 
 
 
   
  ในส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดอบรมว่า
ควรจัดต้นปีงบประมาณ เน่ืองจากช่วงปลายปีงบประมาณมีงานมาก ควรจัดการอบรมที่มีการเดินทางสะดวก 
ควรจัดต่างจังหวัด ภาคละ ๑ แห่ง ปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือให้งานเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผล และต่อยอดเพ่ือเป็นการกระตุ้นการดําเนินงานที่ต่อเน่ืองและเข้าใจตรงกัน ในส่วนรูปแบบของการ
จัดงาน ควรเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการแบบน่ังฟัง อาจนําเสนอสื่อที่เห็นภาพจะไม่น่าเบ่ือ ถ้าเป็นไปได้ควรมี
สารคดีสั้นเก่ียวกับการเสวนา รูปแบบการฝึกอบรมควรจะมีตัวอย่างของการทํางาน  โดยเพ่ิมตัวอย่างการใช้
ข้อมูลจําแนกเพศท่ีเช่ือมโยงการกําหนดนโบาย/แผนงาน/กิจกรรมให้มากขึ้น ฝีกการคิดวิเคราะห์แบบเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมในแต่ละงาน 
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การเสวนา "ข้อมูลจําแนกเพศฯ"

การอภิปราย "การบูรณาการงานวิจัยฯ"

บรรยาย "สถานการณ์ข้อมูลฯ"

การฝึกและวิเคราะห์ "สถานการณ์ฯ"

ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ความต้องการให้ สค. สนับสนุนการ
ดําเนินงานฯ

ความไม่พึงพอใจ

หญิง ชาย รวม

ปานกลาง 

น้อย

มาก 



๒๗ 
 

๖. ผลจากการสัมมนาการจัดทําข้อมูลจําแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง               
ของมนุษย์   

 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับทราบถึงความสําคัญของข้อมูลจําแนกเพศมีความเข้าใจเก่ียวกับ  
การจัดเก็บข้อมูลจําแนกเพศเพ่ือการดําเนินงานต่างๆ รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์ในการนําข้อมูลจําแนกเพศ
มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน           
และแก้ไขปัญหาของหญิงและชายในสังคม นับว่าการสัมมนาฯ ครั้งน้ีประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและ            
วัตถุประสงค์ที่วางไว้   ซึ่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการส่ งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทยต่อไป 
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