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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
 รายงานผลการส ารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายฉบับนี้  เป็นการศึกษา
เจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายในการ
ได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  4 ด้าน ได้แก่ (1) การศึกษา (2) อาชีพ/การจ้างงาน 
(3) การเป็นผู้น า และ (4) การช่วยเหลือจากการถูกกระท าความรุนแรง  โดยวัดเจตคติของประชาชนทั่ว
ประเทศในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จ านวน 8,090 คน ซึ่งเป็นตัวอย่างประชากรอายุ 18-65 ปี  
โดยมีสัดส่วนชายและหญิงไล่เลี่ยกัน  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย  และเป็นข้อมูลส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
  ผลการส ารวจโดยสรุป  มีดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ 4 
ด้าน อยู่ที่ 11.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน แสดงว่า  ประชาชนโดยทั่วไปมี
เจตคติทางบวก/เจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคหญิงชายในประเด็นดังกล่าว  ทั้งนี้  
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีระดับเจตคติทางบวกต่อ
ประเด็นข้างต้นมากที่สุด (12.40 คะแนน) ตามด้วยภาคเหนือ (12.03 คะแนน) ภาค
กลาง (11.98 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11.89 คะแนน) และภาคใต้ได้
คะแนนต่ าสุด (11.40 คะแนน)  

 คะแนนรายด้านเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ 4 
ด้าน 
o การศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4 

คะแนน โดยคะแนนเจตคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีระดับสูงสุด (3.57 คะแนน) ตามด้วยภาคกลาง (3.50 คะแนน) 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คะแนนเท่ากับ (3.49 คะแนน) และ
ภาคใต้ได้คะแนนต่ าสุด (3.37 คะแนน)  

o อาชีพ/การจ้างงาน  มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดได้ 2.16 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 4 คะแนน โดยคะแนนเจตคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือมีระดับ
สูงสุด (2.26 คะแนน) ตามด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2.23 คะแนน) 
ภาคกลาง (2.17 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.13 คะแนน) และ
ภาคใต้ได้คะแนนต่ าสุด (2.03 คะแนน)  
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o การเป็นผู้น า มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับสามได้ 3.06 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 4 คะแนน  โดยคะแนนเจตคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีระดับสูงสุด (3.19 คะแนน) ตามด้วย
ภาคเหนือ (3.13 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.10 คะแนน) ภาคกลาง 
(3.02 คะแนน)  และภาคใต้ได้คะแนนต่ าสุด (2.91 คะแนน) 

o การช่วยเหลือจากการถูกกระท าความรุนแรง มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
สอง ได้  3.18 คะแนน โดยคะแนนเจตคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีระดับสูงสุด (3.36 คะแนน) ตามด้วยภาค
กลาง (3.25 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.16 คะแนน) ภาคเหนือ 
(3.13 คะแนน) และภาคใต้ได้คะแนนต่ าสุด (3.09 คะแนน) 

  ทั้งนี้ ตัวแปรด้านภูมิภาคที่ตัวอย่างอาศัยอยู่มีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับเจตคติเชิงบวกด้านความ
เสมอภาคหญิงชาย เช่นเดียวกันกับตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้  ส่วนตัวแปรเขต
ที่อยู่อาศัย (ในหรือนอกเขตเทศบาล) สถานภาพสมรส และอายุ ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติโดยรวมของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายแต่อย่างใด  
  ผลการส ารวจชี้ว่า  โดยทั่วไปประชาชนไทยมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยกรต่างๆ 4 
ด้านข้างต้น  กล่าวคือ ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการให้สิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่ผู้หญิง
อย่างเท่าเทียมผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าเรียนในโรงเรียน/สถาบันทางด้าน
ทหาร ซึ่งในปัจจุบันยังคงจ ากัดการรับเข้าเรียนแก่ผู้ชายเท่านั้น  และยังไม่ได้เปิดรับผู้หญิงเข้าเรียน  ทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้หญิงจากการถูกกระท าความรุนแรง และต่อการให้โอกาสผู้หญิงเป็นผู้น าใน
ระดับต่างๆ ของสังคม  อย่างไรก็ตาม  ผู้หญิงไทยยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรในด้าน
อาชีพ/การจ้างงาน ซึ่งผู้หญิงยังคงถูกเลือกปฏิบัติทั้งในการจ้างงาน ความมั่นคงในการท างาน/การ
ประกอบอาชีพ ค่าตอบแทน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเทียบกับ
ผู้ชายอันเนื่องมาจากสภาวะ “ความเป็นผู้หญิง” 
  ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่ง TRIS  ได้ก าหนดเกณฑ์/คะแนนส าหรับตัวชี้วัดที่ 4.1 
จ าแนกตามร้อยละของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย ปรากฏว่า ประชาชน
โดยทั่วไปมีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคหญิงชาย อยู่ที่ร้อยละ 74.4 เท่ากับ 2.22 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินของ TRIS ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเจตคติ
ทีดีด้านความเสมอภาคหญิงชายสูงที่สุดที่ร้อยละ 77.55 (2.62 คะแนน) ตามด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือร้อยละ 75.2 (2.32 คะแนน) ภาคกลางร้อยละ 74.9 (2.26 คะแนน)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ 74.3 (2.22 คะแนน) และต่ าสุดภาคใต้ร้อยละ 71.2 (1.87 คะแนน) 
  ผลของการส ารวจเจตคติครั้งนี้  มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า เจตคติที่ดีของประชาชนด้านความเสมอ
ภาคหญิงชายได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสังคม  ความ
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เสมอภาคหญิงชายที่เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษาน าไปสู่โอกาสในการ
ได้รับการจ้างงานและประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อชีวิตและรายได้ที่ตามมารวมทั้งโอกาสการขึ้นเป็นผู้น าและ
การช่วยเหลือจากการถูกเลือกปฏิบัติและการถูกกระท าความรุนแรง 
  
 ข้อเสนอแนะที่ส าคัญประกอบด้วย 

 ภาครัฐต้องปรับบทบาทตนเองในการเป็นผู้น ากระตุ้นให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ปัญหาเจตคติด้านความเสมอภาคหญิงชายที่ซ้อนเร้น ในสังคมไทยในรูปแบบต่างๆ  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านระบบการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญยิ่ง  เนื่องจาก
ระบบการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาเป็นก้าวแรกที่จะเปิดโอกาสทางสังคมแก่
ประชาชนและน าพาไปสู่สังคมเสมอภาค  จึงควรบรรจุการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
รวมถึงสิทธิสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ในหลักสูตรด้วยวิธีการเรียนแบบใหม่ที่เน้น
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กได้ดูดซึมและซึมซับสาระต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ
และสนุกเพลิดเพลิน 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 The study on “Public Attitudes towards Gender Equality” focuses on Thai 
people’s attitudes towards human dignity with an emphasis on gender equality in rights 
and opportunities in 4 significant areas; namely, (1) education, (2) occupation and  
employment, (3) leadership and (4) assistance for victims of violence. The study is aimed 
at Thai people living in different regions of the country and also those living in Bangkok 
Metropolitan Area amounting to 8,090 samples whose age fall between 18 to 65 years 
old with male and female respondents of a proportionate fashion. In addition, this study 
is prepared as an on-going activity fostering gender equality and also to reflect the Office 
of Women’s Affairs and Family Development’s operating performance according to the 
fiscal year 2012. 
 The survey results can be concluded as follows: 

 Average Score of the study on “Public Attitudes towards Gender 
Equality” in relation to human dignity with an emphasis on gender equality in accessing 
rights and opportunities in 4 significant dimensions has the average score of 11.90 points 
from a full score of 16 points demonstrating that the public has a positive attitude on 
the issue of gender equality according to the aforementioned dimensions. The study 
shows that people living in the Bangkok Metropolitan Area and its vicinities have the 
most positive attitudes with the highest scores (12.40 points) followed by people in the 
Northern region (12.03 points). Those from the Central region (11.98 points) and those 
from the Northeastern region (11.89 points), while those in the Southern region of the 
country have the lowest scores (11.40 point).  

 Average Score by 4 Dimensions  
o Education: The average score in this dimension is the highest 

when compared with other three dimensions. It is at 3.48 points from a full score of 4 
points. People living in the Bangkok Metropolitan Area and its vicinities achieve the 
highest score (3.57 points) followed by those in the Central region (3.50 points). Those in 
the Northern region and the Northeastern region share equal points (3.49 points) while 
those from the Southern Thailand have the lowest score in this dimension (3.37 points). 

o Occupation/Employment: The average score for this dimension is 
relatively lowest among all 4 dimensions, being at 2.16 points from a full score of 4 
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points. People living in the Northern region demonstrate the highest score (2.26 points), 
followed by those in the Bangkok Metropolitan Area and its vicinities (2.23 points).  The 
Central region has a score of 2.17 points. The Northeastern region has 2.13 points while 
those from the Southern region show the lowest score (2.03 points). 

o Leadership: The average score for Leadership is ranked third 
among all 4 dimensions with an average score of 3.06 points from a full score of 4 
points. People living in the Bangkok Metropolitan Area and its vicinities show the highest 
score for this dimension (3.19 points) followed by those in the Northern region (3.13 
points). Those from the Northeastern region have scored 3.10 points and those in the 
Central region 3.02 points, while people living in the Southern region demonstrate the 
lowest score (2.91 points). 

o Assistance for victims of violence: The average score for this 
dimension is ranked second among the 4 dimensions with an average score of 3.18 
points. People living in the Bangkok Metropolitan Area and its vicinities show the highest 
average score (3.36 points) followed by those in the Central region (3.25 points).  Those 
living in the Northeastern region show a score of 3.16 points and those in the Northern 
region have made 3.13 points and people living in the Southern region show the lowest 
score of 3.09 points. 

Conclusively, the regions where people reside appear to have the most 
significant influence on public attitudes toward gender equality. This is also true for the 
variables including gender, educational level, occupation, and level of income. On the 
other hand, the variables like the residential areas (within or outside municipal areas), 
marital status and age, do not show statistically significant influence over public 
attitudes toward gender equality. 

This study points out clearly that Thai people or the Thai public, in general, have 
positive attitudes toward gender equality in relation to human dignity with an emphasis 
on accessing rights and opportunities for 4 significant dimensions. This is to say, that 
people in general share a positive view and attitude toward equal educational 
opportunity between men and women, especially on providing equal opportunity for 
women to attend Military School or to participate actively in military-related institutions. 
In addition, Thai people share a common positive view and attitudes toward necessary 
assistance to women victims of violence and to the provision of opportunities for 
women to become leaders in different sectors of society. Attitudes aside, Thai women 
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may still seriously experience barriers and obstacles in securing equal opportunity for 
employment and occupation such as discrimination in terms of employment 
opportunity, job security, compensation and related supports for job advancements due 
to their status of being “women”. 

In correspondence with TRIS Corporation’s criteria in evaluating operating 
performance according to the Indicator 4.1, Thai people, in general, have positive 
attitudes toward the issue of gender equality or at 74.4 percent being equivalent to 2.22 
points on a 5 point scale. With TRIS’ evaluative criteria, people living in the Bangkok 
Metropolitan Area and its vicinities have the most positive attitudes toward gender 
equality at 77.55 percent (2.62 points) followed by people in the Northern region with 
75.20 percent (2.32 points), people in the Central region with 74.9 percent (2.26 points), 
people in the Northeastern region at 74.3 percent (2.22 points) and those from the 
Southern region showing the lowest points at 71.2 percent (1.87 points) 

This study succinctly indicates that public attitudes toward gender equality is 
very much and directly influenced by the level of human resource development in a 
society. Gender equality with regards to rights to and opportunities in education will 
significantly lead to secured employment, which will bring about income and life 
securities. Leadership opportunities and assistance for victims of violence are seen as 
inextricably intertwined with good education, good jobs and good income. All told, the 
higher the level of human development, the higher the scores on gender equality and 
related issues. The following recommendations are suggested:  

 Public sector must redefine its roles particularly to be a catalyst in 
encouraging all sectors in society to recognize all latent forms of gender 
inequality in Thai society. 

 Human resources development through education is so crucial that 
education itself and educational opportunities should be regarded as a 
very important step in achieving a gender-sensitive and –balanced 
society. Issues relating to human rights and gender equality should be put 
into all levels of the academic curriculum with an integrative design of 
creative learning activities in which children can absorb and understand 
the significance of gender equality naturally and painlessly. 
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