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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย       

แหงหนึ่งตอเพศภาวะ กลุมตัวอยางเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน          
188 คน ใชวิธีการสุมแบบมีระบบ เก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจทัศนคติตอเพศภาวะ 
แบงออกเปน 5 ดานคือ 1) บรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย 2) บทบาทผูหญิงกับ
ผูชายไทยในครอบครัว 3)  บทบาทผูหญิ งกับผูชายไทยในชุมชน/ในที่ทํางาน                     
4) ความสัมพันธเชิงอํานาจ และ 5) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยเรื่องเพศ คําตอบเปน
ตัวเลือกมี 5 ระดับ จาก 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) ถึง 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีคาคะแนนในลักษณะชายเปนใหญมากกวากลุมตัวอยาง
เพศหญิง ทั้ง 5 ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) มหาวิทยาลัยควรกําหนด
วสิัยทัศนและแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมและสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศภาวะ  

 

คําสําคัญ : เพศภาวะ  บทบาทหญิงชายไทย  ทัศนคต ิ บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

Abstract 

This research aimed to describe attitudes towards gender roles of 
university staffs. Subjects included 188 staffs at a university in Thailand. 
Systemic sampling was used. The Attitude towards Gender Scale was used 
as a study measurement. It contained five dimensions, (norms of Thai 
women/men, roles of Thai women and men in the family, roles of Thai 
women and men in the community/workplace, power in relationships, and 
roles of Thai women and men in a sexual relationship). The item was a          
5 - point likert-scale ranging from 1 (disagree) to 5 (completely agree).                
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The results showed that men had significantly higher mean scores, which 
supporting patriarchy on five dimensions than women (p< 0.05). University 
should include a mission and strategic plan on promoting and supporting 
gender equality.  

 

Keywords :  Gender; roles of Thai women and men; attitudes;  

 university staff 

 

บทนํา 

สังคมในประชาคมโลกสวนใหญเปนสังคมแบบชายเปนใหญ หรือ ปตาธิปไตย 
(patriarchy) รวมถึงสังคมไทยเชนกัน  สังคมแบบชายเปนใหญ “เปนสังคมที่มีโครงสราง
ทางเพศ ที่กําหนดใหสถานภาพและตําแหนงของเพศชายเหนือเพศหญิง” (อวยพร 
เขื่อนแกว, 2555 หนา 37) เปนสังคมที่เปนคานิยมเชิงซอน (double standard) ใน
ความไมเสมอภาคระหวางเพศ ดังปรากฏใหเห็นในสุภาษิต วรรณกรรม คําสั่งสอน ความ
เชื่อในสังคมไทย  เชน “ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง”  ผูหญิงเปน
สมบัติของผูชาย  ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนใหผูชายเปนผูนํา ผูหญิงเปนผูตาม เนื้อหาใน
วรรณคดีไทยใหการยอมรับไดกับผูชายที่ เจ าชู  หรือนอกใจภรรยา เชน เรื่อง                          
ขุนชางขุนแผน พระอภัยมณี การอบรมสั่งสอนผูหญิงไทยจะใหความสําคัญกับการเปน
แมศรีเรือน ดูแลบาน ปรนนิบัติเลี้ยงดูลูก งานบานเปนของผูหญิง สวนผูชายเปนผู                   
หาเลี้ยงครอบครัว เขมงวดกวดขันตอลูกสาวแตปลอยปละละเลยลูกชายในเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศ ผูชายมีความตองการที่จะปลดปลอยหรือตอบสนองทางเพศ แต
ผูหญิงไมมีความจําเปนเทาผูชาย ภรรยาไมมีสิทธิ์ปฏิเสธเมื่อสามีมีความตองการทางเพศ 
ผูชายมีเพศสัมพันธกับผูหญิงหลาย ๆ คนไดและถือเปนเรื่องธรรมดา แมวาผูชายคนนั้น
จะมีภรรยาแลวก็ตาม ผูชายไมจําเปนตองมีความรับผิดชอบภายหลังการมีเพศสัมพันธ 
(สุธีลา ตนชัยนนท, 2540; วันทนีย วาสกะสิน และ สุนีย เหมะประสิทธิ,์ 2541)  

ภายใตคานิยมชายเปนใหญสะทอนใหเห็นไดจากปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว การลวงละเมิดทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบในการใชแรงงานหญิง ผูชาย
สวนใหญรับผิดชอบเพียงงานนอกบานอยางเดียว ในขณะที่ผูหญิงตองรับผิดชอบทั้งทาง
เศรษฐกิจและครอบครัว ทําใหผูหญิงมีขอจํากัดและขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือใชโอกาสตาง ๆ ในสังคม ดังเห็นไดจากสัดสวนท่ีไม
สมดุลระหวางหญิงและชายในการเปนตัวแทน การใชอํานาจ (ผูนํา) มีสวนรวมทาง      
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การเมือง การบริหารและการปกครองทุกระดับ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยผูหญิง           
มีสัดสวนนอยกวาผูชาย เชน พบวาผูหญิงไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร       
ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพียงรอยละ 11.25 ในขณะที่ผูชายมีรอยละ 88.75 
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูหญิงรอยละ 11.67 ผูชายรอยละ 88.33 จํานวน
ขาราชการผูหญิงในระดับผูบริหารตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป มีรอยละ 23.14 ผูชายรอยละ 
76.88 สัดสวนผูบริหารหญิงในภาคเอกชนมีนอยกวาผูชายเกือบ 4 เทา ผูนําแรงงานสตรี
ในสหภาพแรงงานตาง ๆ มีรอยละ 32 ในขณะที่ผูนําแรงงานชายมีถึงรอยละ 68  
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 
2559)  

การที่ผูหญิงตองทํางานรับผิดชอบทั้งงานนอกบานและงานในบาน สงผลให
ผูหญิงมีความเครียดเรื้อรังนําไปสูการเปนโรคซึมเศรา (สมพร รุงเรืองกลกิจ และคณะ, 
2553) จากการสํารวจจํานวนชั่วโมงที่สตรีใชในการทํางานบาน พบวา เฉลี่ยทั้งประเทศ
ประชาชนหญิงและชายอายุ 10 ปขึ้นไป ใชเวลาในการทํางานบานมากกวาผูชาย         
เกือบเทาตัว คือ ผูหญิงใชเวลาทํางานบานวันละ 2.7 ชั่วโมง ในขณะที่ผูชายใชเวลา                 
1.5 ชั่วโมง ผูหญิงใชเวลาในการดูแลคนในครอบครัว (เด็ก ผูปวยและผูสูงอายุ) โดยเฉลี่ย
วันละ 3.3 ชั่วโมง ในขณะที่ผูชายใชเวลา 2 ชั่วโมง ผูหญิงมีเวลาวางนอยกวาผูชาย          
คือ ผูหญิงมีเวลาวางเฉลี่ยวันละ 3.4 ชั่วโมง ในขณะที่ผูชายมีเวลาวางวันละ 3.8 ชั่วโมง 
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 
2559)  

สถิติจํานวนผูหญิงและเด็กหญิงมารับบริการอันเนื่องมาจากปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวในศูนยพึ่งไดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                 
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรวบรวมไว มีจํานวนผูมารับบริการเพิ่มขึ้นทุกป 
โดยพบจํานวนผูมารับบริการเฉลี่ยเพิ่มจาก 19 คน ตอวันใน พ.ศ.2547 เปน 70 คนตอ
วัน ในป พ.ศ.2553 (สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2556) ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ พบวาผูหญิงไมมี
อํานาจการตอรองเรื่องเพศสัมพันธ ไมวาจะเปนการใหใสถุงยางอนามัยเพื่อการปองกัน
การติดเชื้อหรือปองกันการตั้งครรภ รวมถึงการปฏิเสธมีเพศสัมพันธกับคูนอน ผูหญิง
เปนฝายรับผิดชอบการคุมกําเนิดมากกวาผูชาย หากผูหญิงตั้งครรภไมพรอม ผูหญิงจะ
ไดรับผลกระทบโดยตรง เชน หากอยูในวัยเรียนผูหญิงจะถูกตีตราและอาจตองออกจาก
โรงเรียน ในขณะที่ผูชายสามารถเรียนหนังสือตอไปได หากผูหญิงตัดสินใจทําแทงจะถูก
ตีตราวาเปนคนบาป และหากมีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธผูหญิงก็จะถูกมองในทางลบ 
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และอายที่จะตองไปรับบริการสุขภาพ อีกทั้งบรรทัดฐานทางสังคมจะมองผูหญิงในทาง
ลบหากพบวาผูหญิงมีถุงยางอนามัย (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 2559) 

ไมเพียงแตผูหญิงไดรับผลกระทบจากสังคมชายเปนใหญเทานั้น การยึดติดตอ
บทบาทหญิงชายดั้งเดิม ผูชายบางคนก็ไดรับผลลัพธทางลบตอการพยายามคงบทบาท
ตามที่สังคมคาดหวังในความเปนชาย คานิยมตอความเปนผูชาย ไมวาจะเปน พอ สามี 
หรือ บุตร  โดยทั่วไปจะเนนที่การพึ่งตนเอง ตองเปนผูนํา มีความมั่นใจ เปนที่พึ่งใหกับ
ผูอื่นได ดังนั้นการไมประสบผลสําเร็จในบทบาทหนาท่ีที่ตนเองคาดหวัง หรือการประสบ
กับความลมเหลวในงานที่มุงมั่นตั้งใจทํา จึงนํามาสูความรูสึกลมเหลว ความมั่นใจใน
ตนเองลดลง ทั้งเปนการคุกคามกระทบกับศักดิ์ศรีของความเปนชาย ทําใหผูชายรูสึกวา
ตนเองออนแอ ลมเหลว ผูชายถูกคาดหวังจากสังคมวาตองเปนผูนํา ผูปกปอง หาเงิน
เลี้ยงครอบครัว การที่ไมสามารถทําไดตามมาตรฐานความเปนชาย นํามาสูความรูสึก
ลมเหลว ซึมเศรา ติดสุรา หรือ ฆาตัวตาย (สมพร รุงเรืองกลกิจ, วราลักษณ กิตติวัฒน
ไพศาล, อิงคฏา โคตนารา, และสุวรรณา อรุณพงศไพศาล, 2555; Robbins, 2006; 
Chan, 2009) 

องคการสหประชาชาติไดเรียกรองใหประชาคมโลกปฏิบัติตอมนุษยหญิงชาย
ใหมีความเสมอภาคในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไมกีดกันหรือเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุ
ทางเพศ มีการสํารวจทัศนคติของประชาชนจีนพบวาผูหญิงมีทัศนคติที่สนับสนุนความ
เสมอภาคระหวางหญิงชายมากกวาผูชาย โดยผูชายมีทัศนคติที่ยึดติดตอบทบาทหญิง
ชายดั้งเดิมหรือที่หลอหลอมมาในอดีต (traditional gender roles) ในลักษณะให
ความสําคัญตอผูชายมากกวาผูหญิง (Tu & Chang, 2000) Allanana (2013) การ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายและใหขอสรุปวาความคาดหวังตอความ
เสมอภาคหญิงชายยังไมเปนผลสําเร็จ ผูหญิงไมวาจะอยูในสังคมระดับใด ผูหญิงที่ทํางาน
นอกบานยังคงตองรับผิดชอบหลักตองานในบานและเลี้ยงดูบุตร O’Sullivan (2012) 
สํารวจการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอบทบาทเพศภาวะของชาวไอริชในวัยแรงงาน 
เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ. 1988, 1994 และ 2002 พบวาผูหญิงและผูชายมีทัศนคติที่
ยึดติดตอบทบาทหญิงชายดั้งเดิมลดนอยลง แตพบวาผูชายมีทัศนคติที่ยึดติดกับบทบาท
หญิงชายดั้งเดิมมากกวาผูหญิง 

ประเทศไทยไดลงนามในพันธกรณีกับประชาคมโลกในการเคารพและปฏิบัติ
ตามหลักความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (gender equality) ดวยการเขาเปนภาคี
อนุสัญญาของสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ           
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(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women) ในป พ.ศ. 2528 และในป พ.ศ. 2538 จากการประชุมสหประชาชาติวาดวย
เรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีขอสรุปเรียกวาปฏิญญา
ปกกิ่งและแผนปฏิบัติการ (the Beijing Declaration and Platform for Action) เพื่อ
ความเสมอภาคชายหญิงและเสริมพลังใหสตรี ซึ่งประเทศไทยไดยอมรับขอประกาศ
ดังกลาว ในป พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหประเทศไทยมีตําแหนงผูบริหารดาน
การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย ในหนวยงานระดับกรมและระดับกระทรวง รวมทั้งใหมี
การจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายในหนวยงานเหลานี้ 
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552) อีกทั้งประเทศไทยไดเขารวมกับ
ประชาคมโลก ในการตั้ ง เป าหมายการพัฒนาแห ง สหั สวรรษ  (Millennium 
Development Goals)  ขอ 3 สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและสงเสริมบทบาท
สตรี (ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2555) เปนเวลาเกือบ 30 ป นับตั้งแตประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาของ
สหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ในทางนิติบัญญัติ 
กฎหมายไทยไดใหความเสมอภาคกับผูหญิงตามอนุสัญญาวาดวยการจัดการเลือกปฏิบัติ
ตอสตรีในทุกรูปแบบ แตในทางปฏิบัติผูหญิงยังเผชิญกับปญหาอันเนื่องมาจากทัศนคติ 
และคานิยมดั้งเดิมที่ใหความสําคัญอํานาจผูชายเหนือกวาผูหญิง จากการสํารวจทัศนคติ
ของประชากรไทยตอบทบาทหญิงชาย พบวาประชาชนยังมีทัศนคติตอความไมเสมอ
ภาคระหวางหญิงชายในบางเรื่อง ดังเชน ประหยัด สายวิเชียร และ วาณี เอี่ยมศรีทอง 
(2538) ศึกษาการดําเนินชีวิตในครอบครัวกับความเครียดในการทํางาน โดยศึกษาจาก
บุคลากรหญิง ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 198 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
รูสึกเห็นดวยวาสามีควรเปนผูนําครอบครัว และเห็นดวยบางสวนวาสามีควรมีอํานาจ
เด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ของครอบครัว สุวัฒนา วิบูลยเศรษฐ (2541) ศึกษา
ทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับครอบครัว บทบาทของชายหญิงหรือสามีภรรยา โดยเก็บ
ตัวอยางจากประชาชนภาคกลาง 370 คน และภาคใต 360 คน ขาราชการภาคกลาง 
283 คน ภาคใต 243 คน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 364 คน ขาราชการ
ภาคเหนือ 268 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 345 คน ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางในทุกภาคมากกวารอยละ 50 เห็นดวยกับแนวคิดท่ีวา “ผูหญิงสวนใหญควรอยู
บานทําหนาที่แมบานมากกวาออกไปทํางานนอกบาน ในเรื่องอํานาจในครอบครัวนั้น 
ผูตอบรอยละ 62.7 และ 45.8 จากภาคกลางและภาคใต รอยละ 81 และ 84.3 จาก
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นดวยกับความคิดที่วา “สามีควรมีสิทธิ            
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มีเสียงมากกวาภรรยาในเรื่องของครอบครัว” สําหรับบทบาทหนาท่ีของสามี และภรรยา
นั้น รอยละ 87.6 และ 66.4 จากภาคกลางและภาคใต รอยละ 98.4 และ 99.5 จาก
ผูตอบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นดวยกับความคิดที่วา “เปนการดี
สําหรับครอบครัว หากสามีเปนคนหาเลี้ยงครอบครัวและภรรยาเปนคนดูแลเรื่องใน
บาน” สําหรับความคิดที่วา “ทั้งสามีภรรยาควรชวยกันดูแลลูกเมื่อทั้งคูอยูบาน” ผูตอบ
เกือบทั้งหมดเห็นดวยกับความคิดนี้ วันทนีย วาสกะสิน และ สุนีย เหมะประสิทธิ์ 
(2541) สํารวจคานิยมและทัศนคติของสังคมไทยตอสตรี ในทุกภาคของประเทศไทย
จํานวน 2,000 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา
สังคมไทยยังมีคานิยมตอสตรีในลักษณะความไมเสมอภาค ลูกผูหญิงตองรับภาระงาน
บานมากกวาลูกผูชาย ผูหญิงควรหวงแหนพรหมจรรย ผูหญิงควรปรนนิบัติและเชื่อฟง
สามี ภรรยาไมควรแสดงออกซึ่งความตองการทางเพศแมกับสามีตนเอง ภรรยาควรให
สามีมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ผูหญิงรับภาระทั้งในบานและนอกบาน ผูหญิงมักจะ
มีโอกาสในตําแหนงหนาที่การงานนอยกวาผูชาย ผูชายมักใหความสําคัญกับอาชีพการ
งานมากกวาผูหญิง 

ในป พ.ศ. 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2555) ไดทําการสํารวจเจตคติของประชาชนดาน
ความเสมอภาคหญิงชายทั่วประเทศ จํานวน 8,090 คน พบวา รอยละ 41.5 ของกลุม
ตัวอยางยังมีความเห็นวามีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน รอยละ 39.2 เห็นวาผูหญิงที่
หยารางยังไมไดรับการยอมรับจากสังคมเมื่อเทียบกับผูชายที่หยาราง และรอยละ 17.4 
ยังเห็นวาภาระหนาที่การเลี้ยงดูบุตรยังเปนหนาที่ของผูหญิง (แม) เทานั้น สวนใหญ        
รอยละ 89.9 เห็นดวยวาการลวงละเมิดทางเพศยังเปนปญหาใหญที่ยังไมไดรับการแกไข 
และรอยละ 35.5 เชื่อวาผูชายที่นอกใจภรรยามักไดรับการใหอภัย แตผูหญิงที่นอกใจ
สามีจะถูกสังคมประณาม 
 คานิยมตอบทบาทหญิงชายในสังคมไทยปจจุบันจําเปนตองมีความยืดหยุน       
ไมยึดติดกับบทบาทหญิงชายดั้งเดิม เพื่อการดําเนินชีวิตที่มีความสุข ครอบครัวมี
ความสุข  สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ไมมีใครถูกกีดกันอันเนื่องจากความ
เปนเพศ (gender discrimination) สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูงมี
พันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ แสวงหาคําตอบใหกับสังคม มีสวนในการ            
หลอหลอมทัศนคติของนิสิตนักศึกษาเรื่องความเสมอภาคทางเพศภาวะ เพื่อนิสิต
นักศึกษาเติบโตไปเปนผูใหญ เปนผูบริหารในหนวยงาน เปนบิดามารดาในการอบรม
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เลี้ยงดูบุตรหลาน ทั้งทางตรงคือการอบรมสั่งสอน และทางออมคือการทําเปนแบบอยาง
ในดานการเสมอภาคทางเพศภาวะ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสํารวจทัศนคติตอเพศ
ภาวะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะไดมี
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดดําเนินการวิจัย และการจัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ               
1 )  สํ ารวจทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห งหนึ่ งตอ เพศภาวะ  และ                        
2) เปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติบุคลากรชายและหญิงในมหาวิทยาลัยตอ        
เพศภาวะ 

กรอบแนวคิด 

สังคมแบบชายเปนใหญ คือสังคมที่มีโครงสรางทางเพศ ที่กําหนดให
สถานะภาพและตําแหนงของเพศชายเหนือเพศหญิง และใหคุณคาความเปนชาย
มากกวาความเปนหญิง (อวยพร เขื่อนแกว, 2555 หนา 37) ระบบความเปนเพศ 
(gender system) เปนเครื่องมือในการดํารงและถายทอดวัฒนธรรมชายเปนใหญ              
ที่กําหนดและหลอหลอมบทบาท หนาที่ คุณคา อํานาจการตัดสินใจ และความสัมพันธ
ทางเพศที่แตกตางและไมเทาเทียมระหวางเพศหญิงและเพศชายผานสถาบันตาง ๆ         
ในสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา สื่อตาง ๆ ระบบ
สาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ที่ทํางานสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยผูชายเปนผูนําในเกือบทุกพื้นที่ในสังคม เชน พื้นที่ทางศาสนา พื้นที่
สาธารณะ ที่มอบอํานาจและการใชอํานาจใหกับเพศชาย แมกระทั่งพื้นที่ในครอบครัวซึ่ง
เปนพื้นที่ของผูหญิงแตผูชายมีอํานาจการตัดสินใจ  มีการแบงพื้นที่ บทบาทและหนาที่ 
ระหวางผูหญิงและผูชายอยางชัดเจน จนกลายมาเปนความคาดหวังจากสังคมไทยใน
การทําหนาที่และปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคมกําหนด รวมทั้งมีการผลิตซ้ํา และ
สนับสนุนใหวัฒนธรรมชายเปนใหญมีความแข็งแกรงอยางตอเนื่อง จนคนทั่วไปมองเห็น
วาเปนเรื่องปกติธรรมดา และไมสามารถเปลี่ยนแปลงได หากเชื่อวาบทบาทท่ีกําหนดมา
ดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไมได  จะทําใหเกิดขอจํากัดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของทั้ง
หญิงและชาย มีการกีดกัน มีอคติ และอาจนําไปสูการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมทางเพศ 
(gender discrimination) เปนรากเหงาของการเกิดความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
หรือความไมเสมอภาคทางเพศภาวะ (gender inequality) (นาถฤดี เดนดวง,2559; 
อวยพร เขื่อนแกว, 2555) 
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เพศภาวะหรือบทบาทหญิงชาย (gender) เปนคําท่ีใชอธิบายคุณลักษณะของ
ผูหญิงและผูชายที่เกิดจากความคาดหวังของสังคม เปนสิ่งที่ เรียนรูถายทอดผาน
กระบวนการเรียนรูและขัดเกลาทางสังคม (social construction) และมีความแตกตาง
ในแตละสังคมขึ้นอยูกับ คานิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ชนชั้น ปจจัย
เหลานี้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สภาพการณ และเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Astbury, 2000; World Health Organization, 2009) ตางกับคําวา เพศ (sex) ซึ่ง
เปนคุณลักษณะทางชีววิทยา และทางกายภาพของเพศชายและเพศหญิง เชน อวัยวะ
เพศ  โครโมโซม หรือฮอรโมน เปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลง (WHO, 2009) บทบาท
หญิ งชายดั้ ง เดิ ม  (traditional gender roles) เปนบทบาทที่ ให ความสํ าคัญต อ
คุณลักษณะความเปนชายมากกวาคุณลักษณะความเปนหญิง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ความเปนผูชาย มีลักษณะเปนผูนํา ผูหาเลี้ยงครอบครัว มีศักดิ์ศรี กลาหาญ เขมแข็ง 
พึ่งตนเอง ทะเยอทะยาน ชอบแขงขัน มั่นใจในตนเอง บึกบึน กาวราว ไดรับการยอมรับ
ใหดื่มเหลา สูบบุหรี่ กลาเสี่ยง มีเพศสัมพันธกอนแตงงานได รองไหหรือแสดงความ
ออนแอไมได ลักษณะของความเปนผูหญิง เชน เปนแมบาน เปนผูตาม ดูแลพอแม       
เลี้ยงดูบุตร เรียบรอย รักนวลสงวนตัว เปนเพศที่ออนแอ ทํางานบริการ  (อวยพร        
เขื่อนแกว. 2555; Ickes, 1993; Tu & Chang, 2000; Chan, 2009; Allanana , 2013) 

เพศภาวะสามารถอธิบายความแตกตางและความสัมพันธระหวางหญิงชายใน
มโนทัศนหลัก 5 มโนทัศน ดังนี้  บรรทัดฐานหญิงชาย (gender norm) หมายถึง 
พฤติกรรมที่สังคมกําหนดวาผูหญิง ผูชายควรเปนอยางไร  บทบาทหญิงชาย (gender 
roles) หมายถึง บทบาทที่คาดหวังไววาเพศชายและเพศหญิงควรจะทําในสังคมนั้น ๆ 
ทั้งบทบาทในบานและนอกบาน ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิงชาย (gender 
relations) หมายถึง รูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่กําหนดวาผูหญิงและผูชายในวัย
ตาง ๆ ควรปฏิบัติและวางตัวตอเพศตรงขามอยางไร การจัดสรรอํานาจระหวางผูหญิง
กับผูชาย การแบงงานหญิงชาย (gender-based division of labor) หมายถึง การให
คุณคากิจกรรมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการประกอบอาชีพนอกบาน 
และภาระหนาท่ีที่ผูชายและผูหญิงมีตอชุมชน และครอบครัว (ทั้งมหีรือไมมีคาตอบแทน)  
การเขาถึงและควบคุมทรัพยากร (access and control of resources) หมายถึง        
การที่บุคคลสามารถใชประโยชนและมีอํานาจในการตัดสินใจในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรได (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550) 
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ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการ เพื่อความเสมอภาคชายหญิงและเสริม
พลังใหสตรี มีเปาหมายขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมอยางเสมอภาคระหวาง
ผูหญิงและผูชาย (gender equality) ในความรับผิดชอบ การใชอํานาจและการตัดสินใจ
ในทุกดานของชีวิต ทั้งดานครอบครัว  เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่รับรองหลักศักดิ์ศรี
ค ว า ม เ ป นม นุ ษ ย ที่ เ ท า เ ที ย ม เ สม อภ าค ไ ม กี ด กั น เ ลื อ ก ปฏิ บั ติ ด ว ย ส า เ หตุ                             
ทางเพศ สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัวและขบวนการพัฒนาสตรีไดพยายาม
ทํางานขับเคลื่อนสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทยโดยทํางานในระดับ
นโยบายของประเทศและบทบัญญัติกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหสังคมมีทัศนคติใหความ
เคารพตอหลักความเสมอภาคระหวางเพศ (สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัวและ
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 2552) เมื่อประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญที่รับรองความ
เสมอภาคหญิงชายและจากการทํางานสํานักงานกิจการสตรีและครอบครัวและ
ขบวนการพัฒนาสตรีไดพยายามทํางานขับเคล่ือนสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ในสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง ยอมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนไทยตอ
เพศภาวะ งานวิจัยนี้จึงใชกรอบแนวคิดเพศภาวะ 5 ดานคือ 1) บรรทัดฐานความเปน
ผูหญิง/ผูชายไทย 2) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในครอบครัว 3) บทบาทผูหญิงกับ            
ผูชายไทยในชุมชน/ในที่ทํางาน 4) ความสัมพันธเชิงอํานาจ 5) บทบาทผูหญิงกับ              
ผูชายไทยเรื่องเพศ มาเปนแนวทางในการสํารวจทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ระเบียบวิธีวิจัยใชการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) โครงการวิจัยนี้
ได รั บการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จั ย ในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกนประชากรที่ศึกษาเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งทั้งสาย
ผูสอนและสายสนับสนุน จํานวน 10,866 คน แบงเปนเพศชาย 3,754 คน เพศหญิง 
7,112 คน จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) และใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาคะแนนทัศนคติของ
ประชาชนทั่วไปตอบทบาทหญิงชายไทย มีคาเทากับ 28.60 (สมพร รุงเรืองกลกิจ,         
จิราพร เขียวอยู, วราลักษณ  กิตติวัฒนไพศาล และอิงคฏา โคตนารา, 2557) พบวา 
การวิจัยนี้ตองใชขนาดของกลุมตัวอยาง 125 คน ซึ่งการวิจัยนี้ใชการเก็บขอมูลโดยการ
สงแบบสอบถาม และใหอาสาสมัครสงแบบสอบถามกลับ จึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยาง
อีก 25 % เพื่อปองกันการไมไดรับแบบสอบถามคืน ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางเปน 
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156 คน โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพศ หญิง 156 คน และเพศชาย 156 คน 
เทากัน รวมเปน 312 คน ใชการสุมตัวอยางโดยนํารายชื่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
แยกเพศชายและหญิง และทําการสุมกลุมตัวอยางแบบเปนระบบ เกณฑการคัดเขา เปน
บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เปนขาราชการ หรือพนักงานเงินงบประมาณ หรือพนักงาน
เงินรายได หรือ พนักงานราชการ หรือพนักงานในหนวยงานกํากับ การศึกษาตั้งแตระดับ
ปริญญาตรี และมีอายุ ระหวาง 25 – 60 ป เกณฑการคัดออก เปนลูกจางชั่วคราว หรือ 
ลูกจางโครงการ ลูกจางประจํา หรือลูกจางชาวตางประเทศ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพสมรส 

การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตําแหนงงาน สถานท่ีที่ทํางาน  เปนตน 
2. แบบสํารวจทัศนคติตอ เพศภาวะ ที่พัฒนาขึ้นโดย สมพร รุงเรืองกลกิจ,         

จิราพร เขียวอยู, วราลักษณ  กิตติวัฒนไพศาล และอิงคฏา โคตนารา (2557) โดยผูวิจัย
ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเพศภาวะ และเครื่องมือเกี่ยวกับเพศภาวะทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทําการสนทนากลุมกับกลุมประชาชนทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 
จํานวน 32 คน อายุระหวาง 25 – 35 ป และ 36 - 50 ป และใหผูทรงคุณวุฒิ 6 คน
พิจารณาความตรงของเครื่องมือ ไดคา CVI เทากับ 0.83 แบบสํารวจทัศนคติตอ            
เพศภาวะ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) บรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย                  
2) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในครอบครัว 3) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในชุมชน/ใน
ที่ทํางาน 4) ความสัมพันธเชิงอํานาจ และ 5) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยเรื่องเพศ         
มีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 47 ขอ เปนแบบประมาณคา Likert scale 5 ระดับ                
ใหอาสาสมัครเลือกตอบวาเห็นดวยกับขอคําถามในระดับใด 1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับ
ขอความนั้น ๆ และ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุดกับขอความนั้น คาคะแนนสูง
หมายความวามีทัศนคติยึดติดตอความเปนหญิงเปนชายดั้งเดิมมาก ในลักษณะชายเปน
ใหญคือชายมีอํานาจหรือโอกาสมากกวาผูหญิง สําหรับการคิดคะแนนรวมรายดาน         
ดานที่ 3 บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในชุมชน/ในที่ทํางาน ขอ 1 , 4 , และ 6 ดานที่ 4 
ความสัมพันธเชิงอํานาจ ขอ 1 ซึ่งเปนขอความเชิงบวก ใหคาคะแนนแบบกลับทิศ 
(reverse score  จาก 1 เปน 5) ผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่ไดไปทําการสํารวจกับบุคคล
ทั่วไปจํานวน 700 คน พบวาแตละดานมีคาความเที่ยง 0.71, 0.66, 0.75, 0.76 และ 
0.81 ตามลําดับ  
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วิธีการเก็บขอมูล 
ผูวิจัยประสานงานกับฝายการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษา เพื่อ

ขอรายชื่อบุคลากรในคณะ หรือสํานักงาน แยกเพศ มาจัดทํากรอบการสุมกลุมตัวอยาง 
ใชดําเนินการสุมกลุมตัวอยางแบบระบบ แบบชวงขาม เมื่อสุมไดรายชื่อแลวผูวิจัย            
สงเอกสารคําชี้แจงและแบบสอบถาม พรอมซองสงเอกสารกลับใหกับอาสาสมัครที่             
สุมรายชื่อได ผลการเก็บขอมูลจากการสงแบบสอบถามสองครั้งไดแบบสอบถามคืน
จํานวน 188 ฉบับ คิดเปนไดแบบสอบถามคืนรอยละ 60.26 

การวิเคราะหขอมูล 
ใชสถิติพรรณนา ความถี่  รอยละ Independent t-test 95% CI และใช 

Wilcoxon rank-sum test กรณีที่การแจกแจงของขอมูลไมปกติ โดยนําเสนอแยกเพศ  
 

ผลการศึกษา  
1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะของกลุมตัวอยางศึกษา เมื่อแยกตามเพศหญิงและเพศชาย พบวา       
เพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชายเล็กนอย คิดเปนรอยละ 56.4 และ 43.6 ตามลําดับ 
เพศชายมีอายุเฉลี่ยมากกวาเพศหญิงเล็กนอย คือ รอยละ 43.68 และ 39.0 ตามลําดับ 
เพศชายสวนใหญมีสถานะภาพคู ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญมีสถานภาพโสด เพศหญิง
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงสุด รอยละ 43.4 ในขณะที่ เพศชายสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสูงสุด รอยละ 31.7 เกือบท้ังหมดทั้งเพศชายและหญิงนับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 95.1 และ 92.5 ตามลําดับ ทั้งเพศชายและเพศหญิงสวน
ใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 51.2 และ 52.8 ตามลําดับ รายละเอียด               
ดังตาราง ที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะขอมูลทั่วไป แยกตามเพศของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
ความคิดเห็นตอบทบาทหญิงชาย (n=188) 

ลักษณะขอมูลทั่วไป 
ชาย  (n=82) หญิง (n=106) รวม (n=188) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ 82 43.6 106 56.4 188 100 
อายุ Mean = 43.68 

(SD=1.24) 
Mean = 39.0 

(SD=1.49) 
Mean = 41.06 

(SD=1.40) 
สถานภาพสมรส       
    โสด 23 28 54 50.9 77 41.0 
    สมรส/คู 54 65.9 47 44.3 101 53.7 
    หมาย 0 0 1 0.9 1 0.5 
    หยา/แยก 4 4.9 4 4.9 8 4.3 
    ไมระบ ุ 1 1.2 0 0 1 0.5 
ระดับการศึกษา       
    ปริญญาตรี 25 30.5 46 43.4 71 37.8 
    ปริญญาโท 18 22.0 27 25.5 45 23.9 
    ปริญญาเอก 26 31.7 24 22.6 50 26.6 
    อื่นๆ และไมระบ ุ 13 15.9 9 8.5 22 11.7 
ศาสนา       
     พุทธ 78 95.1 98 92.5 176 93.6 
     คริสต 1 1.2 6 5.7 7 3.7 
     อื่นๆ 3 3.7 2 1.9 5 2.7 
สถานที่ปฏิบัติงาน       
  คณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

27 32.93 55 51.88 82 43.62 

  คณะเกษตรศาสตร 
และเทคโนโลย ี

7 8.54 7 6.60 14 7.44 

 คณะมนุษย ศ าสตร
และสังคมศาสตร 

0 0 4 3.8 4 2.1 

  คณะศึกษาศาสตร
และศิลปกรรมศาสตร 

10 12.19 8 7.54 18 9.57 

  คณะวิทยาศาสตร 7 8.53 7 6.60 14 7.44 
 คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรม-
ศาสตร 
 

13 15.85 2 1.88 15 7.97 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงลักษณะขอมูลทั่วไป แยกตามเพศของกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทหญิงชาย (n=188) 

ลักษณะขอมูลทั่วไป 
ชาย  (n=82) หญิง (n=106) รวม (n=188) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานที่ปฏิบัติงาน       
  คณะนิติศาสตร 0 0 1 0.9 1 0.5 
  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

3 3.7 2 1.9 5 2.7 

  บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 1 0.9 1 0.5 
  วิทยาลัยการปกครอง
ทองถิ่น 

0 0 1 0.9 1 0.5 

  วิทยาลัยนานาชาต ิ 0 0 1 0.9 1 0.5 
 สํานักอธิการบดีและ
อื่นๆ 

14 17.07 12 11.32 26 13.82 

ตําแหนงงาน       
     สอนผูสอน 32 39.0 40 37.7 72 38.3 
     สายสนับสนุน 42 51.2 56 52.8 98 52.1 
     อื่นๆ และไมระบ ุ 8 9.8 10 9.4 18 10.2 
ตํ าแหน งการบรรจุ
งาน 

      

  ขาราชการ 38 46.3 33 31.1 71 37.8 
  พนักงานราชการ 13 15.9 4 3.8 17 9.0 
  พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย 

27 32.9 61 57.5 88 46.8 

  พนักงานหนวยงาน
ในกํากับ 

2 2.4 5 4.7 7 3.7 

  อื่นๆ 2 2.4 3 2.8 5 2.7 

2. ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยชายและหญิง 

ในสวนนี้นําเสนอผลการเปรียบเทียบทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพศชายและเพศหญิง 5 ดานตามลําดับดังนี้ 1) บรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย           
2) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในครอบครัว 3) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในชุมชน/ใน
ที่ทํางาน 4) ความสัมพันธเชิงอํานาจ และ 5) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยเรื่องเพศ          
โดยคาคะแนนสูงหมายถึงมีทัศนคติยึดติดตอความเปนหญิงเปนชายดั้งเดิมมาก                
ในลักษณะชายเปนใหญคือชายมีอํานาจหรือโอกาสมากกวาผูหญิง ผลการวิเคราะห
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ขอมูลทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีคาคะแนนเฉลี่ยรายขอสวนใหญต่ํากวา 3 หมายความวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีทัศนคติเห็นดวยตอทัศนคติทางเพศภาวะในลักษณะชายมีโอกาสมากกวา
หญิงในระดับนอย อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางเพศหญิงและ      
เพศชายพบวาบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เปนเพศชายมีทัศนคติที่สนับสนุนชายเปนใหญ
มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญในทุกดาน รายละเอียดดังตารางที่ 2 

2.1 ทัศนคติตอบทบาทชายหญิงดาน บรรทัดฐานความเปนผูหญิง/              

ผูชายไทย 

   
ตารางท่ี 2 นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตางระหวางทัศนคติ
ตอเพศภาวะ ดานบรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ  

ขอ ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

1 ผูหญิงมีความละเอียด 
ออนมากกวาผูชาย 

4.17 
(0.84) 

3.93 
(0.93) 

4.34 
(0.70) 

-3.43 <0.01* -0.65, 
-0.17 

2 การดื่มเหลาจนเมามาย
เปนสิ่ งที่นาอายสําหรับ
ผูหญิงมากกวาผูชาย 

3.95 
(1.17) 

3.84 
(1.21) 

4.02 
(1.13) 

-1.14 0.25 -0.54, 
0.14 

3  ผูหญิงที่ออกไปทํางาน
นอกบานตอนกลางคืน
เชน ในโรงงาน 
รานอาหาร เปนเรื่องที่ไม
เหมาะสม 

1.87 
(1.04) 

2.03 
(1.09) 

1.74 
(0.98) 

1.92 0.05* -0.01, 
0.59 

4 ผูชายตองเขมแข็งและไม
ควรรองไหตอหนาผูอื่น 

2.89 
(1.31) 

3.14 
(1.29) 

2.69 
(1.30) 

2.35 0.02* 0.07, 
0.82 

5 เปนเรื่องปกติที่ผูชาย
แสดงความกาวราว 

1.97 
(1.17) 

2.27 
(1.24) 

1.74 
(1.06) 

3.13 <0.01* 0.19, 
0.86 

6 ผูชายไมควรพูดปญหา
ของตนเองใหผูอื่น (ทั้งใน
และนอกครอบครัว) ฟง
เพราะจะไมไดรับการ
ยอมรับ 

2.08 
(1.23) 

2.35 
(1.26) 

1.88 
(1.17) 

2.59 <0.01* 0.11, 
0.82 
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ตารางที่ 2 (ตอ) นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตางระหวาง
ทัศนคติตอเพศภาวะ ดานบรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ  
ขอ ขอความ รวม 

(188) 
ชาย 

(n=82) 
หญิง 

(n=106) 
t P-value 95% CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

7 ผูหญิงควรมีความอดทน
ตอปญหาครอบครัวเพื่อ
รักษาความเปนครอบครัว
ไว 

2.95 
(1.34) 

3.00 
(1.25) 

2.92 
(1.41) 

0.38 0.70 -0.31, 
0.46 

8 แมถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว (เชน ถูกสามีดุ
ดาว ากล าวหรือทํ าร าย
รางกาย)ผูหญิงควรอดทน
ไมโตตอบเพื่อเห็นแกบุตร
หรื อ เพื่ อ ค วามสุ ขของ
ครอบครัว 

1.51 
(0.89) 

1.62 
(0.95) 

1.43 
(0.84) 

1.44 0.15 -0.70, 
0.45 

9 ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ
และตองพึ่งพิงผูชาย 

1.70 
(0.94) 

2.02 
(0.99) 

1.46 
(0.83) 

4.22 <0.01* 0.29, 
0.82 

คะแนนเฉลี่ยรวมรายดาน (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

23.15 
(5.55) 

24.42 
(6.04) 

22.20 
(4.99) 

2.72 0.007* 2.22, 
0.82 

*independent t-test  

 จากตารางที่ 2 ทัศนคติดานบรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย พบวามี      
2 ขอจาก 9 ขอที่กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีคาคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3 คือ 
ผูหญิงมีความละเอียดออนมากกวาผูชาย (ขอ 1) และการดื่มเหลาจนเมามายเปนสิ่งที่       
นาอายสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย (ขอ 2) ซึ่งหมายความวามีทัศนคติสนับสนุนตอ
บรรทัดฐานหญิงชายไทยที่เชื่อวาผูหญิงมีความละเอียดออนมากกวาชาย และผูหญิง        
ไมควรดื่มสุรามาก ในขณะที่ขออื่น ๆ มีความยืดหยุนตอคานิยมที่ยึดถือดั้งเดิมมากขึ้น  
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางเพศชายมีทัศนคติเรื่องผูชายไมควรรองไหตอหนาผูอื่น             
ในระดับปานกลาง ซึ่งเปนคาคะแนนเฉลี่ยมากเปนลําดับ 3  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางเพศ
ชายและเพศหญิงดานบรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย พบวา กลุมตัวอยางเพศ
ชายมีคาคะแนนยึดติดตอบรรทัดฐานความเปนผูหญิงผูชายดั้งเดิมมากกวากลุมตัวอยาง
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เพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทัศนคติตอการดื่มสุรา (ขอ 2) 
ผูหญิงตองอดทนตอปญหาครอบครัวเพื่อคงความเปนครอบครัว (ขอ 7) และ ผูหญิงตอง
อดทนตอการถูกทํารายในครอบครัว (ขอ 8) ไมแตกตางระหวางกลุมตัวอยางเพศหญิง
และเพศชาย แมวาเพศชายจะมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง แตในขออื่น ๆ              
กลุมตัวอยางเพศชายมีคาคะแนนยึดติดตอบรรทัดฐานความเปนผูหญิงผูชายดั้งเดิม
มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ 

 
2.2. ทัศนคติตอบทบาทชายหญิงดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยใน

ครอบครัว 

ตารางท่ี 3 นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตางระหวางทัศนคติ
ตอเพศภาวะ ดาน บทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในครอบครัว ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ  

ขอ ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

1 ผูหญิงเมื่อมีบุตรแลวควร
ทํางานอยูกับบานมากกวา
ทํางานนอกบาน 

1.64 
(0.84) 

1.86 
(0.84) 

1.47 
(0.86) 

3.14 <0.01* 0.15, 
0.64 

2 ค ว ร เ ป น ห น า ที่ ข อ ง แ ม
ม ากกว า ของพ อ ในกา ร
อบรมสั่งสอนบุตร 

1.42 
(0.91) 

1.56 
(1.01) 

1.30 
(0.81) 

1.94 0.05* -0.01, 
0.52 

3 เด็กผู ช ายไม จํา เปนตอง
รับผิดชอบชวยแมในการ
ทํ า ง า น บ า น  ดู แ ล น อ ง 
สามารถออกไปเลนนอก
บานได 

1.20 
(0.67) 

1.34 
(0.88) 

1.10 
(0.43) 

2.43 0.01* 0.04, 
0.43 

4 ผู หญิงแมจะทํ างานนอก
บาน ควรตองรับผิดชอบ
ทํางานบานทั้งหมดดวย 

1.75 
(1.11) 

1.76 
(1.17) 

1.74 
(1.06) 

0.14 0.88 -0.29, 
0.35 

5 ผูชายตองเปนตัวหลักใน
ก า ร ทํ า ง า น ห า เ ลี้ ย ง
ครอบครัว 

2.80 
(1.35) 

3.12 
(1.29) 

2.56 
(1.36) 

2.84 <0.01* 0.17, 
0.94 

6 เปนเรื่องไมเหมาะสมหาก
ภรรยาทํางานนอกบานและ
สามีอยูบานเลี้ยงดูบุตร 

2.20 
(1.33) 

2.61(1.46) 1.88 
(1.13) 

3.85 <0.01* 0.36, 
1.11 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตางระหวาง
ทัศนคติตอเพศภาวะ ดาน บทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในครอบครัว ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ 

ขอ ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

7 ผูหญิงจะมีชีวิตที่มีคุณคา 
(ไดรับความสําคัญ) มากกวา 
ถ า ได ออก ไปทํ าง านที่ มี
รายไดนอกบาน แทนที่จะ
อยูบ านเลี้ ยงลูกโดยไมมี
รายได 

2.61 
(1.31) 

2.51 
(1.25) 

2.68 
(1.35) 

-
0.92 

0.35 -0.56, 
0.20 

คะแนนเฉลี่ยรวมรายดาน  
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

13.55 
(4.55) 

14.62 
(4.69) 

12.75 
(4.29) 

2.80 0.006* 0.55, 
3.19 

*independent t-test  

จากตารางที่ 3 ทัศนคติตอบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในครอบครัว พบวา
กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงใหคาคะแนนเฉลี่ยรายขอนอยกวา 3 ทุกขอ แสดง
ให เห็นว ากลุ มตั วอย า งทั้ ง เพศชายและ เพศหญิ งมีความยื ดหยุ นตอบทบาท                          
ผูหญิงไทยกับผูชายไทยในครอบครัวมากขึ้น อยางไรก็ตามผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงดานบทบาท            
ผูหญิงไทยกับผูชายไทยในครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีคาคะแนนยึดติดตอ
บทบาทผูหญิงผูชายไทยในครอบครัวที่ถูกหลอหลอมในอดีตมากกวากลุมตัวอยาง          
เพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณารายขอ พบวากลุมตัวอยางเพศชายจะมี                
คาคะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในครอบครัวที่ยึดติดตอ
บรรทัดฐานความเปนผูหญิงผูชายดั้งเดิมสูงกวากลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญใน
เกือบทุกขอ ยกเวน ขอผูหญิงแมจะทํางานนอกบาน ควรตองรับผิดชอบทํางานบาน
ทั้งหมดดวย (ขอ 4) และ ผูหญิงจะมีชีวิตท่ีมีคุณคามากกวาถาไดออกไปทํางานท่ีมีรายได
นอกบาน แทนที่จะอยูบานเลี้ยงลูกโดยไมมีรายได (ขอ 7) กลุมตัวอยางเพศหญิงและ      
เพศชายมีคาคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในสองขอนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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2.3 ทัศนคติตอบทบาทชายหญิงดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยใน
ชุมชน/ในที่ทํางาน 

ตารางท่ี 4 นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตางระหวางทัศนคติ
ตอเพศภาวะ ดาน บทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในชุมชน/ในที่ทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ  

 
ขอ 

ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-
value 

95% 
CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

1 ผูหญิงและผูชายควรมีโอกาส
ถูกเลือกเขาทํางานอยางเทา
เทียมกัน 

4.57 
(0.76) 

4.41 
(0.86) 

4.69 
(0.65) 

-2.58 0.01* -0.50, 
-0.07 

2 การเรียกรองสิทธิสตรี เปน
เ รื่ อ ง ไ ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู
หญิงไทย 

1.38 
(0.84) 

1.48 
(0.92) 

1.31 
(0.77) 

1.43 0.15 -0.07, 
0.42  

3 ใ น ก า ร ทํ า ง าน  ผู หญิ ง ไ ม
สามารถทุมเทเวลาใหกับงาน
ไดมากเทาผูชาย 

1.78 
(1.09) 

2.01 
(1.15) 

1.61 
(1.01) 

2.53 0.01* 0.89, 
0.71 

4 ผูหญิงควรไดรับการสนับสนุน
ใหดํารงตําแหนงหนาที่การ
งานสูงขึ้น เปนหัวหนางาน 
หรือเปนผู นํ าชุมชนได เท า
เทียมกับผูชาย 

4.44 
(0.89) 

4.17 
(1.02) 

4.65 
(0.73) 

-3.77 <0.01* -0.73,  
-0.23 

5 ภรรยาที่ทํางานนอกบานและ
มีรายไดมากกวาสามีจะถูก
มองวาเกงเกินหนาสาม ี

2.05 
(1.18) 

2.18 
(1.15) 

1.96 
(1.20) 

1.28 0.20 -0.12, 
0.57 

6 ผูหญิงสามารถเปนประธานใน
การจัดการประชุ มต า ง  ๆ  
หรือเปนผูนําไดดีเทาเทียมกับ
ผูชาย 

4.52 
(0.86) 

4.35 
(0.93) 

4.66 
(0.74) 

-2.45 0.01* -0.55,  
-0.59 

7 การทํ างานในชุมชนผู ชาย
เหมาะกับการเปนผูนําขณะที่
ผูหญิง เหมาะกับการเปนผู
ประสานงาน หรือเปนผูตาม
เทานั้น 
 
 
 

2.10 
(1.19) 

2.25 
(1.17) 

1.99 
(1.19) 

1.53 0.12 -0.78, 
0.61 
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ตารางที่ 4 (ตอ) นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตาง
ระหวางทัศนคติตอเพศภาวะ ดาน บทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในชุมชน/ใน          
ที่ทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ 

 
ขอ 

ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-
value 

95% 
CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

8 ผูหญิงที่แตงงานแลวไมควร
ดํารงตําแหนงทางการเมือง
การปกครองเพราะจะทําให
บทบาทหนาที่ ในครอบครัว
บกพรอง 

1.65 
(0.94) 

1.78 
(0.98) 

1.56 
(0.91) 

1.55 0.12 -0.58, 
0.47 

9 ผูชายสามารถปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะนักการเมืองหรือนั ก
ปกครองไดดีกวาผูหญิง 

2.14 
(1.25) 

2.39 
(1.32) 

1.96 
(1.17) 

2.35 0.02* 0.07, 
0.79 

10 คนทํางานสวนใหญจะรูสึกอึด
อัดถามีหัวหนาเปนผูหญิง 

2.15 
(1.10) 

2.43 
(1.06) 

1.93 
(1.09) 

3.19 <0.01* 0.19, 
0.82 

คะแนนเฉลี่ยรวมรายดาน (คาตํ่าสุด
และสูงสุด) 

16 
(10-35) 

18 
 (10-35) 

14 
 (10-34) 

 <0.01**  

*independent t-test ** Wilcoxon rank-sum test 

จากตารางที่ 4 ทัศนคติดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในชุมชน/ใน            
ที่ทํางาน พบวา ในขอที่ใหความหมายในดานความเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชาย      
ในการทํางานหรือเปนผูนํา (ขอ 1, 4 และ 6) กลุมตัวอยางทั้งเพศหญิงและเพศชายแสดง
ความเห็นดวยในระดับมาก ถึงมากที่สุด (คาคะแนนมากกวา4) และใหคาคะแนนเฉลี่ย
รายขอในขออื่น ๆ นอยกวา 3 ทุกขอ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเห็นความเสมอภาค     
ในโอกาสการทํางานในที่ทํางานและในชุมชนระหวางผูหญิงและผูชาย ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง
ดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในชุมชน/ในท่ีทํางาน พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมี
คาคะแนนยึดติดตอบทบาทผูหญิงผูชายไทยในชุมชน/ในที่ทํางานที่ใหโอกาสผูชายเปน
ผูนํามากกวาผูหญิงสูงกวากลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ในขอที่ผูหญิงควรไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสเทาเทียมกับผูชายในที่ทํางาน 
(ขอ 1) การเปนหัวหนาในชุมชน (ขอ 4) และ ผูหญิงสามารถเปนประธานในที่ประชุมได
เทากับผูชาย (ขอ 6) กลุมตัวอยางเพศหญิงมีคาคะแนนเฉลี่ยเห็นดวยมากกวา                
กลุมตัวอยางเพศชายอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ทัศนคติที่เชื่อวาผูหญิงไมสามารถ           
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ทุมเทเวลาใหกับงานไดมากเทาผูชาย (ขอ 3) ผูชายสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
นักการเมืองหรือนักปกครองไดดีกวาผูหญิง (ขอ 6) คนทํางานสวนใหญจะรูสึกอึดอัดถา
มีหัวหนาเปนผูหญิง (ขอ 7) กลุมตัวอยางเพศชายชายมีคาคะแนนเฉลี่ยเห็นดวยมากกวา
กลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ 

 
2.4 ทัศนคติตอบทบาทชายหญิงดานความสัมพันธเชิงอํานาจ 

ตารางท่ี 5 นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตางระหวางทัศนคติ
ตอเพศภาวะ ดานความสัมพันธเชิงอํานาจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยระหวางเพศชาย
และเพศหญิง เปนรายขอ  

ขอ ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

1 ภรรยาควรมีสิทธิเทาเทียม

กับสามี ในการตัดสินใจ

เ รื่ อ ง ต า ง  ๆ ภ า ย ใ น

ครอบครัว 

4.47 

(0.92) 

4.30 

(1.06) 

4.60 

(0.78) 

-2.21 0.03* -0.03,  

-0.56 

2 ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ รื่ อ ง ที่ มี

ความสําคัญในครอบครัว

ควรเปนหนาที่ของผูชาย 

1.81 

(0.99) 

2.20 

(1.09) 

1.50 

(0.80) 

5.04 <0.01* 0.42, 

0.97 

3 ผูหญิงไมสามารถเปนผูนํา

ครอบครัวไดดีเทาเทียมกับ

ผูชาย 

1.64 

(1.02) 

2.04 

(1.21) 

1.33 

(0.72) 

5.02 <0.01* 0.43, 

0.99 

4 ในครอบครัว สามีควรเปน

ผูนําและภรรยาควรเปนผู

ตาม 

1.91 

(1.05) 

2.19 

(1.15) 

1.69 

(0.92) 

3.29 <0.01* 0.19, 

0.79 

5 ผูหญิงที่แตงงานแลวควร

เปลี่ยนคํานําหนาเปนนาง

และใชนามสกุลของสามี 

แมวากฎหมายจะอนุญาต

ใหผูหญิงมีสิทธิ์เลือกใชคํา

นําหนา และนามสกุลเดิม 

2.43 

(1.36) 

2.79 

(1.38) 

2.16 

(1.29) 

3.24 <0.01* 0.25, 

1.02 
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ตารางที่ 5 (ตอ) นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตาง
ระหวางทัศนคติตอเพศภาวะ ดานความสัมพันธเชิงอํานาจของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ 

ขอ ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

6 ผู ช า ย มี สิ ท ธิ ใ น ก า ร

ตัดสิ นใจที่ จะ ใหภรรยา

ทํางานนอกบานหรือไม

ควรทํา 

1.71 

(1.04) 

 

2.12 

(1.14) 

1.40 

(0.84) 

4.98 <0.01* 0.43, 

1.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมรายดาน (คา

ต่ําสุดและสูงสุด) 

13 

(6-26) 

15.50 

(6-26) 

12 

(6-21) 

 <0.01**  

*independent t-test ** Wilcoxon rank-sum test 

 
จากตารางที่ 5 ทัศนคติตอความสัมพันธเชิงอํานาจ พบวากลุมตัวอยางให        

คาคะแนนเฉลี่ยรายขอนอยกวา 2 เกือบทุกขอและต่ํากวา 2.5 แสดงใหเห็นวา               
กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติตอความสัมพันธเชิงอํานาจแบบ            
เสมอภาคระหวางผูชายและผูหญิง อยางไรก็ตามผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงดานความสัมพันธเชิงอํานาจ 
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีคาคะแนนทัศนคติตอการใหอํานาจผูชายมากกวาผูหญิง        
สูงกวากลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณารายขอ พบวากลุมตัวอยาง
เพศชายใหคาคะแนนเฉลี่ยทัศนคติตอผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงสูงกวากลุมตัวอยาง
เพศหญิงอยางมีนัยสําคัญในเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 1 ภรรยาควรมีสิทธิเทาเทียมกับสามี
ในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆภายในครอบครัว ที่กลุมตัวอยางเพศหญิงมีคาคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติเห็นดวยมากกวากลุมตัวอยางเพศชายอยางมีนัยสําคัญ 
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2.5 ทัศนคติตอบทบาทชายหญิงดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยเรื่อง
เพศ 

 
ตารางท่ี 6 นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแตกตางระหวางทัศนคติ
ตอเพศภาวะ ดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยเรื่องเพศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ  

 
ขอ 

ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

1 โดยธรรมชาติแลวผูชาย
เปนเพศที่เจาชู  ในขณะที่
ผูหญิงไมคอยสนใจเรื่อง
เพศมากนัก 

3.61 
(1.21) 

3.86 
(1.09) 

3.41 
(1.26) 

2.57 0.01* 0.10, 
0.79 

2 ผูหญิงไมควรพูดคุยในเรื่อง
เพศทั้งในที่สาธารณะและ
สถานที่สวนตัว 

2.69 
(1.29) 

2.69 
(1.21) 

2.70 
(1.34) 

-0.02 0.98 -0.38, 
0.37 

3 ผูหญิงที่ดีไมควรเปนฝายที่
จีบผูชายกอน 

2.24 
(1.24) 

2.34 
(1.26) 

2.16 
(1.23) 

0.94 0.34 -0.19, 
0.53 

4 ภรรยาที่ดีตองสนองความ
ตองการทางเพศทุกครั้งที่
สามีตองการ 

1.74 
(0.97) 

2.01 
(1.04) 

1.54 
(0.86) 

3.34 <0.01* 0.19, 
0.74 

5 ผู หญิ ง ที่ ดี ไ ม ค ว ร แสด ง
ความตองการทางเพศให
สามีรับรู 

1.87 
(1.03) 

1.97 
(1.13) 

1.79 
(0.94) 

1.21 0.22 -0.12, 
0.48 

6 ผู ช า ย มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ มี
เ พศสั มพั น ธ กั บภร รยา 
หรือแฟนถาเขาตองการ 
แมวาผูหญิงจะไมตองการก็
ตาม 

1.44 
(0.85) 

1.58 
(0.89) 

1.33 
(0.81) 

2.05 0.04* 0.01, 
0.50 

7 ผู ช ายเป นผู เ ริ่ มตนและ
กํ า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร มี
เพศสัมพันธ (ทา/วิธีการ) 

2.01 
(1.19) 

2.26 
(1.25) 

1.81 
(1.10) 

2.61 0.01* 0.11, 
0.79 

8 เปนเรื่องปกติที่ผูชายจะ
เลือกผูหญิงที่บริสุทธิ์มา
เปนภรรยา 

2.70 
(1.45) 

3.06 
(1.48) 

2.41 
(1.37) 

3.07 <0.01* 0.23, 
1.05 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) นําเสนอ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแตกตางระหวาง
ทัศนคติตอเพศภาวะ ดานบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยเรื่องเพศของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยระหวางเพศชายและเพศหญิง เปนรายขอ 

 
ขอ 

ขอความ รวม 
(188) 

ชาย 
(n=82) 

หญิง 
(n=106) 

t P-value 95% CI 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

Mean 
(SD) 

9 ผูชายที่แตงงานแลว แต
อาจไปมีความสัมพันธกับ
ผูหญิงอื่นบาง ถือเปนเรื่อง
ปกติ 

1.44 
(0.93) 

1.77 
(1.34) 

1.18 
(0.74) 

4.52 <0.01* 0.33, 
0.85 

10 คุณคาของผูหญิง คือ การ
รักษาพรหมจรรยไวจนกวา
จะถึงวันแตงงาน 

3.24 
(1.53) 

3.18 
(1.57) 

3.29 
(1.51) 

-0.48 0.62 -0.56, 
0.34 

11 ผูหญิงที่มีเพศสัมพันธโดย
ไมปองกันจนตั้งครรภ ไม
ควรเรียกรองใหฝายชาย
ตองมารวมรับผิดชอบการ
ตั้งครรภนั้น 

1.46 
(0.80) 

1.59 
(0.83) 

1.36 
(0.77) 

1.91 0.05 -0.01, 
0.46 

12 สามีมีสิทธิทํารายรางกาย
ภรรยาไดถาภรรยาปฏิเสธ
ที่จะมีเพศสัมพันธดวย 

1.12 
(0.53) 

1.20 
(0.65) 

1.05 
(0.41) 

1.98 0.05* 0.00, 
0.31 

13 ผูชายมีความตองการทาง
เพศมากกวาผูหญิง 

2.89 
(1.39) 

2.83 
(1.35) 

2.94 
(1.43) 

-0.51 0.61 -0.51, 
0.30 

14 ผูหญิงที่พกถุงยางอนามัย/
มีถุงยางอนามัยแสดงวา
เปนผูหญิงที่ “งาย” 

1.85 
(1.14) 

2.06 
(1,12) 

1.68 
(1.12) 

2.25 0.02* 0.05, 
0.70 

15 เปนหนาที่รับผิดชอบของ
ผูหญิงในการปองกันการ
ตั้งครรภ 

1.70 
(1.15) 

1.79 
(1.15) 

1.64 
(1.15) 

0.88 0.38 -0.19, 
0.48 

คะแนนเฉลี่ยรวมรายดาน (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

31.93 
(7.47) 

34.04 
(8.36) 

30.35 
(6.31) 

3.36 0.001* 1.52, 
5.85 

*independent t-test  
 

จากตารางที่ 6 ทัศนคติตอบทบาทผูหญิงไทยกับผูชายไทยในเรื่องเพศ พบวา
กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงใหคาคะแนนเฉลี่ยรายขอนอยกวา 3 ทุกขอ ยกเวน
ทัศนคติตอขอ 10 เรื่องคุณคาของผูหญิง คือ การรักษาพรหมจรรยไวจนกวาจะถึงวัน
แตงงาน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3 เล็กนอย ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
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คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงดานบทบาทผูหญิงไทยกับ       
ผูชายไทยเรื่องเพศ พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีคาคะแนนทัศนคติยึดติดตอบทบาท
ผูหญิงผูชายไทยเรื่องเพศตามที่เชื่อกันมาในอดีตมากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง                   
ในลักษณะผูชายเปนผูนําเรื่องเพศแตผูหญิงเปนผูตามหรือรองรับมากกวาอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อพิจารณารายขอ พบวากลุมตัวอยางเพศชายใหคาคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ        
ตอผูชายเปนผูนําเรื่องเพศแตผูหญิงเปนผูตามหรือรองรับมากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง
อยางมีนัยสําคัญ ถึง 9 ขอ จากจํานวน 15 ขอ 

   
อภิปรายผล 
 กลุมตัวอยางที่สํารวจในครั้งนี้มีทัศนคติที่เห็นดวยตอบทบาทหญิงชายดั้งเดิม
ในลักษณะชายเปนใหญในระดับเล็กนอย มากกวากลุมตัวอยางที่ศึกษาในชุมชนท่ัวไปใน
จังหวัดขอนแกน  (สมพร รุงเรืองกลกิจ, จิราพร เขียวอยู, วราลักษณ กิตติวัฒนไพศาล 
และอิงคฏา โคตนาราและ, 2557) การศึกษาและการไดทํางานที่มีรายไดเปนปจจัยใน
การทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทัศนคติตอบทบาทหญิงชายยืดหยุ นขึ้ น                     
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้ งนี้มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งระดับ
การศึกษาเปนปจจัยทํานายความยืดหยุนของการเปลี่ยนแปลงตอทัศนคติบทบาท          
หญิงชายดั้งเดิมที่นําไปสูการมีทัศนคติตอความเสมอภาคหญิงชายที่สําคัญปจจัยหนึ่ง 
(Tu & Chang, 2000). Tu และ Chang (2000) พบวาผูหญิงที่ทํางานมีรายไดจะมี
ทัศนคติตอความเสมอภาคทางเพศภาวะมากกวาผูหญิงที่ไมมีรายไดเปนของตัวเอง            
ซึ่งการศึกษานี้สนับสนุนการศึกษาที่ผานมาในตางประเทศที่พบวาทั้งผูชายและผูหญิงที่
อยูในประเทศพัฒนาแลวและทํางานที่มีรายไดเปนของตัวเองจะมีทัศนคติตอเพศภาวะ
ดั้ ง เ ดิ ม ยื ด ห ยุ น ม า ก ขึ้ น  (Tu & Chang, 2000; Jakobsson & Kotsadam, 2009; 
O’Sullivan, 2012; Allanana, 2003) Marinova (2003) พบวา ผูชายชนชั้นกลางและ
ผูชายที่มีการศึกษาสูงจะมีทัศนคติตอเพศภาวะที่ยึดถือมาในอดีตยืดหยุนมากที่สุด            
ในสังคมอุตสาหกรรมที่ผูหญิงและผูชายทํางานนอกบานที่มีรายได เปนการหลอหลอม
ทางสังคมที่ชวยใหผูหญิงและผูชายมีทัศนคติตอเพศภาวะที่ยืดหยุนและเปนไปในทิศทาง
ที่มีความเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชายมากขึ้น (Tu & Chang, 2000) แสดงใหเห็น
วาบทบาทหญิงชายหรือเพศภาวะเปนการเรียนรูผานการหลอหลอมทางสังคม มิใช
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ผูหญิงทุกคนทุกสังคมจะมีการแสดงออกเหมือนกัน เชนเดียวกัน
กับผูชายก็มีความคิดความเชื่อตอบทบาทหญิงชายที่แตกตางกัน แมวาจะเปนผูชาย
เหมือนกัน การเปดโอกาสใหผูหญิงมีการศึกษามากขึ้น ทํางานนอกบานที่มีรายได             
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มากขึ้น เปดพื้นที่ใหผูหญิงเขามาสูพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ทําใหทั้งผูหญิงและผูชาย            
มีโอกาสเห็นความสามารถของผูหญิงในดานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานบาน นํามาสู          
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติมุมมองตอความเชื่อในเรื่องบทบาทหนาที่ และความสามารถ
ของผูหญิง 

อยางไรก็ตามพบวากลุมตัวอยางเพศชายมีทัศนคติที่ยึดติดกับบทบาทหญิง
ชายดั้งเดิมมากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในตางประเทศที่
พบวาแมวาผูหญิงและผูชายจะมีความเห็นดวยตอคานิยมบทบาทหญิงชายดั้งเดิมนอยลง 
มีแนวโนมท่ีจะมีทัศนคติสนับสนุนตอความเสมอภาคหญิงชาย แตผูชายยังมีทัศนคติที่ยึด
ตอบทบาทหญิงชายดั้งเดิมที่ใหความสําคัญชายมากกวาหญิง (Tu & Chang, 2000; O’ 
Sullivan, 2012; Allanana , 2013) เชน กลุมตัวอยางเพศชายมีทัศนคติเห็นดวยตอขอ 
“ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอตองพึ่งพิงผูชาย” “ในการทํางาน ผูหญิงไมสามารถทุมเทเวลา
ใหกับงานไดมากเทากับผูชาย” “ผูชายสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะนักการเมืองหรือ       
นักปกครองไดดีกวาผูหญิง” “คนทํางานสวนใหญจะรูสึกอึดอัดถามีหัวหนาเปนผูหญิง” 
เนื่องจากในสังคมไทยผูหญิงมีสัดสวนในการเปนตัวแทน การใชอํานาจ (ผูนํา) มีสวนรวม
ทางการเมือง การบริหารและการปกครองทุกระดับ ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอยกวา
ผูชาย เชน การไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับตําบล อําเภอ และ
จังหวัด การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูบริหารตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป หรือ
ผูบริหารในภาคเอกชน ผูนําแรงงานในสหภาพแรงงานตาง ๆ นอยกวาผูชายใน                  
ทุกตําแหนง (สํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, 2555; สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 2559) รวมถึงมหาวิทยาลัย
ที่ทําการศึกษานี้ซึ่งยังไมมีผูหญิงเปนผูบริหารสูงสุด และในหลาย ๆ คณะ หลาย
หนวยงานมีผูชายเปนผูบริหารสูงสุดมากกวา จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยาง
ผูชายมีทัศนคติท่ียึดติดตอบทบาทหญิงชายดั้งเดิมมากกวาผูหญิง  

กลุมตัวอยางเพศชายมีทัศนคติที่ยึดติดตอบทบาทของผูหญิงในครอบครัวที่ให
โอกาสผูชายมากกวาผูหญิง มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง เชน ขอ “ผูหญิงเมื่อมี              
บุตรแลวควรทํางานอยูกับบานมากกวาทํางานนอกบาน” “ ควรเปนหนาที่ของแม
มากกวาพอในการอบรมสั่งสอนบุตร” “เด็กผูชายไมจําเปนตองรับผิดชอบชวยแมในการ
ทํางานบาน ดูแลนอง สามารถออกไปเลนนอกบานได” “การตัดสินใจเรื่องที่มี
ความสําคัญในครอบครัวควรเปนหนาที่ของผูชายมากกวาผูหญิง” “ในครอบครัว สามี
ควรเปนผูนําและภรรยาควรเปนผูตาม” “ผูชายมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะใหภรรยา
ทํางานนอกบานหรือไมควรทํา” แสดงใหเห็นถึงยังมีความคิดเห็นไมเสมอภาคระหวาง
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บทบาทหญิงชายในครอบครัว ซึ่งปจจัยการหลอหลอมโดยการอบรมสั่งสอนทั้งจาก
สถาบันครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสื่อตาง ๆ รวมถึงละครทีวี สวนใหญยังฉายภาพ
เด็กหญิง และผูหญิงทํางานบาน  

ในประเด็นเพศวิถี ซึ่งกลุมตัวอยางเพศชายยังมีทัศนคติที่ใหความสําคัญเรื่อง
เพศของผูชายเหนือกวาผูหญิงสูงกวากลุมตัวอยางเพศหญิง เชน “ภรรยาที่ดีตองสนอง
ความตองการทางเพศทุกครั้งที่สามีตองการ” “ผูชายมีสิทธิท่ีจะมีเพศสัมพันธกับภรรยา 
หรือแฟนถาเขาตองการ แมวาผูหญิงจะไมตองการก็ตาม” “ผูชายที่แตงงานแลว แตอาจ
ไปมีความสัมพันธกับผูหญิงอื่นบาง ถือเปนเรื่องปกติ” “สามีมีสิทธิทํารายรางกายภรรยา
ไดถาภรรยาปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธดวย” เนื่องจากสังคมไทยสวนใหญยังมีความเชื่อ
วาเรื่องเพศเปนพื้นที่ของผูชาย ผูหญิงควรรักนวลสงวนตัว ไมควรแสดงออกเรื่องเพศ 
และ ภาพละครทีวกี็ยังมีบทท่ีผูชายเจาชู หรือนอกใจภรรยาโดยที่เขียนบทใหผูหญิงตอง
อดทนเพื่อลูก หรือภาพขาวหนังสือพิมพ โทรทัศน ที่จะลงขาวในลักษณะประณามผูหญิง
ที่ทําแทง หรือทิ้งเด็ก โดยไมมีการเรียกรองถามหาใหผูชายที่มีสวนในการทําใหผูหญิง
ตั้งครรภออกมารับผิดชอบ หรือประณามการกระทําของผูชาย  

อยางไรก็ตามพบแนวโนมท่ีผูชายมีทัศนคติตอความเสมอภาคในประเด็นการ
ทํางานนอกบานและในบานของผูหญิง โดยพบวากลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงเห็น
ดวยในระดับเล็กนอยไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ตาง
ทํางานนอกบาน ทําใหมีโอกาสรับรูวาการทํางานนอกบานเปนความรับผิดชอบที่หนัก
อยางหนึ่งของผูหญิงจึงไมคาดหวังวาผูหญิงตองรับผิดชอบทั้งงานนอกบานและงานใน
บาน และพบวากลุมตัวอยางทั้งเพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติเห็นดวยตอการที่ผูหญิง
ตองมีความอดทนตอปญหาครอบครัว และอดทนตอการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
ในระดับเล็กนอยไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะปจจุบันสถิติการหยารางในครอบครัวมี
เพิ่มมากขึ้น และมีตัวอยางใหพบเห็นท่ัวไปที่แมเลี้ยงเดี่ยวสามารถประสบความสําเร็จใน
การทํางานและเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งมีการรณรงคตอตานการทํารายสตรีและการบังคับใช
กฎหมายคุมครองผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัว 

จากผลการศึกษาที่พบวาทัศนคติตอบทบาทหญิงชายบุคลากรชาย                      
ในมหาวิทยาลยัยังมีทัศนคติยึดมั่นตอชายเปนใหญมากกวาบุคลากรหญิง แสดงใหเห็นวา
ทัศนคติ ความเชื่อตอบทบาทหญิงชายเปนการเรียนรูหลอหลอมผานตัวแทนสถาบัน
ตางๆ ในสังคมที่สอดรับกันในลักษณะชายเปนใหญยังคงอยู มีการผลิตซ้ํา และสืบทอด
ตอ ๆ กันมา โดยสถาบันแรกที่บุคคลเรียนรู คือ สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน              
เพื่อนบาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันสื่อตางๆ 
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สถาบันการเมืองการปกครอง ที่ทํางาน เปนตน โดยบุคคลมีความเชื่อตอบทบาท             
หญิงชายที่เหมาะสม  เรียนรูในการดํารงบทบาทหญิงชาย หรือ การใชอํานาจหรือ           
ยอมถูกใชอํานาจจากสถาบันเหลานั้นทั้งการผานการสอนใหปฏิบัติโดยตรง หรือ ผาน
การสังเกต หรือการลงโทษหากไมทําตามบทบาทที่คาดหวัง ทําใหความเชื่อในเรื่องผูชาย
มีอํานาจเหนือกวาผูหญิง ผูหญิงตองยอมรับ สยบยอมตอการถูกควบคุมหรือใชอํานาจ 
ยังฝงรากลึก แมวาปจจุบันประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญหรืออกกฎหมายในการสงเสริม
ความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความเปนเพศแลวก็ตาม แตบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยถึงแมจะมีการศึกษาสูงก็ยังคงมีความคิดความเชื่อตอบทบาทหญิงชาย
ดั้งเดิม แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังตองหาวิธีการในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให
ประชาชนมีทัศนคติตอความเสมอภาคทางเพศเพิ่มมากขึ้น ในชองทางที่หลากหลาย 
และในทุกสถาบัน การที่จะลดทอนทัศนคติชายเปนใหญใหมีความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายจึงตองมีการกระทําทุกสถาบันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใชมุมมองเพศภาวะเปน
กระแสหลักในการพัฒนาสถาบัน 
 มีทัศนคติบางขอที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิตในผูชายเนื่องจากผูชาย
ยังยึดติดคุณลักษณะความเปนชายหรือบทบาทชายดั้งเดิม เชน “ผูชายตองเขมแข็ง           
ไมรองไหตอหนาผูอื่น” “ผูชายไมควรพูดปญหาของตนเองใหผูอื่นฟง” การที่ผูชายเก็บ
กดปญหาของตนเอง ไมแสดงอารมณ หรือพูดคุยออกมาทําใหผูชายเสี่ยงตอการมีภาวะ
ซึมเศราแบบซอนเรน (mask depression) หรือ ไปใชสารเสพติดรวมถึงสุรา (Robbins, 
2006; Chan, 2009) ในสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาสูสังคม
อุตสาหกรรม ผูหญิงมีการศึกษามากขึ้น และออกมาทํางานนอกบานที่มีรายได หาก
ผูชายยังมีทัศนคติที่ยึดติดตอบทบาทของการเปนผูหารายไดหลัก และเห็นวาเปนเรื่องไม
เหมาะสมหากภรรยาทํางานนอกบานและสามีอยูบานเลี้ยงดูบุตร ยอมกอใหเกิด
ความเครียดท้ังสามีและภรรยา 
 
สรุป 
 บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในครั้งนี้เปนบุคลากรหญิงและชายที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและทํางานท่ีมีรายได สงผลใหบุคลากรทั้งหญิงและชาย
มีทัศนคติตอบทบาทหญิงชายที่เปลี่ยนแปลง ยึดติดตอบทบาทเพศภาวะดั้งเดิมนอยลง 
โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับเล็กนอย อยางไรก็ตามพบวากลุมตัวอยางเพศชายมี
ทัศนคติที่ยึดติดตอบทบาทเพศภาวะดั้งเดิมแบบชายมีอํานาจเหนือกวาหญิงมากกวา
กลุมตัวอยางเพศหญิงในทุกดาน คือ 1) บรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย                  
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2) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในครอบครัว 3) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยในชุมชน/ใน
ที่ทํางาน 4) ความสัมพันธเชิงอํานาจ 5) บทบาทผูหญิงกับผูชายไทยเรื่องเพศ พบวา             
คาคะแนนเฉลี่ยที่ยึดติดตอบทบาทหญิงชายดั้งเดิมที่มีคอนขางสูงอยูในระดับปานกลาง 
คือดานบรรทัดฐานความเปนผูหญิง/ผูชายไทย และดานบทบาทผูหญิงกับผูชายไทยเรื่อง
เพศ เชน ผูหญิงมีความละเอียดออนมากกวาผูชาย การดื่มเหลาจนเมามายเปนสิ่งที่นา
อายสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย ผูชายตองเขมแข็งและไมควรรองไหตอหนาผูอื่น ผูหญิง
ควรมีความอดทนตอปญหาครอบครัวเพื่อรักษาความเปนครอบครัวไว  ผูชายตองเปน           
ตัวหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว โดยธรรมชาติแลวผูชายเปนเพศท่ีเจาชู ในขณะที่ผูหญิง
ไมคอยสนใจเรื่องเพศนัก คุณคาของผูหญิงคือการรักษาพรหมจรรยไวจนกวาจะถึง            
วันแตงงาน  
 
ขอจํากัดของงานวิจัย 
 การศึกษานี้เปนการสํารวจทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไมไดสํารวจ
การปฏิบัติจริง และเปนการศึกษาภาคตัดขวางครั้ งเดียวจึงไมสามารถมองเห็น                 
การเปลี่ยนแปปลงของทศันคติตอเพศภาวะได 
 
ขอเสนอแนะ 
 สถาบันการศึกษาไดรับการคาดหวังวาเปนสถาบันที่ผลิตองคความรูในการ
ชี้นําสังคม มหาวิทยาลัยควรกําหนดวิสัยทัศน และ แผนยุทธศาสตรในการสงเสริมความ
เสมอภาคทางเพศภาวะ ใชแนวคิดเพศภาวะเปนกระแสหลักในการดําเนินโครงการตางๆ 
ในมหาวิทยาลัย เผยแพรพระราชบัญญัติ ความเทาเทียมทางเพศ รณรงคใหบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศเปนเรื่องสําคัญ และควรมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสมอภาคทางเพศภาวะกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความเสมอภาคหญิงชายเพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมี
ทัศนคติที่ตระหนักถึงความเสมอภาคหญิงชาย และ มีความยืดหยุนตอบทบาทหญิงชาย
ดั้งเดิมมากขึ้น โดยการจัดประชุมรวมกันระหวางบุคลากรสายสนับสนุนและสายผูสอน 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูจากประสบการณตรงของผูเขารับการอบรมท่ีมีความ
หลากหลาย จะทําใหเห็นความไมเสมอภาคหญิงชายที่มีอยูจริงชัดเจนมากขึ้น ประกาศ
ยกยองใหรางวัลกับบุคลากรหรือหนวยงานที่สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อให
เกิดแบบอยางเอื้อให เกิดบรรยากาศความเสมอภาคหญิงชายในมหาวิทยาลัย 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไปคือ มีการศึกษาวิจัยสํารวจการปฏิบัติตามบทบาท              
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เพศภาวะใน 5 มิติท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ตอเพศภาวะในระยะยาว ศึกษาความสัมพันธตอการยึดติดตอบทบาทเพศภาวะดั้งเดิมที่
เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพและสังคม ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาใน
การทํางานของผูหญิง 
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