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บทคัดยอ 

              การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender 

Mainstreaming) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

ระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาของขาราชการ-พนักงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ใชวิธีการ

วิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม  กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา

เขตบางเขนและกําแพงแสนจํานวน 197 คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน   การวิเคราะหขอมูลใช

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

              ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูและทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายให

เปนกระแสหลักการพัฒนาระดับปานกลาง  มีระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแส

หลักการพัฒนาระดับมาก  การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการเชิงนโยบายในการเสริมสรางความ

เสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยิ่งขึ้น ควรพิจารณาการยกระดับ

ความรูและทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายแกบุคลากร เพื่อสรางความพรอมในการนําความ

เขาใจตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชายไปสูการปฏิบัติในองคการอยางถูกตองตอไป 

คําสําคัญ : การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming)  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to explore  1) the level of gender mainstreaming skills 

and knowledge of Kasetsart University civil servants, Bangkean and Kamphaeng Saen Campus  2) 

the level of gender mainstreaming of Kasetsart University civil servants, Bangkean and Kamphaeng 

Saen Campus. This quantitative research was survey research and used questionnaires to collect the 

data. The samples were 197 civil servants of Kasetsart University, Bangkean and Kamphaeng Saen 

Campus. Multi-stage random sampling was used to conduct the research. Statistics used in this 

research were frequency percentage, mean and standard deviation.  

           The results of the research indicated that 1) the gender mainstreaming skills and knowledge of 

Kasetsart University civil servants, Bangkean and Kamphaeng Saen Campus were at a moderate 

level 2) the level of gender mainstreaming of Kasetsart University civil servants, Bangkean and 

Kamphaeng Saen Campus was at a high level. In order to promote gender mainstreaming policy 

more effectively, Kasetsart University should train their civil servants to have more gender 

mainstreaming skills and knowledge to practice in the right way.   

Key Words : Gender Mainstreaming 
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คํานํา 
                การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Main-streaming) เปน

ยุทธศาสตร (Strategy) ระดับโลกที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการปกกิ่ง (Beijing Platform for Action) แผนปฏิบัติ

การนี้ ไดมีการเสนอขึ้นในการประชุมสตรีโลก คร้ังที่ 4 ที่กรุงปกกิ่ง ในป 2538 (แผนปฏิบัติการปกกิ่ง, 1995)  

ขอเสนอแนะของแผนปฏิบัติการปกกิ่งที่สําคัญ คือ ใหประเทศสมาชิกใชยุทธศาสตรการเสริมสรางความเสมอ

ภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของความเสมอ

ภาคหญิงและชาย และใหรัฐบาลและองคกรพัฒนาตาง ๆ สนับสนุน และสงเสริมนโยบายการเสริมสรางความเสมอ

ภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) โดยมีการผสมผสานมุมมองความเสมอ

ภาคหญิงชาย (Gender Perspective) เขาไวในนโยบายและแผนงานการพัฒนาตาง ๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให

ความเสมอภาคระหวางหญิงชายไดรับการนําไปปฏิบัติอยางแทจริง  

             ในการนี้รัฐบาลไทยไดแสดงความพยายามที่จะผลักดันใหเกิดความเทาเทียมกัน เร่ิมตนจากการ

ดําเนินการในภาครัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ไดจัดทําแนวทางการ

สงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนโดย ที่กําหนดให

ทุกสวนราชการดําเนินการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักความเสมอภาคระหวางขาราชการหญิงชาย คํานึงถึง

ความเหมาะสมดานความรูความสามารถของขาราชการ กําลังคนของสวนราชการ ศักยภาพของขาราชการและ

ธรรมชาติของงานที่ขาราชการจะตองปฏิบัติตามแนวทางการสงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย

ในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน  (สํานักงาน ก.พ., 2546)  
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              ดังนั้น การวิจัยเรื่องการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาของ

ขาราชการ-พนักงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน จะทําใหเกิดองคความรู

เกี่ยวกับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผล

การศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงานอื่นๆ

ตอไป  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
            1.เพื่อศึกษาระดับความรูและทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ

พัฒนาของขาราชการ-พนักงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน 

            2.เพื่อศึกษาระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาของขาราชการ-

พนักงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

ที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงค ดังนี้  

การวัดระดับความรูและทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา 

ประกอบดวยคําถาม 15 ขอ  หากตอบถูกจะไดคะแนนเทากับ 1 หากตอบไมแนใจ หรือตอบผิดจะไมไดคะแนน  

กําหนดเกณฑคาเฉลี่ยและความหมาย ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยระหวาง 0.00-0.33 หมายถึงระดับความรูและทักษะนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 0.34-0.66 หมายถึงระดับความรูและทักษะปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง 0.67-1.00 หมายถึงระดับความรูและทักษะมาก 

การวัดระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา ประกอบดวยคําถาม 

22 ขอ หากตอบไมเห็นดวยจะไดคะแนนเทากับ -1  หากตอบไมแนใจจะไดคะแนนเทากับ 0 หากตอบเห็นดวยจะ

ไดคะแนนเทากับ 1   กําหนดเกณฑคาเฉลี่ยและความหมาย ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง -1.00 ถึง -0.34 หมายถึงระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง -0.33 ถึง 0.33 หมายถึงระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง  0.34 ถึง 1.00 หมายถึงระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายมาก 

ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได รวมท้ังพนักงาน

ขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน ณ  วันที่  31 ธ.ค. 2552 (กองการ

เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552) รวมจํานวนประชากรทั้งส้ิน  5,331 คน 

การกําหนดขนาดตัวอยาง คําณวนจากสูตรของ yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมให

เกิดขึ้น (e) เทากับ 5% บนความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดตัวอยางทั้งส้ิน 197 คน การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
 
ผลการศึกษา 

1.ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเพศหญิง รอยละ 70.05 สวนใหญ มี

อายุ 20-33 ป คิดเปนรอยละ 34.01 และอายุ 43.1-63 ป คิดเปนรอยละ 35.03  สวนใหญจบการศึกษาปริญญา

ตรี รอยละ 51.78 อยูในสายงานสนับสนุน รอยละ 81.73 สวนใหญดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ  รอยละ 88.32 

มีประสบการณการทํางาน 0.5-7 ป คิดเปนรอยละ 36.55 ประสบการณการทํางาน 7.1-15 ป คิดเปนรอยละ 

27.92 และประสบการณการทํางาน 15.1-40 ป คิดเปนรอยละ 35.53 สังกัดวิทยาเขตบางเขน รอยละ 80.71 และ

รอยละ 19.29  สังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน 
             2.ความรูและทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา 
             ผลการวิเคราะหไดขอคนพบวา ขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

และกําแพงแสน มีระดับความรูในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาระดับ

ปานกลาง  (Mean = .5391  S.D. = .2588)  ขณะที่ระดับทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน

กระแสหลักการพัฒนาอยูในระดับปานกลางเชนกัน (Mean = .5858  S.D. = .3329) มีระดับความรูและทักษะ

การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาโดยเฉลี่ยระดับปานกลางดวย  (Mean = 

.5547  S.D. = .2388)   
             3.การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา 
  ในการวิเคราะหประกอบดวยการพิจารณา 4 ดาน  ดังนี้     

 1.)ดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร 

 2.)ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน     

 3.)ดานการบริหารงานบุคคล     

 4.)ดานการบริหารงานตางๆ 

 ผลการวิเคราะหไดขอคนพบวา การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา

ของขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนในแตละดานนั้น ระดับการ

เสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารงานตางๆ อยูในระดับมาก  (Mean = .7563  S.D. = .5166) (Mean = .5275  S.D. = .3369) (Mean = 

.3452  S.D. = .6239) ขณะที่ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผนอยูในระดับปานกลาง  (Mean = .3156  

S.D. = .4343)  ในภาพรวมขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนมี

ระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาโดยเฉลี่ยระดับมาก  (Mean = .4552  

S.D. = .2860) รายละเอียดการวิเคราะหปรากฏ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลกัการพัฒนา 
ของขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน 

(n=197) 

 
การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย 

ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา 
 

Mean S.D. ระดับการ 
เสริมสราง 
ความ 

เสมอภาค
หญิงชาย 

1.ดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร 0.7563 .5166 มาก 

2.ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน 0.3156 .4343 ปานกลาง 

3.ดานการบริหารงานบุคคล 0.5275 .3369 มาก 

4.ดานการบริหารงานตางๆ  0.3452 .6239 มาก 

 
การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย 
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา โดยเฉลี่ย 

 

 

0.4552 

 

.2860 

 

มาก 

 
ขอวิจารณ 
             1.การที่ความรูและทักษะโดยเฉลี่ยในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ

พัฒนาของขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนอยูในระดับปาน

กลางสะทอนถึงขอจํากัดของบุคคลในดานความสามารถในการวิเคราะหและการกําหนดแนวทางการบริหาร

จัดการในองคการที่ตอบสนองตอประเด็นความเทาเทียมที่พึงควรจะตองไดรับการพัฒนาตอไป โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการที่สวนใหญขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนยังไมเคย

ผานการฝกอบรมหลักสูตรมิติหญิงชายในกระแสหลักการพัฒนา และการผลักดันมิติหญิงชายเปนกระแส

หลักการพัฒนา 

              2.การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาโดยเฉลี่ยของขาราชการ-

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนที่อยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ดําเนินการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายทั้งดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารงานตางๆ ที่อยูในระดับมาก แสดงถึงความกาวหนาของการดําเนินการในดานดังกลาว ขณะที่ดานการ

กําหนดนโยบายและการวางแผน ระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจําเปน

จะตองไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับใหสูงขึ้นตอไป เนื่องจากแผนและนโยบายที่มีมุมมองในเรื่องความเสมอภาค

หญิงชาย นับเปนเครื่องมือสําคัญประเภทหนึ่งในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ

พัฒนา (Instruments of Gender Mainstreaming) (Guha, S.K., 2003, p. 162 in “Putting gender 

mainstreaming into practice”, UN : New York, 2003)   
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
             ผลการวิเคราะหขอมูล ใหขอคนพบวาขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

และกําแพงแสนมีระดับความรูและทักษะในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา

โดยเฉลี่ยระดับปานกลาง (Mean = .5547  S.D. = .2388)  มีระดับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายโดย

เฉลี่ยระดับมาก  (Mean = .4552  S.D. = .2860)  
 
ขอเสนอแนะ 
          การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน แมปจจุบันจะอยูในระดับสูง แตยังมีส่ิงที่จะตองไดรับการพิจารณา นั่นคือ การ

ยกระดับความรูและทักษะเกี่ยวกับการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา ที่จําเปน

จะตองไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับใหสูงขึ้นตอไป เนื่องจากทักษะมีความสําคัญตอการที่จะวิเคราะหและ

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการในองคการที่ตอบสนองตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย สําหรับความรู 

การที่จะทําใหบุคคลหนึ่งๆ กระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตองสรางความเขาใจและจิตสํานึก จึงจําเปนตองฝกอบรมให

มีความเขาใจเรื่องความเสมอภาคหญิงชายในระดับบุคคล รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึก เพื่อสรางความพรอมในการนํา

ความเขาใจตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชายไปสูการปฏิบัติในองคการตอไป 
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