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บทคัดย่อ 
บทความเร่ือง “การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา :  องค์ความรู้จากรัว้

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สูช่มุชนเขตภมิูภาคตะวนัตก”  มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสงัเคราะห์และส่งผ่านองค์ความรู้การ

เสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาท่ีได้จากการวิจัยสู่ภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐใน

ชมุชนเขตภมิูภาคตะวนัตก อนัจะสามารถนําไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางขบัเคลื่อนสงัคมแห่งความเสมอภาค 

 บทความนี ้สงัเคราะห์และเรียบเรียงจากรายงานการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้

เป็นกระแสหลกัการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ในมหาวิทยาลัยของรัฐ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  (2554, โชติมา แก้วกอง) การวิจยัดงักลา่วให้ข้อค้นพบสําคญั คือ ความรู้และทกัษะในการเสริมสร้าง

ความเสมอภาคหญิงชาย บทบาททางเพศและการปฏิบัติในองค์การเก่ียวกับความเสมอภาคหญิงชายมี

ความสมัพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กับการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็น

กระแสหลกัการพฒันาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

การสง่ผ่านองค์ความรู้เชิงบรูณาการจากงานวิจยัสูภ่าคสว่นตา่งๆ ของภาครัฐในชมุชนเขตภมิูภาคตะวนัตก

ในเร่ืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถดําเนินการ

เป็นขัน้ตอนในระดบัองค์การ เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โรงเรียนประถมศกึษา เป็นต้น   โดยเร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ท่ี 

1) การจัดเก็บข้อมูลแบบแยกเพศ (Sex Desegregated Data Collection) ขัน้ท่ี 2) การวางนโยบาย (Policy 

Planning) ขัน้ท่ี 3) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบติั (Policy Implementation) ขัน้ท่ี 4) การติดตามผล (Monitoring)   

และขัน้ท่ี 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing Lessons Learned)   

การดําเนินการในระดบัองค์การดงักล่าว ผู้ มีอํานาจตดัสินใจขององค์การในภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐใน

ชุมชนเขตภูมิภาคตะวนัตก จําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ ริเร่ิมและแสดงเจตจํานงว่ายึดมัน่ผูกพันในการ

นําเอาประเด็นการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน

นโยบายอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและขบัเคลื่อนสูส่งัคมแห่งความเสมอภาคตอ่ไป 
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ABSTRACT 

This article aimed to synthesize and propose the body of knowledge from Kasetsart University’s 

gender-based research to public sector in Thai western communities in order to widespread gender 

mainstreaming acknowledgment to drive our society to be equally. This article synthesize and describe 

from the research report of gender mainstreaming in university: a case study of Kasetsart University by 

Chotima Kaewkong (2011). That research proposed an explanatory hypothesis that revealed the 

gender mainstreaming knowledge and gender analysis skill, gender role, and gender-based practices 

in the organization related to gender mainstreaming in Kasetsart University significantly. The 

dispersions of the gender mainstreaming acknowledgment should be exercised in such a policy and 

programme planning by the local government officials consisted of five steps; (1) Sex desegregated 

data collection (2) Policy planning (3) Policy implementation (4) Monitoring  and (5) Sharing lessons 

learned. The policy maker in local government should play the major role as a spearhead of the 

organization to be an initiator and committed to push the gender mainstreaming dimensions in most 

areas of its activities. Those policies and programmes were implementation in order to make changes in 

the Thai western local sector to be more equally. Thus it is necessary that the social scientists should 

synthesize and describe the gender mainstreaming body of knowledge in order to be considered as an 

“acknowledgment from gender-based research.” 

 
Keyword   :  Gender Mainstreaming   
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บทนํา 

การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา (Gender Mainstreaming)  มี

ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์การ

เสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  นบัเป็นการสร้าง

องค์ความรู้ด้านความเสมอภาคหญิงชายภายใต้บริบทการทํางานในมหาวิทยาลยัของรัฐ    

ข้อค้นพบจากการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา (Gender 

Mainstreaming) ในมหาวิทยาลยัของรัฐ : ศกึษากรณีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2554, โชติมา แก้วกอง)  

สามารถนํามาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางดําเนินการเชิงนโยบายวา่ด้วยเร่ืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้

เป็นกระแสหลกัการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมภายในภาคสว่นตา่งๆ ของภาครัฐในชมุชนเขตภมิูภาคตะวนัตก โดยจะ

ทําให้เกิดการขบัเคลื่อนทางสงัคมในเขตภมิูภาคตะวนัตกไปสูส่งัคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในท่ีสดุ 

 

วัตถุประสงค์การบูรณาการงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
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 1.สงัเคราะห์และสง่ผ่านองค์ความรู้การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาสู่

ภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐในชุมชนเขตภูมิภาคตะวนัตก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนประถมศึกษา  

ฯลฯ 

 2.เปิดรับประเด็นทางสังคมอนัเป็นข้อท้าทายใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้การเสริมสร้างความเสมอ

ภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา ท่ีจะเอือ้ต่อการเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

โดยจะทําให้เกิดการขบัเคลื่อนทางสงัคมในเขตภมิูภาคตะวนัตกไปสูส่งัคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถทําหน้าท่ีให้บริการทางวิชาการอย่างบูรณาการ

แก่ชุมชนในเขตภูมิภาคตะวนัตก ตลอดจนทําหน้าท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาในฐานะสมาชิกท่ีทรงพลงัของสงัคมใน

การส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้แก่ภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐในชุมชนเขตภูมิภาคตะวนัตก เพ่ือการ

ดําเนินการเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา 

ตลอดจนอยู่ในฐานะสมาชิกท่ีร่วมสร้างสรรค์สงัคมแห่งภมิูปัญญาในสงัคมไทยสืบตอ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 

บทความเร่ือง “การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา :  องค์ความรู้จากรัว้

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สู่ชุมชนเขตภูมิภาคตะวนัตก” นีเ้ป็นการสงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัแบบ

สํารวจ (Survey Research)เร่ืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา (Gender 

Mainstreaming) ในมหาวิทยาลยัของรัฐ : ศกึษากรณีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2554, อ้างแล้ว) ท่ีใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน   (Multi-stage Random Sampling) จากประชากรข้าราชการ-พนักงาน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน  ณ  วนัท่ี  31 ธ.ค. 2552 ด้วยจํานวนตวัอย่าง  197 

คน ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เม.ย 2553-มี.ค. 2554  

 การนําเสนอผลการสงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัดงักล่าว ใช้วิธีการสรุปข้อค้นพบท่ีสําคญั แล้ว

อภิปรายผลเพ่ือนําไปสู่การส่งผ่านองค์ความรู้และเปิดรับประเด็นทางสงัคมอนัเป็นข้อท้าทายใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

องค์ความรู้การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา โดยจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้

เป็นแนวทางดําเนินการเชิงนโยบายว่าด้วยเร่ืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการ

พฒันาอย่างเป็นรูปธรรมภายในภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐในชุมชนเขตภูมิภาคตะวนัตก เพ่ือให้เกิดการขบัเคลื่อน

ทางสงัคมในเขตภมิูภาคตะวนัตกไปสูส่งัคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียม 
 

 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยและข้อวิจารณ์ 
 

5.1 ข้อค้นสาํคัญจากงานวิจัย 

ข้อค้นพบสําคญัจากงานวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา 

(Gender Mainstreaming) ในมหาวิทยาลยัของรัฐ : ศกึษากรณีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2554, อ้างแล้ว) 

ได้แก่ 
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5.1.1 การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาในมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 3 มิติของการเสริมสร้างความ

เสมอภาคหญิงชาย ได้แก่ กระบวนการจดัสรรทรัพยากร การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานต่างๆ ขณะท่ีการ

กําหนดนโยบายและการวางแผน ระดบัการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายอยู่ในระดบัปานกลาง   

5.1.2 ความรู้และทักษะในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

5.1.3 บทบาททางเพศในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

5.1.4 การปฏิบัติในองค์การเก่ียวกับความเสมอภาคหญิงชายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขนและกําแพงแสนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 1. 

5.1.5 ความรู้และทักษะในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย บทบาททางเพศและการปฏิบัติใน

องค์การเก่ียวกบัความเสมอภาคหญิงชายมีความสมัพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กับการ

เสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน  รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 2. 

ตารางที่  1. สรุปความรู้และทักษะในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย บทบาททางเพศ การปฏิบัติใน

องค์การเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย และการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการ

พัฒนาของข้าราชการ -พนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกาํแพงแสน 
                                                                                                                

รายละเอียด วิทยาเขตบางเขน )nR1R=159( วิทยาเขตกาํแพงแสน)nR2R=38( ทัง้สองวิทยาเขต )n=197( 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 

Uความรู้และทกัษะในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

ความรู้ .5340 .2669 ปาน

กลาง 

.5605 .2236 ปาน

กลาง 

.5391 .2588 ปาน

กลาง 

ทกัษะ .5899 .3411 ปาน

กลาง 

.5684 .2996 ปาน

กลาง 

.5858 .3329 ปาน

กลาง 

ความรู้และทกัษะโดยรวม .5526 .2522 ปาน

กลาง 

.5632 .1745 ปาน

กลาง 

.5547 .2388 ปาน

กลาง 

Uบทบาททางเพศ 

อาชีพ 0.7720 .3860 มาก 0.9013 .1795 มาก 0.7970 .3589 มาก 

สายงานและงาน 0.5393 .5494 มาก 0.8487 .2569 มาก 0.5990 .5203 มาก 

งานบ้านและงานดแูล -

0.2327 

.9154 ปาน

กลาง 

-

0.3947 

.8865 ปาน

กลาง 

-

0.2640 

.9099 ปาน

กลาง 

บทบาททางเพศโดยรวม 0.5570 .3540 มาก 0.7339 .1356 มาก 0.5911 .3308 มาก 

Uการปฏิบัติในองค์การเก่ียวกับความเสมอภาคหญิงชาย 

การปฏิบตัขิองผู้ นําองค์การ 0.0503 .5280 ปาน

กลาง 

0.1579 .5410 ปาน

กลาง 

0.0711 .5308 ปาน

กลาง 

นโยบายการบริหารงานที่ไมเ่ลือกปฏิบตัิ 0.3836 .4393 มาก 0.5526 .4403 มาก 0.4162 .4434 มาก 

นโยบายฝึกอบรมเร่ืองความเสมอภาค -

0.1069 

.7079 ปาน

กลาง 

-

0.0263 

.5921 ปาน

กลาง 

-

0.0914 

.6864 ปาน

กลาง 
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รายละเอียด วิทยาเขตบางเขน )nR1R=159( วิทยาเขตกาํแพงแสน)nR2R=38( ทัง้สองวิทยาเขต )n=197( 

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ 

งบประมาณการเสริมสร้างความเสมอ

ภาคหญิงชาย 

-

0.0755 

.6613 ปาน

กลาง 

0.0263 .5446 ปาน

กลาง 

-

0.0558 

.6404 ปาน

กลาง 

การปฏิบัติในองค์การเก่ียวกับ 

ความเสมอภาคหญิงชายโดยรวม 

0.1399 .3719 ปาน

กลาง 

0.2664 .3251 ปาน

กลาง 

0.1643 .3660 ปาน

กลาง 

Uการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

กระบวนการจดัสรรทรัพยากร 0.7547 .5121 มาก 0.7632 .5420 มาก 0.7563 .5166 มาก 

การกําหนดนโยบายและการวางแผน 0.3396 .4284 ปาน

กลาง 

0.2149 .4501 ปาน

กลาง 

0.3156 .4343 ปาน

กลาง 

การบริหารงานบคุคล 0.5246 .3453 มาก 0.5395 .3031 มาก 0.5275 .3369 มาก 

การบริหารงานตา่งๆ  0.3732 .6478 มาก 0.2281 .5029 ปาน

กลาง 

0.3452 .6239 มาก 

การเสริมสร้างความเสมอภาค 

หญิงชายโดยรวม 

0.4640 .2954 มาก 0.4187 .2426 มาก 0.4552 .2860 มาก 

 
ที่มา : รายงานการวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming)  

         ในมหาวิทยาลัยของรัฐ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2554, อ้างแล้ว, น.70) 

 
ตารางที่  2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการ

พัฒนากับความรู้และทักษะในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย บทบาททางเพศ และการปฏิบัติใน

องค์การเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายของข้าราชการ -พนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

และกาํแพงแสน 

)n=197( 

 

ตัวแปร 

 

 

การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพัฒนา 

กระบวนการ

จัดสรร

ทรัพยากร 

การกาํหนด

นโยบายและ

การวางแผน 

การ

บริหารงาน

บุคคล 

การ

บริหารงาน

ต่างๆ 

ภาพรวม 

ความรู้และทักษะในการ

เสริมสร้างความเสมอภาคหญิง

ชาย 

r =.255* 

p =.000 

r =.240* 

p =.001 

r =.247* 

p =.000 

r =.220* 

p =.002 

r =.345* 

p =.000 

บทบาททางเพศ r =.121 

p =.091 

r =.252* 

p =.000 

r =.209* 

p =.003 

r =.097 

p =.176 

r =.277* 

p =.000 

การปฏิบัติในองค์การเกี่ยวกบั

ความเสมอภาคหญิงชาย 

r =.071 

p =.320 

r =.035 

p =.624 

r =.431* 

p =.000 

r =.356* 

p =.000 

r =.404* 

p =.000 

   *  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ที่มา : รายงานการวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming)  

         ในมหาวิทยาลัยของรัฐ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2554, อ้างแล้ว, น.73) 
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5.2 การบูรณาการองค์ความรู้การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา

สู่ภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐ 

 การบูรณาการงานวิจยัสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแส

หลกัการพัฒนาสู่ภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐในชุมชนเขตภูมิภาคตะวนัตก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือพิจารณาการ

ดําเนินการในระดบัองค์การ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนประถมศกึษา เป็นต้น สามารถให้คําอธิบาย

พร้อมทัง้อภิปรายผล ด้วยแผนภาพท่ี 1. ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 5.2.1 องค์การจําเป็นต้องมีการเก็บข้อมลูแบบแยกเพศชดัเจน เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย 

(Gender Analysis) ท่ีสะท้อนถึงข้อพึงควรตระหนักท่ีอ่อนไหวต่อประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย เช่น การ

พิจารณาผลกระทบของนโยบายและหรือโครงการตา่งๆ ขององค์การท่ีมีตอ่หญิงและชายวา่ตา่งกนัหรือไม ่

5.2.2 องค์การจําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้สนบัสนุนต่อประเด็นความเสมอ

ภาคหญิงชาย  เช่น แสดงบทบาทริเร่ิมนําเอาแนวความคิดและทิศทางการบริหารจดัการท่ีคํานึงถึงการเสริมสร้าง

ความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพัฒนา แล้วส่งผ่านไปยังหน่วยงานย่อย ๆ ภายในโครงสร้างของ

องค์การ เพ่ือจะได้กําหนดกลยทุธ์ระดบัตา่งๆ และขบัเคลื่อนสูก่ารปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมทัว่ทัง้องค์การตอ่ไป   

5.2.3 องค์การจําเป็นต้องกําหนดแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย ตลอดจน

รูปแบบต่างๆ ขององค์ความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้เกิดความเพียงพอต่อการท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้และเป็น

แนวทางในการกําหนดนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ระดบัต่างๆ ขององค์การ เพ่ือบรรลเุป้าหมายการเสริมสร้างความ

เสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันาในระดบัองค์การ  

5.2.4 องค์การจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน  โดยเร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ท่ี (1) การจดัเก็บข้อมลูแบบ

แยกเพศ (Sex Desegregated Data Collection) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและหรือโครงการต่างๆ ของ

องค์การท่ีมีต่อหญิงและชายว่าต่างกันหรือไม่ จากนัน้ดําเนินการขัน้ต่อไป คือ ขัน้ท่ี (2) การวางนโยบาย (Policy 

Planning) โดยนําเอาผลการวิเคราะห์ท่ีได้ในขัน้ท่ี 1 ไปกําหนดนโยบาย โครงการและหรือแผน ซึ่งมุ่งเน้นเป้า

หมายความเสมอภาคหญิงชาย จากนัน้ก็ดําเนินการต่อไปในขัน้ท่ี (3) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy 

Implementation) แล้วจึงดําเนินการขัน้ท่ี (4) การติดตามผล (Monitoring) โดยพิจารณาว่านโยบาย โครงการและ

หรือแผนเหลา่นัน้ ได้รับการปฏิบติัอย่างใด ตรงตามเป้าหมายหรือไม ่มีปัญหาท่ีจุดใด ต้องปรับปรุงแก้ไขท่ีจุดใด แล้ว

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ดําเนินการขัน้ต่อไป คือ ขัน้ท่ี (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing Lessons 

Learned) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ วิธีการดําเนินการในขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างความ

เสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา    

 การดําเนินการดังกล่าว ผู้ มีอํานาจตัดสินใจระดับองค์การในภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐในชุมชนเขต

ภมิูภาคตะวนัตก จําเป็นต้องแสดงให้เห็นถงึการเป็นผู้ ริเร่ิมและแสดงเจตจํานงว่ายึดมัน่ผูกพนัในการนําเอาประเด็น

การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินนโยบายอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและขบัเคลื่อนไปสูส่งัคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกนัสืบตอ่ไป 
 

บทส่งท้าย 

 การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันา จําเป็นต้องได้รับการพฒันาเพ่ือ

ยกระดบัให้สงูย่ิงขึน้ด้วยการผลกัดนัให้เกิดการดําเนินการในเชิงสถาบนั ตัง้แต่ระดบัองค์การสู่ระดบัสงัคม  สําหรับ
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ระดบัองค์การ นโยบายและแผนท่ีมีมมุมองเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย (Gender-sensitive plans and policies)  

นับเป็นเคร่ืองมือสําคัญประเภทหนึ่งในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา 

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

practice”, UN : New York, 2003)  

 ดงันัน้ การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันให้กบัองค์การในภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐในชุมชนเขต

ภมิูภาคตะวนัตก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนประถมศกึษา เป็นต้น จําเป็นต้องเร่ิมต้นจากผู้ มีอํานาจ

ตดัสินใจระดบัองค์การในภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐเหล่านัน้ โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมและแสดงเจตจํานงว่ายึดมัน่

ผกูพนัในการนําเอาประเดน็การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลกัการพฒันามาประยุกต์ใช้ใน

การดําเนินนโยบายอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและขบัเคลื่อนไปสู่สงัคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียม

กนั 

 การเปิดรับประเด็นทางสงัคมอนัเป็นข้อท้าทายใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้การเสริมสร้างความ

เสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา นับเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้บังเกิดขึน้ ทัง้นีจ้ะต้อง

ดําเนินการควบคู่ไปกับการนําเอาประเด็นประสบการณ์ของทัง้หญิงและชายมาบูรณาการตัง้แต่การวางแผน การ

ปฏิบติั การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิงนโยบายและโปรแกรมต่างๆ ในทุกมิติ ทัง้การเมือง เศรษฐกิจและ

สงัคม อนัจะทําให้ทัง้หญิงและชายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั โดยบรรลเุป้าหมาย คือ  ความเสมอภาคหญิง

ชาย (Gender Equality) (UN : Economic and Social Council, Agreed Conclusion. E/ 197/1.30, UN : New 

York, 1997 quoted in UNDP, 2001, p. 8, Gender Approaches in conflict and post-conflict situations, 

Seminar in Rome on 2-6  April, 2001) 
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 5. การแลกเปล่ียนบทเรียน    

(Sharing lessons learned) 

4. การตดิตามผล  

    (Monitoring) 

3. การนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ 

     (Policy implementation) 

     2. การวางนโยบาย  

        (Policy planning) 

1.  การเก็บข้อมลูแยกเพศ  

     (Sex desegregated data collection) 

 

 

แผนภาพท่ี 1.  ประยุกต์จากแบบจําลองการพฒันาแนวคิดความเสมอภาคหญิงชายเข้าไปในกระแสหลกัระดบั

องค์การ (Gender Mainstreaming Model I) : กรวิภา บญุซื่อ, 2547 
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