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“หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0”
เรียน บรรณาธิการบริหาร /บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว/ หัวหน้าหน่วยงาน
ศูนย์สารวจความคิดเห็นทางสังคม พม. POLL กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1-12 ร่วมกับศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
สารวจ เรื่อง “หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0” ทาการสารวจระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จาก
ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-72 ปี กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) รวมขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 4,800 หน่วยตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีลงพื้นที่ภาคสนาม กาหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0
จากผลการสารวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความจาเป็นที่ผู้หญิ งต้องมีคู่ครอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
64.38 ระบุว่า จาเป็นต้องมีคู่ครอง แต่ร้อยละ 35.62 ระบุว่า ไม่จาเป็นต้องมีคู่ครอง เพราะว่า สภาพสังคมเอื้อให้ผู้หญิงสามารถ
ประกอบอาชีพดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงสามารถอยู่คนเดียวเป็นโสด โดยไม่จาเป็นต้องมีคู่ อีกทั้งผู้หญิง
สามารถทาอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้ชาย และยังต้องการความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของแต่ละบุคคล ผู้หญิงมีสิทธิและทางเลือกที่เท่าเทียมกับผู้ชาย ในบางความคิดเห็น คู่ ครองอาจไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระ เมื่อเกิด
ปัญหาทุกอย่างจะตกอยู่กับฝ่ายผู้หญิ ง และผู้ชายที่ มีความประพฤติดีหายาก ส่วนมากเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบ
และชอบใช้ความรุนแรง
เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความจาเป็นที่ ต้องจดทะเบียนสมรสเมื่อแต่งงานแล้ว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
60.52 ระบุว่า จาเป็น เพราะว่า เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตครอบครัวที่ได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จะได้มีสิทธิในทรัพย์สินหรือมรดกอันพึงได้ของคู่สมรสเพื่อให้มีผลคุ้มครองสิทธิทางด้านกฎหมาย และสามารถทานิติกรรม
ธุรกรรมร่วมกัน ในด้ านการเงิน อี กทั้ งเป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของบุ ต รในเรื่อง การศึกษา สวั สดิ การต่ าง ๆ รวมถึงการใช้ สิ ท ธิ
การรักษาพยาบาลหรือการเบิกจ่าย ในกรณีที่คู่สมรสเป็นข้าราชการ และต้องการใช้นามสกุลเดียวกัน เพื่อสืบทอดสกุลฝ่ายชาย
ตามธรรมเนียม แต่ร้อยละ 39.48 ระบุว่า ไม่จาเป็น เพราะว่า ไม่มีกฎหมายบังคับ ไม่อยากมีข้อผูกมัดทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับ
การตกลงทั้ งสองฝ่ าย เป็ น สิท ธิของแต่ ล ะบุ คคล คิดว่ าทะเบี ยนสมรสไม่ ได้ เป็ น หลั กประกัน ความมั่ น คงในชีวิ ต ครอบครัว
ในบางส่วนต้องการความเป็นอิสระ ไม่อยากมีภาระ ไม่สะดวกที่จะจดทะเบียน กลัวมีปัญหาเรื่องสิ นสมรส หนี้สิน ธุรกรรมต่าง ๆ
และยังอยากใช้นามสกุลของตนเองเหมือนเดิม
สาหรับความคิดเห็นต่อความจาเป็นที่ต้องมีบุตรเมื่อแต่งงานแล้ว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.83 ระบุว่า มีความ
จาเป็นที่ต้องมีบุตร โดยในจานวนผู้ที่ระบุว่ามีความจาเป็นต้องมีบุตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.50 ระบุว่าจานวนบุตร 2 คน เพราะว่า
จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงสืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร อีก
ทั้งเพื่อให้สถานะทางครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา และจะได้มีพี่น้องไว้ดูแลซึ่งกันและ
กัน รองลงมา ร้อยละ 14.37 ระบุจานวนบุตร 1 คน เพราะว่า จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยใน
เรื่องต่าง ๆ รวมถึงสืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร ไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา อีกทั้งเพื่อให้สถานะทาง
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ครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 12.77 ระบุจานวนบุตร 3 คน เพราะว่า จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงสืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร อีกทั้งเพื่อให้สถานะทางครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่
เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา และจะได้มีพี่น้องไว้ดูแลซึ่งกันและกัน ร้อยละ 7.02 ไม่ระบุจานวนบุตร ร้อยละ 3.34
ระบุจานวนบุตร 4 คนขึ้นไป เพราะว่า จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงสืบทอด
วงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร อีกทั้งเพื่อให้สถานะทางครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้มีพี่น้องไว้ดูแลซึ่งกันและกัน และไม่เกิน
ความสามารถในการดูแลของบิดามารดา แต่ร้อยละ 23.17 ระบุว่า ไม่มีความจาเป็นที่ต้องมีบุตร เพราะว่า อยู่ที่สถานะความพร้อม
ของครอบครัว การตัดสินใจของทั้งสองคน ที่ยังต้องการความมีอิสระยังไม่อยากมีภาระ ประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี ค่าใช้จ่าย
ในการครองชีพสูง กลัวไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดู ในบางส่วนเห็นว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้และบางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่
ส่งผลต่อการมีบุตร อีกทั้งมีหลานให้เลี้ยงแล้ว
ในส่ วนของวิ ธี การแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงที่ เกิ ดขึ้นในครอบครัวหลั งจากแต่ งงานแล้ ว พบว่ า ประชาชนส่ วนใหญ่
ร้อยละ 69.90 ระบุ ว่า ปรับความเข้าใจกันก่อน ร้อยละ 17.02 ระบุว่า อดทนเพื่อคงความเป็นครอบครัว ร้อยละ 5.35 ระบุว่า
เลิกรา/หย่าร้าง ร้อยละ 4.10 ระบุว่า แยกกันอยู่ ร้อยละ 2.31 ระบุว่า หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย ร้อยละ 1.17 ระบุว่า ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ 0.15 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ แล้วแต่ปัญหาความรุนแรงของแต่ละครอบครัว
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งหน้ า ที่ ก ารท างานบ้ า นเป็ น ของผู้ ห ญิ งเท่ า นั้ น พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 77.31 ระบุว่าไม่เห็นด้วย เพราะว่า ทุกคนสามารถช่วยกันทางานบ้านได้เท่า ๆ กัน ซึง่ ผู้ชายสามารถทาได้ เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้หญิง และผู้หญิงทางานนอกบ้านเหมือนผู้ชายเช่นเดียวกัน แต่ร้อยละ 22.69 ระบุว่าเห็นด้วย
ในส่วนประเด็นความคิดเห็นต่อการเป็นนักการเมืองของผู้หญิงในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 94.90 ระบุว่า ผู้หญิงเป็นนักการเมืองได้ เพราะว่า ปัจจุบันผู้หญิงมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นา มีสิทธิที่จะ
เป็ นนั กการเมืองเท่ าเทียมกับผู้ชาย มี ความละเอี ยดอ่อน รอบคอบ อีกทั้ งมีการศึกษาสูงกว่าในสมั ยก่อน และผู้ หญิ งอาจจะมี
ความคิดที่แตกต่างจากผู้ชาย ในขณะที่ร้อยละ 5.10 ระบุว่า เป็นนักการเมืองไม่ได้ เพราะว่า ผู้ชายมีความเป็นผู้นามากกว่า ผู้หญิง
ไม่รู้เรื่องกฎหมายการเมือง และไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ยังมีการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดในบางเรื่อง และยังมีความอ่อนแอ ขาดความกล้า
ส่วนความคิดเห็นต่อการเป็นผู้บริหารระดับสูง ของผู้หญิงในองค์กรหรือหน่วยงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
94.46 ระบุว่า ผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ เพราะว่า ปัจจุบันผู้หญิงมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นา มีสิทธิที่จะเป็นได้
เท่าเทียมกับผู้ชาย ที่อาจจะมีความคิดที่แตกต่าง มีความละเอียดอ่อน รอบคอบมากกว่า และอีกทั้งผู้หญิงมีการศึกษาสูงกว่าใน
สมั ย ก่ อ น แต่ ร้ อ ยละ 5.54 ระบุ ว่ า ผู้ ห ญิ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไม่ ไ ด้ เพราะว่ า ผู้ ช ายมี ค วามเป็ น ผู้ น ามากกว่ า
การตัดสินใจที่เด็ดขาดในบางเรื่องน้อยกว่าผู้ชาย ไม่เหมาะสมกับผู้หญิง มีความอ่อนแอมากกว่าผู้ชาย
เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อกรณีเมื่อผู้หญิงทุ่มเท หรือให้เวลากับการทางานนอกบ้านมากกว่าในบ้านจะทาให้เกิดปัญหา
ครอบครัว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.27 ระบุว่า เห็นด้วยกับกรณี ดังกล่าว แต่ร้อยละ 48.73 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
เพราะว่า อยู่ที่ความเข้าใจกันในครอบครัว โดยผู้ชายก็สามารถทางานบ้านแทนผู้หญิงได้ ซึ่งงานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนใน
ครอบครัวที่ต้องช่วยกันทา ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแบ่งเวลาของแต่ละครอบครัว ไม่จาเป็นต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ขึ้นอยู่
กับแต่ละครอบครัว และผู้หญิงสามารถทาได้ดีทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน
สาหรับความคิดเห็นต่อความสาเร็จในชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.71 ระบุว่า
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร้อยละ 24.65 ระบุว่า มีความมั่นคงทางด้านการเงิน ร้อยละ 15.27 ระบุว่า แต่งงานและมีลูก
ร้อยละ 11.96 ระบุว่า เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีกิจการส่วนตัว ร้อยละ 8.40 ระบุว่า มีความอิสระ คล่องตัวไม่มีภาระ ร้อยละ
2.46 ระบุว่า มีโอกาสท่องเที่ยว เปิดโลกทัศน์ และร้อยละ 3.55 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง ต้องมีองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้าน ที่ทาให้มีความสุขในการใช้ชีวิต
เมื่อถามถึงสิ่งที่ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเป็นมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.08 ระบุว่า ทางาน
ได้ทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน ร้อยละ 22.29 ระบุว่า มีอิสระในการตัดสินใจและพึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ 16.81 ระบุว่า ทางาน
เก่ง มีความเป็นผู้นา (ผู้นาชุมชน, องค์กร หรือหน่วยงาน) ร้อยละ 11.88 ระบุว่า เป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลครอบครัวได้ ร้อยละ
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5.94 ระบุว่า มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี และร้อยละ 1.00 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ต้องมีหลาย ๆ
แบบ อยู่ด้วยกัน
เมื่อถามถึงอาชีพของผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเป็นมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.95 ระบุว่า
อาชีพด้านการรักษาสุขภาพ ร้อยละ 15.42 ระบุว่า อาชีพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 12.81 ระบุว่า อาชีพด้านความ
งาม ร้อยละ 9.33 ระบุว่า อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ ร้อยละ 6.23 ระบุว่า อาชีพนักเขียนโปรแกรมเมอร์ ร้อยละ 3.35 ระบุว่า
อาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.96 ระบุว่า อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเคมี ร้อยละ 1.60 ระบุว่า อาชีพเกี่ยวกับพลังงาน
ร้อยละ 1.25 ระบุว่า อาชีพด้านเครื่องกลขั้นสูง ร้อยละ 1.08 ระบุว่า อาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และร้อยละ 22.02 ระบุอื่น ๆ
ได้แก่ ทุกอาชีพที่สุจริต ตามความสามารถและความถนัด เช่น รับราชการ อาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว และค้าขายออนไลน์
สาหรับความคิดเห็นต่อความเท่าเทียมกันของสถานภาพทางสังคมระหว่างหญิงและชายในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 80.21 ระบุว่า เท่าเทียมกัน ในเรื่อง การได้รับโอกาสทางการศึกษา การใช้ชีวิตและอิสระในการตัดสินใจ สิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมาย เสรีภาพในแสดงความคิดเห็น และการทางานประกอบอาชีพต่าง ๆ แต่ร้อยละ 19.79 ระบุว่า ไม่เท่าเทียมกัน
เพราะว่า ความคิดความเชื่อค่านิยมที่ปลูกฝังมานานในเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ และสังคมยังไม่ยอมรับความสามารถของผู้หญิง ที่ไม่
สามารถทางานหนัก อาชีพบางอย่างผู้หญิงไม่สามารถทาได้ อย่างการทางานที่ต้องใช้กาลัง บางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ผู้ชายยัง
มีสิทธิต่าง ๆ มากกว่าผู้หญิงในบางเรื่อง ยังมีการทาร้ายร่างกายผู้หญิง การปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะมอง
ว่าผู้หญิงต้องทางานบ้านและเลี้ยงลูก และผู้หญิงยังต้องทางานมากกว่าผู้ชาย
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อโอกาสที่สังคมมีให้กับผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ชาย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
79.52 ระบุ ว่า สั งคมให้ โอกาสเท่ าเที ย มกัน แต่ ร้อยละ 20.48 ระบุ ว่า สังคมให้ โอกาสผู้หญิ งน้ อยกว่า ในเรื่อง การท างาน
ประกอบอาชีพ การเป็นผู้นา การมีสิทธิ เสรีภาพ การดารงชีวิต หน้าที่ต่าง ๆ และการแสดงความสามารถ
เมื่อพิจารณาลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 50.08 เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.67 เป็นเพศหญิง และ
ร้อยละ 0.25 เป็ นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 25.21 อายุ 24 - 37 ปี รองลงมา ร้อยละ 25.10 อายุ 38 - 53 ปี ร้อยละ 24.98
อายุ 18 - 23 ปี และร้อยละ 24.71 อายุ 54 - 72 ปี ตัวอย่างร้อยละ 91.60 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ร้อยละ 7.13 นับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 0.60 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.02 ไม่นับถือศาสนา และร้อยละ 0.65 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 48.19 ระบุ
ว่า สถานภาพสมรส รองลงมา ร้อยละ 44.23 โสด ร้อยละ 4.31 หม้าย ร้อยละ 2.38 หย่าร้าง ร้อยละ 0.13 แยกกันอยู่ และร้อยละ
0.76 ไม่ระบุสถานภาพสมรส ตัวอย่างร้อยละ 35.83 การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมา ร้อยละ 24.15 การศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 16.42 การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 16.23 การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 4.60 การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ร้อยละ 1.92 ไม่ได้รบั การศึกษา ร้อยละ 0.23 การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.63 ไม่ระบุ การศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 26.50 ประกอบอาชีพรับราชการ พนั กงาน หรือ
ลูกจ้างของรัฐ รองลงมา ร้อยละ 19.31 เป็นนั กเรียน หรือนักศึกษา ร้อยละ 11.33 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือผู้ใช้แรงงาน
ร้อยละ 10.67 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือประมง ร้อยละ 10.63 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้าง) ร้อยละ 6.10 เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 4.44 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 3.52 ว่างงาน ร้อยละ 3.38 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
(มีลูกจ้าง) ร้อยละ 2.15 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.69 เกษียณอายุ ร้อยละ 0.17 องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากาไร และร้อยละ
0.13 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 29.65 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 27.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 16.27 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 12.69 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.23
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 2.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 6.35 ไม่ระบุ
รายได้
1. ท่านคิดว่า ผู้หญิงจาเป็นต้องมีคู่ครองหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อความจาเป็นที่ผู้หญิงต้องมีคู่ครอง
จาเป็น
ไม่จาเป็น เพราะว่า สภาพสังคมเอื้อให้ผู้หญิงสามารถประกอบอาชีพดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้หญิงสามารถอยู่คนเดียวเป็นโสด โดยไม่จาเป็นต้องมีคู่ อีกทั้งผู้หญิงสามารถทาอะไรได้เองโดยที่ไม่
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ร้อยละ
64.38
35.62

ต้องพึ่งผู้ชาย และยังต้องการความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตที่ขนึ้ อยู่กับความต้องการของ
แต่ละบุคคล ผู้หญิงมีสิทธิและทางเลือกที่เท่าเทียมกับผูช้ าย ในบางความคิดเห็น คู่ครองอาจไม่ได้ช่วย
แบ่งเบาภาระ เมื่อเกิดปัญหาทุกอย่างจะตกอยู่กับฝ่ายผู้หญิง และผู้ชายที่มีความประพฤติดีหายาก
ส่วนมากเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบ และชอบใช้ความรุนแรง
รวม
2. ท่านคิดว่า ถ้าแต่งงานแล้วจาเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อความจาเป็นที่ต้องจดทะเบียนสมรสเมื่อแต่งงานแล้ว
จาเป็น เพราะว่า เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตครอบครัวที่ได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะ
ได้มีสิทธิในทรัพย์สินหรือมรดกอันพึงได้ของคู่สมรสเพื่อให้มีผลคุ้มครองสิทธิทางด้านกฎหมาย และ
สามารถท านิ ติ ก รรมธุ ร กรรมร่ว มกั น ในด้ า นการเงิ น อี ก ทั้ ง เป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบุ ต รในเรื่ อ ง
การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหรือการเบิกจ่าย ในกรณีที่คู่สมรส
เป็นข้าราชการ และต้องการใช้นามสกุลเดียวกัน เพื่อสืบทอดสกุลฝ่ายชายตามธรรมเนียม
ไม่ จ าเป็ น เพราะว่ า ไม่ มี กฎหมายบั งคั บ ไม่ อยากมี ข้อผู กมั ด ทางกฎหมาย ขึ้ น อยู่ กับ การตกลงทั้ งสองฝ่ า ย
เป็น สิทธิของแต่ละบุ คคล คิดว่าทะเบียนสมรสไม่ได้เป็น หลักประกันความมั่นคงในชีวิตครอบครัว
ในบางส่วนต้องการความเป็นอิสระ ไม่อยากมีภาระ ไม่สะดวกที่จะจดทะเบี ยน กลัวมีปั ญ หาเรื่อง
สินสมรส หนี้สิน ธุรกรรมต่าง ๆ และยังอยากใช้นามสกุลของตนเองเหมือนเดิม
รวม

3. ท่านคิดว่า ถ้าแต่งงานแล้วจาเป็นต้องมีบุตรหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อความจาเป็นที่ต้องมีบุตรเมื่อแต่งงานแล้ว
จาเป็น
จานวนบุตร 1 คน เพราะ จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
สืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร ไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา อีกทั้ง
เพื่อให้สถานะทางครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์
2 คน เพราะ จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่ า ไว้ช่วยเหลือพึ่ งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
สืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร อีกทั้งเพื่อให้สถานะทางครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา และจะได้มีพี่น้องไว้ดูแลซึ่งกันและกัน
3 คน เพราะ จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
สืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร อีกทั้งเพื่อให้ สถานะทางครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา และจะได้มีพี่น้องไว้ดูแลซึ่งกันและกัน
4 คนขึ้นไป เพราะ จะได้มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ยามแก่เฒ่า ไว้ ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยในเรื่องต่าง ๆ
รวมถึงสืบทอดวงศ์ตระกูล เพิ่มจานวนประชากร อีกทั้ งเพื่อให้ สถานะทางครอบครัวครบถ้วน
สมบูรณ์ จะได้มีพี่น้องไว้ดูแลซึ่งกันและกัน และไม่เกินความสามารถในการดูแลของบิดามารดา
ไม่ระบุจานวนบุตร
ไม่จาเป็น เพราะ อยู่ที่สถานะความพร้อมของครอบครัว การตัดสินใจของทั้งสองคน ที่ยังต้องการความมีอิสระยังไม่
อยากมีภาระ ประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง กลัวไม่มีความสามารถในการ
เลี้ยงดู ในบางส่วนเห็นว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้และบางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการมีบุ ตร อีกทั้ง
มีหลานให้เลี้ยงแล้ว
รวม
4. ถ้าแต่งงานกันแล้วมีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
วิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหลังจากแต่งงานแล้ว
ปรับความเข้าใจกันก่อน
อดทนเพื่อคงความเป็นครอบครัว
เลิกรา/หย่าร้าง
แยกกันอยู่
หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย
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100.00
ร้อยละ
60.52

39.48

100.00

ร้อยละ
76.83
14.37
62.50
12.77
3.34
7.02
23.17

100.00
ร้อยละ
69.90
17.02
5.35
4.10
2.31

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ได้แก่ แล้วแต่ปัญหาความรุนแรงของแต่ละครอบครัว
รวม
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า หน้าที่การทางานบ้านเป็นของผู้หญิงเท่านั้น (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นในเรื่องหน้าที่การทางานบ้านเป็นของผู้หญิงเท่านั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เพราะ ทุกคนสามารถช่วยกันทางานบ้านได้เท่า ๆ กัน ซึง่ ผู้ชายสามารถทาได้ เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้หญิง และผู้หญิงทางานนอกบ้านเหมือนผู้ชายเช่นเดียวกัน
รวม
6. ท่านคิดว่า ผู้หญิงเป็นนักการเมืองได้หรือไม่ (ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ) (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อการเป็นนักการเมืองของผู้หญิงในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ได้ เพราะ ผู้หญิงเป็นนักการเมืองได้ เพราะว่า ปัจจุบันผู้หญิงมีความรู้ความสามารถ มี ความเป็นผู้นา มีสิทธิที่จะ
เป็นนักการเมืองเท่าเทียมกับผู้ชาย มีความละเอียดอ่อน รอบคอบ อีกทั้งมีการศึกษาสูงกว่าในสมัยก่อน และ
ผู้หญิงอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากผู้ชาย
ไม่ ได้ เพราะ ผู้ ช ายมี ค วามเป็ น ผู้ น ามากกว่ า ผู้ ห ญิ ง ไม่ รู้เรื่อ งกฎหมายการเมื อ ง และไม่ ค่ อยน่ า เชื่ อถื อ ยั ง มี
การตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดในบางเรื่อง และยังมีความอ่อนแอ ขาดความกล้า
รวม

1.17
0.15
100.00
ร้อยละ
22.69
77.31
100.00
ร้อยละ
94.90

5.10
100.00

7. ท่านคิดว่า ผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรหรือหน่วยงานได้หรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อการเป็นผู้บริหารระดับสูงของผู้หญิงในองค์กรหรือหน่วยงาน
ร้อยละ
ได้ เพราะ ปั จ จุ บั น ผู้ ห ญิ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามเป็ น ผู้ น า มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเป็ น ได้ เท่ า เที ย มกั บ ผู้ ช าย
94.46
ที่อาจจะมีความคิดที่แตกต่าง มีความละเอียดอ่อน รอบคอบมากกว่า และอีก ทั้งผู้หญิงมีการศึกษาสูง
กว่าในสมัยก่อน
ไม่ได้ เพราะ ผู้ชายมีความเป็นผู้นามากกว่า การตัดสินใจที่เด็ดขาดในบางเรื่องน้อยกว่าผู้ชาย ไม่เหมาะสมกับ
5.54
ผู้หญิง มีความอ่อนแอมากกว่าผู้ชาย
รวม
100.00
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า เมื่อผู้หญิงทุ่มเท/ให้เวลากับการทางานนอกบ้านมากกว่าในบ้าน จะทาให้ครอบครัวมีปัญหา
(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อปัญหาครอบครัว เมื่อผู้หญิงทุ่มเทหรือให้เวลากับการทางานนอกบ้านมากกว่าในบ้าน
ร้อยละ
เห็นด้วย
51.27
ไม่เห็นด้วย เพราะ อยู่ที่ความเข้าใจกันในครอบครัว โดยผู้ชายก็สามารถทางานบ้านแทนผู้หญิงได้ ซึง่ งานบ้านเป็น
48.73
หน้ า ที่ ข องทุ กคนในครอบครัว ที่ ต้ องช่ ว ยกัน ท า ขึ้น อยู่ กับ การบริห ารจั ด การแบ่ ง เวลาของแต่ ล ะ
ครอบครัว ไม่จาเป็นต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว และผู้หญิงสามารถทาได้ดีทั้ง
งานในบ้านและนอกบ้าน
รวม
100.00
9. ท่านคิดว่า ความสาเร็จในชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบัน คือ อะไร (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อความสาเร็จในชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบัน
ร้อยละ
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
33.71
มีความมั่นคงทางด้านการเงิน
24.65
แต่งงานและมีลูก
15.27
เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีกิจการส่วนตัว
11.96
มีความอิสระ คล่องตัวไม่มีภาระ
8.40
มีโอกาสท่องเที่ยว เปิดโลกทัศน์
2.46
อื่น ๆ ได้แก่ ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ทีท่ าให้มีความสุขในการใช้ชีวิต
3.55
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รวม
100.00
10. ท่านคิดว่า ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ยุคใหม่ ควรเป็นแบบใดมากที่สุด) (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
สิ่งที่ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเป็นมากที่สุด
ร้อยละ
ทางานได้ทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน
42.08
มีอิสระในการตัดสินใจและพึ่งพาตนเองได้
22.29
ทางานเก่ง มีความเป็นผูน้ า (ผู้นาชุมชน, องค์กร/หน่วยงาน)
16.81
เป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลครอบครัวได้
11.88
มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี
5.94
อื่น ๆ ได้แก่ ต้องมีหลาย ๆ แบบ อยู่ด้วยกัน
1.00
รวม
100.00
11. ท่านคิดว่า ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ยุคใหม่ ควรประกอบอาชีพอะไร) (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
อาชีพของผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0
ร้อยละ
อาชีพด้านการรักษาสุขภาพ
23.95
อาชีพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
15.42
อาชีพด้านความงาม
12.81
อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ
9.33
อาชีพนักเขียนโปรแกรมเมอร์
6.23
อาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.35
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเคมี
2.96
อาชีพเกี่ยวกับพลังงาน
1.60
อาชีพด้านเครื่องกลขั้นสูง
1.25
อาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์เลีย้ ง
1.08
อื่น ๆ ได้แก่ ทุกอาชีพทีส่ ุจริต ตามความสามารถและความถนัด เช่น รับราชการ อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว และค้าขายออนไลน์ 22.02
รวม
100.00
12. ท่านคิดว่า สถานภาพทางสังคมระหว่างหญิงและชายในปัจจุบันมีความเท่าเทียมกันหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อความเท่าเทียมกันของสถานภาพทางสังคมระหว่างหญิงและชายในปัจจุบัน
ร้อยละ
เท่ าเที ยม ในเรื่อง การได้รับ โอกาสทางการศึกษา การใช้ชี วิตและอิส ระในการตั ด สิน ใจ สิ ท ธิและหน้ าที่ ต าม
80.21
กฎหมาย เสรีภาพในแสดงความคิดเห็น และการทางานประกอบอาชีพต่าง ๆ
ไม่เท่าเทียม เพราะ ความคิดความเชื่อค่านิยมที่ปลูกฝังมานานในเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ และสังคมยังไม่ยอมรับ
19.79
ความสามารถของผู้หญิง ที่ไม่สามารถทางานหนัก อาชีพบางอย่างผู้หญิงไม่สามารถทาได้ อย่างการ
ทางานที่ต้องใช้กาลัง บางส่วนให้ความคิดเห็นว่า ผู้ชายยังมีสิทธิต่าง ๆ มากกว่าผู้หญิงในบางเรื่อง ยังมี
การทาร้ายร่างกายผู้หญิง การปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะมองว่าผู้หญิงต้องทางาน
บ้านและเลี้ยงลูก และผู้หญิงยังต้องทางานมากกว่าผู้ชาย
รวม
100.00
13. ท่านคิดว่า สังคมให้โอกาสผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายหรือไม่ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ความคิดเห็นต่อโอกาสที่สังคมมีให้กับผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ชาย
ให้โอกาสเท่าเทียมกัน
ให้โอกาสผู้หญิงน้อยกว่า ในเรื่อง การทางาน ประกอบอาชีพ การเป็นผูน้ า การมีสิทธิ เสรีภาพ การดารงชีวิต
หน้าที่ต่าง ๆ และการแสดงความสามารถ
รวม
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
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จานวน

ร้อยละ
79.52
20.48
100.00

ร้อยละ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
อายุ

อายุ 18 - 23 ปี
อายุ 24 - 37 ปี
อายุ 38 - 53 ปี
อายุ 54 - 72 ปี

ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
ไม่นับถือศาสนา
ไม่ระบุ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ไม่ระบุ

รวม

2,404
2,384
12
4,800

50.08
49.67
0.25
100.00

รวม

1,199
1,210
1,205
1,186
4,800

24.98
25.21
25.10
24.71
100.00

รวม

4,397
342
29
1
31
4,800

91.60
7.13
0.60
0.02
0.65
100.00

2,123
2,313
207
114
6
37
4,800

รวม

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ไม่ระบุ
รวม
อาชีพหลัก
รับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว (มีลูกจ้าง)
ธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้าง)
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกรรม/ประมง
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
เกษียณอายุ
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44.23
48.19
4.31
2.38
0.13
0.76
100.00

จานวน

ร้อยละ

92
788
1,159
779
1,720
221
11
30
4,800

1.92
16.42
24.15
16.23
35.83
4.60
0.23
0.62
100.00

1,272
103
293
162
510
544
512
213
81

26.50
2.15
6.10
3.38
10.63
11.33
10.67
4.44
1.69

นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากาไร
ไม่ระบุ
รายได้/เดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
ไม่มีรายได้
ไม่ระบุ

รวม

927
169
8
6
4,800

19.31
3.52
0.17
0.11
100.00

รวม

1,423
1,340
609
203
139
781
305
4,800

29.65
27.92
12.69
4.23
2.90
16.27
6.34
100.00
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