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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 11 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 
คือ การจัดท างบประมาณที่ค านึงถงึมิติของผู้หญิงและผู้ชาย เป็นการกระจายทรัพยากรผ่านการจัดท า
งบประมาณที่จะต้องสอดแทรกอยู่ในทุกโครงการ/กิจกรรม โดยให้ค านึงถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและความเป็นธรรมเป็นหลัก ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชายก็คือ 1) การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ  2) ทรัพยากรด้าน
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความช านาญงาน 3) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 4) โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ ส าหรับปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชาย ขาดบุคลากรที่มีความช านาญ และขาดข้อมูลจ าแนกเพศ ข้อเสนอแนะและ    
แนวทางแก้ไขโดยสรุปก็คือ จัดประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหาร และจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และจัดท าแผนงาน/โครงการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 
 

ค าส าคัญ: การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
             กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 
 

                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
  การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นทิศทางการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางในระดับสากลทั้งองค์กรระหว่างประเทศและจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากเป็นส่วน
ส าคัญของหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีหลักการที่ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันว่ามนุษย์ทุกคนควร
ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่อาจแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ
ได้เพราะความแตกต่างทางเพศ ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The UN 
Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women หรือย่อว่า 
CEDAW) และนอกจากที่การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศจะเป็นการขับเคลื่อนสังคมให้
ก้าวหน้าโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศแล้ว      
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยการเปิดโอกาสและสร้างเสริมพลังอ านาจแก่ผู้หญิงรวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทผู้หญิงยังเป็นเงื่อนไขการพัฒนาที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ลดความยากจน 
เพ่ิมคุณภาพชีวิต และเป็นการลงทุนของสาธารณะที่คุ้มค่าเพ่ือน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน 
อีกด้วย โดยองค์การสหประชาชาติได้ระบุในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศว่า “บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน” 

ปัจจุบันการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย (Gender Responsive 
Budgeting: GRB) มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายเนื่องจาก GRB จะท าให้เกิดการบูรณาการบทบาทหญิงชาย (Gender) เข้าไปใน
การจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีความจ าเป็นได้
โดยตรง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพระหว่างหญิงชาย ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้จัดให้มีกลไก
ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยปรากฏอยู่
ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ก าหนดให้ทุก
กระทรวง กรม มอบหมายให้มีผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือระดับรองอธิบดีขึ้นไป ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO) 
และมีหน่วยงานระดับส านัก/กองท าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(Gender Focal Point: GFP) ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 134 หน่วยงาน โดยมีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานการด าเนินงาน ทั้งนี้ พบว่ากลไกการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
นี้ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนัก เนื่องจากยังไม่สามารถท าให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคัญหรือ
สร้างความตระหนักต่อการน ามิติหญิงชายมาใช้ในการริเริ่มโครงการการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ  
อาจกล่าวได้ว่าแม้จะมีการจัดตั้งกลไกต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค อาทิ มีการแต่งตั้งผู้บริหาร
ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) หรือการมีศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง      
หญิงชาย (GFP) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามให้หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนงาน 
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ด้านนี้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันให้หน่วยงานเหล่านี้มีการริเริ่มในการจัดสรรทรัพยากรและ
จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ค านึงถึงมิติหญิงชายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีความสนใจที่จะวิจัย   
การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ       
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ศึกษาการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติ
หญิงชาย ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้านการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้
ปรับปรุงการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนุษย์ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติ
หญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ และการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or 
formal interview) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย การส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และกลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key informants) จ านวน 11 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ เป็นผู้อ านวยการกองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรการและกลไก  จ านวน      
4 คน และเป็นผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย จ านวน 6 คน ภายในกองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  
  เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview 
or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์
จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมาย          
วันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การ  
จดบันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ  
มีโครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ใน
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แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulation) คือ การ
แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 129 - 130) 
โดยผู้วิจัยใช้การตรวจข้อมูลแบบสามเส้า ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มา
ถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากแหล่งที่มา แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบจากการ
ใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคน ที่ศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบว่าได้ข้อมูลผลการวิจัยที่ตรงกันหรือไม่ 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบว่า         
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
  4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)   
เป็นการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การตีความของเอกสาร 
 
 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย  
มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
สภาพการด าเนินงาน ปัจจัยในการส่งเสริมการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา ของกองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนุษย์ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
  การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย Gender Responsive Budgeting หรือที่
เรียกว่า GRB นั้น ก็คือ การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติของผู้หญิงและผู้ชาย โดยต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงสถานการณ์ในความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
อีกทั้งเราจะต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นด้วย และการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชายถือเป็นการกระจายทรัพยากรผ่านการจัดท างบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ
การจัดท าแผนงานงบประมาณ ที่จะต้องสอดแทรกอยู่ในทุกโครงการ/กิจกรรม แต่การจัดสรร
งบประมาณนั้นไม่ใช่เสมอไปว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ให้ค านึงถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความเป็นธรรมเป็นหลัก 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จตามตัวแบบและแนวความคิดของ Edwards (อ้างอิงใน บุญเกียรติ  
การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13 - 14) ในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ก็คือ  
  1. การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ  เพราะการที่ผู้ก าหนดนโยบายหรือ
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย หรือแม้กระทั่ง
ในเรื่องความต้องการของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็จะสามารถมีค าสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น หากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บังคับบัญชาไม่
มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะท าให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาดจนท าให้ไม่เกิดการผลักดัน
นโยบายให้ประสบความส าเร็จได้  
  2. ทรัพยากรในทุกด้านล้วนมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก การที่งานหรือ
นโยบายจะส าเร็จได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่วมกัน ส าหรับด้านเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ช านาญงาน กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เชี่ยวชาญในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย จึงท าให้ยังไม่สามารถผลักดันนโยบายนี้
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ดังนั้น การที่มีผู้ เชี่ยวชาญจึงมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างมากที่จะผลักดันให้นโยบายประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้         
  3. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ         
ผู้ก าหนดนโยบายก็ต้องมีทัศนคติที่ไม่มีอคติต่อเพศที่แตกต่าง หรือกลุ่มคนที่เป็นผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศด้วย  
 4. โครงสร้างขององค์การ เพราะโครงสร้างขององค์กรที่ดีต้องมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
เพ่ือที่ให้การท างานเกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายเป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อน จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากที่
องค์กรนั้น ๆ จะมีกองหลักในการดูแลเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความเชี่ยวชาญได้อีกด้วย 
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  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ถือเป็นหน่วยงานที่หลักที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้จัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายด้วย ทั้งนี้ ก็เพ่ือต้องการให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ในอีกทางหนึ่งกองส่งเสริมสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ในการทีใ่ห้หน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ได้
มีการจัดท างบประมาณของหน่วยงานโดยค านึงถึงมิติของหญิงชายด้วย โดยที่สอดแทรกอยู่ใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน แต่หลายหน่วยงานมองว่าการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชายเป็นการเพ่ิมภาระงานให้ จึงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่การ
เพ่ิมภาระงานแต่มันคือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเดิมที่หน่วยงานได้ท า เพียงแค่ให้ค านึงถึงมิติของ
หญิงและชายด้วย 
 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของ
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีดังนี ้
  1. ผู้บริหารไม่มีความรู้  ไม่มีความตระหนักและไม่ให้ความส าคัญ ในเรื่องการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย และในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมไปถึงความ
ต้องการของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จึงไม่มีการผลักดันหรือส่งเสริมอย่างจริงจัง 
 2. ผู้ปฏิบัติในฐานะผู้ด าเนินโครงการการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายไม่ได้รับ
การสนับสนุน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญงาน 
 3. ขาดการสอนงานให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ จึงท าให้บุคลากรดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่ไม่
เพียงพอในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 
 4. มีการจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศน้อย เพราะหากไม่มีการจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศ หน่วย
ปฏิบัติก็อาจจะวิเคราะห์งบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ยาก 
   5. ภาคีเครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ อันเนื่องมาจากผู้บริหารไม่มีการผลักดันให้เกิดการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายอย่างแท้จริง 
  6. หน่วยงานภาคีรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีทัศนคติที่ว่าชายเป็นใหญ่อยู่ 
  7. การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายยังเป็นเรื่องใหม่ ท าให้ยังไม่ได้รับความ
สนใจและการผลักดันเท่าที่ควร หน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ จึงยังไม่เห็นความส าคัญในการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 
 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีดังนี้  
  1. ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหารเพ่ือให้เห็นความส าคัญจากการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชายเพื่อให้สามารถผลักดันเชิงนโยบายได้ 
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  2. หาเวทีในระดับประเทศหรือการประชุมในต่างประเทศเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้   
เข้าร่วมเพื่อจะได้มีองค์ความรู้ในการน ามาปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของประเทศไทย 
  3. ต้องสร้างขวัญและก าลังใจให้แก้ผู้ปฏิบัติงานเพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีความ
ละเอียดอ่อน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็น 
  4. ให้มีระบบการสอนงานอย่างเป็นระบบแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ และต้องผลักดันให้ใน  
ทุกหน่วยงานมีระบบการสอนงานที่สอดแทรกประเด็นการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิง
ชายและประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศอยู่ด้วย 
  5. จัดจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอกในการวิจัยประเด็นการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติ
หญิงชาย เพื่อน ามาเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
  6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ให้กับบุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น อบรมให้ความรู้ สร้างวิทยากรรุ่นใหม่ สร้างสื่อการ
เรียนการสอนทางออนไลน์ เป็นต้น 
 
  อภิปรายผล 
  จากการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ คือ 
การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ       
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการ
จัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติของผู้หญิงและผู้ชาย โดยต้องค านึงถึงความจ าเป็นของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงสถานการณ์ในความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งจะต้องท าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นด้วย และการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายถือ
เป็นการกระจายทรัพยากรผ่านการจัดท างบประมาณ โดยเริ่มตั้ งแต่ออกแบบการจัดท าแผนงาน
งบประมาณ ที่จะต้องสอดแทรกอยู่ในทุกโครงการ/กิจกรรม แต่การจัดสรรงบประมาณนั้นไม่ใช่    
เสมอไปว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ เท่ากัน แต่ให้ค านึงถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและความเป็นธรรมเป็นหลัก กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นหน่วยงานที่หลัก 
ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้จัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายด้วย ทั้งนี้ ก็เพ่ือต้องการ
ให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศและไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ในอีกทางหนึ่งกองส่งเสริมสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ในการที่ให้หน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ได้มีการจัดท างบประมาณของหน่วยงานโดยค านึงถึงมิติของ
หญิงชายด้วย โดยที่สอดแทรกอยู่ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน แต่หลายหน่วยงาน
มองว่าการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายเป็นการเพ่ิมภาระงานให้ จึงไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่มันคือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเดิมที่
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หน่วยงานได้ท า เพียงแค่ให้ค านึงถึงมิติของหญิงและชายด้วย อีกด้านหนึ่ง การจัดท างบประมาณแบบ
มีมุมมองมิติหญิงชาย ก็คือการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงไปยังกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล 
และคณะ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง เสมอภาคสร้างรายได้ (การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย 
Gender Responsive Budgeting: GRB) ผลการศึกษาพบว่า การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติ
หญิงชายเป็นกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณตลอดจนเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่มในพ้ืนที่รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ หรือ
การเข้าถึงบริการสาธารณะอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม จ าเป็นต้องให้
ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการตัดสินใจว่าควรจะมีโครงการใดเกิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
ให้ประชาชนในพื้นท่ีตระหนักรู้ถึงความเสมอภาคกันในสังคม โดยมีประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและได้
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม กระบวนการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย เป็น
การแสดงถึงแนวทางประชาธิปไตยโดยตรง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ามามี
โอกาสแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ และการมีส่วนร่วมยังเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้หญิง เด็กและคนชรา ที่อาจจะไม่ค่อยได้รับการเปิดโอกาสให้มาเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นมากนัก กระบวนการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นการส่งเสริมให้
เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันให้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมอง
มิติหญิงชายเป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) และ
ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) อันจะช่วยลดความไม่มี
ประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณและการเสริมสร้างความเสมอภาคให้เพ่ิมขึ้นในสังคม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรดา  เมฆานันท์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง หลักความเสมอภาคกับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน: ศึกษากรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผลการศึกษาพบว่า 
หลักความเสมอภาคนั้น เป็นหลักการพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ หรืออีกนัยหนึ่งเข้าใจได้ว่า หลักความ
เสมอภาคคือสิทธิในความเสมอภาคอันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสามารถยกขึ้นกล่าวอ้าง
และเรียกร้องให้รัฐรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือปฏิบัติต่อตนอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายก็คือ 1) การ
สื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ  เพราะการที่ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย หรือแม้กระทั่งในเรื่องความ
ต้องการของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็จะสามารถมีค าสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง
กันออกไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา  สุขสม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง สิทธิ
มนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศในระบบกฎหมายไทย ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนฐาน
ของความเป็นมนุษย์ และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ในตัวของบุคคล และเพ่ือ
เป็นการสร้างหลักประกันว่ามนุษย์ทุกคนจะสามารถพัฒนาศักยภาพความสามารถดังกล่าวได้อย่าง
เต็มที่ บุคคลทุกคนย่อมเป็นผู้ มีสิทธิในการใช้สิทธิมนุษยชนที่ปราศจากความแตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้
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หมายความรวมไปถึงความแตกต่างบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางเพศด้วย 2) ทรัพยากรใน  
ทุกด้านล้วนมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก การที่งานหรือนโยบายจะส าเร็จได้ก็ต้อง
อาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในร่วมกัน ส าหรับด้านเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญงาน กองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เชี่ยวชาญในการจัดท า
งบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย จึงท าให้ยังไม่สามารถผลักดันนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริงและต่อเนื่อง ดังนั้น การที่มีผู้เชี่ยวชาญจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมากที่จะ
ผลักดันให้นโยบายประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  3) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีทัศนคติ  
ที่ดีในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้ก าหนดนโยบายก็ต้องมีทัศนคติที่ไม่มีอคติต่อเพศ        
ที่แตกต่าง หรือกลุ่มคนที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย ดังนั้น ทัศนคติจึงมีผลอย่างยิ่งที่จะมี
ผลท าให้การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายประสบความส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราง  ยอดเกตุ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ประชาสังคมกับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ
สตรี : กรณีศึกษามูลนิธิเพ่ือนหญิง ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอ
ภาคระหว่างผู้ชายและผู้หญิง มาจากแนวคิดที่ว่าผู้ชายและหญิง มีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจาก
พ้ืนฐานที่ต่างกัน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากธรรมชาติได้สร้างทั้งสองเพศให้ต่างกันโดย
ผู้ชายมีสรีระที่แข็งแรงมากกว่าผู้หญิง จึงสมควรมีหน้าที่ที่จะปกป้องเพศหญิงที่อ่อนแอกว่า ผู้ชายมี
จิตใจที่เข้มแข็ง จึงสมควรเป็นผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจ ผู้หญิงจึงสมควรเป็นผู้ตามและคอยดูแลปรนนิบัติ
ผู้ชายเท่านั้น 4) โครงสร้างขององค์การ เพราะโครงสร้างขององค์กรที่ดีต้องมีสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน เพ่ือที่ให้การท างานเกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่อง
การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน จึงมีความจ าเป็นเป็น
อย่างมากที่องค์กรนั้น ๆ จะมีกองหลักในการดูแลเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิง
ชายโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบและแนวความคิดของ 
Edwards (อ้างอิงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13 - 14) กล่าวว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การติดต่อสื่อสาร คือ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ จะต้องท าการ
สื่อข้อความให้มีความถูกต้องชัดเจนและมีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2. ทรัพยากร คือ มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหรืออ านาจในการ
บังคับข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่จะใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ
สนับสนุนด้านอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ 
 3. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานต้องยอมรับนโยบายนั้น 
 4. โครงสร้างขององค์การที่ได้น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ความสลับซับซ้อนของขนาดและ
โครงสร้างขององค์การ ขั้นตอนและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จ านวน องค์การที่เข้ามารับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 
ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารไม่มีความรู้ ไม่มีความตระหนัก
และไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย และในเรื่องความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ รวมไปถึงความต้องการของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จึงไม่มีการผลักดันหรือ
ส่งเสริมอย่างจริงจัง 2) ผู้ปฏิบัติในฐานะผู้ด าเนินโครงการการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิง
ชายไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  3) กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญในการ
ส่งเสริมและผลักดันการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 4) หน่วยงานที่รับนโยบายไป
ปฏิบัติ    ไม่เห็นความส าคัญในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 5) ขาดการสอนงาน
ให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ จึงท าให้บุคลากรดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอในการจัดท างบประมาณ
แบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 6) ขาดความต่อเนื่องในการผลักดันให้หน่วยงานอ่ืนได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย 7) มีการจัดท าข้อมูลจ าแนกเพศน้อย เพราะหากไม่มีการจัดท าข้อมูล
จ าแนกเพศ หน่วยปฏิบัติก็อาจจะวิเคราะห์งบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ยาก 8) ภาคี
เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ อันเนื่องมาจากผู้บริหารไม่มีการผลักดันให้เกิดการจัดท างบประมาณแบบ
มีมุมมองมิติหญิงชายอย่างแท้จริง 9) หน่วยงานภาคีรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีทัศนคติ
ที่ว่าชายเป็นใหญ่อยู่ 10) การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายยังเป็นเรื่องใหม่ ท าให้ยัง
ไม่ได้รับความสนใจและการผลักดันเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คลัง เสถียรธนเศรษฐ์ และ
คณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2557      
ผลการศึกษาพบว่า ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Equality) คือ การที่ผู้หญิงและผู้ชาย
มีสถานภาพที่เท่าเทียมกันในสังคม การจะเป็นเช่นนั้นได้ เงื่อนไขทางสังคมต้องเอ้ือให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมี
และใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ งเอ้ือให้ทั้งสองเพศมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างไม่แตกต่างกันความเสมอภาค มี 2 แบบ คือ ความ
เสมอภาคทางนิตินัย (Formal equality or de jure equality) คือ การมีกฎกติกาก าหนดให้สิทธิ
ผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกัน เช่น ผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าท างาน ท างานแบบ
เดียวกันก็ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ฯลฯ และความเสมอภาคในทางปฏิบัติ (Substantive equality or 
de facto equality) คือ การปฏิบัติอย่างเข้าใจข้อจ ากัดของบุคคลที่แตกต่างกัน เพ่ือให้บุคคลนั้น
ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คือ การสร้าง 
“ความเป็นธรรม” เป็นการหาวิธีการปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เพ่ือให้เกิดผลที่เหมือนกัน ดังนั้น การมี
มาตรการบางอย่างเพ่ือส่งเสริมฝ่ายที่ด้อยกว่า เพ่ือให้ผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายมีความเท่าเทียมกันจึง    
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคในทางปฏิบัติ จึงเป็นการสร้างความเสมอภาคที่แท้จริง 
 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณแบบมี
มุมมองมิติหญิงชาย ของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 1) ประชุมชี้แจง
ร่วมกับผู้บริหารเพ่ือให้เห็นความส าคัญจากการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายเพ่ือให้
สามารถผลักดันเชิงนโยบายได้ 2) หาเวทีในระดับประเทศหรือการประชุมในต่างประเทศเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมเพ่ือจะได้มีองค์ความรู้ในการน ามาปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของ
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ประเทศไทย 3) ต้องสร้างขวัญและก าลังใจให้แก้ผู้ปฏิบัติงานเพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีความ
ละเอียดอ่อน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็น 4) ให้มีระบบการสอนงานอย่างเป็น
ระบบแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ และต้องผลักดันให้ในทุกหน่วยงานมีระบบการสอนงานที่สอดแทรก
ประเด็นการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายและประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ   
อยู่ด้วย 5) จัดจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอกในการวิจัยประเด็นการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติ
หญิงชาย เพื่อน ามาเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน  6) เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย ให้กับ
บุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 7) เสริมสร้างทักษะให้บุคลากรของกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ให้สามารถ
เขียนแผนงาน/โครงการที่ค านึงถึงมิติหญิงชายได้ 8) พยายามศึกษาหาความรู้ในการจัดท างบประมาณ
แบบมีมุมมองมิติหญิงชาย และสร้างภาคีเครือข่ายทั้งในหน่วยงาน ต่างหน่วยงาน เช่น ส านัก
งบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNDP 
รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เพ่ือเสริมความเข้าใจ และประกอบการ
พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานและประเทศไทย 9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น อบรมให้ความรู้ สร้างวิทยากรรุ่นใหม่ สร้างสื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์ เป็นต้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของคลัง เสถียรธนเศรษฐ์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจเจตคติ
ด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบว่า ความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย (Gender Equality) คือ การที่ผู้หญิงและผู้ชายมีสถานภาพที่เท่าเทียมกันในสังคม การจะ
เป็นเช่นนั้นได้ เงื่อนไขทางสังคมต้องเอ้ือให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมีและใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์อย่าง   
เท่าเทียมกัน รวมทั้งเอ้ือให้ทั้งสองเพศมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง อย่างไม่แตกต่างกัน เพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ การสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คือ การสร้าง “ความเป็นธรรม” เป็นการหาวิธีการปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่
เหมือนกัน เพื่อให้เกิดผลที่เหมือนกัน ดังนั้น การมีมาตรการบางอย่างเพ่ือส่งเสริมฝ่ายที่ด้อยกว่า เพ่ือ
ให้ผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายมีความเท่าเทียมกันจึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  ความเสมอภาคในทาง
ปฏิบัติ จึงเป็นการสร้างความเสมอภาคที่แท้จริง อีกทั้ง ยังสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ทีไ่ม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ด้านบุคลากร 
  1. ควรให้มีการสร้างคน กล่าวคือ สร้างเจ้าหน้าที่และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาด้านการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย ๆ 
  2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าระดับผู้บริหารหรือในระดับผู้ปฏิบัติงาน ควรชี้แจงให้ผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชาย 
เพ่ือให้เกิดการผลักดันอย่างเนื่อง 
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 3. ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านนโยบาย 
  1. ผลักดันให้การจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายเป็นมติคณะรัฐมนตรี และเป็น
วาระแห่งชาติ 
  2. ให้ขยายผลการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายไปยังทุกหน่วยงาน  
  3. ให้มีการสร้างฐานข้อมูลด้านสตรี และข้อมูลจ าแนกเพศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
และจัดท าแผนงาน/โครงการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 
  4. ให้มีคู่มือแนวทางการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติได้ทันท ี
  5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรจัดตั้งกองหลักหรือจัดตั้งกลุ่มภายในที่ส่งเสริม
และผลักดันการจัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายโดยตรง เพราะในปัจจุบันกองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยกลุ่มมาตรการและกลไก ที่เป็นกลุ่มงานหลักมีภาระหน้าที่ในภารกิจ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย อีกทั้ง จ านวนบุคลากรก็มีจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนและผลักดันการ
จัดท างบประมาณแบบมีมุมมองมิติหญิงชายได้อย่างเต็มที่ 
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