แบบสำรวจ
กำรสำรวจ “เจตคติด้ำนบทบำทหญิงชำยของข้ำรำชกำรตำรวจ”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน

ที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวท่ำนมำกที่สุด

1. เพศ
1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ...........ปี
3. อายุราชการ….……ปี
4. สถานภาพ
1) โสด

2) สมรส

3) หม้าย

5. ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ากว่าปริญญาตรี

2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3) ปริญญาโทหรือสูงกว่า
6. ยศ
1) พล.ต.ต. ขึ้นไป

2) พ.ต.อ. – พ.ต.ต.

3) ร.ต.อ. – ร.ต.ต.

4) ด.ต. – ส.ต.ต.

7. หน่วยงานทีสังกัด

บช./ภ. .......................................... บก./ภ.จว. ...........................................

8. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายหรือไม่
1) เคยรับรู้ จาก ...........................................

2) ไม่เคยรับรู้

มีต่อด้ำนหลัง

-2ส่วนที่ 2 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และควำมเสมอภำคหญิงชำย
คำชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ให้ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำนตำมควำมเป็นจริง
ระดับควำมคิดเห็น
มำก มำก ปำน น้อย
ข้อ
รำยกำร
ที่สุด
กลำง

น้อย
ที่สุด

1. ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ระหว่ำงหญิงชำยในสังคมไทย
1.1. ค่ากล่าวทีว่า "มีลูกสำวเหมือนมีส้วมอยู่หน้ำบ้ำน"
ได้จางหายไปจากสังคมไทยปัจจุบัน
1.2. ปัจจุบันเนื้อหาในโฆษณาและละครไม่ใช้ภาพลักษณ์การ
ยัวยวนทางเพศของผู้หญิงมีชุดขาย
1.3 ข้อมูลข่าวสารทีเปิดกว้างมากขึ้นผ่านสืออินเทอร์เน็ต
ท่าให้ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิของตนมากขึ้น
1.4. ผู้หญิงและผู้ชายทีหย่าร้างสามารถด่ารงชีวิตและได้รับการ
ยอมรับจากสังคมเป็นปกติ
1.5 การเลี้ยงดูบุตรและท่างานบ้านเป็นหน้าทีและความ
รับผิดชอบของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
2. ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำม CEDAW
2.1. ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทและสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้
มากขึ้น ท่าให้ผลักดันสิทธิสตรีต่างๆ มีประสิทธิภาพ
2.2 สังคมไทยปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายจ่าเป็นต้องได้รับ
การศึกษาทีเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
2.3. ปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย จึงได้รับ
การพิจารณา คัดเลือกให้เป็นผู้น่ามากขึ้น
2.4. ในสังคมไทยปัจจุบันนายจ้างรับคนงานทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เข้าท่างานโดยเท่าเทียมกัน(ยกเว้นงานประเภททีต้องใช้
คุณลักษณะทางเพศเป็นการเฉพาะ)
CEDAW ย่อมาจาก Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women – OP อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
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ข้อ

รำยกำร

3. ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ในบริบทไทย
3.1 การลวนลามทางเพศเป็นปัญหาใหญ่ทีได้รับการแก้ไขใน
สังคมไทยปัจจุบัน
3.2 เจ้าหน้าทีของรัฐส่วนใหญ่มีความจริงจังทีจะแก้ปัญหา
การละเมินทางเพศ
3.3 ด้วยช่องทางการน่าเสนอทีมากขึ้นและทัศนคติทีเปลียนแปลง
ไปท่าให้ข้อมูลผู้หญิงทีถูกกระท่ารุนแรง ถูกข่มขืน หรือถูกท่า
รายร่างกายได้รับการเปิดเผยมากขึ้น

3.4 สามีท่าร้ายร่างกายภรรยาถือเป็นเรืองผิดกฎหมาย
บุคคลภายนอกควรให้ความช่วยเหลือ
3.5 ผู้หญิงไทยในปัจจุบันทีถูกล่วงละเมินทางเพศกล้าทีจะ
แจ้งความด่าเนินคดีตามกฎหมาย
3.6 ควรให้หญิงชายสามารถเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้
โดยเท่าเทียมกัน
4. ควำมเสมอภำคหญิงชำยทำงสังคม
4.1 คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้ทั้งลูกสาวลูกชายทีเกิดมา
4.2 การคุมก่าเนินเป็นเรืองของผู้หญิงผู้ชายทีต้องร่วมมือกัน
4.3 กรณีทีมีความจ่าเป็นจะต้องเลือกลูกให้ได้รับการศึกษาไม่วา่ จะ
เป็นลูกชายหรือลูกสาวควรได้รบั การคัดเลือกโดยเท่าเทียมกัน
4.4 ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายต้องท่างานนอกบ้านฉะนัน้
หน้าทีงานในบ้าน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจึงต้องช่วยกัน

4.5 นอกใจสามีหรือภรรยาทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะถูกสังคมประณาม
และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมปัจจุบนั

4.6 การดูแลพ่อแม่ทีอยู่ในวัยชราเป็นหน้าทีของลูกสาวและลูกชาย
ทีต้องช่วยกันดูแล

4.7 ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าพนักงานหญิงและพนักงานชาย
อาจจะถูกพิจารณาให้ออกจากงานได้พอๆกัน

มำก
ที่สุด

ระดับควำมคิดเห็น
มำก ปำน น้อย
กลำง

น้อย
ที่สุด
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รำยกำร

ระดับควำมคิดเห็น
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

4.8 คนไทยในวัยท่างานส่วนใหญ่
4.8.1 ผู้หญิงและผู้ชายมีเวลามีเวลาว่างใกล้เคียงกัน
4.8.2 ผู้หญิงและผู้ชายมีเวลามีชัวโมงพักผ่อนใกล้เคียงกัน
4.8.3 ผู้หญิงและผู้ชายสังสรรค์กับเพือนมากพอกัน
4.8.4 ผู้หญิงและผู้ชายมีเวลาให้แก่ลูกใกล้เคียงกัน
4.8.9 ผู้หญิงและผู้ชายไปส่งลูกทีโรงเรียนมากพอกัน
ส่วนที่ 3 โปรดเลือกข้อเสนอแนะในกำรเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคหญิงชำย
คำชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ให้ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำนตำมควำมเป็นจริง
1. ท่านคิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด่าเนินการทีจะท่าการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
ควรเป็นอย่างไร
1.1 ควรมี ก ารให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื องการเสริ ม สร้ า งความ เสมอภาคหญิ ง ชาย
ให้มากกว่านี้เพือให้ข้าราชการต่ารวจตระหนักถึงความส่าคัญของการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิง
ชายอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
1) ใช่
2) ไม่ใช่
1.2 ควรมีการฝึกอบรมในเรืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคอย่างต่อเนือง
1) ใช่
2) ไม่ใช่
1.3 ควรมีการติดตามผลการด่าเนินงานในเรืองการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายอย่าง
ต่อเนือง
1) ใช่
2) ไม่ใช่
1.4 ส่ านั กงานต่ารวจแห่ งชาติ ควรมี บทบาทมากขึ้นในการส่ งเสริมและสนับ สนุนในการ
เสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้การด่าเนินการเป็นไปอย่างราบรืน โดยเฉพาะเรืองงบประมาณ
1) ใช่
2) ไม่ใช่
1.5 ส่ านั ก งานต่ า รวจแห่ งชาติ ควรมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การ
เสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้การด่าเนินการเป็นไปอย่างราบรืน โดยเฉพาะเรืองนโยบาย
1) ใช่
2) ไม่ใช่

น้อย
ที่สุด

-51.6 ส่ านั กงานต่ารวจแห่ งชาติ ควรมี บทบาทมากขึ้นในการส่ งเสริมและสนับ สนุนในการ
เสริมสร้างความเสมอภาคหญิ งชายให้การด่าเนินการเป็นไปอย่างราบรืน โดยเฉพาะเรืองการจ้าง
ผู้เชียวชาญมาให้ค่าปรึกษาในการปฏิบัติงาน
1) ใช่
2) ไม่ใช่
1.7 ข้าราชการต่ารวจควรสามัคคีและร่วมมือกันเพือให้การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
ประสบผลส่าเร็จ
1) ใช่
2) ไม่ใช่
1.8 ท่านเห็นด้วยว่า การน่าการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการ
พัฒนา (Gender Mainstreaming) ในหน่วยงาน ท่าให้การปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงานของท่าน
มีประสิทธิภาพขึ้นและมีความเป็นธรรม
1) ลดลง
2) เท่าเดิม
3) เพิมขึ้น
1.9 ท่านคิดว่าการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา (Gender
Mainstreaming) ในหน่วยงานของท่านมีความเป็นไปได้ทีจะน่ามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
1) ใช่
2) ไม่ใช่
2. แนวทางการแก้ไขอืนๆ (กรุณาระบุ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

