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 ปราง  ยอดเกตุ: ประชาสังคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี: กรณีศึกษา

มูลนิธิเพื่อนหญิง.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.พรชยั  เทพปัญญา. 175 หนา้. 

 
 การวิจัยเร่ือง “ประชาสังคมกับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี : กรณีศึกษา

มูลนิธิเพื่อนหญิง” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพื่อนหญิง 

กับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการใช้ความรุนแรงภายใน

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรีและแนวทางการป้องกนั และเพื่อหาแนวทางในการพฒันาความเสมอ

ภาคทางเพศและสิทธิสตรี รวมถึงปัญหาความรุนแรง และแนวทางป้องกนั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสตรีนิยม และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเป็นการคดัเลือกแบบเจาะจงตาม

คุณสมบติัท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดเอาไว ้ดงัน้ี คือ บุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลและรักษาสิทธิสตรี 

สตรีท่ีไดรั้บผลจากความรุนแรงจากการกดข่ีทางเพศ และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิสตรี การ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การตีความขอ้มูล 

การเปรียบเทียบขอ้มูล การสงัเคราะห์ขอ้มูลและการสร้างขอ้สรุป 

 ผลการวิจยัพบว่าความเป็นประชาสังคมของมูลนิธิเพ่ือนหญิงเป็นมูลนิธิท่ีจดทะเบียน

ตามกฎหมาย มีภารกิจท่ีประกอบดว้ย นโยบายของมูลนิธิเพื่อให้สตรีไดรั้บการคุม้ครองสิทธ์ิต่าง ๆ 

ตามกฎหมาย การพฒันาหรือการยกระดบัศกัยภาพของสตรีให้มีบทบาทในสังคม ศูนยพ์ิทกัษรั์บ

เร่ืองราวร้องทุกข ์การจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การออมทรัพยแ์ละการขยายเครือข่ายทัว่

ประเทศ สาเหตุของการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัสตรี ไดแ้ก่ ความไม่มีเหตุผล

ของสามีโดยการหึงหวงจนเกินเหตุ ความเจา้ชูแ้ละชอบทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้น  

 นอกจากนั้นยงัพบว่า แนวทางในการพฒันาความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี

สามารถกระทาํได ้3 แนวทางคือการคุม้ครองตามกฎหมายอย่างจริงจงั การส่งเสริมการประกอบ

อาชีพให้สตรีสามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเอง และการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความเท่าเทียมทางเพศให้

เกิดข้ึนภายในครอบครัวไม่วา่จะเป็นบุรุษหรือสตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 This research " Civil Society with gender equality and women's rights : A case study Friend 

of Women Foundation" aims to study the Civil Society Foundation's female friends with gender equality 

and women's rights, to study the causes of the violence occurring within the family and protecting women  

and to improve gender equality and women's rights including problem and preventive. It is qualitative 

research by storing data with in-depth interviews with those involved , divided into three groups: a 

psychologist , a social worker. Feminist scholars And related It is the specific feature selection method was 

defined as the person whose role in the care and treatment of women's rights, women are affected by 

sexual violence of oppression and academics related to women's rights. There are four steps in content 

analysis, data interpretation, constant comparisons, data synthesis and conclusion. 

 The results show that civic Foundation was a registered charity under the law. Mission was 

composed of Policy of the Foundation to give women the right to be protected under the law to develop or 

enhance the potential of women's role in society. Protection Complaint Activities to achieve integration. 

Savings and network expansion across the country. Causes of violence within the family that happens to 

women, including the irrational jealousy of her husband by overly . Flirting and drafting body like others. 

It was also found that the development of gender equality and women's rights can be protected by third 

approach is to betaken seriously. To promote the careers of women can live by themselves. And creating 

awareness about gender equality within the family, whether they are men or women. 
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 วิทยานิพนธ์เร่ือง “ประชาสังคมกบัความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี: กรณีศึกษา

มูลนิธิเพื่อนหญิง” ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จาก

ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คุณธนวดี ท่าจีน ผูอ้าํนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง 

คุณบณัฑิต แป้นวิเศษ ตาํแหน่ง หัวหน้าฝ่ายขบัเคล่ือนนโยบายดา้นสตรีและป้องกนัการคา้มนุษย ์

มูลนิธิเพื่อนหญิง คุณพชัรี ไหมสุข หัวหน้าศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง คุณภาณุวฒัน์ 

กษิดิส นกัสงัคมสงเคราะห์ บา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คุณสรรพวตั มุขโต 

นกัจิตวิทยา บา้นพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คุณวีรวลัย ์กรมสุริยศกัด์ิ นกัสังคม

สงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กหญิงบา้นธญัพร คุณนวลศรี เพช็รนวล ตาํแหน่ง ผูป้กครองสถานแรก

รับเดก็หญิงบา้นธญัพร และผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีไม่ประสงคอ์อกนามทุกท่าน 

 ทา้ยสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา และทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือใน

การทาํวิทยานิพนธ์มา ณ ท่ีน้ีด้วย ซ่ึงผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่้าน

ตลอดจนผูส้นใจ สาํหรับขอ้บกพร่องท่ีพบในวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวใ้นอนัท่ีจะเป็น

แนวทางแกไ้ขวิทยานิพนธ์ใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
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