
โครงการฝึกอบรมกจิกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 
 
1.หลกัการและเหตุผล 

 คนในสังคมทัว่ไปยงัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนอยูว่า่การส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย  
ควรกระท าเฉพาะในงานสวสัดิการสังคมเท่านั้น และบางคร้ังก็เขา้ใจผิดๆ วา่ การจดัหาทรัพยากรและสิทธิ
พิเศษต่างๆ ใหก้บัผูห้ญิงจะน ามาซ่ึงความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย ในทางปฏิบติัแลว้ความเขา้ใจเช่นน้ีไม่
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เพราะความไม่เสมอภาคระหวา่งหญิงชายฝ่ังรากลึกอยูใ่นทุกมิติของ
ความสัมพนัธ์ในสังคมทุกสังคม  โดยเฉพาะในครอบครัว  

ถา้จะกล่าวถึงค าวา่ ครอบครัว คงหลีกหนีไม่พน้ท่ีจะกล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัวไป
พร้อมๆ กนั ครอบครัวจึงอาจมีทั้งสุขและทุกข ์ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวท่ีมีความสมดุล
หรือไม่สมดุล รวมทั้งปัจจยัภายนอก เช่น สภาพสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงบทบาทและความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีไม่สมดุล มกัเกิดการใช้
อ านาจ การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรักแกระหวา่งคนในครอบครัวทั้งหญิงกบัชาย และเด็กกบัผูใ้หญ่ 

กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัวา่สังคมไทยนั้นมีแบบแผนการเล้ียงดู หล่อหลอม กล่อมเกลา 
หรือความคาดหวงัท่ีก าหนดไวต่้อหญิงและชายแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างนั้นเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ี
ท าใหค้วามสัมพนัธ์ภายในครอบครัวเกิดความสมดุลหรือไม่สมดุล อนัก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมในภาพกวา้ง
ตามมา เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการเลือกปฏิบติัและความไม่เสมอภาคทางสังคม  ดงันั้น 
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีจุดเร่ิมตน้ จึงควรมีการเรียนรู้ เขา้ใจ และยอมรับถึงตน้ตอท่ีแทจ้ริงของปัญหา เพื่อ
น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเก่ียวกบับทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงชายในครอบครัวโดยหล่อ
หลอมการเรียนรู้และความเขา้ใจของสมาชิกในครอบครัวใหช่้วยกนัขจดับทบาทและพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของทั้งหญิงและชาย ทั้งเด็กและผูใ้หญ่  ส่งเสริมความเขา้ใจวา่ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายเป็น
หนา้ท่ีของทุกคนในสังคม  ซ่ึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสมดุล ใหเ้กียรติ เก้ือกุล ส่งเสริมและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบและท าร้ายกนั เพื่อประโยชน์สุขของทุกคนในสังคมนัน่เอง 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหต้ระหนกัวา่ ครอบครัวมีส่วนส าคญัในการหล่อหลอม เล้ียงดู และความคาดหวงัต่อความ

เป็นหญิงและชายท่ีแตกต่างกนั และความแตกต่างนั้นส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีไม่
สมดุลและอาจน ามาซ่ึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความไม่เสมอภาคหรือปัญหาการ
เลือกปฏิบติัได ้



 2.  เพื่อใหส้มาชิกในครอบครัว ตระหนกัถึงความส าคญัของการเสริมสร้างความเสมอภาคระหวา่ง
หญิงชาย และน าไปสู่การปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวท่ีเหมาะสมและ
สมดุล โดยเร่ิมท่ีครอบครัวของตนเอง ดว้ยวธีิง่ายๆ ในการปฏิบติัต่อกนัและการแบ่งเบาภาระของ
สมาชิกในครอบครัวทั้งพอ่ แม่ ลูก และสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว 

3.  เป้าหมาย 
    สตรีในต าบลเมืองนอ้ย  จ  านวน  100  คน   

4.  สถานทีด่ าเนินการ 
     อาคารเอนกประสงค ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
        
5.  วธีิด าเนินการ 

  1.  คณะวทิยากร ท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุน้เคยใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมและมีการ
พดูทกัทายกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหวา่งผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนั เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่
การฝึกอบรม 

  2.  กิจกรรมการเรียนรู้การอบรมเล้ียงดู/การขดัเกลาความเป็นหญิงชายในครอบครัว  เช่น การแจกบตัร
ค าใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม แลว้ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นต่อบตัรค าท่ีตนไดรั้บ จากนั้นใหค้นอ่ืนๆ 
ในกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบตัรค าเหล่านั้นดว้ย 

  3. วทิยากรสรุปตอนทา้ยของกิจกรรมวา่  เป็นเร่ืองของบทบาทท่ีสังคมคาดหวงักบัความคิดเคยชินวา่
พฤติกรรมบางอยา่งเป็นของหญิงหรือชาย ครอบครัวมีส่วนส าคญักบัส่ิงเหล่าน้ีโดยการอบรมเล้ียงดู
สามารถเป็นส่ิงท่ีทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท าได ้

4.  ติดตามและประเมินผลหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

วนัท่ี  9  กรกฎาคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 



7.  งบประมาณ 

ไดรั้บงบเงินอุดหนุนจากส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ จ  านวน  11,500  บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  -  ค่าอาหาร  จ  านวน 100 คน x 40 บาท x 1 ม้ือ                 รวม  4,000  บาท 
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ           รวม  5,000  บาท 
- ค่าวทิยากร  จ  านวน 2 คน x 1,000 บาท        รวม  2,000  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ                                                                     รวม    500  บาท   

   รวมเป็นเงิน   11,500 บาท 
*งบประมาณทุกรายการถวัเฉล่ียไดต้ามความเหมาะสม 

 
8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย 
 
9. หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุน 

 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ และตระหนกัวา่การเล้ียงดูและคาดหวงัต่อความเป็นหญิง
ชายท่ีแตกต่างกนั เป็นท่ีมาของปัญหาความไม่เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และท าใหเ้กิดปัญหาความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวทีไม่สมดุล 

2.  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนกั เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัวและ
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมท่ีครอบครัวตนเอง ดว้ยวธีิง่ายๆ ในการปฏิบติัต่อกนั เช่น การ
อบรมสั่งสอนและเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัเด็ก ไม่กระท าการกดข่ีรังแก กา้วร้าว ท าร้าย เอาเปรียบ เลือกปฏิบติั ทั้ง
ระหวา่งหญิงต่อชาย ชายต่อหญิง เด็กกบัผูใ้หญ่ และการแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว 

 
 
 
 
 



11.  ประเมินผลโครงการ 
 ใชแ้บบประเมินผล ก่อน – หลงั การเขา้รับอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายใน
ครอบครัว เพื่อประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ  ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากโครงการ และขอ้เสนอแนะส าหรับ    
จดัโครงการในคร้ังต่อไป 
 
 
 
12. ผู้เขียนโครงการ 

(ลงช่ือ)                                      
                               (นายทองดี  ศรีนาม) 

                         นกัพฒันาชุมชน  

13. ผู้เสนอโครงการ 
(ลงช่ือ)  พ.จ.ต.                     

                                                                                     (ประทวน  วราพุฒ) 
                                                                     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย 

14.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (ลงช่ือ)                                       (ลงช่ือ)       
                           (นายไพรัช  เหมือนมาตย)์                  (นายสมาน  สืบเสน) 
      รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย                           รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย  
 
15. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 (ลงช่ือ)                                          
                                      (นายไพบูลย ์ ค  าศรี) 

                                                               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย 
 

 
 


