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สรุปผลการเก็บข้อมูล สำรวจความคิดเห็นต่องานบ้าน รณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2562 โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่ 18-50 ปี กระจายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน ดุสิต จตุจักร บางซื่อ ปทุมวัน
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สายไหม คลองสามวา บางเขน สวนหลวง พระโขนง บางนา รังสิต ปทุมธานี นนทบุรี) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,995 ชุด 

1. อายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
18 – 23 ปี 615 30.8 

24 – 29 ปี 566 28.4 

30 – 35 ปี 281 14.1 
36 - 41 ปี 161 8.1 

42 – 47 ปี 212 10.6 
48 ปีขึ้นไป 160 8.0 

รวม 1,995 100 

 

2. การศึกษา 

การศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 75 3.8 

ระดับมัธยมศึกษา 283 14.2 
ระดับ ปวช./ปวส. 158 7.9 

ปริญญาตรี 1,297 65.0 

สูงกว่า ปริญญาตรี 182 9.1 
รวม 1,995 100 
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3. สถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 884 44.3 

แต่งงาน/ สมรส 517 25.9 
มีแฟน(ไม่ได้อยู่ด้วยกัน) 340 17.0 

อยู่ด้วยกัน/ ไม่ได้แต่งงาน 207 10.4 

หม้าย/ หย่า 43 2.2 
อ่ืนๆ 4 0.2 

รวม 1,995 100 

 

4. รายได้ 

รายได้ จำนวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได้ 547 27.4 
ต่ำกว่า 10,000 บาท 243 12.2 

10,001 – 20,000 บาท 540 27.1 

20,001 – 30,000 บาท 382 19.1 
30,001 – 40,000 บาท 233 11.7 

40,001 – 50,000 บาท 33 1.7 
50,001 บาทขึ้นไป 17 0.9 

รวม 1,995 100 
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5. ทัศนคติ/ความคิดเห็นต่องานบ้าน 

ทัศนคติ/ความคิดเห็นต่องานบ้าน เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย รวม 

1. ผู้ชายช่วยงานบ้านเป็นเรื่องท่ีควรภาคภูมิใจ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย จำนวน 1,096 562 337 1,995 
ร้อยละ (54.9) (28.2) (16.9) (100) 

2. ผู้หญิงที่ดีต้องเป็นแม่บ้าน แม่ศรีเรือน (งานบ้านงานเรือนอย่าให้บกพร่อง) จำนวน 1,067 424 504 1,995 
ร้อยละ (53.5) (21.3) (25.3) (100) 

3. ผู้ชายมีหน้าที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงมีหน้าที่ทำงานบ้าน เลี้ยงลูก จำนวน 937 404 654 1,995 

ร้อยละ (47.0) (20.2) (32.8) (100) 
4. หากแฟน/ภรรยารับภาระการทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน เพียงคนเดียว
จะทำให้เกิดความเครียด  เหนื่อยล้า  กดดัน และเกิดภาวะซึมเศร้า 

จำนวน 868 772 355 1,995 

ร้อยละ (43.5) (38.7) (17.8) (100) 

5. ผู ้หญิงที ่ร ับภาระงานบ้านเพียงฝ่ายเดียว จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์
เปราะบางระหว่างคู่และคนในครอบครัว  นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ 

จำนวน 797 861 337 1,995 
ร้อยละ (39.9) (43.2) (16.9) (100) 

6. แม้ผู้หญิงจะทำงานนอกบ้าน แต่งานบ้านก็ยังเป็นของผู้หญิงอยู่ดี จำนวน 748 247 100 1,995 

ร้อยละ (37.5) (12.4) (50.1) (100) 
7. เติบโตมาก็เห็นแต่ภาพแม่ น้องสาวหรือพ่ีสาว ทำงานบ้าน  ส่วนผู้ชายไม่
ค่อยถูกสอนให้ทำงานบ้าน 

จำนวน 720 402 873 1,995 

ร้อยละ (36.1) (20.2) (43.8) (100) 
8. เป็นเพราะผู้หญิงไม่พอใจ ไม่ถูกใจ กับการทำงานบ้านของผู้ชาย ต้องมาตาม
แก้ไข ทำงานซ้ำซ้อน ทำให้ผู้หญิงตัดปัญหาทำงานบ้านเสียเองดีกว่า 

จำนวน 717 797 481 1,995 

ร้อยละ (35.9) (39.9) (24.1) (100) 

9. งานบ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชาย แต่เป็นหน้าที่ของผู้หญิง จำนวน 662 304 1,029 1,995 
ร้อยละ (33.2) (15.2) (51.6) (100) 

10. ผู้ชายไม่ควรเป็นฝ่ายทำงานบ้าน เพราะแสดงถึงความอ่อนแอเสียศักดิ์ศรี 
ความเป็นชายจะลดลง  และจะถูกมองว่าเป็นคนกลัวเมีย 

จำนวน 481 199 1,315 1,995 

ร้อยละ (24.1) (10.0) (65.9) (100) 
จำนวน 393 155 1,447 1,995 
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ทัศนคติ/ความคิดเห็นต่องานบ้าน เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย รวม 
11. ลูกผู ้ชายตัวจริงต้องดื ่มเหล้า เล่นการพนัน เจ้าชู ้  เพื ่อนต้องมาก่อน
ครอบครัว 

ร้อยละ (19.7) (7.8) (72.5) (100) 

12. ผู้หญิงเองก็มักคิดว่าผู้ชายไม่ควรทำงานบ้าน เพราะจะเป็นบาปกับผู้หญิง 
ทำมาหากินไม่ขึ้น 

จำนวน 243 488 1,264 1,995 

ร้อยละ (12.2) (24.5) (63.4) (100) 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อประเด็น “งานบ้านเป็นของทุกคน ทำได้ทุกเพศ” 

ข้อเสนอแนะต่อประเด็น “งานบ้านเป็นของทุกคน ทำได้ทุกเพศ” เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย รวม 
1. ครอบครัวมีส่วนช่วยในการปลูกฝังเรื่องการทำงานบ้าน และสร้างทัศนคติที่ดี
เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศตั้งแต่เด็กๆ 

จำนวน 1,481 491 23 1,995 

ร้อยละ (74.2) (24.6) (1.2) (100) 
2. ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงให้งานบ้านเป็นงานของทุกคน และสามารถทำได้ทุก
เพศอย่างจริงจัง 

จำนวน 1,463 481 51 1,995 

ร้อยละ (73.3) (24.1) (2.6) (100) 

3. ควรปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ  ว่าเรื่องงานบ้านเป็นของทุกคนทำได้ทุกเพศ  ทั้งใน
ครอบครัวและในระบบการศึกษา 

จำนวน 1,433 515 47 1,995 
ร้อยละ (71.8) (25.8) (2.4) (100) 

4. การที่ผู้ชายช่วยทำงานบ้านจะช่วงลดช่องว่างในครอบครัว  สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี และนำไปสู่การลดความรุนแรงในครอบครัวได้ 

จำนวน 1,388 532 75 1,995 

ร้อยละ (69.6) (26.7) (3.8) (100) 
5. พ่อ แม่ ผู้ปกครองช่วยกันทำงานบ้าน เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นแบบอย่างใน
การสร้างความเข้าใจกับลูกว่างานบ้านเป็นของทุกคนและทำได้ทุกเพศ 

จำนวน 1,384 577 34 1,995 

ร้อยละ (69.4) (28.9) (1.7) (100) 

6. ผู้ชายที่ช่วยทำงานบ้านจะช่วยขัดเกลาความคิดแบบชายเป็นใหญ่ นำมาสู่
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

จำนวน 1,345 562 88 1,995 
ร้อยละ (67.4) (28.2) (4.4) (100) 
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ข้อเสนอแนะต่อประเด็น “งานบ้านเป็นของทุกคน ทำได้ทุกเพศ” เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย รวม 
7. ควรยกเลิกหลักสูตร การเรียนการสอน เนื้อหา รูปภาพ รูปแบบการสอนที่
ผลิตซ้ำ รวมถึงทัศนคติของอาจารย์เรื่องบทบาทตามกรอบเพศ และควร
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในหลักสูตรทางการศึกษา 

จำนวน 1,208 670 117 1,995 

ร้อยละ (60.6) (33.6) (5.9) (100) 

 

 


