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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟน
เพจพอบานใจกลา” มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาถึงความหมายของงานบานท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาของ
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 2) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผาน   
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Quantity research) 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน ท่ีถูกโพสในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2559 และกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายท่ีกดติดตามเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลา และมีประสบการณแในการทํางานบาน จํานวนท้ังส้ิน 8 คน โดยใชการ
สัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง และใช
แนวคิดเรื่องความหมายและประเภทของงานบาน แนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแ แนวคิดเรื่องบทบาท
ชายหญิง แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทหญิง-ชาย มาใชในการจัดประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับ
งานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และใชในการวิเคราะหแความคิดเห็นของผูชาย
ตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 

สําหรับงานวิจัยสวนท่ี 1 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจ
กลา แบงเนื้อหาได 3 ประเด็น คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบาน
ใจกลาแบงตามประเภทของผูสงสาร 2) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาแบงตามรูปแบบของเนื้อหา 3) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาแบงตามวัตถุประสงคแของเนื้อหา โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลาแบงตามประเภทของผูสงสารนั้น สามารถแบงได 2 ประเภทคือ 1) เนื้อหา
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เกี่ยวกับงานบานท่ีผลิตและนําเสนอโดยแอดมิน 2) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานจากลูกเพจท่ีถูกโพสโดย
แอดมิน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาแบง ตาม
รูปแบบของเนื้อหา มีท้ังหมด 4 รูปแบบ 1) รูปถาย 2) ภาพการแตูน 3) ภาพเคล่ือนไหว 4) ขอเขียน/
บทความ/ขอความส้ัน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาแบง
ตามวัตถุประสงคแของเนื้อหา แบงได 3 ประเภท คือ 1) เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบาน
ใจกลาเพื่อใหความรูเรื่องงานบาน 2) เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเกี่ยวกับ
เรื่องของงานบานเพื่อความบันเทิง 3) เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเกี่ยวกับ
เรื่องของงานบานเพื่อการโฆษณา 

สําหรับงานวิจัยสวนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอความหมายของงานบาน มี 2 
ความหมาย คือ 1) งานบานเป็นงานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล
สถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดเป็นหลัก 2) งาน
บานเป็นงานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ รวมถึงการดูแลลูก และสมาชิกในครอบครัวดวย 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการแบงประเภทของงานบาน ใชเกณฑแในการแบง
ประเภทงานบานไว 4 เกณฑแ คือ 1) ลักษณะของกิจกรรมท่ีทํา 2) พื้นท่ีในบานกับนอกบาน 3) ความถี่
การทํางานบาน 4) ความหนักเบาของงานบาน สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทหนาท่ีใน
การทํางานบาน แบงบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานได 4 ประเด็น 1) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ี
ของท้ังผูชายและผูหญิง 2) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของผูชายท่ีสามารถทําคนเดียวได 3) งานบาน
เป็นบทบาทหนาท่ีหลักของผูหญิง 4) งานบานเป็นงานท่ีสามารถจางคนอื่นมาทําแทนได 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอเนื้อหา และเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา พบวากลุม
ตัวอยางเห็นวา เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานในสัดสวนท่ีนอยมาก
เมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในเพจ อีกท้ังเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเป็นเฟซบุ฿กแฟนเพจเพื่อความ
บันเทิงท่ีนําเสนอเรื่องราวในเชิงเสียดสี ตลกขบขันของคูสามีภรรยา ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญ
ติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เพื่อคลายเครียด หรือเพื่อความผอนคลาย 

นอกจากนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา  และ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอความหมายของงานบาน ไดสะทอนใหเห็นถึงเรื่องของงานบานใน
พื้นท่ีสาธารณะ และการประกอบสรางความหมายของงานบานจากแอดมินเพจพอบานใจกลา และ
กลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกัน ซึ่งการใหความหมายงานบานของกลุมตัวอยางนั้น มีความสัมพันธแ
กับบทบาทการทํางานบานของกลุมตัวอยาง 
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 ABSTRACT 
 

The objectives of the research of the meaning of household chores in 
men’s views via samples from posts in the Facebook Fanpage, “Por Baan Jai Klar” 
(Fearless Husband) are:1) To study the meaning of household chores  from the 
contents in the page.2) To study men’s opinions toward the meaning of household 
chores via posts from the page. 

This is a quality research conducted by collecting data from Facebook 
posts posted during March 2016 – April 2016, and data from 8 male subjects who 
follow the Facebook Fanpage and have some experiences in household chores by 
using in-depth interview as a research method. Furthermore, the concepts of the 
meanings and types of household chores, online communities, gender roles, and 
socialization of gender roles were used to categorize household chore related 
contents presented on the Facebook Fanpage and to analyze men’s opinions toward 
the meanings of household chores. 

The household chore related contents shown on the Facebook Fanpage 
can be broken down into three points: 1) Contents categorized by types of senders; 
2) Contents categorize by formats; 3) Contents categorized by objectives. The 
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contents categorized by types of senders can be divided into two categories:  1) 
Contents originally posted by administrators. 2) Contents distributed by followers 
which are posted by the administrators. The contents categorized by formats        
can be divided into four categories: 1) Photo 2) Cartoon strips 3) Video clips 4) 
Essays/Articles/Quotes And The contents categorized by the page’s objectives      
can be divided into three categories: 1) To educate followers in household chore 
techniques. 2) To entertain. 3) To advertise. 

According to the subjects, the phrase “household chores” consists of 
two meanings:1) Household chores are focused mainly on cleaning. 2) Household 
chores are about taking care of family members. Moreover, the subjects categorized 
the types of household chores by using four criteria: 1) Types of activities. 2) Indoor 
and outdoor areas of houses. 3) Regularity of doing household chores.4) Levels of 
difficulty. Finally, the subjects categorized gender roles in doing household chores 
into four groups: 1) Household chores are both men’s and women’s responsibility. 2) 
Men can do household chores by themselves. 3) Women are the main force for 
doing household chores.4) Household chores can be done by hiring housekeepers.  

In conclusion, the subjects think that the contents of “Por Baan Jai Klar” 
Facebook Fanpage regarding household chores are fewer compared to other types of 
contents on the page. They also view the page as a form of entertainment that 
portrays couples’ stories in sarcastic manner. Therefore, most of the subjects follow 
this page mainly for entertaining and relaxing purposes. 

In addition to the content about Household chores appeared on 
Facebook Fanpage of "Por Baan jai klar"  including the opinions of sample group 
towards the meaning of Household chores, it affected the notion of Household 
chores in public space  and construction of meaning between Fanpage's Admin and 
sample group which are different. The definition given by sample group toward 
"housework" is related to their roles which is the role of doing Household chores. 

 
Keywords: Household chores, Men, Men’s views, Admin, Facebook Fanpage,  

Contents in Facebook Fanpage“Por Baan Jai Klar” 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณา และความอนุเคราะหแจาก

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.นิธิดา แสงสิงแกว ท่ีใหเกียรติเป็นอาจารยแที่ปรึกษา และสละเวลาอันมีคาคอย
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําท่ีดีเสมอมา และขอขอบคุณ รองศาสตราจารยแ ดร.สมสุข หินวิมาน และ
รองศาสตราจารยแ กัลยกร วรกุลลัฎฐานียแ ท่ีใหเกียรติและสละเวลาอันมีคามาเป็นประธาน  และ
กรรมการการคนควาอิสระ อาจารยแไดใหคําแนะนําท่ีเป็นประโยชนแอยางยิ่งในการปรับปรุงแกไข ทําให
การคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณแ 

ขอขอบคุณพี่ภัทร ท่ีเป็นผูจุดประกายความคิดในการทําการคนควาอิสระฉบับนี้ต้ังแต
เริ่มทําจนปิดเลม และคอยใหคําแนะนําดีๆ และใหกําลังใจเสมอมา 

ขอขอบคุณ กลุมตัวอยางทุกทานท่ีสละเวลาใหสัมภาษณแ  เพื่อนําขอมูลไปใชในการ
ทําการคนควาอิสระฉบับนี้ ขอมูลและความรูจากการสัมภาษณแพี่ๆ มีคา และเป็นประโยชนแอยางมาก 
เพราะเป็นความรูท่ีหาไมไดจากหองเรียน และขอขอบคุณพี่ปฺอป และพี่เอมท่ีแนะนํากลุมตัวอยาง  
และคอยใหกําลังในทุกๆ เรื่อง 

ขอขอบคุณทุกๆ กําลังใจ จากเพื่อนๆ พี่ๆ MCA17 โดยเฉพาะเพื่อนพิม เพื่อนขาว 
เพื่อนโบ฿ต ท่ีคอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือกันมาโดยตลอด ขอบคุณมิตรภาพดีๆ และเสียง
หัวเราะที่มีใหกันเสมอมมา 

ขอขอบคุณพี่โจ ท่ีเป็นท้ังแรงใจ แรงกายสําคัญท่ีคอยสนับสนุน ต้ังแตสอบเขาเรียน
จนถึงวันสุดทายท่ีเรียนจบ ขอบคุณท่ีคอยดูแล คอยมารับ-สง และใหความเอ็นดูความหวงใยเสมอมา 

สุดทายขอขอบคุณครอบครัว คุณยาย นาๆ นองๆ โดยเฉพาะคุณแมท่ีเป็นกําลังใจสําคัญ
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
อาจกลาวไดวาสังคมไทยปใจจุบันนั้น มีขอถกเถียงหลายประการเรื่องความเสมอภาค

ระหวางผูชายและผูหญิง ไมวาจะเป็น ความแตกตางทางสรีระรางกาย เพศสภาพ บทบาททางสังคม 
ดังจะเห็นไดจาก อดีตพบวาผูชายตองออกไปทํางานนอกบาน รับภาระเล้ียงดูครอบครัว เชน รับ
ราชการ เกณฑแทหาร ทํางานรับจาง จึงไมไดมีโอกาสอยูบานเพื่อทํางานบาน  หรือดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว ภาระนี้จึงเป็นหนาท่ีของผูหญิงท่ีตองเล้ียงดูบุตร ทํางานบาน รวมถึงปรนนิบั ติสามีท่ีเสร็จ
ส้ินจากการทํางาน เราจึงเช่ือมาโดยเสมอวา ภาระความรับผิดชอบใดท่ีเกี่ยวกับเรื่องภายในบานนั้น
เป็นหนาท่ีของผูหญิง จากบทบาทของผูชายและผูหญิงท่ีมีความแตกตางกันนี้ นัยหนึ่ง ไดแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธแเชิงอํานาจในเรื่องของพื้นท่ีไดอยางชัดเจน กลาวคือ ผูชายมีบทบาททางเพศในพื้นท่ี
นอกบาน หรือพื้นท่ีสาธารณะมากกวาพื้นท่ีในบาน ในขณะท่ีผูหญิงถูกจํากัดบทบาทใหอยูแตในพื้นท่ี
ของบาน จึงมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องภายในบาน ไมวาจะเป็น งานบาน งานครัว หรือเล้ียงลูก 

หากนําแนวคิดตะวันตกเรื่องสตรีนิยม (Feminism) สายมารแกซิสตแ มาอธิบายถึงความ
ไมเทาเทียม และการถูกกดขี่ของผูหญิงท่ีเกิดขึ้นนี้ ทําใหเห็นวาการท่ีผูหญิงถูกกดขี่  และถูกจํากัดให
ทํางานบานเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจท่ีไมเป็นธรรม โดยเฉพาะระบบการผลิตแบบทุนนิยม 
เนื่องจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการแบงการทํางานออกเป็นงานบาน กับงานนอกบาน 
โดยงานบานถือวาเป็นงานท่ีไมกอใหเกิดผลผลิต ไมมีคุณคา และไมมีคาตอบแทน สวนงานนอกบาน
เป็นงานท่ีกอใหเกิดผลผลิต จึงมีคาตอบแทน ซึ่งการท่ีผูหญิงทํางานบานนั้น เป็นประโยชนแตอระบบทุน
นิยมเป็นอยางมาก เพราะผูชายสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี โดยไมเสียเวลาในการทํางานบาน และ
นายทุนไมจําเป็นตองจายคาแรงงานสูงขึ้น เพื่อนํามาจายใหกับคนทํางานบาน เพราะงานบานมีผูหญิง
ทําใหโดยไมตองเสียคาจางอยูแลว ในกรณีท่ีผูหญิงโอกาสทํางานนอกบาน งานท่ีผูหญิงสวนใหญจะ
เป็นงานท่ีคลายคลึงกับงานท่ีผูหญิงทําท่ีบาน เชน งานพยาบาล งานเย็บผา งานเลขานุการ จึงทําให
ไดรับคาตอบแทนตํ่าเมื่อเทียบกับงานท่ีผูชายสวนใหญทํา เนื่องจากงานบานถูกตัดสินวาเป็นงานท่ีไมมี
คุณคาในระบบทุนนิยม (เย็นจิตร ถิ่นขาม, 2553) 

ท้ังนี้ในปใจจุบันกระแสโลกาภิวัฒนแไดนําเอาความเจริญอันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
มิติของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงกฎหมาย สงผลใหมีการคํานึงถึงสิทธิของผูหญิง และ
ความเทาเทียมกันระหวางผูชายกับผูหญิงมากขึ้น ซึ่งส งผลตอการกําหนดบทบาททางเพศ สราง
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คานิยม และมายาคติของผูชายและผูหญิงในปใจจุบันเปล่ียนไป ดังนั้นบทบาทของผูชายและผูหญิงจึง
ไมไดถูกจํากัดในเรื่องของพื้นท่ีอีกตอไป อาจกลาวไดวา งานภายในบาน อยางการทําความสะอาดบาน 
ซักผา ทําครัว ดูแลสมาชิกในครอบครัว จึงไม ไดเป็นบทบาทหรือภาระหนาท่ีของผูหญิงเสมอ 
เนื่องจากในปใจจุบันผูหญิงสวนใหญออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น จึงมีอํานาจในการตอรอง  และ
เลือกบทบาทท่ีตนเองตองการโดยปราศจากการกดขี่จากผูชาย อีกท้ังสังคมไทยมีการเปิดรับผูหญิงให
กาวเขามามีบทบาทสําคัญๆ และเป็นผูนํามากขึ้น เห็นไดจากในปใจจุบันมีหลายครอบครัวผูหญิงกลาย
มาเป็นหัวหนาครอบครัว ในขณะเดียวกันผูชายมีบทบาทในการรับผิดชอบเรื่องภายในบานมากกวาใน
อดีต อีกท้ังผูชายบางกลุมในสังคมยังกลาพูดวาตัวเองเป็นพอบานอยางภาคภูมิใจ ดังนั้นเรื่องภายใน
บานตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับงานบาน จึงเป็นเรื่องท่ีล่ืนไหลและสามารถเป็นไดท้ังบทบาทของผูหญิง
ท่ีรวมเรียกวางานของแมบาน และเรื่องของผูชายท่ีถูกเรียกวาพอบานนั่นเอง  

เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารทําใหเกิดการติดตอส่ือสารดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมผานระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต เราจึงสามารถติดตอส่ือสารกันไดงาย สะดวก
รวดเร็ว และทําไดในหลายรูปแบบ ไมวาจะเป็น ภาพเคล่ือนไหว เสียงหรือขอความ การติดตอส่ือสาร
รูปแบบนี้ทําใหเกิดการสรางเครือขายในการติดตอส่ือสารจนกลายเป็นสังคมท่ีเรียกวา “สังคม
ออนไลนแ” ท้ังนี้ส่ือสังคมออนไลนแ (Social Media) ท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมในปใจจุบันมีมากมาย เชน       
เฟซบุ฿ก (Facebook) ไลนแ (Line) ทวิตเตอรแ (Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) เป็นตน จาก
ผลสํารวจปี 2016 ของ We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ในสิงคโปรแ ไดทําการรวบรวมสถิติ และสํารวจ
พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับการใชอินเตอรแเน็ต และ Social Media จากหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึง
ประเทศไทย พบวา เฟซบุ฿กเป็นส่ือสังคมออนไลนแท่ีมีผูใชมากท่ีสุด (Fayossy, 2016) ซึ่งเฟซบุ฿กเป็นส่ือ
ท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีผูใชสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันผานโปรแกรมการสนทนา (Messenger) การ
ใชวิดีโอคอล รวมไปถึงการแบงปในความสนใจอยาง กิจกรรม เหตุการณแตางๆ ผานขอความ รูปภาพ 
และวิดีโอ นอกจากนั้นผูใชยังสามารถกดไลคแ และแชรแขอมูลท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือตองการไดอีกดวย 
ดวยลักษณะพิเศษของเฟซบุ฿กท่ีกลาวมา ทําใหเฟซบุ฿กนอกจากจะเป็นส่ือสังคมออนไลนแท่ีใชในการ
ติดตอส่ือสารแลว ยังเป็นพื้นท่ีหรือแหลงรวมตัวของผูท่ีมีความสนใจเดียวกัน ชอบในเรื่องเดียวกัน มี
ความรูสึกหรือความคิดในเรื่องบางอยางเหมือนกัน มาแลกเปล่ียนพูดคุยประสบการณแซึ่งกันและกัน 
จึงเกิดเกิดเป็นเฟซบุ฿กแฟนเพจตางๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ี
สะทอนใหเห็นถึงอํานาจ และบทบาททางเพศของผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะบทบาทเรื่องงานบานได
เป็นอยางดี 

เฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจกลา กอตั้งขึ้นเมื่อ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยผูชาย 3 
คนท่ีเป็นเพื่อนกันคือ“ตอม” อาชีพทัวรแลีดเดอรแ “โอ” อาชีพวิศวกรโยธา และคนสุดทาย “วีรแ” อาชีพ
เภสัชกร ใชภาพประจําเพจเป็นรูปสิงโตใสเส้ือยืดลายไมแขวนเส้ือกับกางเกงขาส้ันถือไมถูพื้นกับถังน้ํา 
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จากรูปประจําเพจสอดคลองกับช่ือเพจ นั่นก็คือ “พอบานใจกลา” ไดเป็นอยางดี กลาวคือ สิงโต
เปรียบเสมือนภาพตัวแทนผูชายท่ีมีอํานาจนาเกรงขาม แตก็มีความเป็นพอบานอยูในตัว นอกจากนั้น
ภาพไมแขวนเส้ือท่ีปรากฏอยูบนเส้ือของสิงโตเป็นสัญญะท่ีแสดงใหเห็นถึงอํานาจท่ีเหนือกวาของ
ผูหญิง เนื่องจากไมแขวนเส้ือคือส่ิงท่ีภรรยานํามาใชลงโทษสามีเมื่อทําผิด ซึ่งเรื่องราวของผู ชายท่ีถูก
นําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา สะทอนใหเห็นถึงบทบาท และภาระหนาท่ีอันเกี่ยวกับงาน
บาน และความรูสึกเกรงกลัวแฟน หรือภรรยาท่ีอยูเบ้ืองลึกของผูชาย แมวาเพจนี้จะกอตั้งมาเพียงหนึ่ง
ปี แตปใจ จุบันมี จํานวนผูกดไลคแ  หรือติดตามเป็น จํานวนมากถึง เจ็ ดแสนกวาคน  (อ าง ใน 
https://www.facebook.com/powerofhusbands/?fref=ts, 6 เม.ย. 2559. สืบคนเมื่อวันท่ี 16 
เม.ย. 2559)  

 

 
 
ภาพที่ 1.1 รูปภาพเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 

 
เริ่มแรกเนื้อหา และขอมูลตางๆ ท่ีถูกนําเสนอบนเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เป็น

เรื่องเกี่ยวกับประสบการณแสวนตัว และประสบการณแจากคนรอบขางของแอดมิน (Admin) หรือผู
กอต้ังเพจท้ัง 3 คน ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว หรือชีวิตคู อยางเชน เกร็ดความรูและ
ประสบการณแการทํางานบานของผูชาย รวมไปถึงเรื่องของแฟน หรือภรรยา ท่ีเอามาพูดคุยหยอกลอ
เชิงเสียดสีและขําขัน ผานขอความ รูปภาพ ภาพการแตูนลอเลียน และภาพเคล่ือนไหว ตอมามีผูเขาชม
และกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเป็นจํานวนมาก อีกท้ังสงเรื่องราวตางๆ เขามาเพื่อท่ีจะ
แบงปในประสบการณแเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว หรือชีวิตคูของของตนท่ีคลายๆ กับเพจนี้นําเสนอ สงผล
ใหในปใจจุบันเนื้อหา และขอมูลตางๆ ท่ีปรากฏบนเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา มีรูปแบบเนื้อหาท่ี
หลากหลาย ดังเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

https://www.facebook.com/powerofhusbands/?fref=ts
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ภาพที่ 1.2 รูปภาพเนื้อหาในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาท่ีนําเสนอเรื่องการทํางานบานของผูชาย 
 

 
 
ภาพที่ 1.3 รูปภาพเนื้อหาในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาท่ีนําเสนอเรื่องการทํางานบานของผูชาย
รูปแบบภาพการแตูนลอเลียน 
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ภาพที่ 1.4 รูปภาพเนื้อหาในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาท่ีนําเสนอเรื่องการทํางานบานของผูชาย 
ในลักษณะรูปภาพตัดตอเชิงตลกขบขัน 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน เป็นท่ีสังเกตวาเฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจกลา ไดแปรสภาพ
กลายมาเป็นพื้นท่ีในการรวมตัวของกลุมพอบาน หรือผูชายท่ีมีประสบการณแเดียวกัน มาแลกเปล่ียน
เรื่องราวหรือประสบการณแคลายๆ กัน เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว หรือชีวิตคู ไมวาจะเป็น เรื่องการ
ทํางานบาน หรือเรื่องราวของแฟน หรือภรรยาของตนเอง ในอีกแงมุมหนึ่งท่ีเรามักไมคอยไดเห็นกันใน
สังคมไทย กลาวคือ สังคมในอดีตมักมองวาผูชายเป็นเพศท่ีตองเป็นผูนํา  หรือหัวหนาครอบครัว มี
บทบาทหรือภาระหนาท่ีในการทํางานนอกบาน ในขณะท่ีงานหรือบทบาทความรับผิดชอบเรื่องภายใน
บาน รวมไปถึงการดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นงานของผูหญิง ทําใหภาพผูหญิงท่ีดีตองเป็นผูหญิง
เรียบรอย ทํางานบานเกง อยูกับเหยาเฝูากับเรือน แตเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา สะทอนใหเห็น
ถึงความเปล่ียนแปลงของสังคม รวมท้ังบทบาทของผูชายท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะบทบาทการ
รับผิดชอบเรื่องงานบาน ซึ่งมีผูชายในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา หลายคนกลาท่ีจะโพสหรือแบง
ปในเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับการทํางานบาน และเรื่องแฟนหรือภรรยาในมุมเสียดสี และขําขัน  
อยางเชน การแชรแหรือโพสรูปตัวเอง(ผูชาย) ขณะทํางานบาน หรือรูปตอนท่ีแฟนหรือภรรยากําลัง
ทํางานบาน พรอมเขียนขอความบรรยายภาพนั้นๆ วา แฟนหรือภรรยาตนอยูในโอวาท ซึ่งการโพส
เนื้อหาดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงการตอรองอํานาจของผูชายเกี่ยวกับเรื่องของงานบาน 

นอกจากนั้นเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ยังมีความนาสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตอสู
ตอรองในเรื่องบทบาททางเพศดวย กลาวคือ การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบานของผูสงสาร  
อันไดแก แอดมินเพจเป็นการตอรองกับมายาคติวาบทบาทงานบานเป็นบทบาทของผูหญิง แอดมินจึง
พยายามการประกอบสรางความหมายของงานบาน และบทบาทงานบานในแบบของผูชายผานการ
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นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา จึงเปรียบเสมือนการตอสูตอรอง
ระหวางบทบาทงานบานของผูชาย ท่ีสังคมคาดหวังกับบทบาทงานบานท่ีเป็นจริงของผูชาย ในขณะท่ี
มุมเสียดสี และขําขันในเรื่องแฟนหรือภรรยา ก็อาจเป็นผลผลิตของการตอรองสถานะ และบทบาท
ของความเป็นพอบานดวยเชนกัน ดวยเหตุท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาความหมายของงาน
บานท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา รวมไปถึงการสรางความหมายงานบานของผูชาย
ผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1. ความหมายของงานบานท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา มี
ลักษณะอยางไร 

2. ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ
กลา เป็นอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาถึงความหมายของงานบานท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาของเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา 

2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา  
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿ก

แฟนเพจพอบานใจกลา ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ เนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บานท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายท่ีมีประสบการณแใน
การทํางานบาน และกดติดตามในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา จํานวน 8 คน ท้ังนี้ผูวิจัยใชเวลาใน
การเก็บขอมูลท่ีเป็นเนื้อหาเป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2559 และใชเวลาเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง 2 เดือน คือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2559 
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1.5 นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
 

1. งานบ้าน หมายถึง งานทุกอยางในบาน การจัดการดูแลงานภายในบาน อยางเชน 
งานดานอาหาร งานดานทําความสะอาด การดูแลลูก และสมาชิกในครอบครัว งานดานการซอมแซม 
เป็นตน ซึ่งลวนแตเป็นงานท่ีทําเพื่อครอบครัว โดยเป็นงานท่ีไมกอใหเกิดรายได 

2. ผู้ชาย หมายถึง ผูชายท่ีมีประสบการณแทํางานบาน ซึ่งเป็นผูชายท่ีติดตามเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลา และโพสเนื้อหาท่ีเป็นขอความ รูปภาพ และวิดีโอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจ 
พอบานใจกลา รวมถึงการกดช่ืนชอบ (Like) กดแชรแ แสดงความคิดเห็นตอเนื้อหาในเพจ 

3. ความคิดเห็นของผู้ชาย หมายถึง การรับรู และสามารถท่ีจะแสดงทัศนคติความ
คิดเห็นในเชิงบวก หรือเชิงลบตอความหมายของานบาน ประเภทของงานบาน และบทบาทหนาท่ีใน
การทํางานบาน รวมถึงความคิดเห็นในเชิงบวก หรือเชิงลบตอเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา  และ
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา  

4. แอดมิน (Admin) หมายถึง ผูกอตั้ง เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ซึ่งสามารถโพส 
หรือแชรแ และคัดเลือกเนื้อหาตางๆ ท่ีลูกเพจโพสมาลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 

5. ลูกเพจ หมายถึง ผูท่ีกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ซึ่งสามารถโพส
เนื้อหาท่ีเป็นขอความ รูปภาพ และวิดีโอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา รวมถึงการกดไลคแ กด
แชรแ แสดงความคิดเห็น ตอเนื้อหาในเพจ 

6. เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) หมายถึง บริการหนึ่งของเว็บไซตแ 
Facebook.com ท่ีอนุญาตใหบุคคล หนวยงาน หรือองคแกรสรางขึ้นเป็นพื้นท่ี หรือแหลงรวมตัวของผู
ท่ีมีความสนใจเดียวกัน ชอบในเรื่องเดียวกัน มีความรูสึก หรือความคิดในเรื่องบางอยางเหมือนกัน มา
แลกเปล่ียนพูดคุยประสบการณแซึ่งกันและกัน 

7. เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ หมายถึง เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องของงานบาน
เชิงใหขอมูลความรูเรื่องงานบาน เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง และเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บานเพื่อการโฆษณา ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีแอดมิน (Admin) เป็นผูผลิตสราง รวมถึงเนื้อหาท่ีลูกเพจโพสลง
ในลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา โดยมีรูปแบบเนื้อหาเป็นรูปถาย ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว 
ขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทําใหทราบถึงการทํางานบานของผูชาย และการประกอบสรางความหมายงานบาน
ท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
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2. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูชายในปใจจุบันตอความหมายของงานบาน และ
เรื่องงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 

3. สามารถนําขอมูล และผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ไปศึกษาตอยอดเกี่ยวกับการศึกษา
ความคิดเห็นของผูหญิงตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาตอไป 

4. สามารถสะทอนใหเห็นถึงบทบาทเรื่องงานบานของผูชาย และผูหญิงท่ีเปล่ียนไปผาน
ส่ือสังคมออนไลนแอยางเฟซบุ฿ก 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผาน

เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา” ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
2.1 ความหมายและประเภทของงานบาน 
2.2 แนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแ 
2.3 แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิง 
2.4 แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทหญิง-ชาย 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 ความหมายและประเภทของงานบ้าน 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชความหมายของ Schooler และคณะ (Schooler, 1984,  
p. 99 อางถึงใน เดือนเพ็ญ วอนเพียร, 2531, น. 15) ท่ีวา "งานบาน" (housework) นั้นหมายถึง งาน
ท่ีจะตองกระทําเพื่อบํารุงรักษาครอบครัวใหดําเนินอยูตอไปได และเป็นงานท่ีจะตองจางผูอื่นใหทํา
แทน ถาหากสมาชิกในครอบครัวไมไดทําเอง นอกจากนี้ความหมายของงานบานดังกลาวก็ไมไดถูก
จํากัดวาเป็นกิจกรรมท่ีจะตองเกิดขึ้นเพียงเฉพาะขอบเขตของรั้วบานเทานั้น โดยสามารถแบงประเภท
ของงานบานไดดังนี้ 

ประเภทของงานบ้าน 
งานบานเป็นงานท่ีรวมการทํางานหลายอยาง  ไมวาจะเป็น งานดานอาหารและ

โภชนาการ งานเส้ือผา งานทําความสะอาดบาน รวมไปถึงงานเล้ียงเด็ก ซึ่ง ทวีรัสมิ์ ธนาคม (2527, น. 
607) ไดกลาวถึงประเภทงานบานแตละประเภทไวซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. งานอาหาร เกี่ยวของกับการจัดการดานอาหารการกินของครอบครัว งานดานนี้จึง
ครอบคลุมไปถึงการกําหนดรายการอาหาร การจายตลาด การประกอบอาหาร รวมท้ังการเสิรแฟ และ
การจัดท่ีรับประทานอาหาร 

2. งานซักรีด เกี่ยวของกับการดูแลรักษาความสะอาดของเส้ือผา และเครื่องนุงหมทุก
ประเภท รวมท้ังเก็บรักษา และการซอมแซมเส้ือผาท่ีชํารุด 
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3. งานทําความสะอาดบาน เกี่ยวของกับการทํางานหลายอยาง ไดแก  การทําความ
สะอาดบานและบริเวณบาน การทําความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ ตลอดจนการตกแตงบาน
และบริเวณบานใหสะอาด สวยงามนาอยู 

4. งานเล้ียงเด็ก เกี่ยวของกับการดูแลในดานอาหารการกิน การอาบน้ําแตงตัว การ
จัดหาของเลน รวมท้ังการใหภูมิคุมกัน 

นอกจากนี้ รัชนี ลาชโรจนแ (2527, น. 260) ยังไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา งานบาน 
หมายรวมถึงงานตอไปนี้ 

1. งานอาหาร เป็นเรื่องของการจัดการดานอาหารการกินใหเพียงพอแกความตองการ
ของรางกายท้ังปริมาณ และคุณภาพ งานอาหารจึงรวมการวางแผนจัดอาหาร การจัดซื้อ เตรียมหุงตม 
จัดเสิรแฟ ตลอดจนงานเก็บ ลางภาชนะในการเตรียมหุงตม และการกิน 

2. งานเส้ือผา เป็นเรื่องของการดูแล จัดเส้ือผา และเครื่องนุงหมทุกประเภทใหเพียงพอ
กับความตองการของรางกายและจิตใจ จึงรวมเรื่องการจัดหา การเลือกซื้อ และเรื่องการรักษาความ
สะอาด ไดแก งานซักรีด และงานซอมแซมเส้ือผาไวดวย 

3. งานจัดการเรื่องท่ีอยูอาศัย เริ่มต้ังแตการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหเป็นหลักแหลงมีท่ีกิน ท่ี
นอน ขับถาย พักผอน ท่ีเรียน ท่ีทํางานบาน ท่ีตอนรับเพื่อนฝูงอยางเพียงพอ รวมท้ังงานรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน การจัดตกแตงใหสวยงามนาอยู งานเลือกซื้อเครื่อง
เรือนเครื่องใช ตลอดจนการรูจักใช รูจักเก็บรักษา และซอมแซมส่ิงตางๆ เหลานั้น 

4. งานดานสุขภาพอนามัย เริ่มต้ังแตการตอบสนองความตองการจําเป็นทางกายโดย
จัดสรรปใจจัยตางๆ ท่ีจะจําเป็นแกชีวิตในปริมาณและคุณภาพท่ีพอเหมาะแกสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว มีการจัดส่ิงแวดลอมใหทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแ มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมแตละวัย 
รวมท้ังการปูองกันไมใหสมาชิกไดรับเช้ือโรคหรืออันตรายท่ีจะบอนทําลายสุขภาพ และรวมถึงการให
การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัยไขเจ็บข้ึนดวย 

5. งานดานสุขภาพจิต มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาสุขภาพกาย งานนี้ไดแก การรักษา
ความสัมพันธแที่ดีระหวางบุคคลในครอบครัว ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวใหความรักความเอา
ใจใสตอกันและกัน ความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจ ความรับผิดชอบ และการชวยเหลือพึ่งพากันเหลานี้ 
นอกจากจะชวยหลอเล้ียงน้ําใจคนในครอบครัวใหอยูรวมกันอยางมีความสุขแลวยังเป็นพื้นฐานสําคัญ
ยิ่งของสุขภาพจิตของบุคคลอีกดวย 

6. งานอบรมบมนิสัยสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผูเยาวแ ท้ังนี้เพราะสังคมเป็น
ส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญของมนุษยแ การปรับตัวใหเขากับสังคมไดจึงเป็นความตองการจําเป็นท่ีสําคัญอยาง
หนึ่ง เมื่อยังเล็กเด็กยังไมมีความรูและประสบการณแ ท้ังยังขาดทักษะในการเขาสังคม ครอบครัวจึงตอง
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อบรมบมนิสัยเด็กและสมาชิกทุกคนใหรูหนาท่ีและบทบาทท่ีแตละคนพึงปฏิบัติตอสังคม ตลอดจน
ฝึกอบรมใหเป็นคนมีคุณธรรม มีกิริยามารยาท และทําตนใหเป็นประโยชนแตอสังคม เป็นตน 

เมื่อพิจารณาความหมาย และประเภทของงานบานท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวางาน
บานไมไดเป็นงานท่ีจํากัดอยูในเฉพาะพื้นท่ีหรือขอบเขตของบานเทานั้น แตงานบานยังหมายรวมถึง
งานท่ีอยูนอบขอบเขตพื้นท่ีของบานรวมท้ังการดูแลสมาชิกในครอบครัวในทุกๆ  ดาน ไมวาจะเป็น 
เรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ รวมไปถึงเรื่องการเล้ียงดู อบรมบมนิสัย เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจ อีกท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอีกดวย 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวางานบานเป็นงานท่ีมีความหมายตลอดจนขอบขายท่ี
กวางขวางเกี่ยวของกับงานตางๆ หลายประเภท ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดใชการจําแนกประเภทของงานบานออกเป็นหมวดหมูตามลักษณะของงานท่ี วิชัย โฆษิตชัยยงคแ 
(2535, น. 11) จําแนกไดดังตอไปนี้ 

1. งานอาหารการกิน ประกอบไปดวยการวางแผนกําหนดรายการอาหารท่ีจะ
รับประทานในแตละวัน การจายตลาด การประกอบอาหาร การจัดเสิรแฟ ตลอดจนการเก็บลางภาชนะ
ตางๆ ท่ีใชในการประกอบอาหารและการกิน 

2. งานเส้ือผา ประกอบไปดวย การจัดเส้ือผาเครื่องนุงหมตางๆ ใหสมาชิกในครอบครัว
ไดมีใชเพียงพอ รวมท้ังการรักษาความสะอาด ไดแก  งานซักรีด ตลอดจนการซอมแซมเส้ือผา
เครื่องนุงหมท่ีชํารุด 

3. งานดูแลรักษาบาน เป็นงานท่ีรวมการทํางานหลายอยาง ไดแก การทําความสะอาด
บานและบริเวณบาน การจัดและตกแตงบานใหสวยงามนาอยู การรักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบาน การจัดซื้อเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ ตลอดจนการซอมแซมเครื่องเรือนเครื่องใชเหลานั้นให
อยูในสภาพดี 

4. งานเล้ียงดูบุตร และดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นงานท่ีหมายรวมถึงการดูแลเล้ียง
ดูบุตร และสมาชิกในครอบครัวทุกคน อยางเชน พอ แม  ผูสูงอายุในบาน และสมาชิกในครอบครัวท่ี
อาศัยอยูดวยกัน ซึ่งเป็นการดูแลในทุกๆ ดาน ไมวาจะเป็น การอบรมบมนิสัย รวมไปถึงการดูแล
สุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตดวย 

ท้ังนี้การใหความหมายงานบาน และการจัดประเภทของงานบานนั้น จะชวยผูวิจัยใน
การจําแนก และวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับความหมายของงานบาน และเรื่องของงานบานท่ีปรากฏอยู
ในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องของงานบาน
ในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแกลุมตัวอยาง มาจําแนกลักษณะ
ประเภทของงานบานวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการจัดประเภทของงานบานอยางไร และเหตุ
ใดจึงเป็นเชนนั้น 
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2.2 แนวคิดชุมชนสังคมออนไลน์ 
 

นิยามของเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network Site : SNS) เป็นเว็บไซตแ
ท่ีมีความเป็นปใจเจกบุคคลสามารถกระทําส่ิงตางๆ ไดดังนี้ (Boyd & Elison, 2007)  

1. สรางขอมูลสวนตัวบนพื้นท่ีสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะภายในระบบท่ีมีขอบเขต 
2. เช่ือมตอขอมูลตางๆ ของกลุมผูใชงานท่ียอมใหมีการแบงปในขอมูลไปยังกลุมผูใชงาน

ตางๆ ท่ีติดตอส่ือสารกันได 
3. สามารถเลือกเขาชม และเลือกไมรับชมการเช่ือตอขอมูลไปยังกลุมผูใชงานอื่นๆ

ภายในระบบได การตั้งช่ือของการเช่ือมตอเหลานี้จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่ิงท่ีทําใหเว็บไซตแ
เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network Site) มีความพิเศษไมใชเพียงแคการท่ียอมใหปใจเจก
บุคคลไดพบปะผูคนแปลกหนาไดเทานั้น แตยังทําใหกลุมผูใชงานสามารถเช่ือมตอเครือขายสังคมซึ่ง
กันและกันไดเป็นอยางดี และในเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแขนาดใหญหลายๆ  แหงนั้น การ
เช่ือมตอไมไดจํากัดแคเพียงการพบปะเพื่อนใหมเทานั้น แตยังสามารถส่ือสารกับกลุมผูใชงานท่ีมี
ความสัมพันธแกันในเครือขายสังคมออนไลนแปกติไดเชนกัน 

เว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network Site) มีการพัฒนาลักษณะหลาย
หลายรูปแบบ แตรูปแบบหลัก ประกอบดวยขอมูลสวนตัว (Profile) ท่ีสามารถมองเห็นไดจากการ
แสดงการเช่ือมตอขอมูลตางๆ ของเพื่อนท่ีเป็นผูใชงานภายใตระบบเดียวกัน ท้ังนี้ขอมูลสวนตัวจะเป็น
หนาท่ีแยกออกมาอยางชัดเจนท่ีทําใหผูใชงานสามารถกรอกขอมูลสถานะของตนเองได  (Sunden, 
2003, p. 3 qoute in Boyd & Elison, 2007) และเมื่อเช่ือมตอกับเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแ
ของแตละผูใชงานจะถูกขอใหกรอกขอมูลชุดของคําถาม อาทิ อายุ ท่ีอยู ความสนใจ และส่ิงตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับผูใชงานนั้นๆ และหลายเว็บไซตแ ยังใหกลุมผูใชงานสามารถนํารูปภาพ (Photo) สวนตัว
แสดงบนหนาหลักได บางเว็บไซตแอาจจะใหกลุมผู ใชงานเพิ่มเนื้อหาท่ีเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) 
หรือปรับแต งหน า ท่ีแสดงขอมูลส วนตัว  (Profile) ไดตามใจชอบ อาทิ เฟซบุ฿กดอทคอม 
(Facebook.com) ไดมีการทําแอพพลิเคช่ัน (Application) พิเศษมากมาย เพื่อใหผูใชเพิ่มเติมในหนา
ขอมูลสวนตัว (My Profile) เป็นตน หลังจากท่ีเขารวมเป็นสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนแแลว 
กลุมผูใชงานสามารถระบุ หรือแสดงความสัมพันธแกับกลุมผูใชงานท่ีอยูในระบบเดียวได โดยการ
กําหนดช่ือซึ่งจะแตกตางกันออกไป แตคําท่ีนิยมใชกันเป็นสวนมากไดแกคําวา “Friends” 
“Contacts” หรือ “Fans” 

การแสดงความสัมพันธแบนพื้นท่ีสาธารณะนับเป็นองคแประกอบสําคัญของเว็บไซตแ
ประเภทเครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network Site) และหลายๆ เว็บไซตแยังอนุญาตใหกลุม
ผูใชงานสามารถสง หรือฝากขอความในหนาขอมูลสวนตัว (Profile) ของเพื่อนท่ีใชงานในระบบ
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เดียวกันได อีกท้ังบางเว็บไซตแยังสามารถฝากใหเป็นขอความสวนตัวท่ีมีลักษณะคลายกับการสงเว็บ
เมลแ (Web Mail)   

นอกจากขอมูลสวนตัว (Profile) เพื่อน (Friends) การแสดงความคิดเห็น (Comment) 
และการสงขอมูลสวนตัว (Private Message) บางเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแไดมีการเปิดใหมี
การแบงปใน (Share) รูปภาพ วิดีโอ หรือสราง (Blog) รวมถึงเทคโนโลยีการสงขอความแบบส้ัน 
(Instant Message) บางเว็บไซตแมีการรองรับการเช่ือมตอกับโทรศัพทแมือถือ เพื่อใหสะดวกตอการใช
งาน อาทิ เฟซบุ฿กดอทคอม (Facebook.com) และมายสเปซ (MySpace) 

โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา เว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแเป็นซอฟแวรแท่ีใชงานบน
อินเทอรแเน็ตท่ีตอบสนองไลฟสไตลแของกลุมผูใชงานในยุคปใจจุบันท่ีใหเวลากับการใชงานกัน
อินเทอรแเน็ตมากขึ้นจนเกิดเป็นเครือขายสังคมออนไลนแ (Online Social Networking) เพื่อ
ตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกัน อาทิ เพื่อการทํางาน เพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการ
พักผอน เพื่อการสรางความสนุกสนาน รวมไปถึงเพื่อการสรางเพื่อนใหมๆ ทําใหกระแสของเครือขาย
ของสังคมออนไลนแมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในปใจจุบัน และยังไดรับความนิยมอยางมากมายจน
กลายเป็นสวนหนึ่งของวัยรุนในยุคปใจจุบัน ท้ังนี้ดวยจุดเดนและขอดีของการใชเครือขายสังคม
ออนไลนแถือวาเป็นชองทางในการติดตอส่ือสารของกลุมผูใชงานถึงกลุมผูใชงานอื่นๆ  (Friend-to-
Friend) การแลกเปล่ียนประสบการณแ (Share) หรือความสนใจรวมกัน และกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึง
เป็นแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีผูใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละ
บุคคลไดเป็นอยางดี 

ปรากฏการณแของโลกท่ีเกี่ยวกับเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแนั้น  แสดงใหเห็นจาก
การท่ีมายสเปซ (MySpace) สามารถดึงดูดความสนใจจากส่ือหลักๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่ือ
ตางชาติ ทําใหจํานวนผูใชเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมไปท่ัวโลก แฟรนดแสเตอรแ (Friendster) 
ทําการรวบรวมกลุมผูใชงานในแถบหมูเกาะแปซิฟิก ออรแทูค (Orkut) เป็นเว็บไซตแเครือขายสังคม
ออนไลนแยอดนิยมในประเทศบราซิลกอนท่ีจะแพรกระจายไปอยางรวดเร็วไปประเทศอินเดีย 
(Madhavan, 2007, quoted in Boyd & Elison, 2007) ในขณะท่ี (Mixi) ไดรับการยอมรับในวง
กวางท่ีประเทศญี่ปุุน และไฮไฟวแ (Hi5) ไดรับการยอมรับในประเทศเล็กๆ หลายประเทศ อาทิ 
ประเทศลาตินอเมริกา และประเทศแอฟริกาใต เป็นตน 

ดวยระบบการใหบริการแบบระบบเปิดเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแอื่นๆ ก็ไดทําการ
เปิดตัวเว็บไซตแเพื่อสนับสนุนกลุมผูใชงานท่ีลักษณะประชากรศาสตรแเฉพาะกลุม  (Niche) กอนท่ีจะ
ขยายไปยังกลุมผูใชงานเป็นวงกวาง สําหรับเฟซบุ฿ก (Facebook) กอต้ังขึ้นในปีค.ศ.2004 ไดมีการ
ออกแบบเพื่อสนับสนุนเฉพาะเครือขายสังคมออนไลนแของมหาวิทยาลัย Havard เทานั้น (Cassidy, 
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2006, quoted in Boyd & Elison, 2007) ตอมาในเดือนกันยายนปี ค.ศ.2005 เฟซบุ฿ก 
(Facebook) ไดขยายกลุมผูใชงานออกไปยังกลุมผูใชงานอื่นๆ 

แมวาในปใจจุบันยังไมมีขอมูลท่ีเช่ือถือไดเรื่องของจํานวนผูใชงานเว็บไซตแเครือขายสังคม
ออนไลนแ (Social Network Site) ท้ังหมด แตนักวิจัยการตลาดไดระบุวา เว็บไซตแเครือขายสังคม
ออนไลนแกําลังเติบโต และไดรับความนิยมไปท่ัวโลก เพราะการเติบโตนี้เป็นผลใหองคแกรตางๆ ได
ลงทุนใชงบประมาณ และเวลาในการสรางสรรคแ จัดซื้อ รวมถึงโฆษณาผานเว็บไซตแเครือขายสังคม
ออนไลนแท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการส่ือสารทางดานออนไลนแได 

นักวิจัยไดใหความสําคัญกับเครือขายสังคมออนไลนแโดยการรวบรวมจากวิธีปฏิบัติ
รูปแบบการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย และในปใจจุบันไดมุงเนนในเรื่องของการจัดการเพื่อสรางความ
ประทับใจ (Impression Management) การแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลผานเว็บไซตแเครือขาย
สังคมออนไลนแ ประสิทธิภาพของความสัมพันธแ (Friendship Performance) จากการศึกษาของ 
(Boyd & Heer, 2006) พบวาคําวา “เพื่อน” บนเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแไมเหมือนกับ 
“เพื่อน” ในความเขาใจโดยท่ัวไป เนื่องจาก “เพื่อน” บนเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแจะมีบริบท
ในการทําใหผูใชเกิดจินตนาการเพื่อเป็นแนวทางในการเกิดพฤติกรรม ประเด็นโครงสรางเครือขาย 
ประเด็นการเช่ือมตอแบบออนไลนแ (Online) และออฟไลนแ (Offline) ของคนในสังคม และประเด็น
ความเป็นสวนตัว (Private Issues) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในเรื่องประเด็นอื่นๆ อาทิ การศึกษาใน
มุมของผูใชงานในเรื่องของชาติพันธุแ (Ethnicity) ศาสนา (Region) และเรื่องเพศ (Gender) เป็นตน 
โดยสามารถแบงประเภทของส่ือสังคมออนไลนแไดดังนี้ 

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Type of Social Networking) 
1. Weblogs หรือเรียกส้ันๆ วา Blogs คือ ส่ือสวนบุคคลบนอินเทอรแเน็ตท่ีใชเผยแพร

ขอมูล ขาวสาร ความรู ขอคิดเห็น บันทึกสวนตัว โดยสามารถแบงปในใหบุคคลอื่นๆ โดยผูรับสาร
สามารถเขาไปอาน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ซึ่งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลําดับ
จากเนื้อหาใหมไปสูเนื้อหาเกา ผูเขียน และผูอานสามารถคนหาเนื้อหายอนหลัง เพื่ออานและแกไข
เพิ่มเติมไดตลอดเวลา เชน Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation 

2. Social Networking หรือเครือขายทางสังคมในอินเทอรแเน็ต ซึ่งเป็นเครือขายทาง
สังคมท่ีใชสําหรับเช่ือมตอระหวางบุคคล กลุมบุคคล เพื่อใหเกิดเป็นกลุมสังคม (Social Community)  
เพื่อรวมกันแลกเปล่ียนและแบงปในขอมูลระหวางกันท้ังดานธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชน 
Facebook, Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo, Friendste 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกันวา “บล็อกจ๋ิว” ซึ่งเป็นเว็บ
เซอรแวิส หรือเว็บไซตแท่ีใหบริการแกบุคคลท่ัวไป สําหรับใหผูใชบริการเขียนขอความส้ันๆ ประมาณ 
140 ตัวอักษร ท่ีเรียกวา “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองวากําลังทําอะไรอยู 
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หรือแจงขาวสารตางๆ แกกลุมเพื่อนในสังคมออนไลนแ (Online Social Network)  (Wikipedia, 
2010) ท้ังนี้การกําหนดใหใชขอมูลในรูปขอความส้ันๆ ก็เพื่อใหผูใชท่ีเป็นท้ังผูเขียน และผูอานเขาใจ
งาย ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายคือ Twitter 

4. Online Video เป็นเว็บไซตแท่ีใหบริการวิดีโอออนไลนแโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งปใจจุบัน
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาท่ีนําเสนอในวิดีโอ
ออนไลนแไมถูกจํากัดโดยผังรายการท่ีแนนอนและตายตัว ทําใหผูใชบริการสามารถติดตามชมไดอยาง
ตอเนื่อง เพราะไมมีโฆษณาค่ัน รวมท้ังผูใชสามารถเลือกชมเนื้อหาไดตามความตองการ  และยัง
สามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไดจํานวนมากอีกดวย เชน Youtube, MSN, Yahoo 

5. Photo Sharing เป็นเว็บไซตแท่ีเนนใหบริการฝากรูปภาพ โดยผูใชบริการสามารถอัพ
โหลด และดาวนแโหลดรูปภาพ เพื่อนํามาใชงานได ท่ีสําคัญนอกเหนือจากผูใชบริการจะมีโอกาส
แบงปในรูปภาพแลว ยังสามารถใชเป็นพื้นท่ีเพื่อเสนอขายภาพท่ีตนเองนําเขาไปฝากไดอีกดวย เชน  
Flickr, Photobucket, Photoshop, Express, Zooom 

6. Wikis เป็นเว็บไซตแท่ีมีลักษณะเป็นแหลงขอมูลหรือความรู (Data/Knowledge) ซึ่ง
ผูเขียนสวนใหญอาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานตางๆ ท้ังการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผูใชสามารถเขียนหรือแกไขขอมูลไดอยางอิสระ เชน Wikipedia, 
Google Earth, diggZy Favorites Online 

7. Virtual Worlds คือการสรางโลกจินตนาการโดยจําลองสวนหนึ่งของชีวิตลงไป 
จัดเป็นส่ือสังคมออนไลนแท่ีบรรดาผูทองโลกไซเบอรแใชเพื่อส่ือสารระหวางกันบนอินเทอรแเน็ตใน
ลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผูท่ีจะเขาไปใชบริการอาจจะบริษัท หรือองคแการดาน
ธุรกิจ ดานการศึกษา รวมถึงองคแการดานส่ือ เชน สํานักขาวรอยเตอรแ  สํานักขาวซีเอ็นเอ็น ตองเสีย
คาใชจายในการซื้อพื้นท่ีเพื่อใหบุคคลในบริษัท หรือองคแกรไดมีชองทางในการนําเสนอเรื่องราวตางๆ 
ไปยังกลุมเครือขายผูใชส่ือออนไลนแ ซึ่ งอาจจะเป็นกลุม ลูกคาท้ังหลักและรอง หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจ ของบริษัท หรือองคแการก็ได ปใจจุบันเว็บไซตแท่ีใชหลัก Virtual Worlds ท่ีประสบผลสําเร็จและ
มีช่ือเสียง คือ Second life 

8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing 
เป็นหลักการขอความรวมมือจากบุคคลในเครือขายสังคมออนไลนแ โดยสามารถจัดทําในรูปของ
เว็บไซตแท่ีมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อคนหาคําตอบ และวิธีการแกปใญหาตางๆ ท้ังทางธุรกิจ การศึกษา  
รวมท้ังการส่ือสาร โดยอาจจะเป็นการดึงความรวมมือจากเครือขายทางสังคมมาชวยตรวจสอบขอมูล
เสนอความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ กลุมคนท่ีเขามาใหขอมูลอาจจะเป็นประชาชนท่ัวไป หรือผูมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีอยูในภาคธุรกิจ หรือแมแตในสังคมนักขาว ขอดีของการใชหลัก  Crowd 
souring คือ ทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนําไปสูการแกปใญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ตลอดจนชวยตรวจสอบ หรือคัดกรองขอมูลซึ่งเป็นปใญหาสาธารณะรวมกันได เชน Idea storm, 
Mystarbucks Idea 

9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคํา คือ “Pod” กับ
“Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสงคแหรือความตองการสวน
บุคคล สวน“Broadcasting” เป็นการนําส่ือตางๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลาว
งายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแลวนํามาไวในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพรให
บุคคลภายนอก (The public in general) ท่ีสนใจดาวนแโหลดเพื่อนําไปใชงาน เชน Dual Geek 
Podcast, Wiggly Podcast 

10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอรแดท่ีผูใชอินเทอรแเน็ตสามารถแสดงความ
คิดเห็น โดยอาจจะเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชน 
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 

เฟซบุ฿กนับไดวาเป็นส่ือสังคมออนไลนแท่ีมีความนิยม และมีผูใชสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
จากผลสํารวจปี 2016 ของ We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ในสิงคโปรแ ไดทําการรวบรวมสถิติ และ
สํารวจพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับการใชอินเตอรแเน็ต และ Social Media จากหลายประเทศท่ัวโลก
รวมถึงประเทศไทย พบวา เฟซบุ฿กเป็นส่ือสังคมออนไลนแท่ีมีผูใชมากท่ีสุด (Fayossy, 2016) ท้ังนี้    
เฟซบุ฿ก เป็นเว็บไซตแเครือขายสังคมออนไลนแหนึ่งท่ีถูกกอต้ังขึ้นโดย มารแค เอลเลียต ซักเคอรแเบิรแก
(Mark Elliot Zuckerberg) ท่ีกําลังศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรแคอมพิวเตอรแ มหาวิทยาลัยฮาวารแด 
พรอมกับเพื่อนรวมหองท่ีศึกษาอยูคณะเดียวกันอีก 3 คน ไดแก เอ็ดวารแโด ซาเวริน (Eduardo 
Saverin) ดิสติน มอสโควิตซแ (Dustin Moskovitz) และคริส ฮิวสแ (Chris Huges) เริ่มเปิดใหบริการ
ครั้งแรกในวันท่ี 4 กุมภาพันธแ ค.ศ. 2004 โดยมีการจํากัดสมาชิกไวสําหรับกลุมผูกอต้ัง และนักเรียน
ฮาวารแดเทานั้น หลังจากนั้นจึงไดเปิดใหบริการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเวลาตอมา แลวในวันท่ี 11 
กันยายน ค.ศ. 2006 จึงไดเปิดใหบริการกับคนท่ัวไปท่ีมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ (E-mail) และมีอายุ
ต้ังแต 13 ปีข้ึนไป ซึ่งในปใจจุบันเฟซบุ฿กนับไดวาเป็นเครือขายสังคมออนไลนแท่ีมีจํานวนผูใชเป็นจํานวน
มาก อีกท้ังยังเป็นเครือขายสังคมท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในโลกอีกดวย (Alba & Stay, 2008 as 
cited in Stankov, Lazic et al. 2010) 

จากท่ีกลาวมา เครือขายสังคมออนไลนแ (Social Network) คือเว็บไซตแใหบริการท่ีทํา
การเช่ือมโยงระหวางบุคคลท่ีมีความสนใจคลายๆ กันต้ังแต 2 บุคคลขึ้นไป เพื่อท่ีจะใหบุคคลเหลานั้น
สามารถแบงปในขอมูลขาวสาร และเรื่องราวตางๆ ซึ่งเป็นไปไดท้ังขอความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ 
จนกลายเป็นเครือขายสังคมออนไลนแ และเครือขายสังคมออนไลนแท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดก็        
คือ Facebook Fanpage ซึ่งเฟซบุ฿กแฟนเพจเป็นหนาเว็บไซตแท่ีสามารถใชเป็นชองทางในการ
ประชาสัมพันธแขอมูลตางๆ ไปถึงเพื่อน และบุคคลตางๆ ท่ีมีความสนใจในเรื่องท่ีประชาสัมพันธแบน  
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เฟซบุ฿กแฟนเพจได โดยผูท่ีใชบริการเฟซบุ฿กแฟนเพจไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการสรางขึ้นมา ทําให
เฟซบุ฿กแฟนเพจมีประโยชนแอยางมาก ไมวาจะเป็น  การโฆษณาสินคาตางๆ การประชาสัมพันธแ 
ขาวสาร การเผยแพรขอมูล ซึ่งเฟซบุ฿กแฟนเพจเป็นชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมคนไดอยางกวางขวาง
ทําใหเป็นประโยชนแกับดานธุรกิจขององคแกรและบริษัทตางๆ เป็นอยางมาก (Taylor, Lewin et al. 
2011) 

อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ไดทําการศึกษา และวิเคราะหแเนื้อหาเฟซบุ฿กแฟนเพจ 
พบวา เฟซบุ฿กแฟนเพจเป็นเครือขายสังคมออนไลนแท่ีมีประโยชนแอยูอยางมากมาย เนื่องจากสามารถ
ส่ือสารไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ ไฟลแเสียง และไฟลแวิดีโอ ซึ่งสามารถใหขอมูลและ
ส่ือสารไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและทันเวลา อีกท้ังสามารถพูดคุยกันผานกระดานขอความ (Wall) 
หรือผานขอความ (Message) สามารถกดไลคแ หรือแบงปในขอมูลขาวสารตางๆ ได จึงตอบสนองตอ
ความตองการ และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ จากท่ีกลาวมาสามารถ
สรุปไดวารูปแบบเนื้อหาท่ีสามารถนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจมีอยู 4 รูปแบบใหญ คือ 

1. รูปแบบขอความ ไดแก ขอความ (Text) ขอความพรอมสัญลักษณแรูปอารมณแ (Text 
with Emotion) และขอความพรอมสัญลักษณแรูปอารมณแและแฮชแท็ก (Text with emotion and 
hashtag) 

2. รูปแบบรูปภาพ ไดแก ภาพถายเดียว (Photo) ภาพตกแตง (Edit photo) ภาพแคป
เจอรแ (Capture photo) และอัลบั้มภาพ (Photo album) 

3. รูปแบบวิดีโอ ไดแก วิดีโอบนเฟซบุ฿ก (Facebook Video) และวิดีโอบนยูทูป 
(Youtube video) 

4. รูปแบบลิงคแตางๆ ไดแก ลิงคแเขาสูเว็บไซตแตางๆ (Other link) 
ท้ังนี้แนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแนํามาใชในการวิเคราะหแเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 

ในฐานะเป็นส่ือสังคมออนไลนแ และเป็นพื้นท่ีในการรวมตัวของผูชายท่ีเรียกตัวเองวาเป็น “พอบานใจ
กลา” ซึ่งแนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแจะชวยผูวิจัยในการทําความเขาใจถึงลักษณะพิเศษของส่ือสังคม
ออนไลนแอยางเฟซบุ฿ก ซึ่งกลายเป็นพื้นท่ีชุมชนสังคมออนไลนแในปใจจุบันท่ีสะทอนใหเห็นถึงบทบาท
ทางเพศของผูชาย และผูหญิงเรื่องของงานบานท่ีเปล่ียนไป รวมไปถึงการใชเฟซบุ฿กในการประกอบ
สรางความหมายของงานบานอีกดวย 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทชายหญิง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท ไดมีผูใหคําจํากัดความของคําวา “บทบาท” ไวดวยกันมากมาย 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดใหความหมายของคําวา “บทบาท” ไววาหมายถึง การ
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แสดงออกถึงฐานะและตําแหนงของบุคคล อาทิ บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาท เป็นบุตร สามี ภรรยา เป็น
ตน นอกจากนี้ ยังมีนักสังคมวิทยาตางชาติ และนักสังคมวิทยาชาวไทยใหความหมายของคําวา
บทบาทไว ดังนี้  

นักสังคมวิทยาชาวไทย เชน พัทยา สายนู (2517, น. 80)  ใหความหมายวา บทบาท
หรือขอบเขต หนาท่ี และสิทธิในการกระทําตามบทบาทในแตละงานท่ีเรามีตอผูอื่น ส วน สุพัตรา 
สุภาพ (2522, น. 8) ไดกลาวถึงบทบาทวา บทบาท คือการปฏิบัติตามสิทธิ และหนาท่ีของสถานภาพ
หรือตําแหนง บทบาทจะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพ เพราะบทบาทกําหนดความ
รับผิดชอบของงานตางๆ ท่ีปฏิบัติ 

พงษแสวัสด์ิ สวัสดิพงษแ (2525, น. 11) กลาววา “บทบาท” เป็นหนวยทางโครงสรางของ
ระบบทางสังคมอีกหนวยหนึ่ง อันประกอบไปดวยบรรทัดฐานซึ่งเช่ือมโยงกันชุดหนึ่งสําหรับการทํา
หนาท่ีเฉพาะเจาะจงของระบบ “ตําแหนง” หรือสถานภาพ ประกอบไปดวย “บทบาท” ชุดหนึ่งและ
เป็นเครื่องแสดงใหเห็นถึง “ท่ีต้ัง” ของบุคคลนั้นๆ ในระบบทางสังคม ลักษณะความถอยทีถอยอาศัย
กระทําของบทบาท (Role Reciprocity) ทําหนาท่ีเป็นตัวเช่ือมโยงสวนตางๆ ของระบบเขาดวยกัน 
“ความถอยทีถอยอาศัยปฏิบัติทางบทบาท” หมายความวา “การกระทําบทบาทหนึ่งพาดพิงหรือ
กําหนดใหมีการกระทําของอีกบทบาทหนึ่ง” เชน บทบาทของ “สามี” จําตองมีบทบาทของ 
“ภรรยา” 

สวนนักสังคมวิทยาตางชาติ มอง คําวาบทบาทไวดังนี้ 
ฮอย (อางถึงใน มาลี โรจนวรานนทแ, 2544) ใหความหมายของคําวา บทบาทวา คําวา 

บทบาทมาจากคําเดิมวา บทบาททางสังคม (Social Role) เป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีเหมือนกันของ
บุคคลท่ีดํารงตําแหนงเดียวกัน และรวมถึงแบบแผนพฤติกรรมท่ีผูกพันหรือขึ้นอยูกับความคาดหวัง
ของสมาชิกอื่นๆในสังคมดวย 

แมคโดแนล และสเชลเลนเจอรแ (อางถึงใน มาลี โรจนวรานนทแ, 2544) กลาววา 
บทบาทหมายถึงความสัมพันธแระหวางบุคคล และพฤติกรรมท่ีสมาชิกในสังคมคาดหวังจะใหบุคคลนั้น
ประพฤติ 

สวน Bell (อางถึงใน กนกพร ฐิตารมยแ, 2543) ไดใหความหมายของบทบาทวา 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวังจากตําแหนงทางสังคม และบทบาทจะมีความหมายก็ตอเมื่อมีความ
เกี่ยวพันกับบทบาทอื่น คือจากการคาดทํานายความสัมพันธแทางสังคมมากมาย 

สําหรับ กู฿ด (อางถึงใน มาลี โรจนวรานนทแ, 2544) อธิบายความหมาย ของบทบาทไว 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีแสดงออกของบุคคลภายในกลุม และรูปแบบของพฤติกรรมท่ีคาดหวังตําแหนง
หนาท่ี หรือการแสดงออกของแตละบุคคลตามความมุงหมายของสังคม 
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จากความหมายของคําวาบทบาท ของนักสังคมวิทยาตางชาติสวนใหญมองวา บทบาท
คือพฤติกรรมท่ีบุคคลจะแสดงออกในรูปแบบ ตามท่ีถูกคาดหวังจากสังคม ในทางจิตวิยา E.Jone และ 
H.Gerard (อางถึงใน บุญเดิม พันรอบ, 2519) เห็นวา บทบาทเป็นแนวคิดของบุคคลท่ีแสดงออก 
กลาวคือ บุคคลรับรูบทบาทอยางไรก็จะแสดงออกตามท่ีสามารถประเมินไดวาตองการปฏิบัติอยางไร 
หรืออีกทัศนะหนึ่งคือ แนวคิดและการกระทําของบุคคลท่ีกระทําตามแบบแผนทางสังคมโดยท่ัวไป 
บทบาทมี 2 ชนิด บทบาทท่ีคาดหวัง และบทบาทท่ีเป็นจริง 

1. บทบาทท่ีคาดหวัง (Expected Role) เป็นบทบาทท่ีสมาชิกในองคแการของสังคมตอง
แสดงออก บทบาทอยางใดอยางหนึ่งตามความคาดหวังขององคแกร สมาชิกคนอื่ นมักจะเฝูามอง
คาดหวังการแสดงบทบาทของบุคคลนั้นอยู การแสดงบทบาทนั้นมีบรรทัดฐานประเพณี วัฒนธรรม
และเปูาหมายขององคแกรควบคุมอยูวา บุคคลแสดงบทบาทตามความตองการขององคแการหรือไม ถา
หากวาบทบาทท่ีแสดงออกมาเป็นไปตามท่ีคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ แตถาบทบาทท่ีแสดงออก
ไมเป็นไปตามคาดหวังก็อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นได 

2.บทบาทท่ีเป็นจริง (Observed Role) อาจจะเหมือนหรือแตกตางกับบทบาทท่ี
คาดหวังก็ได ผูแสดงบทบาทอาจจะแสดงไดตามความตองการขององคแการ และของเพื่อนสมาชิกใน
องคแการหรือไมก็ได 

เชนเดียวกับนักสังคมวิทยาชาวไทย สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2522, น. 24-25) ท่ีกลาววา 
บทบาทเป็นผลรวมของสิทธิและหนาท่ี บุคคลยอมแสดงบทบาทตามสิทธิ  และหนาท่ีตามสถานภาพ 
ซึ่งการแสดงบทบาทแบงออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

1. บทบาทท่ีเป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทท่ีเจาของสถานภาพแสดงจริง ซึ่ง
อาจจะเป็นบทบาทท่ีสังคมคาดหวัง หรือบทบาทท่ีตนเองคาดหวัง หรืออาจไมเป็นบทบาทท่ีตนเอง
หรือสังคมคาดหวัง 

2. บทบาทตามความคาดหวัง (Expected Role) เป็นบทบาทท่ีผูอื่นคาดหวังวาเจาของ
บทบาทควรมีบทบาทเชนไร 

3. บทบาทตามลักษณะการรับรู (Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีเจาของสถานภาพ
รับรูวาตนเองควรมีบทบาทอยางไร 

จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา บทบาท (Role) หมายถึง การ
แสดงพฤติกรรมตามสิทธิ และหนาท่ีตามสถานภาพนั้นๆ บทบาทมีผลกระทบเมื่อตองการส่ือสัมพันธแ
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นักสังคมวิทยามีความเห็นวา บทบาทเป็นส่ิงท่ี เกิดขึ้นภายนอกตัว หรือเป็น
สภาพแวดลอมของบุคคล ในทัศนะนี้บทบาทจึงเป็นสวนหนึ่งของบรรทัดฐานท่ีสมาชิกจะตองยึดถือ
รวมกัน และบุคคลจะตองแสดงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมท่ีกําหนดไวแนชัดแลว เชน ผูชาย
ตองแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคมแตกตางกับผูหญิง 
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ความคาดหวังในบทบาท 
ความคาดหวังในบทบาทเป็นเรื่องของการท่ีสมาชิกของกลุมโดยท่ัวไปรับรู  หรือต้ัง

ความหวังวา บุคคลท่ีครอบครองสถานภาพอยู ไมวาสถานภาพนั้นจะเป็นอะไร ควรจะกระทํา หรือมี
แรงจูงใจ หรือมีความเช่ือ หรือมีความรู สึก หรือมีทัศนคติ หรือมีคานิยมอยางไร เชน คนท่ีอยูใน
สถานภาพครู ควรจะกระทําตัวเป็นตัวอยางแกนักเรียน ควรจะมีความตองการท่ีจะปรับปรุงการเรียน
การสอนและชวยเหลือเด็กทุกคน ควรจะมีความเช่ือในวิชาความรูท่ีตนสอน ควรจะมีทัศนคติท่ีดีตอ
อาชีพ และควรมีคานิยมมีความเมตตาปราณีตอเด็กนักเรียนทุกคน เป็นตน จะเห็นวาความคาดหวังใน
บทบาทของสถานภาพครูเพียงสถานภาพเดียวไดรวบรวมตัวแปรท่ีเกี่ยวของมาหลายตัว อนึ่งเป็นการ
ยากท่ีจะบงบอกใหชัดเจนวา สถานภาพครูนั้นจะตองมีความคาดหวังในบทบาทอยางท่ีกลาวไปแลวแค
นี้ ท่ีจริงแลวความคาดหวังท่ียกตัวอยางมานี้  เป็นเพียงสวนหนึ่งเทานั้นเอง ในสังคมท่ัวไปความ
คาดหวังในบทบาทมักจะไมไดเขียนไวเป็นลายลักษณแอักษร แตเป็นส่ิงท่ีอยูในความคิดคํานึงมากกวา 
การท่ีบุคคลจะรับรูวาตนเองจะแสดงบทบาทอยางไรนั้น บุคคลก็รับรูมาจากความคาดหวังท่ีสมาชิกอื่น
มีตอเขา เชน ผูท่ีจะครอบครองสถานภาพของผูนํา เขาจะตองเรียนรูวาสมาชิกกลุมท่ีเขาเป็นผูนํานั้นมี
ความคาดหวัง ในบทบาทของผูนําอยางไร ผนวกกับการรับรูบทบาทผูนําในความคิดของเขาเอง แลว
จึงแสดงบทบาทตามท่ีควรจะเป็น ถาบทบาทท่ีแสดงออกมาสอดคลองกับความคาดหวังของคนสวน
ใหญเขาก็จะไดรับความนิยมชมชอบ และเมื่อขัดกับความคาดหวังของคนสวนใหญเขาก็จะไมไดรับการ
สนับสนุนอีก 

ชารแบิน และแอลเลน (อางถึงใน สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2526) ไดใหความหมายของ
ความคาดหวังในบทบาทวา ประกอบดวยสิทธิ และหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางสังคม ในการท่ีจะมี
ความสัมพันธแกับผูอื่นในสังคมนั้น ซึ่งบุคคลตางๆ ในสังคมชวยกันสะสมเรื่อยมาเป็นเวลานาน เชน ผู
ดํารงตําแหนงอธิการบดีของมหาวิทยาลัย หรือครูใหญตามโรงเรียนตางๆ จะตองแสดงบทบาทไปตาม
สิทธิหนาท่ีและอํานาจท่ีตนมีอยู โดยท่ีคนท่ีมาดํารงตําแหนงท่ีหลังก็จะเรียนรูบทบาทจากคนกอน ทุก
คนก็จะมีสวนในการเพิ่มเติมบทบาทไปทีละนอย เมื่อเวลาผานไปเนิ่นนานเขาบทบาทของตําแหนง
อธิการบดี หรือตําแหนงครูใหญก็จะคอยสมบูรณแมากขึ้น และเป็นท่ีรูดีมากขึ้นแกคนโดยท่ัวไป ความรู
นี้ทําใหผูคนท่ัวไปเกิดความคาดหวังวา ใครก็ตามท่ีจะมาครอบครองตําแหนงนี้ ควรจะทําตัวหรือแสดง
บทบาทตามท่ีคนเหลานั้นรับรูกันมา ถาผูดํารงตําแหนงเกิดแสดงบทบาทขัดแยงกับความรูท่ีผูคน
ท้ังหลายรูมาก็จะเป็นท่ีไมยอมรับแกคนเหลานั้น เราจึงกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาความคาดหวังใน
บทบาทนั้นไดมาจากการสะสมความรูความคิด ความเช่ือท่ีมีติดตอกันมานานซึ่งจะทําหนาท่ี เป็น
แนวทางแกผูดํารงตําแหนงตางๆ ทางสังคมวาตนเองควรจะแสดงบทบาทอยางไร จึงจะเหมาะสมกับ
บทบาทของผูดํารงตําแหนงนั้น เชน สถานภาพหรือตําแหนงทางสังคมคือ “แม” ความคาดหวังใน
บทบาทของแม ซึ่งจะเป็นแนวทางใหกับผูหญิงท่ีเป็นแม ไดแก การจะแสดงพฤติกรรมภายนอกเพื่อ
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ปกปูองรักษาลูกใหมีชีวิตท่ีมีความสุข อนามัยดี นอกจากนั้นแมยังตองแสดงใหใครเห็นวา ใหความ
ออนโยน รัก อบอุนตอลูก เขาใจลูก ฯลฯ เป็นตน ผูหญิงทุกคนท่ีเป็นแมจะไดรับการคาดหวังจาก
สังคมวาตองแสดงบทบาทดังท่ีไดกลาวมาแลว ถาผูหญิงท่ีเป็นแมคนใดรับรูความคาดหวังนี้อยาง
ชัดเจนและสามารถกระทําตามไดอยางคลอบคลุม ก็จะเป็นท่ีนับถือยกยองวาเป็นแมท่ีดี และถารับรู
ความคาดหวังนี้ไมชัดเจน ไมสามารถทําตามความคาดหวังดวยเหตุใดก็แลวแตก็จะถูกประณาม ดังนั้น
ความคาดหวังในบทบาทจึงมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ ความเช่ือ ความรูสึกและทัศนคติ ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้
ก็จะเป็นตัวแปรท่ีกําหนดพฤติกรรมของมนุษยแอีกทอดหนึ่ง 

ท้ังนี้ในสวนของบทบาททางเพศ จะอยูบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางเพศชาย
และเพศหญิง Kagan (อางถึงใน เสรี หอมเกษร, 2535) กลาววา ความเป็นเพศชายและเพศหญิงเป็น
ส่ิงท่ีแสดงอยูในปรากฏการณแ 3 ประการคือ 

1. แสดงอยูในลักษณะกายภาพท่ีติดอยูกับบุคคล ซึ่งเมื่อบุคคลไดเป็นเจาของลักษณะ
แหงเพศแลว จะเปล่ียนแปลงแกไขลักษณะดังกลาวไดยาก เชน ลักษณะของผูชายท่ีออกไปทางลํ่าสัน
แข็งแรง สวนผูหญิงบอบบางอรชร 

2. แสดงใหเห็นอยูในพฤติกรรมภายนอกท่ีเห็นไดชัดเจน เชน เพศชายสามารถมีการ
กระทําท่ีใชความรุนแรงและรุกราน ในขณะท่ีมาตรฐานทางสังคมไมนิยมใหเพศหญิงแสดงความ
กาวราวและรุนแรง แตมุงหวังใหผูหญิงตองพึ่งพาคนอื่น เก็บความรูสึก เป็นตน 

3. แสดงอยูภายในใจ เชน แรงจูงใจ ความเช่ือ ความตองการ เชน เช่ือวาผูหญิงเป็นเพศ
ของผูใหความรัก ใหการดูแลเอาใจใสตอผูเจ็บปุวย เด็ก และคนชรา และเช่ือวาเพศชายเป็นผูใหความ
ปลอดภัย ความมั่นคง และเป็นผูไมออนไหว และทนตอความกดดัน 

นอกจากนั้นบทบาททางเพศ (Gender Role) มาจากความแตกตางเรื่องเพศ (sex) 
และเพศสภาวะ (Gender) ทําใหเกิดบทบาทท่ีแตกตางกัน โดยผูหญิงถูกกดขี่ใหอยูตํ่ากวาผูชาย 
เนื่องจากสรีระท่ีดอยกวา รวมท้ังความเช่ือท่ีวาผูหญิงขาดความสามารถในการใชเหตุผลอยางท่ีผูชายมี 
จึงถูกกําหนดใหมีพื้นท่ีเฉพาะคือ ในบาน สวนผูชายมีพื้นท่ีนอกบาน หรือพื้นท่ีสาธารณะในการทํา
กิจกรรมตางๆ ทําใหเห็นวาสังคมคาดหวังวาตองานท่ีผูหญิงทําวาตองเป็นงานในบาน และตองมี
บทบาทการเป็นแมท่ีดี อยูบานเล้ียงลูก และดูแลรับผิดชอบเรื่องานบาน ซึ่งพิศรา แซกวย (อางถึงใน 
พิมพแรําไพ สุนทรารชุน, 2549, น. 63) ไดอธิบายบทบาททางเพศไววา เป็นผลผลิตของการประกอบ
สรางความเป็นเพศทางวัฒนธรรม ไมใชส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด แตเกิดจากกระบวนการกลอมเกลา
และสรางความหมายทางสังคมและการเมือง สงผลใหบทบาทผูชายกับผูหญิงมีความแตกตางกัน 

กาญจนา แกวเทพ (2544, น. 63) ไดใหนิยามการแบงพื้นท่ีสวนตัว(บาน) กับพื้นท่ี
สาธารณะวา การจัดสรรพื้นท่ีใหแตละคนแตละเพศอยูนั้น ผูหญิงจะถูกจัดอยูในพื้นท่ีบาน ในขณะ
พื้นท่ีของผูชายเป็น คือ ท่ีสาธารณะ ซึ่งความหมายของคําวา "บาน" ในทางรูปธรรม หมายถึงบริเวณท่ี
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มีขอบเขตแนนอน มีการกําหนดหนาท่ีใชสอยของบริเวณอยางแนนอน  นอกจากนี้ยังไดขยาย
ความหมายไปถึงคําวา "ครอบครัว" ซึ่งไมไดมีความหมายในเชิงพื้นท่ีเทานั้น แตยังใหความสําคัญถึง
ความสัมพันธแระหวางบุคคลในบานอีกดวย ดังนั้น "ท่ีบาน" และ "ครอบครัว" ในสถาบันสังคมจะมี
ลักษณะท่ีตรงกันขามกับ "ท่ีสาธารณะ" และ "การงาน" เมื่อแบง "ท่ีบาน" และ"ท่ีทํางาน"ออกจากกัน 
สังคมจะมอบหมายใหผูหญิง ซึ่งเป็นฝุายคลอดลูก ตองเล้ียงลูก ผูหญิงจึงมีบทบาทหนาท่ีความเป็นแม
ท่ีตองดูแลลูกไปพรอมๆ กับความเป็นแมบานท่ีตองทํางานบาน ในขณะท่ีผูชายจะตองออกไปทํางาน
นอกบานเพื่อหาเล้ียงครอบครัว 

เชนเดียวกับท่ี สมสุข หินวิมาน (2544, น. 29) กลาวไวในบทความ "ผูหญิงกับการใช
เวลาวาง" ในหนังสือสตรีศึกษา 2 วา โดยท่ัวไปแลว การเลนหรือการใชเวลาวางของเด็กผูหญิง จะมี
ลักษณะเป็นกิจกรรมเด่ียว เนื้อหาของกิจกรรมจะเป็นการเลียนแบบกิจกรรมงานบานของแม และอยู
ภายใตบริบทของ "บาน" ความหมายของการเลนแบบเด็กผูหญิงจึงเป็นการสรางโลกสวนตัวหรือ
หลบหนี (escapist world) ของเธอเอง เป็นโลกท่ีไมตองติดตอสัมพันธแกับผูใด และเป็นรูปแบบการ
ขัดเกลาทางสังคม (socialization) ท่ีเตรียมเงื่อนไขความเป็นแม และศรีภรรยาท่ีดีในอนาคต (นั่นคือ
การท่ีสังคมทดลองใหเด็กผูหญิงแตงตัว และเล้ียงดูตุ฿กตาใหเป็นกอน เพื่อท่ีจะไดเป็นคุณแมตัวอยางใน
ภายภาคหนา หรือสังคมทดลองใหเด็กหญิงสนุกกับหมอขาวหมอแกงจําลองเสียกอน  เพื่อท่ีจะได
พรอมเผชิญกับบทบาทภรรยาผูมีเสนหแปลายจวัก หลังจากเธอออกเรือน) ตรงกับขามกับเด็กผูชายจะ
ใชเวลาเลนกับเวลาวางไปกับกิจกรรมประเภทกลุม (เชน เลนฟุตบอล ต้ังวงเลนตะกรอ เลนดาบ หรือ
ปืนเด็กเลน) การเลนของเด็กผูชายจึงอยูในบริบทท่ีสามารถหลุดไปจากพรมแดนของ "บาน" โดย
เนื้อหาและความหมายของมัน จะเป็นท้ังการขัดเกลาความพรอมใหเด็กผูชายรูจักการทํางานนอกบาน
เป็นทีม (แบบเลนฟุตบอลและเตะตะกรอ) และเรียนรูดวยวา ในระดับหนึ่งสังคมนอกบานในภายหนา 
(ซึ่งอาจเป็นโลกธุรกิจหรือโลกการทํางาน) อาจมีลักษณะของการแขงขันชิงดีชิงเดนแบบใครดีใครอยู 
(เชนเดียวกับการห้ําห่ันดวยดาบ และปืนเด็กเลน) และเป็นสังคมท่ีผูชาย หรือผูชนะเทานั้นท่ีจะอยูรอด 

ท้ังนี้ คิมเมล (kimmel) (อนุชิต สวางแจง, 2546, น. 16 อางถึงใน วัฒนดนัย ธนัญชัย, 
2552, น. 33) ใหความหมายเรื่องบทบาทความเป็นชาย (Masulinity) วาเป็นการใหความหมายโดย
สังคมท่ีมีอิทธิพลมาจากประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม และศาสนา รวมท้ังเศรษฐกิจ ดังนั้นความเป็นชาย
เป็นการสรางทางวัฒนธรรม รูปแบบความเป็นชายเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมคาดหวังวาตอง
กระตือรือรน เป็นตัวของตัวเอง เขมแข็ง มีอํานาจ มีความสามารถในการควบคุมอารมณแ มี
ความสามารถดานแรงงาน ชอบแขงขันและตอสูในสงคราม 

อาจสรุปไดวาบทบาททางเพศของผูชายและผูหญิงนั้น  ลวนมีความแตกตางกัน อัน
เนื่องมาจากความคาดหวังของสังคม และความแตกตางดานเพศสรีระ รวมไปถึงการท่ีผูหญิงถูกจํากัด
ใหอยูแตในพื้นท่ีท่ีเรียกวา “บาน” ในขณะท่ีผูชายสามารถมีบทบาทในพื้นท่ีนอกบาน หรือพื้นท่ี
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สาธารณะได จึงสงผลใหบทบาททางเพศของผูชาย และผูหญิงท่ีสังคมคาดหวัง โดยเฉพาะบทบาท
ความรับผิดชอบเรื่องงานบานของผูชาย และผูหญิงมีความแตกตางกัน ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนํามา
วิเคราะหแความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ได 
กลาวคือ แนวคิดนี้สามารถวิเคราะหแ และอธิบายความคิดเห็นของผูชายตอเรื่องของงานบานวาเหตุใด
ผูชายจึงมีความคิดและบทบาทเรื่องงานบานเป็นเชนนั้น แตอยางไรก็ดีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทชาย
หญิงก็มีขอจํากัด กลาวคือ ไมไดสะทอนใหเห็นถึงการตอสูตอรองเรื่องบทบาททางเพศ 

 
2.4 แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมด้านบทบาทชาย-หญิง 

Delamont (อางถึงใน เยาวภา โตสงวน, 2541) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมท่ีบุคคล
ไดรับจะเริ่มตนขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุ 3 ปี โดยกระบวนการขัดเกลาจะดําเนินตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ จน
บุคคลเติบโตเป็นผูใหญ กระบวนการดังกลาวจะทําใหบุคคลไดเรียนรูวา ตนตองมีพฤติกรรมอยางไรจึง
จะเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศ โดยความประพฤติอยางบุรุษจะเกี่ยวของกับบทบาทการทํางาน ในขณะ
ท่ีความประพฤติอยางสตรีจะเกี่ยวของกับบทบาทในครอบครัว 

Linda Filld และ John Delamator  (อางถึงใน จันทรแแรม เรือนแปูน, 2533) กลาวไว
วาผูชายไดรับการขัดเกลาในอีกลักษณะหนึ่ง เนื่องจากในสังคมสวนใหญเรื่องเกี่ยวกับงานมักถูกนิยม
วาเป็นเรื่องของผูชายและความสําเร็จในอาชีพ เป็นส่ิงท่ีแสดงความเป็นชายและการใหคุณคากับงาน
นอกบาน เป็นการประเมินของสังคมท่ีใหคานิยมแกบทบาทของผูชายมากกวาผูหญิง จะถูกรับไวในตัว
ของแตละบุคคล กอใหเกิดทัศนคติและเปูาหมายในชีวิต นอกจากนี้จะพบวา ขาวสารตางๆ ท่ีเด็กหญิง
ไดรับจะเกี่ยวของกับการประเมินทางบวกท่ีสังคมมีตอเพศชาย สตรีจึงไมกลาเขาสูบริบทท่ีเป็นอาณา
เขตของบุรุษ สตรีมีความปรารถนาท่ีจะเขาสูอาชีพนอย และเช่ือวาส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเธอก็คือ 
การทํางานบาน และดูแลครอบครัว 

เชนเดียวกับเจือจันทรแ จงสถิตอยู และคณะ (2538) ไดกลาวถึงลักษณะการขัดเกลาทาง
สังคมดานบทบาทชายหญิงในครอบครัวชนบท 3 ลักษณะคือ 

1. การขัดเกลาเรื่องบทบาทของลูกชายและลูกสาวในครอบครัวไทย แนวโนมโดยท่ัวไป
มักจะกําหนดบทบาทของลูกชายและลูกสาวตางกันตามเพศ และใหการขัดเกลาทางสังคมตาม
บทบาทนั้น ในชนบทสมัยกอนบทบาทของลูกชายคือ ผูท่ีจะเป็นแรงงานใหแกครอบครัวในอนาคต ใน
วัยเด็กพอแมจะไมเรียกรองใหลูกชายทํางานบาน แตจะใหชวยงานในการผลิตทางการเกษตร ลูกชาย
จึงสามารถไปเลนกับเพื่อน หรือเตร็ดเตรนอกบานได นอกจากนั้นพอแมยังคาดหวังวาลูกชายโตขึ้น
แลวบวช พอแมจะเกาะชายผาเหลืองไปขึ้นสวรรคแ หรือไมตองตกนรก พอแมถือวาลูกชายท่ีดีจะตอง
เป็นผูท่ีจะกลาสูงานหนัก กลาเส่ียง และกลาสู เพื่อศักด์ิศรีของวงญาติ สวนลูกสาวถูกอบรมใหขยัน
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งานบานงานครัว ใหอดทนรับผิดชอบตอครอบครัว ใหมีความออนโยน ออนนอม สํารวม รักนวลสงวน
ตัว งานบานท่ีลูกสาวหัดทําต้ังแตอายุประมาณ 7 ขวบ คือ ถูบาน ซักผา ตักน้ํา ตําขาว เล้ียงนอง สวน
เด็กชายจะไปหัดชวยพอแมทํานาเมื่ออายุประมาณ 10 ขวบ 

ในปใจจุบันแนวทางการขัดเกลาทางสังคมเรื่องบทบาทของลูกชายลูกสาว ไดเปล่ียนไป 
การเปล่ียนแปลงในโครงสรางของครอบครัวในชนบท เปล่ียนอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นรับจาง ทําให
การขัดเกลาทางสังคมแกลูกชายลูกสาวเปล่ียนไป พอแมจํานวนไมนอยมอบภาระในการอบรมเล้ียงดู
ใหแกญาติอาวุโส เชน ยา ยาย เพราะตนเองตองละท้ิงครอบครัวอพยพมาหางานทํา ในขณะเดียวกัน
เด็กในวัยเด็กเล็กถึงวัยรุนซึ่งสวนใหญอยูในวัยเรียนมีภารกิจการเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นคือการแบงบทบาท
ลูกชายลูกสาวตามเพศเริ่มเปล่ียนแปลง เด็กๆ ท่ีกลับจากโรงเรียนตองมาชวยงานบานโดยไมแบงเพศ 
เชน หุงขาว ทํากับขาว โดยงานหนักจะใหลูกชายทํามากกวาลูกสาว และจะเขมงวดในการอบรมลูก
สาวมากกวาลูกชาย สวนวิธีการลงโทษ หรือชมเชยลูกสาวกับลูกชายจะไมตางกัน เมื่อลูกเติบโตเป็น
หนุมสาว พอแมจะมีความคาดหวังตอลูกตางกัน พอแมหวังวาลูกชายท่ีดีควรเช่ือฟใงพอแม ไมเกเร ไม
กินเหลา ไมสูบบุหรี่ หรือติดยา ขยันทํางาน บวชใหพอแม ถาทํางานมีรายไดก็ควรสงเสียนอง หรือพอ
แมบาง สวนลูกสาวนั้น พอแมหวังวาจะชวยเหลือพอแมทํางานบานและงานอาชีพ ขยัน ไมหนีเท่ียว 
ไมทําเส่ือมเสียวงศแตระกูล โดยแตงงานกับคนไมดี หรือหนีตามใครไป เล้ียงดูพอแมยามแกเฒา สําหรับ
ลูกท่ีไปทํางานไกลบาน พอแมมักไมหวังวาลูกชายจะสงเงินมาให เพราะลูกชายตองเท่ียวเตร และเล้ียง
ดูลูกเมีย สวนลูกสาวนั้น จะตองสงเงินมาใหพอแมเสมอ เพราะรูสึกวาตนเองตองรับผิดชอบพอแมและ
นองๆ 

2. การขัดเกลาเรื่องบทบาทสามีภรรยา หญิงชายท่ีเติบโตสูวัยเจริญพันธแจะไดรับการขัด
เกลาทางสังคมเกี่ยวกับบทบาททางเพศตางกัน ดังไดกลาวมาแลววา พอแมจะอบรมส่ังสอนลูกสาวให
รักนวลสงวนตัว และเขมงวดในเรื่องเพศตรงขาม แตจะไมเขมงวดกับลูกชายในเรื่องเพศ แนวทางใน
การขัดเกลาของครอบครัว จึงเป็นลักษณะท่ีวาผูหญิงไมมีความรูเรื่องเพศมากนัก เพราะถารูมากจะ
เป็นคนชํ่าชองเรื่องชูสาว ผูหญิงจะไมมีความรูเรื่องการวางแผนครอบครัวตลอดจนเรื่องโรคท่ีเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธแ ในทางตรงกันขามผูชายไดรับอนุญาตใหหาความรูเรื่องเพศใสตัว การไปใชบริการ
ทางเพศกับหญิงบริการเป็นเรื่องไมเส่ือมเสีย ถารูจักปูองกันตัวเองจากโรคติดตอทางเพศ อยางไรก็ตาม
ผูหญิงไมไดรับการขัดเกลาใหแสวงหาความรูเรื่องการวางแผนครอบครัวเทาใดนัก เมื่อหนุมสาว
แตงงานเป็นสามีภรรยากัน ครอบครัวท้ังสองฝุายตางใหการขัดเกลาทางสังคมแกคูสมรสใหมมาแลวไม
โดยตรงก็โดยออม การขัดเกลาโดยตรงคือ การอบรมส่ังสอนบทบาทของภรรยา และบทบาทของสามี
ใหแกลูกในขณะท่ียังไมแตงงาน การขัดเกลาโดยออมคือ การประพฤติตัวเป็นตนแบบของสามีภรรยา
ใหลูกๆ ไดเห็น และเลียนแบบแนวทางการขัดเกลาจะเป็นแบบเดียวกับท่ีกําหนดบทบาทลูกชายลูก
สาว กลาวคือ ผูหญิงท่ีเป็นภรรยาจะตองมีบทบาทในการดูแลบาน ทํางานบานเล้ียงลูก ท้ังนี้โดยสามี
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ชวยทํางานบานบางเมื่อภรรยาอยูในภาวะยากลําบาก เชน หลังคลอด แตเดิมภรรยาตองชวยสามี
ทํางาน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ จนผูหญิงออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น เชน ทํางานใน
โรงงาน เป็นลูกจาง คาขาย และมีบทบาทในการหารายไดเล้ียงครอบครัวอีกแรงหนึ่ง หนาท่ีในบาน
ของภรรยาจึงเปล่ียนไปบาง สามีและสถานรับเล้ียงเด็กเขามามีบทบาทในการชวยเล้ียงดูลูก มีการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปมากินในครอบครัวมากขึ้น การออกไปนอกบานจึงทําใหผูหญิงเป็นภรรยาท่ีมีอิสระ มี
ประสบการณแมากขึ้น แตตองเหนื่อยมากขึ้นดวย เพราะตองรับภาระงานบานเชนเดิม แตมีผูมาแบง
เบาภาระไปบาง อยางไรก็ตามพบวา สามียอมรับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น แมจะยังไมเทาเทียม
เพราะคานิยมเดิมก็ตาม 

3. การขัดเกลาเรื่องบทบาทพอแม บทบาทการเป็นพอแมเป็นส่ิงท่ีครอบครัวไดขัดเกลา
ต้ังแตเป็นลูก โดยเห็นไดจากพฤติกรรมของพอแมท่ีเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลาในครอบครัว ผูท่ีเป็นพอแม
เปล่ียนจากเป็นฝุายรับการเรียนรูในครอบครัว มาเป็นผูใหการเรียนรูแกลูกตอไป บทบาทของพอแมใน
ดานเศรษฐกิจคือ การหารายไดใหครอบครัว และบทบาทในการอบรมเล้ียงดูลูก ผูท่ีเป็นพอแมจะมี
บทบาทท่ีแตกตางกันในสังคมไทย โดยปกติแมจะมีความสนิทสนมกับลูกมากกวาพอ เพราะไดเล้ียงดู
มาโดยใกลชิดกวา ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป พอแมมีเวลาอบรมเล้ียงดูลูกนอยลง  

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจึงเป็นกระบวนการท่ีสืบทอด ตอกย้ําบทบาทหนาท่ีโดย
ผานจากสถาบันครอบครัวเป็นอยางแรก การขัดเกลาทางสังคมไมเพียงแตจะทําหนาท่ีกลอมเกลา
พฤติกรรมและบุคลิกท่ีสังคมเห็นวาเหมาะสมแกบุคคลแตละเพศเทานั้น หากยังทําใหผูหญิงท้ังหลาย
ในสังคมเช่ือวาผูหญิงเหมาะท่ีจะอยูกับบาน ดูแลบาน เล้ียงดูลูก มากกวาออกมาทํางานนอกบาน และ
เปูาหมายหลักในชีวิตของผูหญิงคือการเป็นภรรยาและแม ตางกับผูชายท่ีตองทํางานอาชีพตางๆ นอก
บาน 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีชวยใหระบบบทบาทางเพศสืบทอด
จากบุคคลรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยกระบวนการขัดเกลาจะสืบทอด ความเช่ือ คานิยม  ทัศนคติ 
แบบแผนพฤติกรรมโดยผานสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ส่ือสารมวลชน เป็นตน ดังนั้นการถายทอดและการขัดเกลาจากสังคมเป็นส่ิงท่ีทําใหการแสดง
พฤติกรรมทางเพศของผูชายและผูหญิงใหแสดงออกมาตามแบบอยางท่ีถูกขัดเกลา ซึ่งความแตกตาง
ทางสรีระเพียงอยางเดียวนั้น ไมไดเป็นตัวกําหนดใหแตละเพศตองแสดงพฤติกรรมอยางท่ีกลาวอางกัน
มาชานาน และขบวนการขัดเกลาทางสังคมยังเป็นสวนสําคัญท่ีทําใหการแสดงบทบาทของผูชายและ
ผูหญิงตางกัน 
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2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผูชาย
ตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา โดยสามารถแบงหมวดหมูของงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับงานบานและบทบาทชายหญิง 
เดือนเพ็ญ วอนเพียร (2531) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การแบงรับงานบานของสามี"เป็น

งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีเป็นขาราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณแ จํานวน 301 คน เพื่อศึกษาถึงลักษณะ
พฤติกรรมการแบงรับงานบานภายในครอบครัวของสามี และศึกษาถึงปใจจัยท่ีคาดวาความสัมพันธแกับ
การแบงรับงานบานของสามี ใน 3 ดาน คือ ตัวแปรดานบุคคล ความคิดเกี่ยวกับบทบาทางเพศ และ
ตัวแปรดานกลุมหรือครอบครัว 

ผลการศึกษาพบวา สามีสวนใหญมีการแบงรับงานบานในระดับปานกลาง  และพบวา
ตัวแปรรายไดของภรรยา และความคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศของภรรยา  ท้ังในเรื่องของการ
แบงแยกแรงงานระหวางเพศ และในเรื่องของความเสมอภาคทางอํานาจระหวางเพศ มีความสัมพันธแ
กับการแบงรับงานบานของสามี กลาวคือ ถึงแมวาระบบเศรษฐกิจจะบีบบังคับใหภรรยาเขามามีสวน
ชวยเหลือครอบครัวโดยการออกไปทํางานนอกบาน ซึ่งทําใหภรรยามีอํานาจในการตอรองกับสามีใน
เรื่องของการแบงรับงานบานแลวก็ตาม แตระดับการแบงรับงานบานของสามียังคงอยูในระดับท่ีนอย
กวาภรรยา 

วิชัย โฆษิตชัยยงคแ (2534) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังของภรรยาท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานบานของสามี ในเขตกรุงเทพมหานคร" เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีเป็นสามีและภรรยาท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 425 
ครัวเรือน เพื่อศึกษา 1) ความคาดหวังของภรรยาท่ีตองการใหสามีชวยแบงเบาภาระงานบาน 2) การ
แบงเบาภาระงานบานท่ีสามีชวยทํา 3) เปรียบเทียบความคาดหวังของภรรยาท่ีตองการใหสามีชวย
แบงเบาภาระงานบาน 

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของภรรยาท่ีตองการใหชวยแบงเบาภาระดานอาหาร
การกิน งานเส้ือผา งานเล้ียงดูบุตรอายุตํ่ากวา 6 ปี และอยูในระดับนอย และมีความคาดหวังใหสามี
แบงเบาภาระเกี่ยวกับการดูแลรักษาบานอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง จากผลการวิจัยจะเห็นวา ความ
คาดหวังของภรรยาท่ีตองการใหสามีชวยทํางานบานกับการชวยงานบานของสามี ยังคงมีความ
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แตกตางกับเกือบทุกรายการ โดยท่ีภรรยาสวนใหญคาดหวังใหสามีชวยทํางานบานแตละประเภทสูง
กวาท่ีสามีชวยทําจริง 

ปนัสยแ รัฐกิจวิจารณแ (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "ปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดแบบ
แผนการแบง รับงานบานของสามี  :  กรณีศึกษาเขตเมือง  นครราชสีมา ขอนแกน  และ
กรุงเทพมหานคร" เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางจํานวน 401 คน ท่ีเป็นสามีหรือภรรยาท่ีสมรสแลว, ปใจจุบันอาศัยอยูดวยกัน และมีบุตรอาศัย
อยูดวย โดยไมมีบุคคลอื่นอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน และท้ังสามีและภรรยาจะตองประกอบอาชีพ
นอกบานดวยกันท้ังคู เพื่อศึกษาแบบแผนการแบงรับงานบานของสามี และปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
กําหนดแบบแผนการแบงรับงานบานของสามี 

ผลการศึกษาพบวา แมวาภรรยาจะเขามามีสวนชวยเหลือตอครอบครัวมากขึ้น เชน 
ออกไปทํางานนอกบานเพิ่มมากขึ้นแลวก็ตาม แตระดับการแบงรับงานบานของสามียังคงอยูในระดับ
นอยกวาภรรยา อีกท้ังงานบานท่ีเป็นหนาท่ีของเพศหญิง (feminine chores) คืองานท่ีเกี่ยวกับดาน
การเงิน ดานการดูแลบุตร ดานอาหาร และดานทําความสะอาด ซึ่งงานบานท่ีสามีเขามาแบงรับนอย
ท่ีสุดคือ งานดานดูแลบุตร แตสามีจะแบงรับงานบานมากสุดในงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาซอมแซม
บานเรือน  

นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังพบวา ความคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศ จะเป็นส่ิงกําหนดวา
อะไรเป็นส่ิงท่ีเพศชายควรปฏิบัติหรือกระทํา และอะไรเป็นส่ิงท่ีเพศหญิงควรปฏิบัติ  หรือกระทํา 
ความคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศนี้จะรวมไปถึงวา งานบานหมวดใดเป็นของผูชาย และงานบานหมวด
ใดเป็นของเพศหญิง ซึ่งความคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศนี้จะสงผลใหสามีและภรรยา จะมีงานบาน
ของแตละเพศ ซึ่งผลการศึกษาพบวา สามีมีการแบงรับงานบานนอยกวาภรรยาโดยภาพรวม โดยงาน
บานของเพศหญิงสามีจะไมเขาไปแบงรับ หรือมีสวนรวมแตงานบานท่ีเป็นงานของเพศชาย สามีจะ
แบงรับงานดานนี้มากท่ีสุด 

สุธีวนัช นันใจยะ (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การปรับเปล่ียนบทบาทของผูหญิงทํางาน" 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสังเกตการแบบมีสวนรวม และไมมี
สวนรวม และการสัมภาษณแเชิงลึก (In-Depth Interview) ของกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูหญิงทํางานและ
สมาชิกครอบครัวของผูหญิงทํางานท่ีอาศัยอยูในชุมชน จังหวัดลําพูน จํานวน 8 คน งานวิจัยนี้ ศึกษา
ความคาดหวังของคนในครอบครัวท่ีมีตอผูหญิงทํางาน และการเปล่ียนบทบาทของผูหญิงทํางาน 

ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังในบทบาทการจัดการดูแลงานบานของคนใน
ครอบครัวท่ีมีตอผูหญิงทํางาน พอแมของผูหญิงทํางานจะคาดหวังวาลูกสาวจะชวยแบงเบาภาระการ
ทํางานบานของพอแมได สวนสามีของผูหญิงทํางานคาดหวังวางานบานเป็นหนาท่ีหลักของภรรยา 
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เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปใจจุบันเปล่ียนแปลงไป ภรรยาสามารถออกไปทํางานหาเงินนอกบาน
ไดเชนเดียวกับสามี สามีของผูหญิงทํางานเห็นวาการชวยเหลือภรรยาทํางานบานเป็นเรื่องท่ีจําเป็น 
สามีของผูหญิงทํางานจึงเขามามีสวนชวยภรรยาในการทํางานบาน แตก็เป็นบางครั้งเทานั้น ไมไดทํา
เป็นหนาท่ีประจํา เนื่องจากสามีของผูหญิงทํางานมีความรูสึกวางานในบานเป็นงานของผูหญิง ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงทําใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิงท่ีเปล่ียนไป กลาวคือ มีการออกไปทํางานนอกบานเพื่อหา
รายไดมาเล้ียงครอบครัว ในขณะเดียวกันบทบาทของผูชายก็เปล่ียนไปดวย มีการทํางานบานเพื่อแบง
เบาภาระของผูหญิงมากขึ้น แตท้ังนี้ผูชายหรือสามีก็ยังคงมีความคิดเรื่องของงานในบานเป็นงานของ
ผูหญิงอยู 

กนิษฐา ศรีรอต (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเสมอภาคหญิงชาย ของ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน” เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อท่ีจะศึกษาระดับความคิดเห็น
เรื่องความเสมอภาคหญิงชายในดานการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ โดยเปรียบเทียบระหวาง
ขาราชการ 2 หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน   

ผลการศึกษา พบวา ขาราชการสํานักปลัดกระทรวงแรงงาน และขาราชการกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 40-50 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นยังพบวาขาราชการท้ังสองกลุมมีประสบการณแในการประชุม อบรม 
สัมมนาเกี่ยวกับความเสมอภาคชายหญิงคอนขางนอย ซึ่งปใญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการสงเสริม
ความเสมอภาคชายหญิงในหนวยงานราชการ คือ ทัศนคติของผูบังคับบัญชา คานิยมทางสังคม และ
วัฒนธรรมองคแกรท่ีมีอคติตอความเสมอภาคของผูหญิง และหนวยงานไมใหความสําคัญกับการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายอยางจริงจัง 

จากผลการศึกษาจะเห็นวา ถึงแมในปใจจุบันจะมีการใหความสําคัญตอเรื่องความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันของผูหญิงกับผูชาย แตก็ยังคงมีอคติเกี่ยวกับความไมเทาเทียมทางเพศอยูใน
สังคม โดยเฉพาะหนวยงานราชการ สงผลใหความไมเทาเทียมและอคติเหลานี้  ยังคงมีอยูในสังคม 
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะในการแกปใญหาคือ ควรมีการรณรงคแเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย 
เพื่อใหเกิดการเปล่ียนทัศนคติ และปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติในหนวยงานใหโอกาสผูหญิงในการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงความสามารถท่ีหลากหลายข้ึน 

ชีวาพร เจนศิริวณิชยแ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "งานบานของคนทํางานนอกบาน" เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีเป็นเพศหญิงและเพศ
ชายจํานวน 204 คน เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและความเสมอภาคในงานบานของ
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คนทํางานนอกบาน 2) ความรับผิดชอบในงานบานท่ีปฏิบัติจริง 3) ความสัมพันธแระหวางความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาท และความเสมอภาคกับความรับผิดชอบในงานบาน 

ในงานวิจัยนี้ไดแบงประเภทของงานบานตามแบบสอบถามไวดังนี้ 1 ) งานทําความ
สะอาด 2) งานรักษาซอมแซม 3) งานฝีมือ 4) งานดานอาหาร 5) งานดานการเงิน 6) งานดานดูแล
บุตร 7) งานดานอื่นๆ เชน ดูแลญาติผูใหญ ดูแลสวน และเล้ียงสัตวแ เป็นตน 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและความเสมอภาคในงานบานนั้น 
เพศหญิงเห็นดวยมากกวาเพศชายในประเด็นท่ีวา ผูหญิงสามารถทํางานของผูชายได ผูชายและผูหญิง
ควรรับผิดชอบงานดานอาหารในบานรวมกัน และผูหญิงตองทํางานท้ังในบานนอกบาน ในขณะท่ีเพศ
ชายเห็นดวยมากกวาเพศหญิงในประเด็นท่ีวา ผูหญิงมีความถนัดในงานฝีมือมากกวาผูชาย ผูหญิงและ
ผูชายควรรับผิดชอบดานการเงินในบานรวมกัน และควรมีสวนรวมในการดูแลบุตรรวมกัน 
นอกจากนั้นจากความรับผิดชอบในงานบานท่ีปฏิบัติจริง เพศหญิงมีความรับผิดชอบมากกวาเพศชาย
ในงานดานทําความสะอาด งานดานฝีมือ งานดานอาหาร และงานดานดูแลบุตร ขณะท่ีเพศชาย
รับผิดชอบมากกวาเพศหญิงในงานบานดานการซอมแซม และดานการเงิน สวนงานบานดานอื่นๆ ไม
มีความแตกตางกัน ท้ังนี้จากการศึกษายังพบวาถึงแมรายไดของเพศหญิงจะสูงกวาเพศชาย แตความ
รับผิดชอบในเรื่องของงานบานผูหญิงยังคงทํามากกวาเพศชาย 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชนออนไลนแ 
ระพีพร ทศรฐ (2552) ไดศึกษาเรื่อง “การใชส่ืออินเทอรแเน็ตของแมบาน : ศึกษากรณี

การบริโภคเว็บไซตแไฮไฟวแ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแ
เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางท่ีเป็นแมบาน 2 กลุมคือ 
กลุมตัวอยางแมบานท่ีมีบุตร และกลุมตัวอยางแมบานท่ีไมมีบุตร เพื่อศึกษาลักษณะการบริโภคเวบ
ไซตแของกลุมตัวอยางวามีลักษณะอยางไร และเหตุใดจึงเป็นเชนนั้น 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท้ังสองมีทัศนคติตอเทคโนโลยีสมัยใหมอยาง
อินเทอรแเน็ต และเว็บไซตแไฮไฟวแวา สามารถนํามาใชไดท้ังในทางท่ีดีและไมดี ซึ่งตัวส่ือไมไดดีหรือไมดี
ดวยตัวของส่ือเอง (Media itself) แตขึ้นอยูกับตัวผูใชส่ือวาจะใชอยางไร (Media use) แตสําหรับ
กลุมตัวอยางมีความอยากรูอยากเห็นเรื่องของคนอื่นแตกลัวไดรับการตําหนิจากสังคม จึงใชเว็บไซตแ
ไฮไฟวแเป็นเครื่องมือในการเขาไปดูขอมูลของผูอื่น โดยแอบจองมองผานขอมูลท่ีปรากฏบนหนา
เว็บไซตแไฮไฟวแ อีกท้ังยังใชไฮไฟวแเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแกับกลุมเพื่อน และคนรูจักผานภาพถาย
บนหนาเว็บไซตแ แตไฮไฟวแก็ไมสามารถสรางความสัมพันธแในเชิงลึกได นอกจากนั้นไฮไฟวแยังมีบทบาท
สําคัญในการเกาะเกี่ยวรักษาสายสัมพันธแเดิมควบคูไปกับการสานสายสัมพันธแใหม เนื่องจากกลุม
ตัวอยางใชไฮไฟวแสานสัมพันธแกับคนแปลกหนาบางกลุม เชน ผูท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับตน อยาง
ผูหญิงท่ีมีบุตร หรือเพื่อนของเพื่อน หรือเด็กๆ ท้ังนี้ตัวแปรเรื่องบุตรไมไดมีผลตอการใชไฮไฟวแของกลุม
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ตัวอยางแตมีผลตอระยะเวลาในการใชมากกวา กลาวคือ กลุมตัวอยางจะใชไฮไฟวแนานหรือไมขึ้นอยู
กับระยะเวลาท่ีบุตรหลับ 

ธัญพร เหลืองสุรงคแ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตอ
ชองทาง Facebook Fanpage และ Official Website ของตราสินคาและบริการ” เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล 2 ทางคือ แบบสอบถามแบบ
ออนไลนแ และแบบสอบถามท่ีแจกใหกับกลุมตัวอยาง เพื่ อวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ
อินเทอรแเน็ตท่ีมีชองทาง Facebook Fan page และ Official Website ของตราสินคาและบริการ 

ในงานวิจัยไดพูดถึง Facebook Fanpage ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมของเว็บไซตแ 
Facebook.com ท้ังนี้ Facebook Fanpage เป็นหนึ่งในชองทางในการเขาถึงผูบริโภค จนกลายเป็น
ชองทางทางการตลาดท่ีไดรับความสนใจจากธุรกิจจํานวนมาก แตอยางไรก็ดีชองทางนี้มีความสามารถ
และขอจํากัดเฉพาะตัว ท่ีเหมาะสมกับการทํางานท่ีแตกตางกันออกไปจากชองทางเว็บไซตแท่ัวไป 
ดังนั้นนักการตลาดจึงควรประยุกตแใช Facebook Fanpage ใหเหมาะสมกับการใชงานแตละดาน 

ผลการศึกษาพบวา Facebook Fanpage เป็นชองท่ีในการสรางสัมพันธแกับผูบริโภค 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจในดานของลูกคาสัมพันธแ (Customer Service) ดานการสราง
ภาพลักษณแ (Image Building) และการสรางสังคมผูใชงาน (Community Building) ไดดีกวา
เว็บไซตแอยางเป็นทางการ เนื่องจากFacebook Fanpage เป็นชองทางท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือท่ี
เรียกวา Interactive ท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็วเหมาะในการ
ติดตอรับคํารองเรียน หรือวิจารณแและตอบสนองในเบื้องตน งานวิจัยนี้จึงสะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะพิเศษของ Facebook Fan page ไดเป็นอยางดี 

วิศรุต นวราช (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใชส่ือเฟซบุ฿กเพื่อการส่ือสาร
ขาวสารในวิกฤตน้ําทวมปี พ.ศ. 2554 ของประชาชนกรุงเทพมหานครฝใ่งตะวันตก” เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุม
ตัวอยางจํานวน 16 คน แบงเป็น 2 กลุมคือ ผูท่ีท่ีอยูอาศัยของตนไมถูกน้ําทวม กับผูท่ีท่ีอยูอาศัยถูกน้ํา
ทวมเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชชองทางในการเขาถึงขอมูลเรื่องน้ําทวม และความคาดหวัง 
ความพึงพอใจในประโยชนแท่ีจะไดรับผาน Facebook Fanpage “Thonburi Flood Report” และ 
“ชาวจรัญฯรวมใจ สูภัยน้ําทวม”  

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเลือกใชชองทางในการเขาถึงขอมูลโดยใชอินเทอรแ
เนต ซึ่งการเขาใชเฟซบุ฿กท่ัวไป เพื่อเอาไวติดตามความเคล่ือนไหว และการสนทนากับเพื่อน และแสดง
ตัวตน อาจมีการติดตามขอมูลขาวสารบาง การเขาไปใชจะใชตลอดเวลาท่ีสามารถทําได แตสําหรับ
ชวงท่ีเกิดวิกฤตการณแน้ําทวมนั้น จุดประสงคแหลักและพฤติกรรมการใชเฟสบุ฿กของกลุมตัวอยางได



 31 

เปล่ียนไป คือมีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณแน้ําทวม และมีการใชเฟสบุ฿กมากขึ้น และ
มีการเลือกใชแฟนเพจจากภาคประชาชน ในขณะท่ีผูใชมีการสอบถามขอมูลรายละเอียดการยืนยัน
ขอมูล และออกความคิดเห็น มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารกอนเผยแพร ท้ังนี้
ถึงแมกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมจะมีความแตกตางกัน แตก็มีพฤติกรรมในการใชเฟซบุ฿กในชวงท่ีเกิด
วิกฤตการณแน้ําทวมเหมือนกัน 

สวนความพึงพอใจในประโยชนแท่ีไดรับจากแฟนเพจ “Thonburi Flood Report” และ 
“ชาวจรัญฯรวมใจ สูภัยน้ําทวม” เพจเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการในการใหขอมูลขาวสาร
แตกตางจากส่ืออื่นๆ รวมทั้งส่ือของรัฐบาล เนื่องจากขอมูลขาวสารที่ไดจากเพจนี้นั้น เป็นรายละเอียด
เกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีตนอาศัยอยูแบบละเอียด มีความเจาะลึก และสรางมาเพื่อคนในพื้นท่ีอยางแทจริง 

อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ฿ก
แฟนเพจสินคาและความต้ังใจซื้อของผูบริโภค" เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล มีวัตถุประสงคแเพื่ออธิบายประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ฿กแฟนเพจสินคาและ
เพื่ออธิบายความสัมพันธแของความพึงพอใจในประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ฿กแฟนเพจสินคากับ
ความต้ังใจ โดยเก็บขอมูลจากเฟซบุ฿กแฟนเพจสินคาตางๆ อาทิ แฟนเพจจีทีเอช แมคโดนัลดแไทย 
และเป็ปซี่ไทย ท่ีมีเนื้อหาทางการตลาด จากนั้นนําผลการวิเคราะหแมาสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจ
กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-35 ปีท่ี เป็นสมาชิกเฟสบุ฿กแฟนเพจ จํานวน 402 คน โดยในวิจัยใชแนวคิด
เกี่ยวกับประเภทเนื้อหาการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอเนื้อหาบนเครือขายสังคม
ออนไลนแมาวิเคราะหแในสวนของเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจสามารถแบงได 4 ประเภท 
เรียงลําดับการปรากฏ ดังนี้ 1) การใหขอมูลขาวสาร 2) การสงเสริมและกระตุนใหเกิดการซื้อหรือใช 
3) การจัดกิจกรรมออนไลนแ 4) การสงเสริมการขาย และวิธีการนําเสนอเนื้อหาการตลาดผานเฟซบุ฿ก
แฟนเพจสามารถแบงได 4 รูปแบบ เรียงลําดับ ดังนี้ 1) รูปภาพ 2) วิดีโอ 3) ลิงคแ 4) ขอความ ท้ังนี้
โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพอใจในเนื้อหาบนเฟซบุ฿กแฟนเพจตราสินคาอยูในระดับมาก  และ
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในวิธีการนําเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ฿กแฟนเพจตราสินคาอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งแนวทางในการวิเคราะหแและแบงประเภทเนื้อหาสารของงานวิจัยนี้จะใชมาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะหแ และจัดประเภทเนื้อหาท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿ก

แฟนเพจพอบานใจกลา” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มี
จุดประสงคแท่ีจะวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis) เพื่อศึกษาวาความหมายของงานบานท่ีปรากฏ
อยูในเนื้อหาของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา มีลักษณะอยางไร 

นอกจากนั้นการวิจัยนี้ยังวิเคราะหแผูรับสาร (audience analysis) ท่ีเป็นผูชาย เพื่อ
ศึกษาวาผูรับสารท่ีเป็นผูชายนั้นมีความคิดเห็นอยางไรตองานบาน บทบาทการทํางานบาน และ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และเหตุใดจึงเป็นเชนนั้น 
ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการวิเคราะหแผานแนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแ แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิง และ
แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทชายหญิง โดยใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก  (In-Depth 
Interview) กลุมผูรับสารที่เป็นผูชาย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ

กลา เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาท้ังเนื้อหา และผูรับสาร ดังนั้นกลุมตัวอยางของงานวิจัยครั้งนี้คือ เนื้อหาท่ี
ปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และผูชายท่ีกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
ผูวิจัยจึงคัดเลือกกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางท่ีเป็นเนื้อหานั้นคือ เนื้อหาท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของงานบานท่ีแอดมิน (Admin) และลูกเพจ นํามาโพสลงในเฟซบุ฿กแฟน
เพจพอบานใจกลา โดยนําเสนอผานรูปแบบเนื้อหาท่ีเป็นรูปถาย ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว และ
ขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเป็นเนื้อหานั้น ผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) กลาวคือ ตองเป็นเนื้อหาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
บทบาทการรับผิดชอบเรื่องงานบาน ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีถูกโพสในเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2559 เป็น
เวลา 2 เดือน สาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกศึกษาเนื้อหาในชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากการเก็บขอมูลเบื้องตน
พบวา เป็นชวงเวลาท่ีมีความถ่ีในการโพสเนื้อหาลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลามากท่ีสุด 

สวนกลุมตัวอยางของงานวิจัยท่ีเป็นผูรับสารคือ ผูชายท่ีกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา ท้ังนี้เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา มีผูกดติดตามท้ังหมดเป็นจํานวน 787,866 คน
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(ขอมูลจากวันท่ี 6 เมษายน 2559) การคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายนั้น ผูวิจัยไดทําการสุม
ตัวอยางแบบตอเนื่อง (Snow Ball Sampling) กลาวคือ ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแรกแลวใหกลุม
ตัวอยางคนแรกแนะนํากลุมตัวอยางถัดไปจนครบท้ัง 8 คน ตามท่ีผูวิจัยตองการ  

ท้ังนี้เนื่องจากงานวิจัยนี้ ศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผาน
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ผูวิจัยจึงกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางเพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีมี
ความเจาะจง และสอดคลองกับเรื่องท่ีผูวิจัยตองการศึกษา โดยผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของกลุม
ตัวอยางไว ดังนี้ 

1. เป็นผูชายท่ีกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา  
2. เป็นผูชายท่ีมีประสบการณแในการทํางานบาน 

 
ตารางท่ี 3.1 
 
แสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 8 คน 

ช่ือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
1. พี่บอย 29 โสด (มีแฟน) ปริญญาโท พนักงานบริษัทเอกชน 35,000 
2. พี่เอก 29 โสด (มีแฟน) ปริญญาโท พนักงานบริษัทเอกชน 35,000 
3. พี่ไก 29 โสด (ไมมีแฟน) ปริญญาโท พนักงานบริษัทเอกชน 40,000 
4. พี่นัท 31 สมรส (ไมมีบุตร) ปริญญาตร ี พนักงานบริษัทเอกชน 25,000 
5. พี่อวน 34 สมรส (ไมมีบุตร) ปริญญาโท พนักงานของรัฐ 70,000 
6. พี่บีม 36 สมรส (ไมมีบุตร) ปริญญาโท พนักงานของรัฐ 65,000 
7. พี่ดิว 36 สมรส (มีบุตร) ปริญญาโท พนักงานบริษัทเอกชน 45,000 
8. พี่เต 41 สมรส (มีบุตร) ปริญญาโท นักวิจัย 35,000 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 
1. แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม โดยแนวคําถามท่ีใชในการ

สัมภาษณแมี ดังนี้ 
- เมื่อพูดถึงงานบานคุณคิดถึงอะไร/งานบานสําหรับคุณคืออะไร 
- งานบานสําหรับคุณมีกี่ประเภท และใชเกณฑแอะไรในการจัดประเภทงานบาน 
- คุณเคยมีประสบการณแทํางานบานอะไรมาบาง 
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- คุณมีการแบงหนาท่ีการจัดการงานบานอยางไร 
- คุณรูสึกอยางไรกับงานบาน และการถูกกําหนดหนาท่ีใหรับผิดชอบงานบาน 
- ผูชายและผูหญิงควรมีการแบงหนาท่ีเรื่องงานบานกันอยางไรในความคิดของคุณ  
- คุณคิดวาจุดเดนของเพจนี้คืออะไร / คุณคิดวาเสนหแของเพจนี้คืออะไร 
2. เครื่องบันทึกเสียงสําหรับบันทึกบทสนทนาในการสัมภาษณแ 
3. กระดาษสําหรับจดบันทึกขอมูล และรายละเอียดตางๆ ขณะทําการสัมภาษณแ 

 
3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 

 
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ท่ีเป็นผูชาย ผูวิจัยเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดย
ผูวิจัยอาศัยรูปแบบการสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการ (Informal Interview) โดยขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณแ จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะหแเพื่อใหเขาใจความคิดเห็นของผูชายตอเรื่องของงานบาน รวมถึง
บทบาทการทํางานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ผูวิจัยจะเป็นผูสัมภาษณแดวยตนเอง มีการ
เตรียมแนวคําถามกวางๆ มาลวงหนา ซึ่งจะใชการสัมภาษณแ 2 ลักษณะคือ การสัมภาษณแท่ีเปิดกวาง 
ไมจํากัดคําตอบ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณแสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และการสัมภาษณแ
แบบเนนจุดสนใจ (Focus Interview) หรือการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในบาง
ประเด็น ซึ่งการสัมภาษณแแบบดังกลาว จะทําใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลในประเด็นท่ีตองการไดอยาง
ลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ท้ังนี้ผูวิจัยเริ่มตนดวยการสัมภาษณแกลุมตัวอยางคนแรกกอน แลวใหกลุมตัวอยางคน
แรกแนะนํากลุมตัวอยางถัดไปจนครบท้ัง 8 คน ตามท่ีผูวิจัยตองการ โดยระยะเวลาในการศึกษาและ
เก็บขอมูลกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ 8 สัปดาหแ ซึ่งเริ่มเก็บขอมูล
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยการสัมภาษณแ 

สําหรับการรวมรวมขอมูลท่ีเป็นเนื้อหาผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมเนื้อหาท่ีแอดมิน 
(Admin) เป็นผูคัดเลือก และนํามาโพสลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาทุกรูปแบบ ไมวาจะเป็น
เนื้อหาท่ีเป็น รูปภาพ ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว และขอเขียน/บทความ/ขอความส้ันท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องงานบาน การเก็บขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยไดขอมูลครบทุกรูปแบบ ซึ่งเนื้อหาหรือขอมูล
ท่ีไดจากการเก็บขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาจัดประเภทและศึกษาวิเคราะหแตอไป โดยผูวิจัยใช
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นเนื้อหา 2 เดือน คือเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559 
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3.4 การวิเคราะห์และการสรุปผลข้อมูล 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดทํารายงานบันทึกขอมูลท่ีกลุมตัวอยางไดใหสัมภาษณแออกมาเป็นบันทึก

ขอความ ตรวจสอบบันทึกขอความกับเครื่องบันทึกเสียง และทําการตรวจสอบความถูกตอง ความ
นาเช่ือถือกอนสรุปผลการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 2 นําคําตอบท้ังหมดท่ีไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหแผล เพื่อหาคําตอบกอน
ทําสรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลที่เป็นเนื้อหา 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดทํารายงานบันทึกขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลท่ีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ

บทบาทการรับผิดชอบเรื่องงานบาน ทุกรูปแบบท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ไมวาจะ
เป็น รูปภาพ ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว และ ขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน  

ขั้นตอนท่ี 2 นําขอมูลท่ีเป็นเนื้อหาท้ังหมดมาจัดระเบียบเพื่อจําแนกประเภทขอมูล และ
วิเคราะหแขอมูลกอนทําการสรุปผลการวิจัย 

 
3.5 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ 

 
เกณฑแท่ีใชการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชเกณฑแในการจัดประเภทเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับงานบาน

ท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ผานประเภทของผูสงสาร รูปแบบของเนื้อหา และ 
วัตถุประสงคแของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบานท่ีมีความแตกตางกัน และศึกษาวิเคราะหแเนื้อหาผาน
แนวคิดความหมายและการแบงประเภทงานบาน แนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแ แนวคิดบทบาทชาย
หญิง และแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทชายหญิง สาระสําคัญท่ีผูวิจัยสนใจวิเคราะหแใน
สวนของเนื้อหานี้ เพื่อศึกษาวาเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับงานบานประเภทใด มีลักษณะและรูปแบบเนื้อหาอยางไร ซึ่งสงผลตอการ
ประกอบสรางความหมายของงานบานอยางไร 

สวนเกณฑแการวิเคราะหแผูรับสารท่ีเป็นผูชาย ผูวิจัยใชแนวคิดชุมชนสังคมออนไลนแ 
แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิง และแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทชายหญิง  มาวิเคราะหแ
ความคิดเห็นของผูชายท่ีมีตองานบานวามีความคิดเห็นอยางไร และเหตุใดจึงเป็นเชนนั้น 
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3.6 การน าเสนอผลการศึกษา 
 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตอการศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบาน

ผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบการเก็บขอมูล และการ
สัมภาษณแท่ีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และความคิดเห็น
ของผูชายตอความหมายของงานบาน และวิเคราะหแตีความในแงมุมตางๆ ผานแนวคิดชุมชนสังคม
ออนไลนแ แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิง และแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทชายหญิง โดย
การนําเสนอเนื้อหาจะอยูท่ีบทท่ี 4-5 ดังนี้ 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การนําเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿ก

แฟนเพจพอบานใจกลา ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในการนําเสนอขอมูลออกเป็น 2 สวน ดังนี้ 
4.1 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
4.2 ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบาน 

 
4.1 เนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า 
 

เนื้อหาท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาของเดือนมีนาคม -เมษายน พ.ศ. 
2559 มีท้ังส้ิน 200 โพส โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน 39 โพส นอกนั้นเป็นเนื้อหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตครอบครัว หรือชีวิตคู รวมไปถึงเรื่องของแฟนหรือภรรยา โดยทุกเนื้อหาท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟน
เพจพอบานใจกลามีผูเขาไปกดช่ืนชอบ (Like) และแชรแเป็นจํานวนมาก ซึ่งเมื่อนําเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บานมาวิเคราะหแพบวา เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานสามารถแบงไดเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

4.1.1 เนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตาม
ประเภทของผู้ส่งสาร 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ผูวิจัยแบง
เนื้อหาตามประเภทของผูสงสารไดเป็น 2 ประเภท ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 
 
แสดงจ านวนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามประเภทผู้ส่ง
สาร 

ผูสงสาร 
จํานวนเนื้อหางานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿ก 

แฟนเพจพอบานใจกลา (โพส) 
แอดมิน 30 
ลูกเพจ 9 
รวม 39 
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4.1.1.1 เนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่ผลิตและน าเสนอโดยแอดมิน 
 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกผลิตและนําเสนอโดยแอดมินเป็นเนื้อหาท่ี

แอดมินเพจพอบานใจกลาเป็นผูผลิต สราง หรือคัดเลือกเนื้อหานั้นๆ เอง โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน
ท่ีถูกนําเสนอเป็นเนื้อหาท่ีมาจากเรื่องราวของตัวแอดมิน คนรอบขางของแอดมิน และแหลงขอมูล
อื่นๆ อยางเวปไซตแ หรือเฟซบุ฿กแฟนเพจอื่นๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ีแอดมินสนใจ โดยเนื้อหานั้นตองมีความ
สอดคลองกับเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา กลาวคือ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบาน จากขอมูลใน
ตารางจํานวนเนื้อหางานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาขางตน พบวา สวนใหญแอด
มินเป็นผูสงสารหลักท่ีนําเสนอเนื้อหาในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ี
แอดมินนําเสนอจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู เพื่อความบันเทิง และเพื่อการ
โฆษณา 

4.1.1.2 เนื้อหาเก่ียวกับงานบา้นจากลูกเพจที่ถูกโพสโดยแอดมิน 
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานจากลูกเพจเป็นเนื้อหาท่ีลูกเพจสงมาใหแอดมิน

ผานชองแสดงความคิดเห็นท่ีอยูในหนาหลักของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ดังนั้นกลุมผูใชงานท่ี
เป็นลูกเพจของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา จึงสามารถเขามานําเสนอ  และแชรแเรื่องราวหรือ
ประสบการณแของตัวเองเกี่ยวกับงานบานได หรือนําเสนอเนื้อหาท่ีมาจากแหลงขอมูลอื่นๆ ท่ีลูกเพจ
ตองการได ซึ่งเนื้อหาท่ีลูกเพจโพสนั้นจะถูกแสดงอยูตรงกรอบดานขางของหนาเพจพอบานใจกลา 
โดยมีแอดมินป็นผูคัดเลือกเนื้อหาเหลานั้นมานําเสนอลงในหนาหลักของเพจพอบานใจกลาตอไป 

4.1.2 เนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า 
แบ่งตามรูปแบบของเนื้อหา 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลานั้น มี
รูปแบบเนื้อหาท่ีหลากหลาย ไมวาจะเป็น รูปถาย ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว หรือ ขอเขียน /
บทความ/ขอความส้ัน ทําใหเพจพอบานใจกลาเป็นเพจท่ีมีสีสัน และมีความนาสนใจ จนทําใหมีผูกด
ติดตามเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้สามารถแบงรูปแบบของเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงใน       
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาไดเป็น 4 รูปแบบ ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 
 
แสดงจ านวนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า แบ่งตามรูปแบบของ
เนื้อหา 

รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน 
จํานวนเนื้อหางานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿ก 

แฟนเพจพอบานใจกลา (โพส) 
รูปถาย 17 

ภาพการแตูน 8 
ภาพเคล่ือนไหว 9 

ขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน 5 
รวม 39 

 
4.1.2.1 รูปแบบเนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่เป็นรูปถ่าย 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นรูปถายนั้น เป็นเนื้อหาท่ีประกอบไปดวย
ภาพถายเกี่ยวกับการทํางานบานพรอมกับคําบรรยายส้ันๆ เกี่ยวกับภาพนั้นๆ ซึ่งรูปถายหมายรวมถึง
รูปถายจากกลอง และรูปถายท่ีเกิดจากการจับภาพจากหนาจอโทรศัพทแ หรือคอมพิวเตอรแอีกดวย โดย
รูปภาพดังกลาว อาจเป็นรูปท่ีเกิดจากการตั้งกลองถายตัวเอง หรือใหคนอื่นถายให ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ
งานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา สวนใหญถูกนําเสนอในรูปแบบของรูปถาย
เนื่องจากเป็นเนื้อหาท่ีผลิตสรางงาย เขาใจงาย อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงภาพของงานบานไดอยาง
ชัดเจน 

4.1.2.2 รูปแบบเนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่เป็นภาพการ์ตูน 
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นภาพการแตูนนั้น จะเป็นภาพการแตูนท่ีแอด

มินนํามาจากเพจอื่น ซึ่งตองเป็นภาพการแตูนท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับเพจพอบานใจกลา รวมถึงภาพ
การแตูนที่แอดมินออกแบบเอง โดยเนื้อหาท่ีเป็นภาพการแตูนเหลานั้น จะใชในการประกอบเนื้อหาของ
เพจ อยางเชน ประกอบเนื้อหาในการทํางานบาน ประกอบเนื้อหาท่ีเป็นมุขตลกเกี่ยวกับเรื่องของงาน
บาน รวมถึงใชประกอบเนื้อหาเพื่อการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑแตางๆ เนื่องจากเนื้อหาท่ีเป็น
การแตูนนั้นสรางและออกแบบไดงาย ดูแลวเขาใจงาย หากเป็นภาพการแตูนท่ีมีลักษณะเฉพาะนั้น จะทํา
ใหงายตอการจดจํา  อีกท้ังเนื้อหาท่ีเป็นการแตูนท่ีแอดมินออกแบบเองจะเป็นการแตูนท่ีมีลักษณะเฉพาะ
เห็นไดจากตัวการแตูนรูปสิงโตท่ีเป็นภาพประจําเพจพอบานใจกลา และการแตูนผูชายท่ีมักจะสวมเส้ือยืด 
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โดยมีอาวุธขางกายเป็นไมกวาด ซึ่งมีลักษณะทาทางในการทํางานบานอยูตลอดเวลา รวมท้ังยังมีการ
ใชสัญลักษณแไมแขวนเส้ือกับรวงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณแของเพจประกอบภาพการแตูนนั้นๆ อีกดวย 

4.1.2.3 รูปแบบเนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่เป็นภาพเคลื่อนไหว 
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏอยูในเฟซบุ฿กแฟน

เพจพอบานใจกลา เป็นเนื้อหาท่ีนําเสนอภาพกิจกรรมการทํางานบาน เป็นลําดับเหตุการณแในรูปแบบ
ของภาพเคล่ือนไหวแบบส้ันๆ  ซึ่งเนื้อหาท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวจะใชแสดงขั้นตอน  หรือวิธีในการ
ทํางานบาน เชน การพับผา การทําความสะอาดท่ีอยูอาศัย หรือการทําอาหาร รวมถึงการ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีนําเสนอผลิติภัณฑแสินคาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน
ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวจึงถูกนํามาใช เพื่อใหขอมูลคามรูเกี่ยวกับงานบาน เพื่อความบันเทิง และ
เพื่อการโฆษณา 

4.1.2.4 รูปแบบเนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่เป็นข้อเขียน/บทความ/ข้อความสั้น 
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน จะมีเนื้อหา

ท่ียาวกวาเนื้อหารูปแบบอื่นๆ เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบขอเขียน /
บทความ/ขอความส้ัน สวนใหญจะเป็นเนื้อหาเพื่อใหขอมูลความรูเกี่ยวกับเรื่องงงานบาน จึงมีการ
เขียนในลักษณะของบทความ หรือเขียนในลักษณะของการเลาเรื่อง เนื่องจากเนื้อหาเพื่อใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับงานบาเป็นเนื้อหาท่ีมีรายละเอียด และตองใชการเขียนอธิบาย เพื่อใหเขาใจขอมูลนั้นๆ 
ท้ังนี้เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบขอเขียน /บทความ/ขอความส้ัน สวนใหญจะ
นําเสนอควบคูกับเนื้อหาท่ีเป็นรูปถายเพื่อใหเขาใจในเนื้อหาไดชัดเจนมากขึ้น 

4.1.3 เนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่น าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 

เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เป็นชุมชนสังคมออนไลนแท่ีเป็นพื้นท่ีในการพูดคุย
แลกเปล่ียนเรื่องราว และประสบการณแเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว หรือชีวิตคู อยางเชน ขอมูลความรูและ
ประสบการณแการทํางานบานของผูชาย รวมไปถึงเรื่องของแฟนหรือภรรยา ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน
ท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานหลากหลายประเภท ซึ่ง
ผูวิจัยแบงเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ตามวัตถุประสงคแของ
เนื้อหาไดเป็น 3 ประเภท ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 
 
แสดงจ านวนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามวัตถุประสงค์
ของเนื้อหา 

วัตถุประสงคแของเนื้อหา
เกี่ยวกับงานบาน 

จํานวนเนื้อหางานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿ก 
แฟนเพจพอบานใจกลา (โพส) 

งานอาหาร
การกิน 

งาน
เส้ือผา 

งานดูแล
รักษาบาน 

งานดูแลบุตร รวม 

ใหขอมูลความรู 2 7 1 - 10 
เพื่อความบันเทิง 4 9 7 3 23 
เพื่อการโฆษณา 3 2 1 - 6 

39 
 

4.1.3.1 เนื้อหาที่น าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเพื่อให้ข้อมูล
ความรู้เร่ืองงานบ้าน 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหความรูเรื่องงานบานนั้น เป็นเนื้อหาท่ีมี
วัตถุประสงคแในการใหขอมูล เคล็ดลับ หรือเทคนิคในการทํางานบานตางๆ เพื่อใหการทํางานบาน
สะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีใหความรูมีรูปแบบเนื้อหาท่ีเป็นรูปถาย 
ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว และขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน สามารถแบงตามประเภทของงาน
บานได 3 ประเภท ดังนี้ 
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1. งานอาหารการกิน 

พอบานใจกลา 
30 มีนาคม 
หมดปใญหาขาวโพดค่ัวแพงนับแตบัดเด๋ียวนี้ดวยสุดยอดภูมิปใญญาพอบาน

ใจกลา 
สืบไปเบื้องหนาไอยรีท่ีบานคงเอนนอนเค้ียวหยับๆดวยความโอชารสหา

ใดเทียบระหวางดูซีรี่สแเป็นแมนมั่นชะแมเอยชางอะเค้ือยิ่งนัก 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
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พอบานใจกลา (เนื้อหาท่ีใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการทํา
กระเพาะปลา) 

22 เมษายน 

# ชวงสูตรลับพอบาน แมบานชิมก็ปล้ืม เลยปรับเปล่ียนเมนูเพื่อเขากับ
บรรยากาศนิดนึง... 

1. แชกระเพาะปลาใหนิ่ม แลวบีบน้ําออก ลางใหสะอาด 
2. ตมน้ําเปลากับโครงไกใหเดือด 
3. ใสพริกไทยเม็ด รากผักชีลงไปเค่ียวจนไดซุปท่ีหอม 
4. นําซุปมากรอง เอาแตน้ํา 
5. ใสเห็ดหอม เนื้อไกฉีก หนอไม กระเพาะปลาลงในน้ําซุป ตมจนเดือด 
6. ปรุงดวยซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม เกลือ น้ําตาล จนไดรสตามชอบ 
7. เติมเหลาจีนเล็กนอย คอยๆเทแปูงมันละลายน้ําลงไป คนใหเขากันจน

เหนียว 
8. ตักกระเพาะปลาใสชามโรยพริกไทยปุนและผักชีสับ ทานกับซอส

เปรี้ยวและน้ําสมพริกดอง 
9. นั่งนับซองวาไดเทาไหร เสร็จแลวปิดไฟศาลาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
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2. งานเสื้อผ้า 

พอบานใจกลาไดแชรแรูปภาพของ Akkhrawin Insin 
16 มีนาคม 
เป็นเรื่องราวท่ีนาแบงปในท่ีสุดจากคุณ Akkhrawin สําหรับฤดูรอนแดด

แรงท่ีกําลังมาถึงนี้ครับ กับราวตากผาระบบล็อคไมแขวนรับแรงดัดสูงตัวนี้ จริงๆก็มีคนใชกันมานาน
แลวนะครับ  เนื่องจากหาซื้องาย ราคาไมแพง เมื่อเทียบกับราวตากผาสองช้ันระบบประกอบต้ังพื้นท่ี
กําลังนิยมกัน แมจะจุไมแขวนเส้ือไดเยอะไมเทา แตก็เหมาะกับระเบียงหลังหองดีครับ ติดต้ังไดงาย 
ลมโกรกพัดผาน เปิดทางรับแดดฤดูรอนใหผาแหงเร็ว ทําใหผามีกล่ินแดดอุนหอมสดช่ืน ถาจะขอติง
นิดนึงในภาพนี้ก็คงเป็นเรื่องของการจัดระเบียบรอยยับบนผาท่ีอยู บนไมแขวนซึ่งยังทํา ไ ด ไ ม ดี พ อ 
ทําใหผาไมเขาทรง ไมแขวนเหมือนจะเป็นแบบTypeออน และใชไมหนีบผานอยเกินไป ถาไลน้ําหนัก
การแขวนใหสมดุลยแกวานี้จะเพอรแเฟคเลยครับ 

 

 
 
ภาพที่ 4.2 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ กลัวเมีย 
19 มีนาคม  
เพื่อความแข็งแกรงของกลามเนื้อ 
วันนี้เพื่อนๆ เวิรแคเอาทแหรือยังครับ 
 

 
 
ภาพที่ 4.3 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ กลัวเมีย 
19 มีนาคม  

ถามไถกันมาเยอะ  # พอบานใจกลา ทําไมตองซักผาดวยมือ....เรามี

คําตอบมาใหแลวครับ..     
ปล.ของแอดมิน เมียบอกวาซักมือเถอะ กลามแขนจะขึ้นสวย ดูดีมีเสนหแ 

แอดมินเช่ือตามเมียบอกมา 12 ปีแลวละ! 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
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พอบานใจกลา 
29 เมษายน 
และแลวก็ถึงคราวแอดมินตองมานั่งกุมขมับ เกาแผลจากไมแขวนเส้ือเลน

วาทําไม ไมทําความสะอาด คราบรอยไหมท่ีเกาะท่ีหนาเตารีดออกไปต้ังนานแลว ท้ังๆ ท่ีชวงหลังๆ นี้
รีดผาก็ไมเรียบ เส้ือขาวๆ ของแฟนก็ติดคราบดําเวลาใชรีดให (อันนี้เธอยังไมรู เพราะเอาไปสงซักท่ี

รานแลวโบยวารานซักรีด รีดจนพังเอง อิอิ)....ดูมันดําๆ ดางๆ ไมเหมาะท่ีระดับแอดมินเพจ  # พอบาน

ใจกลาจะยกขึ้นมาแลวบรรจงยิ้มออนท่ีมุมปาก เอาไปนาบเส้ือผาใหไอน้ํารอนๆ เปุาฟูุๆ เลย....วันนี้
เลยไปตามอานทริควิธีทําความสะอาดเตารีดตามท่ีตางๆ เลยจะมาสรุปคราวๆใหอานแลวเอาไปใชกัน
บางครับ...ไมตองไปโวยวายขอซื้อเตารีดใหมๆ ราคาแพงจากกวางนอยเลย...เก็บเงินสะสมท่ีไดวันละ

10-20บาท ไปซื้อกันพลาแทนดีกวา...     
อันดับแรกท่ีเห็นฮิตมากท่ีสุดคือ "ยาสีฟใน" ครับผม...ตื่นเชาแปรงฟในเสร็จ 

หันรีหันขวาง หยิบหลอดยาสีฟในออกจากหองน้ํากันเลย เอาเตารีดมาเปิดสวิตทแวางไวตรงหนา บอก
มันวา ฉันจะละเลงหนาแกแลวนะ..เอามาทาตรงท่ีคราบไหม สัก 5 นาที รอจนยาสีฟในเริ่มเกรียม ก็ปิด
ไฟ รอจนเตารีดเย็น ใชผาชุบน้ําเช็ด เทานั้นก็ไดเตารีดท่ีสะอาดเหมือนใหมหอมฟุูงไปเลยละครับ... 

อันดับสองคืออะไรละ...ก็วิ่งเขาไปในสวนกลวย แลวเตะตนกลวยของลุง
ขางบานใหลมลง แตเราเอาแตใบตองมาอยางเดียว สวนหวีกลวยหอมทองท่ีรวงหลนก็ปลอยท้ิงไป  

เมื่อไดมาแลวจงเปิดเตารีดใหรอนๆเลย แลวเอาไปนาบรีดไปรีดมา จน
คราบไหมท่ีหนาโลหะของเตารีดหลุดหายไป..งายๆ มั้ยละ! 

อันดับสามเป็นของท่ีหางายๆเหมือนกันอะครับ เอาเทียนไขท่ีเหลือจาก
การสะบัดน้ําตาเทียนใสกันเมื่อคืนมา หรือเอาพาราฟินเป็นแทงๆก็ได เอามาทาถูทาถูกับหนาเตารีด
รอน จนคราบไหมหาย แลวเอาผาชุบน้ําหมาดๆนี้แหละ ทําความสะอาดหนาเตารีด จะไดเตารีดใหมๆ
เชงวับๆ ทันทีครับ... 

เป็นอยางไงกันบางละครับ ประสบการณแและวิถีการเป็นพอบานใจกลา 
เรายังมีอะไรตองเรียนรูกันอีกเยอะ วันนี้ก็พอแคนี้กอน แอดมินขอตัวไปปลูกหนอกลวยคืนลุงขางบาน
กอนแลวกัน..!! 

 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
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ภาพที่ 4.5 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
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พอบานใจกลา 
แอดมินไปเจอกะละมังพลาสติกท่ีเอาไวซักผาเมีย แตมันเกาแลว 2 ใบ วา

จะเดินเอาไปท้ิงระหวางเดินไปวาบฉุกคิดไดวาเคยอานบทความท่ีไหนสักแหง ท่ีเอากะละมังอุปกรณแสูง
คา เพียบพรอมดวยจิตวิญญานเหลาสปาตารแของพวกเรา ท่ีเกาๆมาดัดแปลงทําใหเกิดประโยชนแไดอีก
..เลยจะมาเลาใหฟใงดีกวาครับ...  

ก็เอามันมาทําเป็นท่ีดักยุงแทนไงครับ...เอากะละมังสองอันมาประกบกัน 
เอาผาเกาๆ ท่ีมีกล่ินตัวของมนุษยแเอาไปใสในกะละมังซักผามาลอยุง (วิคตอเรีย ซีเครต ก็ไดครับ 
เหม็นๆ หนอย ยุงชอบมาก) แลวเอาลวดมัดใหสนิท เจาะรูกลมๆ ดานหนึ่งสัก 10 ซม.ก็ไดแใหเอาไป
ซุกในท่ีมืดๆ แถวตูกับขาว ตูเส้ือผา ซอกหลืบอะไรก็ได..คือ ยุงมันสามารถดมกล่ินของมนุษยแไดเป็น
สิบๆ เมตร แลวหลังจากมันกัดเราก็จะไปหาท่ีมืดๆ เงียบๆ เอนจอยเลือดเราดวย...เวลายุงมันมุดเขาไป
แลว จะหาทางออกแบบพวกเราราชสีหแ เวลาเมียจับผิดเราไดพอๆกัน #ไมได แถมมีเสียงกองกังวาน
เอคโคเซอรแราวนแรอบทิศทางใน กะละมังอีก ยุงมันจะจับทิศทางไมไดเลยละ. ..วันรุงขึ้นก็ถือกะละมัง
ประกบคูนี้แหละ เอาไปตากแดด พรอมกับผาท่ีเมียใหซักไปตากดวยพรอมกัน จะไดไมเสียเท่ียว...เวลา
...พอตากแดดรอนมันก็ตายของมันเอง คลายๆ เราหนารอนตอนนี้ดวยแหละ..ประหยัดตังคแไมตองไป
ฉีดยาพนใส แถมเมียจะชมเราอึก "ผัวเราฉลาดจัง"ลองดูกันเลยจา !! 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
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พอบานใจกลา 
25 เมษายน 
แอดมินเดินทางบอยครับ(จากลานซักลางขึ้นไปช้ันสองตากผาบนระเบียง

ประจํา)...วันนี้เลยมาอาสาแนะนําทริคเล็กๆนอยๆ ในการพับผาเย่ียง The Flash ครับ.. 
ทําไดยังงี้แลว อยารีรอรีบเอาไปโชวแเมียเพื่อขอตังคแเพิ่มกันเลยจา ! 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo


 51 

พอบานใจกลา 
26 เมษายน 

# หลักสูตรขยี้ผาท่ีมีคราบเลือด ล01 
มีบางครั้งท่ีแอดมินแกลงเพล่ียงพลํ้า หลบไมแขวนเส้ือแหวกอากาศไมทัน

บาง โดนตะปบบาง แลวก็ไมรูตัว ไปนอนเกลือกกล้ิงบนท่ีนอน ทําใหคราบเลือดติดหมอน ติดผาปูท่ี
นอนบาง คราบเลือดนิดๆ อยาง นี้ อยาเอาไปซักแบบธรรมดานะครับ...แอดมินขอนําความรูท่ีเคย
ผานตามา และประสบการณแนิดๆ มา เลาสูกัน..คือบางบานราชสีหแใชเครื่องซักผา เอาไปใสในเครื่อง
ซักผาทันที อยางนี้นะ ไมมีทางเอาคราบเลือดออกหรอก เพราะบางทีเราไปต้ังอุณหภูมิน้ําอุนหรือน้ํา
รอนไว ความรอนทําใหแรเหล็กในเลือดอุนตัวขึ้น จะไปเกาะติด เนื้อผาแนนขึ้นกวาเดิมอีก...  

เอาน้ําเย็นนะครับ ใหน้ําไหลผานบริเวณท่ีมีคราบเลือดแลวใชสารขจัด
คราบท่ีมีสวนผสมของแอมโมเนียเอา อันนี้ใหไปดูในรานคาเอากันเองครับ...หรือเอาน้ํายาเช็ดกระจกก็
ได ลองสเปรยแดูบนคราบเลือด เอาแปรงสีฟในท่ีไมใชแลว ไปถูๆ ดู และเอาไปซักตามปรกติอยางท่ีเรา
เคยซักมากอนไฮโดรเจนเพอรแออกไซดแก็ใชไดเชนกัน และแอดมินก็แวบเคยอานเจอเอาผงหมักเนื้อท่ี
ทําใหเนื้อเป่ือย ซึ่งหาไดตามช้ันอาหารในซุปเปอรแนะครับ อันนี้ตองปลอยไวสักขามคืนเลย คอยเอามา
ดูวาคราบจางลงเหรอปูาว..อันท่ีรวดเร็วท่ีสุด นาจะเป็นน้ํามะนาว ปูายๆไป แลวรอสัก 5-10 นาที 
คอยเอาไปขยี้วาจะออกไหม...สวนใครมีทริคดีๆอันอื่น ก็ลองแนะนํากันดูก็ไดนะ ครับ...สาระดีๆ อยา
อมไว...เราตองรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ประกาศใหกวางนอยรูวาเรื่องอัน วิจิตรเลิศหรูอยางนี้ เสียใจดวย
นะ พวกเธอไมมีโอกาสไดทําหรอก...อาฮู อาฮู อาฮู..!! 

ปล.ถาคราบเลือดเรากองโตเกินไป อยาลังเลอยารีรอ รีบวิ่ งไปหาหมอ
หามเลือดกอนใหหยุดซะ แลวคอยมาวิเคราะหแเรื่องผาท่ีหลังนะครับ... 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
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3. งานดูแลรักษาบ้าน 

พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ FN-Fashion 
26 มีนาคม  
เราจักขามผานความรอนของเดือนไปดวยกันกับเตาปฎิกร "อารแคติกวอรแ

เตอรแเจนเนอเรเตอรแ พาวเวอรแแพทอเล็กซานเดรียที่ 12 พรั่นพรือ แลวหลาวจิโปมเดอะเกรททแศรันโู" 
ภูมิปใญหาแหงพอบานขี้รอน  
สุดยอดมากๆ ครับ 

 

 
 
ภาพที่ 4.9 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อใหขอมูลความรู 
 

4.1.3.2 เนื้อหาที่น าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเก่ียวกับเร่ืองของ

งานบ้านเพื่อความบันเทิง 

เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเพื่อความบันเทิง

เกี่ยวกับเรื่องของงานบานนั้น สวนใหญจะเป็นมุกตลก โดยการใชการเลนคํา ใชการพูดเสียดสี ประชด

ประชัน เกี่ยวกับเรื่องบทบาทหนาท่ีการทํางานบานของผูหญิงกับผูชาย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม
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ก็ได อีกท้ังยังใชรูปภาพประกอบ อยางเชน รูปถาย ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว เพื่อความตลก และ

บันเทิง ท้ังนี้เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิงท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา

บางเนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงการสรางความหมายของงานบานไป จนถึงการตอรองบทบาทการทํางาน

บานของผูชาย โดยสามารถแบงตามประเภทของงานบานได 4 ประเภท ดังนี้ 

1.งานอาหารการกิน 

พอบานใจกลา 
11 มีนาคม 
ตองฝึกฝนและอุทิศตนอยางยิ่งยวดครับ 
ถึงจะไดช่ือวาพอบานใจกลา 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ Debbie Wondermom Ch 
พอบานทานหนึ่ง ถึงกับดีใจมากสุดๆ จนเก็บอาการไวไมอยู เมื่อไดรับ

อนุญาตใหออกไปเลน น้ําประแปูงได...ถึงกับรีบเอาเส้ือลายดอกมาใสจนลืมกลัดกระดุมบนสุด แถมมือ
ไมส่ันเทาดวย ความต่ืนเตนปิติจนถวยชามหมอไหโดนน้ํายาลางจานกระฉอกใสอีกตางหาก.... 

 

 
 
ภาพที่ 4.11 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ FN-Fashion 
30 เมษายน 
เชาๆ ทําอาหารทานกันครับ 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo


 56 

2. งานเสื้อผ้า 

พอบานใจกลา 
14 มีนาคม 
อยาลืมเรื่อง ทําความสะอาดบาน ทําอาหาร และเป็นหัวหนาครอบครัว 

ดวยนะครับ!! 

 
 
ภาพที่ 4.13 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

จากภาพเนื้อหาขางตนเป็นเนื้อหาท่ีจับภาพมาจากเวปไซตแพันทิป ในภาพมี
การต้ังถามถึงความเช่ือในวัยเด็กวามีความเช่ือผิดๆ อะไรบาง ซึ่งมีคนเขามาแสดงความคิดเห็นวา
ความเช่ือผิดๆ ในวัยเด็กคือ ความเช่ือท่ีวาการซักผาเป็นหนาท่ีของภรรยา เนื้อหานี้แสดงใหเห็นวา
ความเช่ือผิดๆ ของผูชายแตเดิมทีเช่ือวาบทบาทงานบานของผูหญิง แตในปใจจุบันเรื่องของงานบาน
ไมไดเป็นบทบาทของผูหญิงฝุายเดียว ซึ่งทางแอดมินเองก็ไดใชคําบรรยายภาพนี้วา “อยาลืมเรื่องความ
สะอาดบาน ทําอาหาร และเป็นหัวหนาครอบครัว ดวยนะครับ!!” เป็นการเนนย้ําวาผูชายก็ตองมี
บทบาทในงานบานเชนกัน แมวาผูชายควรมีบทบาทหนาท่ีในการทํางานบาน แตผูชายยังคงเป็นเป็น
ผูนําหรือหัวหนาครอบครัวอยู 
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พอบานใจกลา 
20 มีนาคม 
เย่ียมมาก บ1ี 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของไออวน ใสแวน 
2 เมษายน 
แฟนนารักนะครับ ยิ้มสวยสูกลองซะดวยซิ 

 

 
 
ภาพที่ 4.15 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา 
6 เมษายน 

# คุณต๋ี กราฟฟิคดีไซเนอรแประจําเพจพอบานใจกลา หลังแตงงานไปเกือบ
หกเดือน ขอผงาดแสดงผลงานอหังการใหพระอาทิตยแรูหนอยนะครับ... 
 

 
 
ภาพที่ 4.16 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของNatt Nattaphol 
9 เมษายน  
แอดมินเอามือแตะรูป แลวเพงกสิณจับยามสามตาใหแลวนะครับ... 
รูสึกขนลุกเฉียบพลัน // ขอตัวไปเพงน้ําในกะละมงัใหจิตใจสงบสักครูนะ. 

 

 
 

ภาพที่ 4.17 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา 
13 เมษายน 
เมียไมเคยปิดกั้น 

 

 
 
ภาพที่ 4.18 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิงดานบน เป็นภาพผูชายกําลังเลน
ปารแต้ีโฟมกับสาวๆ ในวันสงกรานตแ สวนภาพลางเป็นภาพผูชายกําลังซักผา สะทอนใหเห็นถึงการ
ประชดประชันเรื่องการทํางานบานของผูชายวา ถาหากอยากเลนปารแต้ีโฟม หรือฟองสบูเลนได แต
ตองเป็นการเลนจากกะละมังซักผา หรือการทํางานบาน ออกไปเลนขางนอกบานไมได 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของนิติกร เฮงยศมาก 
24 เมษายน  
ขึ้นเนินคาสตรอลไปแลวครับ สวยมาก  
ขามลูกระนาดไปแลวโอโหเร็วจริงๆ 
เขาเสนชัยรีบไปซักผานี่เอง!!!  
แหมเ ทําไปได 
 

 
 
ภาพที่ 4.19 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

จากภาพเนื้อหาขางตนจะเห็นวาผูชายใสชุดเพื่อท่ีจะไปแขงมอเตอรแไซคแ แต
กลับตองมานั่งซักผา โดยมีผูหญิงถือสากคอยคุมใหทํางานบาน ซึ่งทาทางของผูชายดูเกรงกลัวภรรยา
จึงเป็นเนื้อหาท่ีสรางความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ Gem Weeraput 
Chadbunchachai 

25 เมษายน  
เด๋ียวสิเฮย  
แอดวามันไมใชแบบท่ีนายคิดนะสปารแตั้น!!! วันกอน ..คุณภรรยาบอกใหเอา

ผาท่ีซักเสร็จแลวไปตาก... ไมเห็นจะยาก โดวววว! 
 

 
 
ภาพที่ 4.20 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

จากภาพเนื้อหาขางตนแสดงใหเห็นถึงการประชดประชันและการตอรอง
ของผูชายในการทํางานบาน ซึ่งการตากผาท่ีถูกตองตองตากกับราวตากผา หรือใชไมแขวนตากผา แต
จากภาพการตากผานั้นตากโดยการเอาตะกราผาไปแขวน 
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พอบานใจกลา 
24 เมษายน 
คลาสสิกยิ่งนัก เลนกี่ทีก็ยังฮา... 
เครดิตคิดมุก เพจ #ลูกกวน 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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3. งานดูแลรักษาบ้าน 

พอบานใจกลา 
1 มีนาคม  
ธรรมะยอมชนะอธรรม..เอ฿!!..หรือยังไง? 

# สเตตัสรอผลสลากกินแบงรัฐบาล 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

จากภาพเนื้อหาขางตนเป็นการใชคําวา ธรรมะ กับ อธรรม มาทําเป็นมุก
ตลกเรื่องงานบาน โดยการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของภาพการแตูน เพื่อใหเกิดความตลก หรือ
บันเทิง โดยใชการแตูนผูชาย และผูหญิงในการดําเนินเรื่อง ซึ่งคําวา “ธรรมะ” มีความหมายในแงของ
คําส่ังท่ีผูหญิงเป็นคนออกคําส่ังใหผูชายเป็นคนทํางานบาน สวนคําวา “อธรรม” หมายถึงการตกลงวา
จะทํางานบาน 
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พอบานใจกลาไดแชรแรูปภาพของ Akkhrawin Insin 
26 มีนาคม 
หลังจากเพจพอบานใจกลา เอาเรื่องเมียเช็ดพื้นแลวสงมาให ขึ้นเพจแลว 

คาดวาทีมนครปฐม ยูไนเต็ด ตองเตรียมผูเลนสํารองตอนนี้เลยนะครับ !!  

# รูเทาไมถึงกาญจนแ  # ติดอยูแถวนครปฐม  # หิวอยากกินขาวหมูแดง         
 

 
 
ภาพที่ 4.23 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

จากภาพเนื้อหาขางตนเป็นเนื้อหาในเชิงเสียดสีเพื่อความบันเทิง โดยในภาพ
เป็นภาพท่ีผูหญิงกําลังนั้นขัดพื้น สวนผูชายเป็นคนช้ีนิ้วส่ังใหภรรยาทํา ภาพนี้สะทอนใหเห็นวางาน
บานการทําความสะอาดบานควรเป็นหนาท่ีของผูหญิง ซึ่งการทํางานบานจะทําก็ตอเมื่อมีคนส่ัง 
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พอบานใจกลาแชรแวิดีโอ 
3 เมษายน 
พริ้วมาก โอลิเวอรแคาหแนเดอะเกรททแคีปเปอรแนีโออารแมสตรองคแท่ี3ลูกพอ 
ระดับพอบานอยางพวกเราสอนไดทุกอยาง 
ส่ังไดทุกอยางอยูแลวครับ 
ยกเวน ฮึ่กๆๆๆโฮๆๆๆๆ 

 

 
 

ภาพที่ 4.24 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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4. งานเลี้ยงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัว 

พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ Nattawut Srimhok 
28 มีนาคม  
รอยยิ้มลักษณะอยางนี้ แอดมินคุนๆเคยผานมา..แบบมีเลศนัย มีนัยยะ มี

บริบท มี..อะไร..สักอยางนี้ละ...จําไมคอยจะได ! 

# ขนแขนแสตนดแอัพ  # พี่ปองครับ     
 

 
 
ภาพที่ 4.25 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของฟูก ท่ัวไทย 
5 เมษายน  
มีแคลเซี่ยมมมมมม 

 

 
 
ภาพที่ 4.26 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

จากภาพเนื้อหาขางตนเป็นภาพพอกําลังอุมลูก พรอมคําบรรยายภาพวา 
“มีแคลเซี่ยม” แตช้ันสินคาดานหนากลับเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแจึงดูขัดกับภาพ และคําบรรยาย
ภาพ 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo
https://web.facebook.com/powerofhusbands/?fref=photo


 70 

พอบานใจกลา 
28 เมษายน 
อยากไดสักตัวนะครับ 
ท่ีหนักคงเป็นเบา ฮึ่กๆๆๆ 

 

 
 

ภาพที่ 4.27 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา 
29 เมษายน 
ถือวามีความพยายาม 
แตก็ยังออนหัดครับ 
จะเป็นพอบานเพจนี้ตองซอม ซอม ซอม จนแข็งแกรง 
เขาใจตรงกันนะครับสปารแตั้น 

 

 
 
ภาพที่ 4.28 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
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พอบานใจกลา ไดแชรแรูปภาพของ FN-Fashion 
30 เมษายน 
เหลาพอบานใจกลาผูอุทิศกายและใจใหกับลูกนอย หัวใจคุณมันแข็งแกรง

มากๆ นับถือๆ 
 

 
 
ภาพที่ 4.29 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง 
 

4.1.3.3 เนื้อหาเก่ียวกับงานบ้านที่น าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้า

เพื่อการโฆษณา 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณาท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟน

เพจพอบานใจกลา ไมไดเป็นเนื้อหาท่ีพูดถึงการทํางานบานโดยตรง  แตเป็นเนื้อหาท่ีพูดถึงงานบาน

บางอยาง เพื่อประกอบสินคาหรือผลิตภัณฑแเพื่อการโฆษณา โดยนําเสนอในรูปแบบภาพการแตูนและ

ภาพเคล่ือนไหวเป็นหลัก โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณาสวนใหญจะเป็นการโฆษณา

สินคา หรือผลิตภัณฑแท่ีเกี่ยวกับการทํางานบาน เครื่องใชภายในบาน รานอาหาร ไปจนถึงการโฆษณา
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อสังหาริมทรัพยแ อยางคอนโดมิเนียม หากแบงตามประเภทของงานบานท่ีถูกใชในการโฆษณา 

สามารถแบงไดเป็นงานบาน 3 ประเภท ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1. งานอาหารการกิน 

พอบานใจกลาแชรแวิดีโอของ SizzlerThai 

4 เมษายน 
เมียดูยังไมทันจบก็มาเกาะแขงเกาะขาขอรองใหลงมือทําใหทานเย็นนี้ พอ

กําลังจะกาวออกนอกบานก็บอกใหซื้อผักมาทําสลัดดวย 
ไมพนหนาปากซอยเธอก็อยากกินสเต็กนุมๆ  
แอดมินนี่โกรธจนตัวส่ันเลยครับ 
กลับบานถอดรองเทาแลวเดินตรงไปหาแลวตะคอกดังๆ ดวยความกริ้ว

โกรธามากๆวา 
"ไปSizzlerเถอะนะตัวเอง" 
นี่แหละครับตองใหรูกันเสียบางวาใครคุมเกม  
#พาไปSizzler 

 

 
 

ภาพที่ 4.30 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา 
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พอบานใจกลา 
29 เมษายน 
นอกจากจะชวยผอนหนักใหเป็นเบา ใหแฟนลืมเรื่องหมกจานหมกชาม

และหมกงานบานอื่นๆ 
"LG รุน DUAL COOL" ยังชวยควบคุมแฟนท่ีกําลังหงุดหงิดถือไมแขวน

เส้ือรอลงทัณฑแ ใหเย็นเร็วดวยอีกละครับ..//  
ลืมใสถานรีโมตเรงใหเย็นเร็ว.. รอแปฺบนะเมียจเา(เหงื่อตก) สักพักแอรแก็จะ

เย็นเร็ว และสามารถควบคุมการใชพลังงานไฟฟูาไดดวยตัวเอง  
แถมมี LCD magic display ท่ีมีหนาจอ LCD สวยมองเห็นไดชัดเจน ท้ัง

ในเวลากลางวัน และกลางคืนอีกนะ..(ฟููว) 
 

 
 

ภาพที่ 4.31 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา 
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2. งานเสื้อผ้า 

พอบานใจกลา ไดแชรแวิดีโอของ Hygiene Thailand 

4 มีนาคม  
นี่แหละวันประกาศชัยชนะ!! 
แตไหนแตไร จะงานบานอื่นๆ ท้ัง กวาดบาน ถูบาน ก็มีเปุายิ้งฉุบผลัดกัน

ทําบางอะไรบาง มีแตงานยกขยะไปท้ิงนี่แหละท่ีกวางฮึดฮัดขัดขืน พูดแกตัวกับเราดวยน้ําเสียงอันส่ัน
เทาหวาดกลัววา "มันเหม็นอะ คุณเอาไปท้ิงใหหนอยสิ"  

เจอคลิป The Dress อันนี้เขาไปก็หมดทางหนีเลยทีรัก  ขนาดนองๆเคา
ลงไปสัมผัสใกลชิดกับรถขยะยังกลับมาหอมฟุูงแบบสตรอง  

ไปเลย วันนี้เวรทิ้งขยะเปียกเป็นของคุณ!!   
//แลวเมียก็เป็นThe Dress // สวนเราเป็นเดอะ เดด 

#TheDressThailand    #เขมมั่นใจ  #HygieneExpertCare           
 

 
 
ภาพที่ 4.32 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา 
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พอบานใจกลา 
24 มีนาคม 
วิวท่ียอดเย่ียม 
พลังมหานทีเจาพระยา 
ท่ีซึ่งวาตะและเมฆามาบรรจบกัน 
งานนี้บอกเลยวาเลเวลการตากผาของพี่ 99 สุขุมคัมภีรภาพถึงระดับ

กระบี่อยูท่ีใจอยางแนนอน  
ปล.สะพานยาวมาก เอาผาไปตากดีไหม? 

 

 
 
ภาพที่ 4.33 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา 
 

จากภาพตัวอยางเนื้อหาขางตนเป็นเนื้อหาในรูปแบบของการแตูนท่ีแอด
มินเพจสรางขึ้นมาเองเพื่อการโฆษณาโดยเฉพาะ มีการใชตัวละครผูชายกับผูหญิงในการดําเนินเรื่อง
เพื่อโฆษณาคอนโดมิเนียมแหงหนึ่ง โดยใชเนื้อหาเกี่ยวกับการทํางานบานประกอบการโฆษณาวา หาก
ซื้อคอนโดมิเนียมนี้ ทักษะในการตากผาของผูชายจะตองดีขึ้นแนนอน พอเห็นสะพานท่ีพาดยาวอยู
ตรงคอนโดมิเนียมนี้แลวก็อยากจะเอาผามาตาก  
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3. งานดูแลรักษาบ้าน 

พอบานใจกลา 
21 มีนาคม 
คนจะยิ่งใหญนั้นจะเป็นแคไผลูลมอยางเดียวไมได 
มันตองมีความทนทานตอส่ิงท่ีเขามาในชีวิตดวยครับ 
บอกตรงๆ วาเลเวลโนวิชแบบเธอยังออนดอยนัก 
ไมสามารถทําใหสามีผูเกงกาจหยุดทํางานบานไดหรอก 
ออนแอนากวางนอย ไปลางจานตอกอนนะ 

# อดทนและแข็งแกรงท้ัง4ฤดู# ราชสีทนได  # สีทนได     
 

 
 
ภาพที่ 4.34 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา 
 

จากภาพตัวอยางเนื้อหาขางตนเป็นเนื้อหาในรูปแบบของการแตูนท่ีแอด
มินเพจสรางขึ้นมาเองเพื่อการโฆษณาโดยเฉพาะ โดยใชตัวละครผูหญิงและสิงโตซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผูชายในการดําเนินเรื่อง เนื้อหานี้ตองการโฆษณาเกี่ยวกับสีทาบานท่ีมีความทนทาน จึงมีการ
เปรียบเทียบความทนของสี กับความอดทน และความอึดในการทํางาบานของราชสีหแซึ่งก็คือผูชาย 
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พอบานใจกลา 
1 เมษายน 
โทมินอยนารักจริงๆครับแถมยังรักความสะอาดอีกตางหาก  
นี่มันอนาคตกวางสาวที่เหลาชายผูมาดมั่นอยางพวกเราถวิลหาชัดๆ  
เห็นแบบนี้แลวก็อดไมไดท่ีจะอาบน้ําแตงตัวใหดูหลอเหลาแลวตรงไปสอย

โทมิ แฮปป้ี แอนดแ คลีน มาถูบานทําความสะอาดใหเมียพึงพอใจเสียหนอยแลว  
วาแตพี่ซูโมนี่เหมือนพอบานใจกลาแบบพวกเรานะครับ มีหนาท่ีทําความ

สะอาดอยางเดียวเลย 

# น้ําตาไหล 
 

 
 
ภาพที่ 4.35 รูปภาพเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา 
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4.2 ความคิดเห็นของผู้ชายเก่ียวกับเร่ืองงานบ้าน 
 

4.2.1 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายและการแบ่งประเภทของงานบ้านของ
งานบ้าน 

4.2.1.1 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้าน 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย

ของงานบาน จึงแบงความหมายของงานบานไดเป็น 2 ความหมายดังนี้ 
1. งานบาน คือ งานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดเป็นหลัก  
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางกลุมแรกไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย

ของงานบาน สามารถสรุปไดดังนี้ ความหมายของงานบาน หมายถึง งานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ 
รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ รวมถึงของใชสวนตัว 
อยางเชน งานปใด กวาด เช็ด ถู ซึ่งเป็นงานทําความสะอาดเพื่อดูแลรักษาบาน โดยงานบานนั้นถูก
จํากัดพื้นท่ีใหเป็นกิจกรรมท่ีอยูแตในพื้นท่ีของบริเวณรั้วบาน และเป็นงานท่ีกลุมตัวอยางไมอยากทํา
หากบานไมสกปรกแตตองทํา และงานบานยังเป็นงานท่ีไมกอใหเกิดรายได แตเป็นงานท่ีทําแลวบาน
สะอาดนาอยูขึ้น สงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

สวนเรื่องของการดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัว กลุมตัวอยางแรกเห็นวา เรื่อง
ของการดูแลไมใชงานบาน เนื่องจากงานบานจากท่ีกลาวไปขางตน กลุมตัวอยางแรกเห็นวางานบาน
คือกิจกรรมภายในบาน เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย เป็นกิจกรรมตอวัตถุส่ิงของ และเป็นเรื่องของการทําความ
สะอาดเป็นหลัก  อีกท้ังงานบานเป็นงานท่ีไมอยากทําและไมเต็มใจทํา จึงแตกตางจากการดูแล เพราะ
การดูแลลูก หรือสมาชิกในบานเป็นหนาท่ีหนึ่งเชนเดียวกับงานบาน แตเป็นหนาท่ีท่ีสําคัญของคนเป็น
พอหรือผูชาย กลุมตัวอยางจึงเต็มใจทํา เต็มใจดูแล  เพราะลูกและสมาชิกในบานนั้นกลุมตัวอยางเห็น
วาคือครอบครัวจึงมีความสําคัญกวางานบานท่ีเป็นเรื่องของสถานท่ี ท่ีอยูอาศัย ดังนั้นเรื่องของการ
ดูแลลูกและสมาชิกภายในบานนั้นจึงถูกแยกออกจากงานบาน  

ท้ังนี้จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท่ีแตงงานและมีลูกแลว ตางมีความคิดเห็น
เหมือนกันวาการดูแลลูกไมใชงานบาน แตหากเป็นงานท่ีเกี่ยวกับส่ิงของของลูก อยางการทําความ
สะอาดของเลนลูก ลางขวดนม การซักผาออม จึงจะเป็นงานบาน ดังนั้นจึงสรุปไดวาความหมายของ
งานบานสําหรับกลุมตัวอยางแรกงานบานเป็นงานท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีอยูอาศัย และส่ิงของเทานั้น ดัง
บทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“งานบานคือความรับผิดชอบตอสถานท่ีท่ีเราอยู แตความรับผิดชอบตอคนใน
ครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บานอาจจะเป็นทรัพยแสิน แตครอบครัวเป็นเรื่องของ
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จิตใจ ซึ่งท้ังสองส่ิงไมไดเป็นส่ิงท่ีแยกจากกันอยางชัดเจน ยังมีความเกี่ยวของกับ
อยูในเรื่องของจิตใจ เพราะถาหากบานสกปรกก็อาจมีผลตอจิตใจ อาจรูสึกไม
ดี”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“งานบานนาจะเป็นเรื่องของ household หมายความวา เส้ือผา ปใดกวาดเช็ดถู
ท้ังหลายนาจะเป็นเรื่องนี้ คําวาดูแลในท่ีนี้คือ ถาเกิดเป็นเส้ือผาของคุณพอคุณแม
ก็กลายเป็นวาเอาเส้ือผามาซักก็เป็นงานบานงานหนึ่ง แตถาความหมายวาดูแล
อาจจะเป็นการหาขาวหาน้ํา พาไปโรงพยาบาลหรือวา support ส่ิงท่ีเขาอยากได 
อันนี้คือนิยามคําวาดูแล สําหรับพี่กิจกรรมตอส่ิงของจะเป็นงานบานแตถากิจกรรม
กับคนจะเป็นการดูแล”(พี่บอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“งานบานคือการดู ดูแลบานใหนาอยู งานบานไมไดสําคัญถึงขนาดเป็นหนาท่ี  
เพราะพอพูดถึงหนาท่ีแลวเรารูสึกวามันเป็นอะไรท่ีสําคัญเกินไป อยางอาบน้ําเรา
อาบทุกวัน เราไมไดคิดวาเป็นหนาท่ี อยางกวาดบานถูบานเราก็ทํา พอเราอยาก
ทํา เรารูสึกวาทําแลวบานเราสะอาด อยูแลวมีความสุข”(พี่เอก, สัมภาษณแ, 14 
พฤษภาคม 2559) 
“งานบานเป็นสวนหนึ่งของชีวิต อาจจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ

ของแตละคน ผมมองวางานบานเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี และของใชสวนตัวเทา
นั้นเอง”(พี่อวน, สัมภาษณแ, 19 พฤษภาคม 2559) 

 
“งานท่ีไมกอใหเกิดรายได งานท่ีทําแลวเกี่ยวกับบาน เป็นการดูแลรักษาบาน เป็น
งานท่ีเกี่ยวกับภายในครอบครัว ไมไดไปงานแบบเวิรแค ท่ีเราไดคาตอบแทนแตเป็น
งานท่ีมันเป็นสวนหนึ่งของการใชชีวิตประจําวันของเรา ถาเราไมอยากอยูกับกอง
ฝุุนหรือกองเส้ือผาท่ีไมไดซัก เราก็ตองทํา มันไมเกิดรายไดแตเราตองทํา เพราะมัน
กระทบตอการใชชีวิตของเรา” 
“การดูแลลูกหรือคนในบานมันไมใชงานบาน เพราะผมมองวามันเป็นหนาท่ีท่ีตอง
ดูแลมันไมใชงานบาน มันคือหนาท่ีและมันคือส่ิงท่ีคุณจะตองทําอยูแลว เพราะ
หนึ่งคือเราตองดูแล การดูแลไมใชงาน งานคือส่ิงท่ีเราตองทําคือเป็นภาระแลวก็
ไมไดอยากทํา ซึงการดูแลผูใหญหรือการเล้ียงลูกไมใชภาระเราอยากทําอยากดูแล 
แตงานบานไมใชงานท่ีเราอยากทํา เพราะผมเช่ือวาถาบานทุกคนสะอาดก็คงไมมี
ใครอยากทํางานบานหรอก เราตองลางจานเพราะตองลาง ตองปใดกวาดเราตอง
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ปใดกวาด แตพอแม ผูใหญ ลูก เราอยากดูแลไมใชภาระ เพราะเขาคือครอบครัว”
(พี่บีม, สัมภาษณแ, 25 พฤษภาคม 2559) 
 
“งานบานคือหนาท่ีหนึ่งของคนในบานท่ีจะตองทํา เป็นส่ิงท่ีตองทําเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน ท่ีตองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในบานของเรา ท่ีเกี่ยวกับตัวบาน ส่ิง
ท่ีอยูในบาน การดูแลลูก ดูแลญาติผูใหญ มันเป็นหนาท่ีอยางหนึ่งของพอท่ีตอง
ดูแล การดูแลมันคือหนาท่ีไมใชงานบาน”(พี่ดิว, สัมภาษณแ, 4 มิถุนายน 2559) 
 
“งานบานคืองานท่ีเกี่ยวกับบาน เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยเป็นหลัก เกี่ยวกับเรื่องภายใน
บานภายนอกบาน เป็นเรื่องของการทําความสะอาด การทําบานใหนาอยู  สวน
การเล้ียงลูก และการดูแลสมาชิกในครอบครัวไมใชงานบาน แตเป็นหนาท่ีหรือ
เป็นส่ิงท่ีเราตองทํา งานบานเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบานมากกวา เป็นกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับบาน”(พี่เต, สัมภาษณแ, 5 มิถุนายน 2559) 

 
2. งานบาน คือ งานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ รวมถึงการดูแลลูกและสมาชิกในครอบครัว ท้ังนี้กลุม
ตัวอยางท่ีสองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของงานบานท่ีแตกตางออกไปจากกลุมแรก 

จากการสัมภาษณแพบวา กลุมตัวอยางท่ีสองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของงานบานไวแตกตางจากกลุมแรก โดยกลุมตัวอยางกลุมท่ีสองใหความหมายของงานบานวา คือ
งานท่ีเกี่ยวกับบาน ท่ีอยูอาศัย และเรื่องภายในบาน ไมเพียงแตงานบานคืองานท่ีเกี่ยวกับการทําความ
สะอาด แตยังรวมถึงเรื่องท่ีเกี่ยวกับครอบครัวอีกดวย ดังนั้นหากถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ี
สองถึงเรื่องการดูแลคนในครอบครัว กลุมตัวอยางกลุมท่ีสองจึงมีความคิดเห็นตางจากกลุมตัวอยาง
แรก กลาวคือ กลุมตัวอยางกลุมท่ีสองเห็นวาการดูแลลูกและสมาชิกในบาน เป็นหนึ่งในงานบาน 
เนื่องจากงานบานไมไดเป็นงานท่ียึดติดอยูแคกิจกรรมภายในบานเทานั้น แตงานบานยังเป็นเรื่องของ
ครอบครัว ซึ่งการดูแลลูกหรือสมาชิกภายในบานถือวาเป็นการดูแลครอบครัว ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“งานบานไมไดหมายความวาเป็นแคงานทําความสะอาด งานบานเลยหมายถึง
ครอบครัว งานท่ีครอบครัวตองทําดวยกัน แตไมใชการออกไปเท่ียว เชน วันนี้ตอง
สงอามาไปหาหมอ เราก็ตองดูวาบานฝใ่งแฟนวางมั้ย ถาบานฝใ่งแฟนไมวางเด๋ียวเรา
ไปให มันคือการท่ีครอบครัวสองครอบครัวมีธุระท่ีตองจัดการ”(พี่นัท, สัมภาษณแ, 
21 พฤษภาคม 2559) 
 



 82 

4.2.1.2 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อการแบ่งประเภทของงานบ้าน  
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน พบวากลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับประเภทของงานบานท่ีสามารถใชเกณฑแตางๆ ในการแบงประเภทของงานบานได 3 อยาง 
ดังนี้  

1. การแบ่งประเภทของงานบ้านโดยใช้ลักษณะของกิจกรรมที่ท า 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางแรกพบวา กลุมตัวอยางนี้ใชลักษณะของกิจกรรม

งานบานในการแบงประเภทของงานบาน จึงแบงงานบานไดเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) งานบานท่ี
เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยลักษณะของงานบาน จะเนนเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของบานเป็นหลัก 2)
งานบานท่ีเกี่ยวกับเส้ือผา อยางเชน การซักผา ตากผา รีดผา  3) งานครัวงานบานประเภทนี้จะมี
ลักษณะของงานบานเกี่ยวกับการทําอาหาร ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“คิดวางานบานนาจะมี 3 ประเภท ใชลักษณะกิจกรรมในการจัดประเภท คือ 
ประเภท 1 ดานท่ีอยูอาศัย (การทําความสะอาดบาน) ประเภท2 ดานเครื่องแตง
กาย (การซักผา รีดผา) และประเภทท่ี 3 ดานการกินอยู (การทําอาหาร) ทํานองนี้
ครับ ตอบแบบงายๆ”(พี่อวน, สัมภาษณแ, 19 พฤษภาคม 2559) 
“งานบานแบงเป็นหลากหลาย ลางจานก็อยางหนึ่ง รีดผาก็อยางหนึ่ง ถาจะใหแบง
ก็แบงเป็นงานทําความสะอาดบาน งานเกี่ยวกับครัว งานท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
เชน การรีดเส้ือ ตากผา ซักผา  อะไรท่ีมันเกี่ยวกับตัวเราเป็นหลัก”(พี่บีม , 
สัมภาษณแ, 25 พฤษภาคม 2559) 
2.การแบ่งประเภทของงานบ้านโดยใช้พื้นที่ในบ้านกับนอกบ้าน 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท่ีสองใชพื้นท่ีในบานและนอกบานเป็นเกณฑแในการ

แบงประเภทของงานบาน จึงแบงงานบานไดเป็น 2 ประเภทคือ งานบานท่ีทําอยูในบาน กับงานบานท่ี
ทํานอกบาน ซึ่งงานบานท่ีทําอยูในบานหมายความถึงงานบานทุกอยางท่ีทําอยูในบริเวณตัวบาน 
อยางเชน การซักผา การทําครัว การทําความสะอาดบาน สวนงานบานท่ีทํานอกบาน เป็นงานบานท่ี
ตองทําอยูนอกบริเวณของตัวบานแตยังอยูในรั้วบาน ซึ่งงานบานท่ีอยูนอกบานของกลุมตัวอยางนี้คือ 
การทําสวน เหตุท่ีกลุมตัวอยางนี้แบงงานบานออกเป็นสองประเภทดังท่ีกลาวมาขางตน เนื่องจากกลุม
ตัวอยางอิงมาจากประสบการณแในการทํางานบานของตนเองท่ีตองทํางานบานท่ีอยูบริเวณนอกบาน
อยางการทําสวนเป็นหลัก ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“หลักๆ ก็เป็นงานบานท่ีอยูในบาน กับงานบานท่ีอยูนอกบาน แตถาจะใหจัดเป็น
ประเภทยอยๆ ก็คงจะเป็นเป็นงานซักลาง เรื่องเส้ือผา แลวก็ทําความสะอาดบาน 
การทําสวน แลวก็ทําครัว ถาใหแบงนอกบานงานนอกบานก็จะเป็นการทําสวน ถา
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งานบานในบานก็จะเป็นเรื่องอาหาการกิน การทําครัว ซักผา แลวก็เรื่องการทํา
ความสะอาดบาน”(พี่เต, สัมภาษณแ, 5 มิถุนายน 2559) 
3.การแบ่งประเภทของงานบ้านโดยใช้ความถ่ีในการท างานบ้าน 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท่ีสามใชความถ่ีในการทํางานบานแบงประเภทของ

งานบาน จึงแบงงานบานออกเป็น 2 ประเภทคือ งานบานท่ีทําประจํา กับ งานบานท่ีนานๆ ทํา ซึ่ง
งานบานท่ีทําประจําจะเป็นงานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน อยางเชน กวาดบาน ถูบาน ลางจาน 
สวนงานบานท่ีนานๆทําทีจะเป็นงานบานท่ีไกลตัว อยางเชน ซอมอุปกรณแใชไฟฟูา ลางมุงลวด ซักผา 
เป็นตน ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“งานบานแบงเป็นสองประเภทละกัน งานท่ีจําเป็นตองทําเป็นประจํา กับงานท่ี
นานๆ ที อันแรกก็พวกกวาดบาน ถูบาน ลางจาน อันหลังก็พวกลางมุงลวด เปล่ียนหลอดไฟ ซักผา
อะไรพวกนี้”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 

4.การแบ่งประเภทของงานบ้านโดยใช้ความหนักเบาของงานบ้าน 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางนี้ กลุมตัวอยางใชความหนักเบาของงานบานเป็น

เกณฑแในการแบงประเภทของงานบาน จึงแบงงานบานไดเป็น 2 ประเภทคือ งานบานหนัก กับ งาน
บานเบา โดยงานบานหนักเป็นงานบานท่ีตองใชทักษะ และออกแรงในการทํามากกวางานบานอื่นๆ 
อยางเชน การขัดหองน้ํา การซอมแซมอุปกรณแในบานท่ีชํารุด สวนงานบานเบาเป็นงานบานท่ีไมตอง
ออกแรงในการทํามาก อยางเชน ซักผา รีดผา ซักผาออม ลางขวดนม กวาดบาน ท้ังนี้กลุมตัวอยาง
เห็นวางานบานท่ีหนักควรเป็นหนาท่ีของผูชายมากกวา เพราะผูชายมีแรงและทักษะในการทํามากกวา 
ดังนั้นงานบานเบาจึงเป็นงานของผูหญิง ท่ีผูหญิงสามารถทําได ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“ถาใหแบงประเภทของงานบานนาจะแบงได 2 ประเภท คืองานบานหนัก กับ 
งานบานท่ีเบา งานบานหนัก อยางเชน ขัดหองน้ํา ประเภทท่ีตองซอมแซมของ
ชํารุด อยางทอน้ํารั่ว งานท่ีตองใชแรงและทักษะมากๆ ก็จะเป็นงานหนัก สวนงาน
เบา ก็จะเป็นซักผา รีดผา ลางจาน ลางขวดนม ซักผาออม กวาดขยะ ถูบาน เก็บ
ของก็คืองานท่ีไมไดหนักมากผูหญิงสามารถทําได”(พี่ดิว, สัมภาษณแ, 4 มิถุนายน 
2559) 

4.2.2 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อบทบาทหน้าที่ในการท างานบ้าน 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการแบงบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานของผูชายและผูหญิง แบงไดเป็น 4 ประเด็นดังนี้ 
4.2.2.1 งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางกลุมแรก ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางนี้มีความคิดเห็น

ตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานวาเป็นบทบาทหนาท่ีของท้ังผูชายและผูหญิง เนื่องจากงานบาน
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เป็นงานท่ีตองทํารวมกันท้ังผูหญิง และผูชายไมไดเป็นหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง งานบานจึงเป็นงาน
หรือกิจกรรมท่ีผูหญิงและผูชายตางทํารวมกันได แตหากจะใหแบงหนาท่ีในการทํางานบานระหวาง
ผูหญิงกับผูชาย กลุมตัวอยางไมสามารถแบงไดอยางชัดเจนวางานบานประเภทไหนใครควรเป็นคนทํา 
แตกลุมตัวอยางจะแบงหนาท่ีในการทํางานบานตามความถนัดท่ีแตกตางๆ กันระหวางผูชายกับผูหญิง 
ท้ังนี้ความถนัดในการทํางานบานของผูชายและผูหญิงจากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางแรกยังพบวา มี
ความถนัดท่ีแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเห็นวาผูชายจะถนัดงานบานท่ีตองใชทักษะอยางการ
ซอมแซมเครื่องใชในบานท่ีชํารุด และงานบานท่ีตองออกแรงมากกวา สวนผูหญิงจะถนัดงานบานท่ี
ตองใชความละเอียดออนมากกวา อยางเชน การซอมแซมเส้ือผา การตากผา การรีดผา เป็นตน  

นอกจากกลุมตัวอยางแรกเห็นวา งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของท้ังผูชายและ
ผูหญิงแลว ยังเห็นวาผูหญิงมีความละเอียดออน จึงถนัดในการทํางานบานบางอยางท่ีตองใชความ
ละเอียดออนมากกวา และเห็นวาผูหญิงมีความบอบบางมากกวาจึงเหมาะในการทํางานบานท่ีไมตอง
ออกแรง และงานบานท่ีไมตองใชทักษะในการทํามาก อยางการซอมแซมอุปกรณแเครื่องใชภายในบาน 
ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“ก็อยางท่ีบอกวาเราไมไดคิดวางานบานเป็นส่ิงท่ีตองแบงหนาท่ีกัน แตจะมีคุยกัน
วาเธอลางจานนะ เด๋ียวเรากวาดบานถูบานให แตก็ไมไดแบงวาเธอตองรับผิดชอบ
ลางจานนะ สวนเราตองกวาดบานถูบาน ทํางานอะไรท่ีมันหนักๆ อยางรดน้ําใน
ความคิดเรามันไมจําเป็นตองแบงแบบนั้น มันเป็นความรับผิดชอบรวมกันมากกวา 
ใครวางก็ไปทํา ถาเขาอยากตัดหญาหรือทํางานหนักๆ เราก็ใหเขาทํา เพราะตอนนี้
สิทธิเสรีภาพผูหญิงเทาเทียมกับผูชายแลว”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 
2559) 
 
“งานบานขึ้นอยูกับความถนัดมากกวา คือถาใครถนัดอะไรก็ทําอันนั้นไมคิดวามัน
จะตองแบงแยกวางานนี้ตองเป็นของผูหญิงหรือของผูชาย ถาแฟนถนัดทํางานไหน
เราก็ใหเขาทํางานนั้น เพราะพี่คิดวาแตละคนมีความถนัดไมเหมือนกัน มันขึ้นอยู
กับความชอบหรือความถนัดของแตละคนวาใครชอบทําอะไร หรือไมชอบทําอะไร 
ก็ไมคิดวาผูหญิงจําเป็นจะตองเป็นแมศรีเรือน ทํางานบานทํากับขาว โดยสวนตัว
คิดวาผูชายผูหญิงมีความเทาเทียมกันนะครับ”(พี่เอก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 
2559) 
 
“ไมไดแบงแยกกันชัดเจนวาใครทําอะไร แตถาใครวางจะทําอะไร หรือถาอีกคนทํา
อีกอยางหนึ่ง อีกคนก็ไปทําอีกอยางหนึ่งไมไดแยกกันชัดเจน ในความคิดของผมก็
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จะไมใหเขาทํางานหนัก อันนี้เราก็จะทําเอง เพราะงานหนักมันตองใชแรงเยอะ
แลวบางทีคือแฟนเขาไมเหมาะท่ีจะมาลุกนั่งบอยๆ ก็อาจมีผลกระทบตอรางกาย
ผูหญิงได ดังนั้นก็เลยคิดวางานหนักผูชายควรจะทํา แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็คิดวาแบบเรา
ก็ไมไดจะทําแตงาหนักนะ งานเบาก็ทําได” 
“ผมวาไมวาจะผูหญิงหรือผูชายก็ทํางานบานไดหมด และไมควรจะแบงแยก แตที
นี้การถนัดของแตละคนบางทีมันไมเหมือนกัน ผูชายจะมีความละเอียดรอบคอบท่ี
ผูหญิงไมมี แตบางทีผูหญิงก็สูผูชายไมได อยางเชนงานท่ีตองใชแรงอยางขัด
หองน้ํา ผูชายก็นาจะทําสะอาดกวา ในทางกลับกัน การตากผา รีดผาความ
ละเอียดก็สูผูหญิงไมได อยางผมผมรูตัวเลยวาการรีดผา ผูชายรีดความประณีต
ความใสใจมันนอยกวาผูหญิง”(พี่ดิว, สัมภาษณแ, 4 มิถุนายน 2559) 
 
“งานบานไมไดตกลงหรือแบงกัน เราไมไดพูดกันหรอกวาเอทําอันนั้นอันนี้นะ แต
บางทีหองน้ําสกปรกเราก็ลาง ซึ่งเขาไมลางอยูแลว เพราะเขาขี้เกียจทํางานบาน
งานบาน คือ กิจกรรมของท้ังผูหญิงและผูชายท่ีตองทํารวมกัน คนในครอบครัว
ตองทํารวมกัน จะไดรูวาเขามีความคิดยังไง อยางกลับมาถึงถาแฟนเส้ือผากระจัด
กระจาย หรือวางของไมเรียบรอยก็จะถามวาเพราะอะไร เพราะบางทีเขาเครียด
กับงาน”(พี่นัท, สัมภาษณแ, 21 พฤษภาคม 2559) 
 
“จริงๆ แลวงานบานไมไดเป็นเรื่องของผูชายหรือผูหญิงหรอก ผมมองวาเป็นเรื่อง
ท่ีตองแชรแกันมากกวา ซึ่งงานบานถาจะใหแบงก็คงแบงกันตามความถนัดใครถนัด
อะไรก็ทําอันนั้น ซึ่งผมเองก็ทํางานบานไดเกือบทุกอยางนะ อยางซักผา กวาดบาน  
ทําอาหาร แตหลักท่ีผมทําจะเป็นทําสวนมากกวา สวนเรื่องงานบานภายในบานจะ
ใหภรรยากับจางแมบานมาทํา ท่ีจางแมบานเพราะมาชวยแบงเบาภาระเรื่องงาน
บานและก็จางมาชวยเล้ียงลูก”(พี่เต, สัมภาษณแ, 5 มิถุนายน 2559) 
4.2.2.2 งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ชายที่สามารถท าคนเดียวได้ 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางกลุมท่ีสองผูวิจัยพบวา กลุมตัวอยางนี้มีความ

คิดเห็นตอเรื่อบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานท่ีแตกตางออกไปจากกลุมแรก เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้
เห็นวางานบานเป็นงานท่ีสามารถทําคนเดียวได ไมไดเป็นหนาท่ีหลักของผูหญิงอยางท่ีสังคมคาดหวัง
ไววาผูหญิงท่ีดีจะตองเกงเรื่องงานบาน แตผูชายก็สามารถทํางานบานไดเพียงคนเดียว ซึ่งกลุมตัวอยาง
นี้อาจเห็นวางานบานไมไดเป็นงานท่ีหนักหรือยุงยากท่ีตองชวยกันทําอยางตัวอยางแรก จึงสามารถทํา
ไดเพียงคนเดียว ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 
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“จริงๆ แลวอาจจะผลัดกันคนละชาติ ชาตินี้พี่ทํากอนแลวแฟนพี่คอยทําชาติหนา 
งานบานเป็นงานท่ีไมตองชวยกัน พี่สามารถทําคนเดียวไดหมด เพราะวาเรา
อาจจะทําเร็ว เราอยากใหพื้นสะอาด เราก็ทําใหมันจบๆ ไปก็เลยคิดวาทําเองดีกวา 
ไมไดยุงยากอะไร”(พี่บอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
4.2.2.3 งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้หญิง  
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางกลุมท่ีสาม ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางนี้มีความ

คิดเห็นแตกตางกลุมตัวอยางสองกลุมแรกอยางชัดเจน เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้เห็นวาเดิมทีงานบาน
เป็นบทบาทหนาท่ีหลักของผูหญิง เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้เห็นวาผูชายและผูหญิงมีบทบาทหนาท่ี
แตกตางกัน ทําใหมีการแบงบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องงานบานไวอยางชัดเจน โดยกลุม
ตัวอยางนี้เห็นวาผูชายมีบทบาทหนาท่ีหลักในพื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีนอกบาน กลาวคือ ผูชายมี
หนาท่ีหลักในการทํางานหามาเล้ียงดูครอบครัว ดังนั้นบทบาทหนาท่ีในบาน โดยเฉพาะเรื่องงานบาน
จึงเป็นหนาท่ีหลักของผูหญิง กลาวคือผูหญิงควรทํางานบานเป็นหลัก โดยกลุมตัวอยางยังเห็นวาผูหญิง
มีความถนัดในการทํางานบานมากกวาผูชาย และผูหญิงมีความเต็มใจในการทํางานบานเพียงคนเดียว 

ท้ังนี้ท่ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเชนนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวาเป็นเพราะ
จารีตหรือคานิยมด้ังเดิมของสังคมไทยท่ีหลอหลอมกลอมเกลา อันนําไปสูการกําหนดบทบาทของ
ผูหญิงวางานบานเป็นหนาท่ีหลักของผูหญิง ประกอบกับกลุมตัวอยางนี้เป็นกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป ซึ่งมากกวากลุมตัวอยางสองกลุมแรกท่ีกลาวมาขางตัน จึงเป็นไปไดวาอาจมีความคิดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีของผูชายและผูหญิงแบบเดิมอยู ทําใหเห็นวางานบานเป็นงานของผูหญิงเทานั้น ดังบท
สัมภาษณแตอไปนี้ 

“ผมคิดวานาจะเป็นงานท่ีตองชวยกันแตคิดวาผูหญิงตองเป็นคนดูแลเป็นหลัก 
อาจจะเป็นเพราะวาคานิยมหรือความคิดแบบด้ังเดิมท่ีมองวาผูหญิงตองดูแลเรื่อง
บาน ความสะอาด ความเป็นอยูแตวาผูชายควรทําหนาท่ีหลักในการหาเงินมาดูแล
คนในครอบครัว ผมก็เลยรูสึกวางานบานเป็นงานหลักของผูหญิง” 
“ผมคิดวาผมไมสามารถท่ีจะเป็นคนทําอยูคนเดียวได ดวยความคิดท่ีผมบอกวา
งานบานควรจะเป็นหนาท่ีหลักของผูหญิง โอเคละพูดต้ังแตตนวาเป็นเรื่องท่ี
ชวยกัน แตหนาท่ีหลักตองเป็นของผูหญิง ดังนั้นถาภรรยาผมทํางานบานไมเป็น 
ผมก็ไมโอเคท่ีผมตองทําอยูคนเดียว ถาเขาทําไมเป็นก็ทํายังไงก็ไดใหเขาเริ่มทํา”(พี่
อวน, สัมภาษณแ, 19 พฤษภาคม 2559) 
 
“ภรรยาผมดวยความท่ีเขาทํามาแตแรกแลว เขาอยูบานเขาก็ทํามาวันหนึ่งพอเขา
แตงงานมันก็คงเป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันของเขาไปแลวท่ีเขาตองทํา เขาก็จะ
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ไมรูสึกวาเดือดเนื้อรอนใจอะไร เพราะเมื่อกอนเขาก็อยูหอพัก อยูคนเดียวเขาก็
ตองทําอยูแลว แตผมคือเป็นคนกรุงเทพฯ อยูกับครอบครัวทําบางไมทําบางพอได
ภรรยาท่ีเขาเป็นคนท่ีทํางานบานมาตลอดก็เลยลงตัว” 
“งานบานไมเป็นงานของผูชาย ผมเขาใจวามันมาจากจารีตซึ่งธรรมเนียมท่ีมันมี
มากนานท้ังสังคมไทยสังคมจีนมันก็เลยทําใหความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องงานบานถูก
ปลูกฝใงมาเป็นอยางนั้น ก็เลยมองวางานบานเป็นงานของผูหญิงมากกวา เพราะใน
สมัยกอนผูชายจะไปทํางานหาเงินนอกบาน พอตอมาการท่ีผูชายหาเงินอยางเดียว
มันไมเพียงพอ ผูหญิงจึงตองออกไปทํางานนอกบาน พอผูหญิงออกไปทํางานนอก
บานจึงเกิดคําถามวาหนาท่ีนี้ควรเป็นของใคร ท้ังท่ีแตกอนมันไมไดมีประเด็นนี้
เกิดขึ้นเลย”  
“จริงๆ แลวถาเราฐานะดีพอ เรามีความพรอมในบานหลังหนึ่ง คนท่ีควรทํางาน
นอกบานควรมีแคคนเดียว จะเป็นใครก็ไดผูหญิงหรือผูชาก็ได อีกคนหนึ่งก็ควรท่ี
จะอยูบานทํางานบานทํางานบาน และดูแลลูก นั่นหมายความวาครอบครัวจะเติม
เต็ม เพราะวาถาสองคนทํางานนอกบานเหนื่อยดวยกันท้ังคูกลับมาคุยกันก็จะมี
ปใญหา แลวปใญหาก็จะไปถึงลูก ซึ่งผมมองวาสังคมเราถูกออกแบบมาใหหารายได
คนเดียว แตมันจะตองเพียงพอ”(พี่บีม, สัมภาษณแ, 25 พฤษภาคม 2559) 
4.2.2.4 งานบ้านเป็นงานที่สามารถจ้างคนอื่นมาท าแทนได้ 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน ผูวิจัยไดพบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

บทบาทหนาท่ีในการทํางานบาน กลาวคือ งานบานนั้นไมไดเป็นงานของผูชายหรือผูหญิงท่ีตองมาแบง
หนาท่ีกันทําอีกตอไป หากเรามีฐานะทางการเงินท่ีมากพอในการจางคนอื่นมาทําแทนได เราก็สามารถ
เลือกจางคนมาทําหนาท่ีงานบานแทน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันในการจางคน
มาทํางานบานแทน นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังเห็นวางานบานนั้นเป็นงานท่ีเหนื่อย จึงเป็นงานท่ีไม
อยากทํา หากมีกําลังในการจางคนมาทําแทนก็อยากจาง เป็นการใชเงินในการแกปใญหาการทํางาน
บาน อีกท้ังการจางคนอื่นมาทํางานบานแทนนอกจากจะเป็นการแบงเบาภาระในการทํางานบานแลว
ยังทําใหมีเวลาในการไปทํางานอยางอื่นเพิ่มข้ึนอีกดวย ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้  

“รูสึกวางานบานจางคนใชไดไหม เพราะในบางอารมณแในชวงท่ีงานมันเยอะ
หมายถึงงานประจําเราเยอะ แลวบางทีเราไมไดทํางานบานเป็นเดือนเลยนะ แค
กวาดหองอะ ผมนี่รวงเต็มหองเลย เรามองไปก็แบบควรจะกวาดไดแลวนะ บางที
ก็ปลอยไปเป็นเดือน บางทีเราขี้เกียจทํา มันไมใชงานหนัก แตบางทีเรางานเยอะ 
เราเคยคิดนะ ถาเกิดเรามีครอบครัว เราก็อยากใหมีคนมาคอยชวยเราเรื่องงาน
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บานก็คงดีเหมือนกัน คือใชเงินฟาดหัวคน ปใญหางานบานถาไมพอใจก็ไปโขกสับ
กับคนนั้น”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“ถารวยพี่ก็จาง อาจสรุปไดวาท่ีทุกวันนี้เราตองทํางานบาน เพราะไมมีใครมาทําให 

ถาวันหนึ่งเราเลือกไดก็อยากใหคนอื่นทํา ถาเราใชเงินแกปใญหานี้ไดก็ใชเงินแกปใญหานี้ไป”(พี่บอย, 
สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 

 
“ถาคนท่ีมีฐานะเขาไมตองทํางานบานก็ไดจางคนมาทํางานบานก็ได สามีภรรยาก็
อาจจะไมจําเป็นตองมีท้ังพอบาน แมบานเลย เรามีแมบานอาชีพ แตถาบานไหน
ไมพรอมเราก็ตองทําเองเป็นเรื่องปกติครับ”(พี่บีม, สัมภาษณแ, 25 พฤษภาคม 
2559) 

 
“ผมวาบางอยางมันไมจําเป็นตองจาง แตบางอยางถาเรามีกําลัง จางเขาทําก็ทําให
เรามีเวลามากขึ้นก็จางได อยางเชนงานท่ีเกี่ยวกับของสวนตัวจะทําเองอยางพวก
หองนอน แตอะไรท่ีมันเป็นของท่ัวๆ ไปภายในบานท่ีมันอยูตามบานท่ัวไปก็
สามารถจางใหเขาทําไดใครก็ทําได”(พี่ดิว, สัมภาษณแ, 4 มิถุนายน 2559) 
 
“เรื่องงานบานภายในบานจะใหภรรยากับจางแมบานมาทํา ท่ีจางแมบานเพราะ

มาชวยแบงเบาภาระเรื่องงานบานและก็จางมาชวยเล้ียงลูก”(พี่บีม, สัมภาษณแ, 25 พฤษภาคม 2559) 
4.2.3 ความคิดเห็นของผู้ชายเก่ียวกับประสบการณ์การท างานบ้าน 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณแในการ

ทํางานบานท่ีแตกตางกัน เนื่องมาจากสถานภาพท่ีแตกตางกัน จึงสามารถแบงพฤติกรรมการทํางาน
บานของกลุมตัวอยางไดเป็น 3 กลุม ดังนี้  

4.2.3.1 ท างานบ้านเพราะเป็นคนโสด 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายโสดซึ่งเป็นผูชายท่ีไมมีแฟน กับผูชายท่ี

มีแฟนแลวแตยังไมไดแตงงาน ซึ่งกลุมตัวอยางกลุมนี้จะอาศัยอยูกับครอบครัว หรืออยูคนเดียว ทําใหมี
ประสบการณแในการทํางานบานหลากหลายประเภท อยางเชน งานดูแลรักษาบาน งานเส้ือผา งาน
อาหารการกิน เป็นตน สะทอนใหเห็นวาผูชายโสดมีความจําเป็นท่ีตองทํางานบานอยางหลีกเล่ียงไมได 
ถึงแมจะไมอยากทํา แตดวยความท่ีตองอยูคนเดียวไมมีใครชวยหรือทําใหเลยจําเป็นตองทํางานบาน
ตางๆ ดวยตัวเอง ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 
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“ทําทุกอยางเองต้ังแตเด็กแลวครับ มันเหมือนกับตองทํา เพราะบานไมมีคนใช 
เราก็เลยลองทํา แลวอีกอยางบานเรามีผูหญิง 2 คน คือมีแม และพี่สาว(สมัยเด็ก) 
พอโตขึ้นมาอยูคนเดียว การอยูคนเดียวก็ตองทําทุกอยางอยูแลวแหละ งานบาน
ทุกอยางเราก็ตองรับผิดชอบเองท้ังหมด แลวอีกอยางคือตอนเด็กเราไปอยูหอ ดวย
ความท่ีอยูหอเราตองรับผิดชอบการใชชีวิต เราอยูหอเราก็ตองทําเองอยางซักผา 
แลวก็ตองมีความรับผิดชอบตอสวนรวม อยางการทําความสะอาดหอพัก ทุกคน
ตองทําอยูแลว แบงเวรกันทํา พอกลับมาบานก็เลยติดนิสัยท่ีตองทําความสะอาด
กลับมาดวย อีกอยางอยางท่ีบอกวาบานเรามีผูหญิง 2 คน จะใหเขาไปทํางาน
หนักๆ ก็คงไมไหว ผูชายก็ตองรับผิดชอบ”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“งานบานหลักๆ ก็จะเป็นคุณแม กวาดบาน ถูบาน พออยูบานเหมือนกันแตไมได
ทํางานบาน ไมทําเลยถาแมอยูจะมีชวงท่ีแมไมอยู ถาพี่อยูพี่ก็จะทําแทน เต็มท่ีพอ
เขาก็จะทําเรื่องเส้ือผาของเขาเอง ซักผาของเขาเอง แตเรื่องกวาดบาน ถูบานก็จะ
เป็นพี่ทํา เพราะเราตองอยูคนเดียว พึ่งตนเองทําใหเราตองทําทุกอยางเลย”(พี่
บอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“พี่อยูคนเดียวครับ อยูคอนโดเลยตองทําทุกอยางครับ เชน กวาดบาน ถูบาน ซัก

ผา ลางจาน”(พี่เอก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
4.2.3.2 ท างานบ้านเพราะแต่งงานมีครอบครัว 
จาการสัมภาษณแกลุมตัวอยางกลุมท่ีสองซึ่งเป็นผูชายท่ีแตงงานแลวพบวากลุม

ตัวอยางนี้กอนแตงงานไมมีประสบการณแในการทํางานบาน เนื่องจากตอนอยูกับครอบครัวกอน
แตงงานมีคนทํางานบานให แตเมื่อแตงงานแลวตองแยกมาอยูขางนอก ไมมีใครทํางานบานให กลุม
ตัวอยางนี้จําเป็นตองทํางานบานเอง แตไมไดมีประสบการณแการทํางานบานท่ีหลากหลายเทากับกลุม
ตัวอยางท่ีเป็นผูชายโสด เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้มีภรรยาคอยชวยเหลือในการทํางานบาน ดังบท
สัมภาษณแตอไปนี้ 

“กอนแตงงานพี่ไมทําเลย จานไมลาง ผาไมซัก ก็จะมีแมบานเป็นคนงานทําให แต
พอมีแฟนแตงงานแลวก็เริ่มทํางานบาน เชน ทํากับขาว กวาดบานถูบาน เอาผาไป
ซักก็จะชวยกันทํา แตสวนใหญเราเป็นคนทํา เพราะรู สึกวาไมอยากเห็นบาน
สกปรก เชน เขาเปุาผมแลวผมรวง เราเห็นก็แบบไมไดก็ตองทํา”(พี่นัท, สัมภาษณแ, 
21 พฤษภาคม 2559) 
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“กอนแตงงานผมเป็นคนไมทํางานบาน แตพอแตงงานแลวก็เริ่มทํางานบานบาง  
เพราะผมแยกมาอยูกับคูสมรสสองคน ดังนั้นก็ตองชวยกันทํา ผมก็อาจจะดูแล
เรื่องเอาผาใสเครื่องซักผา ตากผา สวนแฟนจะดูแลเรื่องการทําความสะอาดบาน
เป็นหลัก คือหนาหนาเรื่องงานบานหลักๆ ของผมคือ ซักผาตาก เป็นท่ีคูสมรสผม
เป็นคนกําหนดมากกวา คือเขาใหทําแคนี้ อยางอื่นเขาทําเอง” 
“พอแตงงานเราแยกมาจากครอบครัวใหญ หลังแตงงานทํางานบานมากขึ้นกวาอยู
คนเดียวไหม ก็มากกวา เพราะวามันก็มีลูกงานบานท่ีจะตองทําเลยมากขึ้น 
อยางเชน ซักผาออม ลางขวดนม เก็บของ กวาดบานถูบานไมใหฝุุนเกาะ เพราะ
เด๋ียวลูกไปจับนูนจับนี่  แลวก็เช็ดของเลน ลางของเลน ใหสะอาดอยูตลอด 
เพราะวาเวลาเด็กโดยสัญชาตญาณของเด็กชอบเอาของเขาปาก เราก็เลยตองทํา
ความสะอาดบอยๆ อยางผาขนหนู เส้ือผา ผาออมของเขาก็ตองซักบอย เพราะวา
เขาจะเอาเขาปากมันจะมีฝุุนเยอะขึ้น”(พี่อวน, สัมภาษณแ, 19 พฤษภาคม 2559) 
4.2.3.3 ไม่ท างานบ้านเพราะแต่งงานแล้วมีภรรยาท าให้ 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางกลุมท่ีสามพบวา กลุมตัวอยางนี้มีความแตกตางใน

เรื่องของประสบการณแทํางานบานจากกลุมตัวอยางท่ีหนึ่งและสอง แมวากลุมตัวอยางนี้จะแตงงานมี
ครอบครัวแลวก็ตาม ซึ่งกลุมตัวอยางนี้กอนแตงงานนั้นมีประสบการณแ ในการทํางานบานเหมือนกับ
ผูชายโสด กลาวคือเคยทํางานบานหลากหลายประเภท แตพอแตงงานมีครอบครัวแลวกลุมตัวอยางนี้
กลับเลือกท่ีจะไมทํางานบานเลย เนื่องจากมีภรรยาคอยทํางานบานใหทุกอยาง ดังบทสัมภาษณแ
ตอไปนี้ 

“พอเราแตงงานเราก็สบาย เพราะมีคนทําให ภรรยาคอยทําให ภรรยาผมดวย
ความท่ีเขาทํามาแตแรกแลว เขาอยูบานเขาก็ทํามาวันหนึ่งพอเขาแตงงานมันก็คง
เป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันของเขาไปแลวที่เขาตองทําเขาก็จะไมรูสึกวาเดือดเนื้อ
รอนใจอะไร เพราะเมื่อกอนเขาก็อยูหอพัก อยูคนเดียวเขาก็ตองทําอยูแลว แตผม
คือเป็นคนกรุงเทพอยูกับครอบครัวทําบางไมทําบางพอไดภรรยาท่ีเขาเป็นคนท่ี
ทํางานบานมาตลอดก็เลยลงตัว”(พี่บีม, สัมภาษณแ, 25 พฤษภาคม 2559) 

4.2.4 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อเร่ืองของงานบ้านที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
พ่อบ้านใจกล้า  

4.2.4.1 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า 
จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน มีความคิดเห็นตอเฟซบุ฿กแฟนเพจ

พอบานใจกลาเหมือนกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางเห็นวาเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเป็นเฟซบุ฿กแฟน
เพจ เพื่อความบันเทิงท่ีนําเสนอเรื่องราวของในเชิงตลกขบขันของคูสามีภรรยา โดยสะทอนเรื่องจริง
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ของชีวิตคูเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว รวมไปถึงเรื่องของการทํางานบานของผูชาย ซึ่งอาจจะมาจาก
เรื่องจริงหรือไมก็ได ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงเขามาเสพเพจนี้เพื่อความบันเทิง และคลายเครียดโดยใช
การเสียดสี ประชดประชัน การเลนคํา หรือมุกตลกขบขัน ถึงแมวาเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลามี
การใหขอมูลเกร็ดความรูเกี่ยวกับงานบาน มีกลุมตัวอยางบางคนนําขอมูลนั้นมาใชในชีวิตจริงหากตรง
กับส่ิงท่ีตนเองสนใจ ในขณะท่ีกลุมตัวอยางบางคนไมไดนํามาประยุกตแใชในชีวิตจริง เนื่องจากกลุม
ตัวอยางเห็นวาแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน เพราะฉะนั้นเนื้อหาท่ีเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ
กลานําเสนออาจไมใชส่ิงท่ีนํามาประยุกตแใชในชีวิตจริงของกลุมตัวอยาง ดังบทสัมภาษณแตอไปนี้ 

“เราไมรูวาชีวิตจริงเขาเกิดขึ้นจริงหรือเปลา แตเรารูสึกวาเราอานแลวตลก อาจจะ
เอาเรื่องจริงของเขามาทําใหตลกก็ได หรือเขาอาจจะเป็นนักเขียนบทท่ีเขียนเรื่อง
ขึ้นมาแลวทําใหสนุกก็ได แตแครูสึกวาในมุมของคนเสพส่ืออานแลวเรามีความสุข 
จากเนื้อหาท่ีมีอยู” 
“เรามองวาเพจนี้เป็นเพจตลกเพจหนึ่ง แคเขาวาเสพใหอารมณแดี คงไมไดแบบ
ซีเรียสวาเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของคนนั้นคนนี้ ตลก คือ มันเหมือนกับเป็นเพจท่ี
คลาดเครียด ไมไดมีเนื้อหาท่ีเจาะจงทางใดทางหนึ่ง มันเป็นเพจท่ีพูดถึง เลา
เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโจ฿กๆ ระหวางสามีกับภรรยา ก็เหมือนกับมีตัวละคนตัวหนึ่ง
ท่ีสามีดูจะกลัวภรรยามาก และก็จะมีเรื่องโจ฿กๆ มาเลาสูกันฟใง เขาไปอานคอม
เมนทแก็ขํา”  
“เขาไปอานเพราะความบันเทิงลวนๆ เลย เพราะเราเช่ือวาแตละครอบครัวแตละ
คู แตละคน แตละสังคมมันมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง คืออาจจะมีสวนท่ี
เหมือนกันบางสวนท่ีตางกันบาง แตถาพูดถึงโดยรวมคือตางกัน แตละครอบครัวไม
เหมือนกันหรอก สังคมก็ เหมือนกัน แตละคนท่ีเราคบกันก็ ไมเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นเราไมสามารถบอกไดวา ส่ิงท่ีพอบานบอกเอามาโพสลงในเพจแลวมี
คนชอบมากๆ กดไลคแมากๆ มันคือส่ิงท่ีใชสําหรับชีวิตเรา เรื่องในครอบครัวเป็นส่ิง
ท่ีคนในครอบครัวตองเรียนรูกันเอง  และหาทางแกไขกันเอง มันอาจจะมี
คําแนะนําหรือความรูมา support ส่ิงท่ีเราจะตัดสินใจในครอบครัว แตก็ไมได
หมายความวานั่นเป็นตัวชี้แนะวาเราจะตองทําแบบนั้น เรายังใหความสําคัญกับส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นจริงมากกวาส่ิงท่ีคนอื่นบอก”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“จุดเดนคือเรื่องท่ีผูชายสวนใหญเจอแตไมคอยไดเอามาคุยกัน อาจจะไมไดจริง

ท้ังหมดแตก็เป็นเรื่องท่ีผูชายตองเจอมาบาง”(พี่บอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
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“ผมรูสึกวาเพจนี้คงเป็นเพจท่ีมีเนื้อหาบันเทิง เชิงประชดประชันคนท่ีกลัวภรรยา
ผมคิดวาตอนแรกประเด็นหลักนาจะสะทอนชีวิตของผูชายท่ีสมรสไปแลว แต
หลังๆ ผมคิดวาเพจนี้นาจะนําเสนอเรื่องเพื่อความบันเทิงมากกวา ใหรูสึกเฮฮา
ตลกมากกวา”(พี่อวน, สัมภาษณแ, 19 พฤษภาคม 2559) 
 
“ความตลก เอามุกในครอบครัวมาเสียดสี แต เป็นมุกตลกท่ีเกิดขึ้นจริง แตมันก็
เรื่องจริงท่ีเกิดขึ้น เป็นเรื่องของคนมีแฟนก็ได บางทีเรามีแฟน อยางเชน ขอแฟน
ไปกินเหลาอยางเนี่ย คือตอนเด็กขอแมไปเท่ียววายากแลว แตขอแฟนไปกินเหลา
ยากกวา มันเป็นเรื่องของคนมีแฟนก็ได แตกลุมเปูาหมายของเขาคือคนมีครอบ
ครับ ดวยรูปแบบของเพจเขา แคมีแฟนก็เขาใจเพจนี้แลวอะ”(พี่นัท, สัมภาษณแ, 
21 พฤษภาคม 2559) 
“ผมอานอยางเดียวไมกดไลคแครับ มีครับ อยางเชน เป็นเรื่องโพสของเขาท่ีพูดเรื่อง
ความฝในของผูชายวาอยากมีรถ ผูชายตองมีรถท่ีเกี่ยวกับรักความเร็ว แตความเป็น
จริงแลวอีกรูปหนึ่งมีผูหญิงนั่งอยูในรถดวยแลวบอกวาอยาขับเร็วนะ ซึ่งเนื้อหานี้
มันสะทอนความจริงในชีวิตของผมอยางหนึ่ ง ซึ่งในชีวิตความเป็นจริงแฟนผมก็
ชอบแตงรถแบบคิขุ ไมไดเนนเหมือนเราท่ีเนนความเร็วหรือดูเท ตรงนี้หล ะท่ีดู
เหมือนวาจะใกลเคียงและชอบอันนี้มากท่ีสุด”(พี่อวน, สัมภาษณแ, 19 พฤษภาคม 
2559) 
 
“เป็นเพจท่ีนาสนใจเพราะเคามีสาระและความบันเทิงอยูในตัว แซวภรรยา เป็น
มุกแซว คือไมไดสาระจเาแลวก็ไมไดบันเทิงโดยท่ีไมมีสาระเป็นเพจท่ีนาสนใจ มี  
gag มีมกุ อะไรที่มันตลกๆ เพราะเป็นเพจท่ีคลายเครียดไดระหวางวัน เขาใจวามัน
เป็นลักษณะของคอมมูนิต้ีของคนท่ีมาเลนสนุกกับคอนเทนทแหนึ่งมากกวา แบบวา
คอนเทนทแนี้สนุกดีมันเป็นการสรางคานิยมแบบหนึ่งขึ้นมา เป็นคานิยมท่ีแบบ
ผูชายก็ทํานูนทํานี่ คอยดูแลผูหญิง ยอมผูหญิง”(พี่เอก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 
2559) 
 
“มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกร็ดความรูดวยหรอ พี่เห็นมีแตเรื่องท่ีตลกๆ แตถาเห็น
ขอมูลท่ีใหความรูเราก็จะเขาไปอานนะ ถาเป็นส่ิงท่ี เราสนใจอยู ณ ตอนนั้นวา
อยากทําความสะอาดบานแบบนี้ ซักผาเป้ือนแบบนี้ตองทํายังไง ถาตอนนั้นอยากรู
ขอมูลพี่ก็จะเขาอาน เมนูนี้ทํายังไง ถาเป็นส่ิงท่ีเราสนใจพี่ก็จะเขาไปอาน แตท่ีพี่
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เขามาอานเพจนี้ไลคแเพจนี้ก็เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก”(พี่เต, สัมภาษณแ, 5 
มิถุนายน 2559) 
4.2.4.2 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อเนื้อหาของงานบ้านที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟน

เพจพ่อบ้านใจกล้า 
จากการเก็บขอมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ

กลาพบวา มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานอยูเพียงไมกี่ประเภทท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ
กลาโดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีพบบอยสุดคือ งานบานดานงานเส้ือผา รองลงมาเป็นงานดูแลรักษา
บาน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสัมภาษณแความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอเพจนี้  และเนื้อหาของงานบานท่ี
ปรากฏใน เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 

ท้ังนี้จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอเนื้อหา
เกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาคลายกัน กลาวคือ  เฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลานําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพียงไมกี่อยาง งานบานท่ีถูกนําเสนอบอยจะเป็นงาน
ดูแลรักษาบานและงานเส้ือผา อยางเชน กวาดบาน ถูบาน ซักผา เป็นตน ซึ่งกลุมตัวอยางเห็นวาการท่ี
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลานําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเชนนี้ เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บานท่ีกลาวมาขางตนเป็นงานบานใกลตัว และเป็นท่ีตองทําเป็นประจํา ดังนั้นหากนึกถึงงานบานก็จะ
นึกถึงงานเหลานี้กอนจึงทําใหเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา
ถูกนําเสนออกมาในลักษณะนี้ นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังเห็นวาการที่เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเนนเฉพาะงานดูแลรักษาบานกับงานเส้ือผานั้น เพราะแอดมินของ 
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลามีประสบการณแทํางานบานนอย หรือแอดมินอาจจะไมคอยไดทํางาน
บาน จึงไมรูวามีงานบานท่ีมากกวาท่ีนําเสนอใน เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ดังบทสัมภาษณแ
ตอไปนี้ 

“เนื้อหาท่ีนําเสนออาจจะเป็นส่ิงท่ีพอบานจับตองไดมั้ง เรื่องกวาดบาน ถูบาน เป็น
ส่ิงท่ีตองทําบอยๆ เป็นส่ิงท่ีถาพูดถึงงานบานอาจจะเป็นงานหรือส่ิงแรกๆ ท่ีนึกขึ้น
ได งานบานก็เป็นสวนหนึ่งมันอาจจะไมไดแยกจากงานท่ีอยูนอกบานแตมันมีผล
ตอความรูสึกของคนท่ีอยูในบาน”(พี่ไก, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“พี่คิดวาตัวแอดมินเพจเองคงทํางานบานอยูแคนี้ เขาคงเขียนจากประสบการณแท่ี
เขาทํามาก็คือคงประมาณนี้แหละ แลวก็เป็นงานบานท่ีทํางายท่ีสุดละ แลวก็เห็น
ไดงายท่ีสุดละ ไมรูวาเขาคิดลึกขนาดนั้นหรือเปลานะ คงเป็นงานปใด กวาด เช็ด ถู
นี่แหละเป็นงานท่ีงายท่ีสุดละก็เลยนําเสนอออกมาเป็นแบบนั้น ซึ่งเช่ือวาแอดมิน 



 94 

คงไมไดคิดลึกขนาดนั้นในตอนตน เหมือนเป็นไดอารี่ของเขาท่ีเขาดึงออกมา 
ประมาณวาเขาคงทําแคนี้แหละงานบานในปใจจุบันนี้ เป็นงานบานวีคล่ี เดยแล่ี” 
(พี่บอย, สัมภาษณแ, 14 พฤษภาคม 2559) 
 
“ก็นาจะเป็นกิจกรรมท่ีทําบอย เพราะพูดถึงกวาดบาน ถูบาน ซักผา มันเป็น
เหมือนกิจกรรมท่ีเป็นปกติทําประจํา เป็นกิจกรรมท่ีแบบพอพูดถึงงานบานแลว
แบบกวาดบานมากอนเลย เพราะสวนหนึ่งคงเป็นเพราะคําวา “บาน” กวาดบาน
มันเลยมากอนเลย” 
“ผมเขาใจวาคนโพส หรือแอดมินเพจไมไดลงไปจับงานบานท้ังรอยเปอรแเซ็นตแ คน
ท่ีเอาคอนเทนทแมาลงไมไดลงไปจับงานบานจริงๆ เพราะงานบานจริงๆมันมี
จิปาถะเลย ไมไดมีแคปใดกวาดเช็ดถู มันมีท้ังปะชุนเส้ือผา ตัดเย็บ งานรองเทาท่ี
ตองขัดใหสะอาด เยอะครับการจัดขาวจัดของ สารพัดเลย”(พี่บีม, สัมภาษณแ, 25 
พฤษภาคม 2559) 
 
“คือคิดวาผูชายหรือพอบาน สวนใหญก็ทํางานแคสวนนี้แหละ คือเขาสะดวกท่ีจะ

ทําแคซักผา เขาคงทําอยูแคนี้ เนื้อหาท่ีถูกนําเสนอเกี่ยวกับงานบานในเพจนี้เลยมีแคนี้”(พี่ดิว, 
สัมภาษณแ, 4 มิถุนายน 2559) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ

พอบานใจกลา” มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความหมายของงานบานท่ีปรากฏอยูในเนื้อหา
ของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 2) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผาน
เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน
ท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2559 เป็นเวลา 2 เดือน 
และจากกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายอายุ 29 - 41 ปี โดยกลุมตัวอยางตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นผูชาย
ท่ีกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และมีประสบการณแในการทํางานบาน จํานวนท้ังส้ิน 8 คน 

สําหรับการรวบรวมขอมูลท่ีเป็นเนื้อหาผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมเนื้อหาท่ีแอดมิน 
(Admin)เป็นผูคัดเลือก และนํามาโพสลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาทุกรูปแบบ ไมวาจะเป็น
เนื้อหาท่ีเป็น รูปถาย ภาพการแตูน ภาพเคล่ือนไหว และขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน ท่ีมีเนื้อหาสาร
เกี่ยวกับเรื่องงานบาน สวนการศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลา ผูวิจัยใชการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ยังใชแนวคิดเรื่องความหมายและประเภทของงานบาน แนวคิด
ชุมชนสังคมออนไลนแ แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิง และแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาท
หญิง-ชาย มาใชในการวิเคราะหแขอมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบาน
ใจกลา  และใชในการวิเคราะหแความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาอีกดวย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบาน ผานเฟซบุ฿ก
แฟนเพจ พอบานใจกลา” สามารถสรุปผลการวิจัยไดเป็น 2 สวน คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ี
ปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจกลา และ 2) ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบาน
ผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจกลา จากการศึกษาพบวาเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน มีเนื้อหาท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
จํานวนท้ังส้ิน 200 โพส โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบาน จํานวน 39 โพส ผูวิจัยจึงสรุป
ผลการวิจัยจากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา โดย
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แบงเนื้อหาได 3 ประเด็น คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ
กลาแบงตามประเภทของผูสงสาร 2) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาแบงตามรูปแบบของเนื้อหา 3) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาแบงตามวัตถุประสงคแของเนื้อหา  

ท้ังนี้เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาแบงตาม
ประเภทของผูสงสารนั้น สามารถแบงได 2 ประเภทคือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีผลิตและนําเสนอ
โดยแอดมิน 2) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานจากลูกเพจท่ีถูกโพสโดยแอดมิน ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ี
ผลิตและนําเสนอโดยแอดมินนั้น เป็นเนื้อหาท่ีแอดมินผลิตสรางขึ้นมาจากประสบการณแสวนตัวหรือ
ประสบการณแของคนใกลชิดแอดมิน รวมไปถึงเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีแอดมินนํามาจากเฟซบุ฿กแฟน
เพจอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีแอดมินนําเสนอ มีท้ังเนื้อหาท่ีใหความรูเกี่ยวกับงานบาน เนื้อหา
เกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิง และเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณา สวนเนื้อหาเกี่ยวกับ
งานบานจากลูกเพจท่ีถูกโพสโดยแอดมินเป็นเนื้อหาท่ีลูกเพจนํามาโพสลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ
กลาโดยมีแอดมินเป็นผูคัดเลือกเนื้อหาเหลานั้น เพื่อนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ซึ่ง
เนื้อหาจากลูกเพจท่ีแอดมินคัดเลือกมานําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา สวนใหญเป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับประสบการณแการทํางานบานของลูกเพจท่ีเนนความบันเทิงเป็นหลัก 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาหากแบงตาม
รูปแบบของเนื้อหา ผูวิจัยพบวามีรูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาท้ังหมด 4 รูปแบบ โดยเรียงลําดับจากเนื้อหาท่ีพบมากไปจนถึงนอย ดังนี้ 1) รูปแบบ
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นรูปถาย 17 โพส  2) รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นภาพการแตูน 8 
โพส 3) รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว 9 โพส 4) รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บานท่ีเป็นขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน 5 โพส ท้ังนี้รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นรูปถาย
สวนใหญจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณแในการทํางานบาน อยางเชน รูปถายของผูชายหรือ
ผูหญิงท่ีกําลังซักผา ตากผา ทําอาหาร เป็นตน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นภาพการแตูนและ
ภาพเคล่ือนไหวจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีใหความบันเทิง และเพื่อการโฆษณา รวมถึงใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับเรื่องงานบาน ในขณะท่ีรูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีเป็นขอเขียน /บทความ/
ขอความส้ัน จะเป็นเนื้อหาท่ีใหขอมูลความรูเกี่ยวกับงานบานเพียงอยางเดียว 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาหากแบงตาม
วัตถุประสงคแของเนื้อหา สามารถแบงได 3 ประเภท คือ 1) เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาเพื่อใหความรูเรื่องงานบาน 2) เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา
เกี่ยวกับเรื่องของงานบานเพื่อความบันเทิง 3)เนื้อหาท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา
เกี่ยวกับเรื่องของงานบานเพื่อการโฆษณา โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
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พอบานใจกลา เพื่อใหความรูเกี่ยวกับงานบาน และเพื่อการโฆษณา จะนําเสนอเนื้อหางานบานเพียง 3 
ประเภทคือ งานอาหารการกิน งานเส้ือผา และงานดูแลรักษาบาน ในขณะท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ี
นําเสนอผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจกลาเพื่อความบันเทิงมีเนื้อหางานบานครบท้ัง 4 ประเภท คือ 
งานอาหารการกิน งานเส้ือผา งานดูแลรักษาบาน และงานดูแลบุตร และสมาชิกในครอบครัว 

ในสวนของความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา จากการศึกษาผูวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชาย จํานวน 8 คน ซึ่งเป็นผูชายท่ีกด
ติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจ พอบานใจกลาและมีประสบการณแในการทํางานบาน มีความคิดเห็นตอ
ความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา แบงไดเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ความ
คิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานและการแบงประเภทของงานบาน 2) ความคิดเห็นของ
ผูชายตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบาน 3) ความคิดเห็นของผูชายเกี่ยวกับประสบการณแการทํางาน
บาน 4) ความคิดเห็นของผูชายตอเรื่องของงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา  

ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานจากกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอความหมายของงานบาน แบงไดเป็น 2 ความหมาย คือ 1) งานบานเป็นงาน
หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุ
ส่ิงของ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดเป็นหลัก 2) งานบานเป็นงานหรือหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ รวมถึงการ
ดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัวดวย 

ความคิดเห็นของผูชายตอการแบงประเภทของงานบานจากกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอการแบงประเภทของงานบานท่ีแตกตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางใชเกณฑแ
ในการจัดประเภทของงานบานตางกัน โดยกลุมตัวอยางใชเกณฑแในการแบงประเภทงานบานไว 4 
เกณฑแ คือ 1) การแบงประเภทของงานบานโดยใชลักษณะของกิจกรรมท่ีทํา งานบานท่ีแบงโดยใช
ลักษณะกิจกรรมท่ีทํามีความหลากหลายตามลักษณะของกิจกรรมท่ีแตกตางกันไป อยางเชน งาน
อาหารการกิน งานเส้ือผา งานดูแลรักษาบาน เป็นตน 2) การแบงประเภทของงานบานโดยใชพื้นท่ีใน
บานกับนอกบาน งานบานท่ีแบงโดยพื้นท่ีจะสามารถแบงประเภทของงานบานไดเป็นงานบานท่ีทําอยู
ในบาน กับงานบานท่ีทํานอกบาน ซึ่งงานบานท่ีทําอยูในบาน หมายความถึงงานบานทุกอยางท่ีทําอยู
ในบริเวณตัวบาน อยางเชน การซักผา การทําครัว การทําความสะอาดบาน สวนงานบานท่ีทํานอก
บาน เป็นงานบานท่ีตองทําอยูนอกบริเวณของตัวบาน แตยังอยูในรั้วบาน อยางเชนการทําสวน 3) 
การแบงประเภทของงานบานโดยใชความถี่การทํางานบาน งานบานท่ีแบงโดยความถี่ในการทําจะ
แบงเป็นงานบานท่ีทําเป็นประจํา กับงานบานท่ีนานๆ ทําครั้ง ซึ่งงานบานท่ีทําบอยๆ จนเป็นงานบาน
ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวันท่ีตองทําเป็นประจําอยางเชน กวาดบาน ถูบาน ซักผา ลางจาน เป็นตน 4) 
การแบงประเภทของงานบานโดยใชความหนักเบาของงานบาน  จะแบงงานบานออกเป็น งานบาน
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หนัก กับงานบานเบา ซึ่งงานบานหนักจะเป็นงานบานท่ีตองออกแรง หรือใชแรงในการทํามากกวางาน
บานอื่นๆ และใชทักษะในการทํา อยางเชน การทําสวน การทําความสะอาดหองน้ํา การซอม
เครื่องใชไฟฟูาภายในบาน เป็นตน สวนงานบานเบาจะเป็นงานท่ีออกแรงทํานอยหรือใชความประณีต
ในการทํา อยางเชน รีดผา ลางจาน ลางขวดนม เป็นตน   

ความคิดเห็นของผูชายตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบาน จากกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานท่ีแตกตางกัน จึงแบงบทบาทหนาท่ีใน
การทํางานบานได 4 ประเด็น ดังนี้ 1) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของท้ังผูชายและผูหญิง 2) งานบาน
เป็นบทบาทหนาท่ีของผูชายท่ีสามารถทําคนเดียวได 3) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีหลักของผูหญิง 4)
งานบานเป็นงานท่ีสามารถจางคนอื่นมาทําแทนได 

ความคิดเห็นของผูชายตอเรื่องของงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา 
จากกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหางานบานท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา คลายคลึงกัน กลาวคือ เนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลามีลักษณะกิจกรรมงานบานเพียงไมกี่ประเภทท่ีถูกนําเสนอ งานบานสวนใหญท่ีถูก
นําเสนอจะเป็นงานเส้ือผา และงานดูแลรักษาบาน ซึ่งมีลักษณะของกิจกรรมงานบานตามความเขาใจ
โดยท่ัวไป อยางเชน กวาดบาน ถูบาน ซักผา ตากผา เป็นตน ซึ่งความเป็นจริงและในชีวิตจริงของกลุม
ตัวอยางงานบานมีมากกวาท่ีเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลานําเสนอ โดยกลุมตัวอยางเห็นวางานบาน
ท่ีถูกนําเสนอลงในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาตองเป็นงานบานท่ีทําเป็นประจําและเป็นงานบานท่ี
ใกลตัว อีกท้ังกลุมตัวอยางยังมองวาแอดมินของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเป็นผูชายท่ีทํางานบาน
นอย จึงทําใหนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานออกมาในลักษณะนี้ 

ความคิดเห็นตอเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาจากกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน มีความ
คิดเห็นตอเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเหมือนกัน กลาวคือกลุมตัวอยางเห็นวาเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาเป็นเฟซบุ฿กแฟนเพจ เพื่อความบันเทิงท่ีนําเสนอเรื่องราวของในเชิงตลกขบขันของคู
สามีภรรยาเป็นหลัก โดยสะทอนเรื่องจริงของชีวิตคูเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว  รวมถึงบทบาทการ
ทํางานบานของผูชาย ซึ่งอาจจะมาจากเรื่องจริงหรือไมก็ได ดังนั้นกลุมตัวอยางตัวอยางจึงเขามาเสพ
เพจนี้เพื่อความบันเทิง และคลายเครียดผานการเสพภาษาท่ีใชในลักษณะการเสียดสี ประชดประชัน 
การเลนคํา หรือมุกตลกขบขัน แมวาเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลามีการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับงาน
บาน แตมีกลุมตัวอยางบางคนเทานั้นท่ีนําขอมูลนั้นมาใชในชีวิตจริงหากตรงกับส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
ในขณะท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดนํามาประยุกตแใชในชีวิตจริง เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวาแตละ
ครอบครัวมีความแตกตางกัน เพราะฉะนั้นเนื้อหาท่ีเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลานําเสนอ อาจไมใช
ส่ิงสามารถท่ีนํามาประยุกตแใชในชีวิตจริงของกลุมตัวอยางได 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
ในสวนของการอภิปรายผลนั้น ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาตาม

วัตถุประสงคแการศึกษา โดยแบงเป็น 2 สวนไดแก 1) ความหมายของงานบานท่ีปรากฏอยูในเนื้อหา
ของเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา และ 2) ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบาน 

ส่วนที่ 1 ความหมายของงานบ้านที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้าน
ใจกล้า 

เฟซบุ฿กเป็นส่ือสังคมออนไลนแท่ีกลายเป็นสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนสวนใหญ   
เฟซบุ฿กจึงไมไดเป็นเพียงเครื่องมือท่ีใชในการติดตอส่ือสารเทานั้น แตเฟซบุ฿กยังเปรียบเสมือนชุมชน
สังคมออนไลนแท่ีเปิดพื้นท่ีใหผูใชงานเขามาพบปะพูดคุย เป็นแหลงขอมูลความรู เป็นแหลงพักผอน
หยอนใจ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจ ทําใหปใจจุบันมีเฟซบุ฿กแฟนเพจตางๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวน
มาก ซึ่งเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา เป็นหนึ่งในเครือขายสังคมออนไลนแท่ีนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู โดยเฉพาะเรื่องงานบาน อาจกลาวไดวา   เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจ
กลาเป็นพื้นท่ีท่ีสะทอนใหเห็นถึงการประกอบสรางความหมายของงานบาน และบทบาทการทํางาน
บานของผูชายในปใจจุบันไดโดยการเช่ือมตอประสบการณแจริงเกี่ยวกับงานบานของผูชายกับชุมชน
จําลองของผูชายท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับงานบาน 

เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา จึงเป็นพื้นท่ีชุมชนสังคมออนไลนแแรกๆ ท่ีนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับงานบาน และบทบาทการทํางานบานของผูชายในปใ จจุบัน ซึ่งในสวนของ
กระบวนการส่ือสารท่ีเป็นผูสงสารนั้น เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาจะมีแอดมินเป็นผูสงสารท่ีคอย
ผลิตสรางเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีมีความหลากหลาย ไมวาจะเป็น การใหความรูเกี่ยวกับการทํางาน
บาน ประสบการณแในการทํางานบาน มุกตลกเกี่ยวกับงานบาน รวมถึงยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑแท่ี
ใชในการทํางานบานโดยใชเรื่องงานบานมาประกอบในการโฆษณา นอกจากนั้นเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลายังเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสใหลูกเพจ หรือแฟนเพจท่ีกดติดตามเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลาสามารถเขามาโพส หรือแลกเปล่ียนเรื่องราวประสบการณแของตนเองเกี่ยวกับเรื่องงาน
บานไดอีกดวย ซึ่งเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ไดประกอบสรางความหมายของงานบานผานการ
ผลิตสราง และการนําเสนอเนื้อหาของแอดมิน และลูกเพจ ทําใหงานบานคอนขางจะมีความหมายท่ี
ล่ืนไหล จากเนื้อหาท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา สะทอนใหเห็นวางานบานเป็นงานท่ี
เป็นสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน อยูในพื้นท่ีขอบเขตของบาน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี 
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของเครื่องใช 

ท้ังนี้เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลานั้น นับวาเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูชายใชในการ
ส่ือสารเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานบาน เนื่องจากเดิมเรื่องของงานบานนั้นถูกจํากัดใหอยูแตใน
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พื้นท่ีของบาน เชนเดียวกันกับท่ีผูหญิงถูกจํากัดใหมีบทบาทหนาท่ีในบาน ดังนั้นบทบาทในการทํางาน
บานจึงกลายเป็นบทบาทของผูหญิง แตในปใจจุบันการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับง านบานของเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลา สะทอนใหเห็นถึงการยกระดับเรื่องของงานบานจากพื้นท่ีในบาน ออกมาสู
พื้นท่ีนอกบานหรือพื้นท่ีสาธารณะ โดยใชส่ือสังคมออนไลนแประกอบสรางความหมายใหมของงานบาน
ในมุมมองของผูชายผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื่อง“การใช
ส่ืออินเทอรแเน็ตของแมบาน : ศึกษากรณีการบริโภคเว็บไซตแไฮไฟวแ” ของระพีพร ทศรฐ นั้นจะพบ
ความแตกตางในการใชส่ือสังคมออนไลนแของแมบาน และผูชายท่ีทํางานบานอยางส้ินเชิง กลาวคือ
กลุมตัวอยางท่ีเป็นแมบาน ถึงแมจะทํางานบานแตกลับมีลักษณะการใชไฮไฟวแซึ่งเป็นส่ือสังคม
ออนไลนแในการสรางและเช่ือมความสัมพันธแกับเพื่อนและคนแปลกหนาเป็นสวนใหญ แตไมพบการ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานบานเลย ในทางกลับกันเนื้อหาท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา
สะทอนใหเห็นการใชเฟซบุ฿กของผูชายในการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณแในการทํางานบาน 
รวมถึงการประกอบสรางความหมายของงานบาน 

โดยการประกอบสรางความหมายของงานบานนั้น หากดูจากเนื้อหางานบานท่ีปรากฏ
ในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาท่ีสวนใหญนําเสนอเนื้อหางานบานออกมาในรูปแบบของเนื้อหาเพื่อ
ความบันเทิง ผานการใชภาษาท่ีเสียดสี ประชดประชัน เพื่อทําใหเนื้อหางานบานเหลานั้นกลายเป็น
เรื่องตลกขบขัน สะทอนใหเห็นวาแอดมิน รวมถึงลูกเพจใชเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเป็น
เครื่องมือหรือเป็นพื้นท่ีในการทําใหงานบานจากท่ีเคยถูกมองวาเป็นงานท่ีเป็นภาระ หรืองานท่ีดูนา
เบ่ือกลับกลายเป็นงานท่ีเป็นเรื่องสนุกสําหรับผูชาย ดังนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลา จึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากนั้นยังเป็น
การยกระดับงานบานจากงานท่ีไมมีคา กลับกลายเป็นงานท่ีมีคาและสําคัญเมื่อผูชายเขามามีบทบาท
ในเรื่องของงานบาน เห็นไดจากการนําเสนอเนื้อหาการทํางานบานของผูชาย อยางเชน เนื้อหาท่ีพูด
ถึงการตากผาอยางเป็นระเบียบของผูชาย ซึ่งมีผูท่ีเขามากดช่ืนชอบ (Like) และแสดงความคิดเห็นใน
เชิงช่ืนชมและใหกําลังใจเป็นจํานวนมาก หากเปรียบเทียบกับเนื้อหาท่ีนําเสนอภาพการทํางานบาน
ของผูหญิงอาจไมไดรับความสนใจ หรือถูกใหคุณคาเทากับภาพของผูชายท่ีทํางานบานก็วาได จากท่ี
กลาวมาขางตนการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาไมเพียงแต
ยกระดับ และเพิ่มคุณคาใหกับงานบานเทานั้น แตยังเพิ่มคุณคาใหแกผูชายอีกดวย กลาวคือทําให
ผูชายธรรมดากลายเป็นผูชายท่ีรักครอบครัว หรือผูชายท่ีดูอบอุนขึ้นมาทันที โดยการนําเสนอเนื้อหา
การทํางานบานของผูชายซึ่งในปใจจุบันผูชายท่ีทํางานบาน หรือมีบทบาทในการทํางานบานจะถูกมอง
วาเป็นผูชายท่ีดี รักครอบครัว มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นท่ีนาสังเกตวาในชีวิตจริงของผูชายอาจไมได
ทํางานบานเหมือนกับท่ีนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาก็ได อาจกลาวไดวาเนื้อหาเกี่ยวกับ
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การทํางานบานของผูชายท่ีถูกนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาเป็นการสรางภาพและ
ความหมายของผูชายท่ีดีในปใจจุบันโดยใชเรื่องของงานบานเขามาชวย  

จากท่ีกลาวมาเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาอาจ
เป็นเพียงการเคล่ือนไหวแรกของผูชายในการรื้อสรางความหมายใหมของงานบานในพื้นท่ีสาธารณะ 
ซึ่งในอนาคตเรื่องของงานบานอาจกลายงานท่ีมีคุณคาหรืองานของผูชายอยางแทจริง การท่ีเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลานําเสนอขอมูลความรูเกี่ยวกับเรื่องของงานบานสะทอนใหเห็นวาเฟซบุ฿กแฟน
เพจพอบานใจกลานั้นเป็นชุมชนสังคมออนไลนแเรื่องงานบาน จึงเป็นแหลงขอมูลสําคัญท่ีใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับเรื่องงานบานแกเหลาพอบานใจกลา หรือผูชายท่ีสังคมคาดวาอาจไมมีความรูเกี่ยวกับ
งานบานใหสามารถจัดการงานบานได ในขณะเดียวกันนอกจากการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับเรื่องงาน
บานแลวการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานในเชิงตลกขบขัน  ยังชวยคลายเครียด และตอบสนอง
อารมณแความรูสึกบางอยางของผูชายเมื่อตองทํางานบานไดอีกดวย 

อีกท้ังเนื้อหางานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลายังสะทอนใหเห็นถึง
บทบาทท่ีเป็นจริงของผูชายปใจจุบันในการทํางานบานไดเป็นอยางดี โดยมีประเด็นสําคัญคือในความ
เป็นจริงผูชายมีบทบาททํางานบานในลักษณะของงานท่ีเป็นกิจกรรมเกี่ ยวกับท่ีอยูอาศัยหรือวัตถุ
ส่ิงของ ซึ่งงานบานท่ีทําสวนใหญเป็นงานบานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน อยางเชน การกวาดบาน 
การซักผา การตากผา เป็นตน แมวาผูวิจัยจะแบงประเภทของงานบานจากเนื้อหาท่ีปรากฏในเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลาตามลักษณะงานท่ีทําออกเป็นประเภทใหญๆ คือ งานอาหารการกิน งาน
เส้ือผา งานดูแลรักษาบาน และงานดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัว แตในความเป็นจริงบทบาทงาน
บานท่ีผูชายทํามีระดับในการทํางานบานท่ีหลายหลายมากกวานั้น กลาวคือปใจจุบันผูชายเขามามี
บทบาทในการทํางานบานก็จริง แตเขามามีบทบาทในงานบานแคบางระดับเทานั้น อยางเชน งาน
บานท่ีเกี่ยวกับเรื่องทําความสะอาดบาน ผูชายจะทําแคเพียงกวาดบาน กับถูบานเทานั้น สะทอนให
เห็นวางานบานท่ีเกี่ยวกับการทําความสะอาด ผูชายจะไมทํางานบานท่ีเกี่ยวของกับความสกปรกเลย 
อยางการลางหองน้ํา เป็นตน หรืองานบานท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร ผูชายจะเล้ียงดูบุตรในระดับท่ี
เป็นเพื่อนเลนกับบุตรเทานั้น อยางเชน การนําเสนอภาพผูชายนอนคูกับลูก ภาพท่ีผูชายอุมลูกจะพา
ไปซื้อนม แตไปยืนอยูตรงท่ีจําหนายแอลกอฮอลแ หรือภาพท่ีผูชายเลนเกมสแไปดวยเล้ียงลูกไปดวย 
รวมถึงงานบานท่ีเกี่ยวกับงานเส้ือผา ผูชายมีบทบาทในการซักผา(ดวยเครื่องซักผา) กับตากผา แตกลับ
ไมปรากฏเนื้อหาท่ีนําเสนอภาพผูชายรีดผา เนื่องจากการรีดผาผูชายเห็นวาเป็นงานท่ีมีความ
ละเอียดออน และตองใชเวลาในการทํามากกวางานบานอื่นๆ ดังนั้นการรีดผาจึงควรเป็นบทบาท
หนาท่ีของผูหญิงมากกวา หากดูจากเนื้อหางานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาท่ีมักจะ
นําเสนอภาพการทํางานบานของผูชายท่ีกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นวาบทบาทการทํางานบานของ
ผูชายไดเปล่ียนไปจากเดิม กลาวคือผูชายเขามามีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับงานบานมากขึ้ นหาก
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เปรียบเทียบจากสังคมในอดีต แตผูชายเลือกเขามามีบทบาทตองานบานในบางระดับ หรืองานบาน
บางอยางเทานั้น ในขณะท่ีบทบาทงานบานบางอยางท่ีตองใชเวลา และความละเอียดออนในการทํา
ยังคงเป็นบทบาทของผูหญิง 

นอกจากนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีปรากฏในเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลายัง
สะทอนใหเห็นถึงการตอรองเรื่องบทบาทการทํางานบานของผูชาย หากวิเคราะหแผานเนื้อหาท่ีลูกเพจ
สงมานั้น เนื้อหาสวนใหญมีการตอรองอํานาจในเรื่องของบทบาทในการทํางานบานของผูชาย 
กลาวคือ มีท้ังกลุมท่ีเห็นดวยวาผูชายทํางานบานเป็นเรื่องปกติ อยางเชน เนื้อหาท่ีนําเสนอภาพของ
ผูชายกําลังลางจาน ภาพเส้ือผาท่ีผูชายตากอยางเป็นระเบียบดวยความภาคภูมิใจ  กับกลุมผูชายท่ีไม
อยากทํางานบาน หรือทํางานบานอยางไมเต็มใจ จึงนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานในเชิงตอรอง 
อยางเชน ไปตากผา แตไมไดเอาเส้ือผาตาก กลับเอาตะกราผาไปแขวนตากแทน สะทอนใหเห็นวา
ผูชายไมอยากทํางานบาน แตตองทําเพราะจําใจทํา จึงแสดงออกดวยทาทีการตอรองอํานาจโดยใช
การประชดตากตะกราผาแทนท่ีจะเอาเส้ือผาตาก ทําใหเห็น หรือภาพท่ีผูชายช้ีนิ้วส่ังแลวมีผูหญิงกําลัง
นั่งถูพื้นอยู สะทอนใหเห็นวาผูชายยังมีความคาดหวังเรื่องของบทบาททางเพศโดยเฉพาะการทํางาน
บานวางานบานหรือเรื่องภายในบานนั้นตองเป็นงานของผูหญิง ผูหญิงทํางานบานเป็นส่ิงท่ีถูกตองแลว 
แตในบทบาทท่ีเป็นจริงสุดทายผูชายเองยังคงทํางานบานอยูดี ซึ่งการท่ีนําเสนอเนื้อหาออกมาใน
ลักษณะนี้เป็นการตอรองอํานาจของผูชาย ทําใหผูชายรูสึกมีอํานาจเหนือกวาเมื่อสามารถส่ังผูหญิงให
ทํางานบานได ในขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทํางานบานของผูชาย แตการทํางานบานของ
ผูชายนั้นจะเป็นการทํางานบานท่ีเกิดจากการทําอยางไมเต็มใจ หรือทําเพราะภรรยาส่ังมากกวาอยาก
ทําเอง ทําใหเนื้อหาหรือภาพของผูชายท่ีทํางานบานถูกนําเสนอออกมาในเชิงกลัวภรรยาจึงจําใจตอง
ทํางานบาน 

ท้ังนี้ผูวิจัยยังพบวารูปแบบของเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีนําเสนอในเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลามีความสัมพันธแกับเนื้อหาท่ีนําเสนอ กลาวคือ ตามท่ีอรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ได
ทําการศึกษาและวิเคราะหแเนื้อหาเฟซบุ฿กแฟนเพจ พบวาเฟซบุ฿กแฟนเพจเป็นเครือขายสังคมออนไลนแ
ท่ีสามารถส่ือสารไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ ไฟลแเสียง และไฟลแวิดีโอ ซึ่งเฟซบุ฿ก
แฟนเพจพอบานใจกลามีรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ีหลากหลาย โดยรูปแบบ
เนื้อหามีความสัมพันธแกับวัตถุประสงคแของเนื้อหานั้นๆ หากเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาท่ีใหขอมูลความรู
เรื่องงานบาน รูปแบบเนื้อหาจะเป็น ขอเขียน/บทความ/ขอความส้ัน หากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน
เพื่อความบันเทิง รูปแบบของเนื้อหาจะเป็นภาพการแตูนลอ รูปถาย ภาพเคล่ือนไหว ในขณะท่ีเนื้อหา
เกี่ยวกับงานบานเพื่อการโฆษณาจะมีรูปแบบเนื้อหาเป็นภาพเคล่ือนไหวและภาพการแตูน 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้าน 
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 8 คน ตอความหมายของงานบานโดยศึกษาผาน      

เฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา สามารถแบงประเด็นความคิดเห็นตอความหมายของงานบานของกลุม
ตัวอยางได 3 ประเด็น คือ 1) ความคิดเห็นตอความหมายของงานบาน 2) ความคิดเห็นตอการแบง
ประเภทของงานบาน 3) ความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบาน  

ความคิดเห็นตอความหมายของงานบานของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน กลาวคือ
กลุมตัวอยางกลุมแรกมีความคิดเห็นตอความหมายของงานบานวา งานบาน คือ งานหรือหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับการทําความสะอาดเป็นหลัก ซึ่งกลุมแรกเห็นวา งานบานเป็นงานท่ีถูกจํากัดดวยเรื่องของ
สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีเรียกวา “บาน” ดังนั้นงานบานจึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นท่ีบานรวมถึงกิจกรรมตอ
วัตถุส่ิงของเครื่องใชภายในบาน อีกท้ังกลุมตัวอยางกลุมแรกยังเห็นวางานบานไมใชบทบาทหนาท่ีหลัก
ในชีวิตหากเปรียบเทียบกับการเล้ียงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นบทบาทหนาท่ีหลักท่ีตองทํา
และเป็นส่ิงท่ีเต็มใจทําเมื่อเปรียบเทียบกับงานบานท่ีไมใชส่ิงท่ีกลุมตัวอยางอยากทําแตตองทํา ในขณะ
ท่ีกลุมท่ีสองมีความคิดเห็นตอความหมายของงานบานวา งานบาน คือ งานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ 
รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ รวมถึงการดูแลบุตรและ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งกลุมตัวอยางนี้เห็นวางานบานไมใชเพียงงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการดูแล
สถานท่ี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของเทานั้น แตงานบานยังรวมถึงเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดูแลบุตรและ
สมาชิกในบานอีกดวย เนื่องจากกลุมตัวอยางนี้เห็นวาการดูแลลูกและสมาชิกในครอบครัวเป็นหนึ่งใน
งานบาน เนื่องจากงานบานไมไดเป็นงานท่ียึดติดอยูแคกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีบานเทานั้นแตงาน
บานยังเป็นเรื่องของครอบครัว ดังนั้นการดูแลบุตรและสมาชิกภายในครอบครัวถือวาเป็นหนึ่งในงาน
บาน 

ความคิดเห็นตอการแบงประเภทของงานบานของกลุมตัวอยางบางคนมีความแตกตาง
จากการแบงประเภทงานบานของวิชัย โฆษิตชัยยงคแ (2535, น. 11) ท่ีแบงประเภทของงานบาน โดย
ใชเกณฑแลักษณะของงานในการจัดประเภท จึงแบงงานบานออกเป็น 4 ประเภท คือ งานอาหารการ
กิน งานเส้ือผา งานดูแลรักษาบาน และงานเล้ียงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งกลุมตัวอยางใช
เกณฑแในการแบงประเภทของงานบานท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ มีกลุมตัวอยางบางคนใชเกณฑแ
เรื่องพื้นท่ีในการแบงประเภทของงานบานจึงแบงงานบานเป็นงานบานท่ีทําในบานกับงานบานท่ีทํา
นอกบาน การใชเรื่องของพื้นท่ีในการแบงประเภทงานบานสะทอนใหเห็นวางานบานเป็นงานหรือ
กิจกรรมท่ีตองเกิดขึ้นในพื้นท่ีของบานเทานั้น ในขณะท่ีกลุมตัวอยางบางคนใชเกณฑแเรื่องความหนัก
เบาของงานบานในการแบงประเภทงานบาน จึงแบงงานบานเป็นงานบานหนักกับงานบานเบา โดย
งานบานหนักเป็นงานท่ีตองออกแรงในการทํา และใชทักษะบางอยางในการทํา สวนงานบานเบาเป็น
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งานท่ีออกแรงในการทํานอยและเป็นงานละเอียดออน สะทอนใหเห็นวางานบานเป็นงานท่ีตองใชแรง
และทักษะพิเศษบางอยางในการทํา ในขณะท่ีกลุมตัวอยางบางคนใชเกณฑแความถี่บอยในการแบง
ประเภทงานบาน จึงแบงงานบานเป็นงานบานท่ีตองทําเป็นประจํากับงานบานท่ีนานๆ ทําครั้ง 
สะทอนใหเห็นวาการทํางานบานมีการกําหนดเวลาในการทํา ซึ่งงานบานบางอยางอาจตองทําทุกวัน
หรือตองทําเป็นประจําแตงานบานบางอยางอาจนานๆ ทําครั้ง  

ความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานของกลุมอยาง สามารถแบง 4 ประเด็น 
คือ1) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของท้ังผูชายและผูหญิง 2) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของผูชายท่ี
สามารถทําคนเดียวได 3) งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีหลักของผูหญิง 4) งานบานเป็นงานท่ีสามารถ
จางคนอื่นมาทําแทนได ซึ่งความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานสะทอน
ใหเห็นถึงบริบทของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานบาน และบทบาททางเพศตอการรับผิดชอบเรื่องงานบาน 
กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของท้ังผูชายและผูหญิง เนื่องจากกลุม
ตัวอยางนี้เห็นวางานบานเป็นงานท่ีตองชวยกันทําไมไดเป็นงานของผูชายหรือผูหญิงฝุายใดฝุายหนึ่ง 
สวนกลุมตัวอยางท่ีเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของผูชายท่ีสามารถทําคนเดียวได เนื่องจากกลุม
ตัวอยางนี้เห็นวางานบานเป็นงานท่ีสามารถทําคนเดียวไดไมจําเป็นตองมีคนชวยทํา ดังนั้นงานบานจึง
เป็นบทบาทหนาท่ีท่ีผูชายสามารถทําหรือรับผิดชอบเพียงคนเดียวได  

อีกท้ังกลุมตัวอยางบางคนเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ีหลักของผูหญิง หากใช
แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิงและการขัดเกลาทางสังคมดานบทบาทชายหญิงมาอธิบายความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางนี้ พบวาบทบาทของผูชายกับผูหญิงท่ีสังคมคาดหวังโดยเฉพาะบทบาทความ
รับผิดชอบเรื่องงานบานมีความแตกตางกัน กลาวคือ ผูหญิงจะถูกจํากัดใหอยูแตในพื้นท่ีท่ีเรียกวา  
“บาน” แตผูชายสามารถมีบทบาทในพื้นท่ีนอกบานหรือพื้นท่ีสาธารณะได ทําใหบทบาทความ
รับผิดชอบเรื่องงานบานเป็นบทบาทท่ีสังคมคาดหวังตอผูหญิงจนนําไปสูการขัดเกลาทางสังคมตอ
บทบาทของผูหญิงวาผูหญิงตองเกงเรื่องงานบาน ตองทํางานบานเป็น เพราะงานบานเป็นงานของ
ผูหญิง ในขณะท่ีผูชายมีบทบาทนอกบานหรือมีบทบาทในการทํางานหาเงินเพื่อมาเล้ียงดูครอบครัวทํา
ใหบทบาทของผูชายท่ีสังคมคาดหวังนั้นตองมีบทบาทความเป็นผูนําหรือหัวหนาครอบครัว ดังนั้น
ผูชายจึงไมจําเป็นตองทํางานบาน เพราะมีบทบาทหนาท่ีในการทํางานนอกบานเป็นหลัก สงผลให
หนาท่ีหลักในการทํางานบานเป็นบทบาทของผูหญิง  

ท้ังนี้ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอความหมายงานบานและบทบาทหนาท่ีในการ
ทํางานบานนั้น สะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางเขาไปเกี่ยวของหรือมีบทบาทหนาท่ีในการทํางานบาน
ในระดับไหน และทํางานบานอะไรบาง กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ี ท้ัง
ของผูชายและผูหญิง อยางพี่นัท และพี่เต กลุมตัวอยางท้ังสองเห็นวางานบานเป็นเรื่องของครอบครัว 
ดังนั้นงานบานจึงเป็นหนาท่ีท้ังของผูชายและผูหญิงโดยมีการแบงบทบาทหนาท่ีในการทํางานบานตาม
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ความถนัด สงผลใหพี่นัท และพี่เตเป็นกลุมตัวอยางท่ีมีบทบาทในการทํางานบานเกือบทุกอยาง 
อยางเชน เก็บกวาดบาน ซักผา ทําอาหาร ดูแลบุตร เป็นตน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางท่ีเห็นวา
งานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของผูหญิง อยางพี่บีมเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ีหลักของผูหญิงซึ่ง
ผูหญิงสามารถทํางานบานไดเพียงคนเดียว ดังนั้นพี่บีมจึงไมมีบทบาทในการทํางานบานเลยเนื่องจากมี
ภรรยาคอยทํางานบานใหทุกอยาง ในทางกลับกันกลุมตัวอยางท่ีเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของ
ผูชายหรือผูชายสามารถทํางานบานไดคนเดียว อยางพี่บอยท่ีมีสถานภาพโสด แตพี่บอยเป็นกลุม
ตัวอยางท่ีมีบทบาทในการทํางานบานมากกวากลุมตัวอยางอื่นๆ โดยจากบทสัมภาษณแของพี่บอยท่ีได
ใหสัมภาษณแไววาหากพี่บอยแตงงาน พี่บอกจะยังคงทํางานบานเหมือนเดิม และสามารถทํางานบาน
ทุกอยางแทนภรรยาได แตเป็นท่ีนาสังเกตวากลุมตัวอยางสวนใหญยังเห็นวา งานบานเป็นงานท่ี
สามารถจางคนอื่นมาทําแทนได สะทอนใหเห็นวางานบานไมไดเป็นบทบาทท่ีถูกกําหนดหรือแบงโดย
ใชเรื่องของเพศอีกตอไป กลาวคืองานบานไมไดเป็นบทบาทความรับผิดชอบของผูชายหรือผูหญิงแต
เป็นบทบาทหนาท่ีของใครก็ตามท่ีเราสามารถจางมาทํางานบานแทนเราได ทําใหเห็นวาหากกลุม
ตัวอยางทํางานบานดวยตัวเองกลุมตัวอยางจะเห็นวางานบานเป็นงานท่ีตองใชแรงและเป็นงานท่ีไม
กอใหเกิดรายได แตในขณะเดียวกันงานบานกลับกลายเป็นงานท่ีกอใหเกิดรายไดเมื่อคนอื่นเป็นคนทํา 

นอกจากนั้นพบวาประสบการณแการทํางานบานของกลุมตัวอยาง  มีความสัมพันธแกับ
ความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีการทํางานบาน เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีเห็นวางานบานเป็นบทบาท
หนาท่ีหลักของผูหญิงนั้น มีประสบการณแในการทํางานบานท่ีแตกตางจากกลุมตัวอยางอื่น กลาวคือ 
กลุมตัวอยางนี้เคยมีประสบการณแในการทํางานบานตอนโสด แตเมื่อแตงงานแลวกลับไมไดทํางานบาน
เลยเพราะมีภรรยาทํางานบานให หรือกลุมตัวอยางบางคนทํางานบานนอยลงเมื่อแตงงาน ดังนั้นกลุม
ตัวอยางท่ีมีประสบการณแการทํางานบานในลักษณะนี้ จึงมีความคิดเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ี
หลักของผูหญิง ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณแในการทํางานบานท้ังในขณะท่ีโสดและเมื่อ
แตงงานแลวก็ยังคงทํางานบานอยู มีความคิดเห็นวางานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของท้ังผูชายและ
ผูหญิง และงานบานเป็นบทบาทหนาท่ีของผูชายท่ีสามารถทําคนเดียว 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูชายตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟน

เพจพอบานใจกลา” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantity research) โดยใชการสัมภาษณแแบบ
เจาะลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายตอความหมาย
ของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา จากการศึกษาทําใหผูวิจัยทราบถึงความคิดเห็นของ
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ผูชายตอเรื่องของงานบานและบทบาทการทํางานบานของผูชายในปใจจุบัน ท้ังนี้จากงานวิจัยช้ินนี้
สามารถศึกษาตอยอดในแงมุมท่ีตางออกไป อาทิ  

1. การศึกษาความคิดเห็นของผูหญิงตอความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจ
พอบานใจกลา เนื่องจากงานศึกษาในครั้งนี้มุงเนนไปท่ีการ ศึกษาเฉพาะผูรับสารท่ีเป็นผูชาย โดย
การศึกษาความคิดเห็นของผูรับสารท่ีเป็นผูหญิงอาจมีความคิดเห็นตอความหมายของงานบาน และ
ความคิดเห็นตอบทบาทในการทํางานบานท่ีเหมือนหรือแตกตางไปจากผูชาย หรือศึกษาในกรณี
เปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางผูชายกับผูหญิง 

2. การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนแของผูชายในการสรางตัวตน และการ
ตอรองอํานาจในเรื่องของงานบาน เนื่องจากงานวิจัยนี้ ศึกษาเพียงความคิดเห็นของผูชายตอ
ความหมายของงานบานผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลา โดยศึกษาจากเนื้อหาเกี่ยวกับงานบานท่ี
ปรากฏในเพจและศึกษาความคิดเห็นของผูชายตอเรื่องของงานบานเทานั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงขาด
การศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนแของผูชายในการสรางตัวตน และการตอรอง
อํานาจในเรื่องของงานบานเพื่อทําใหเขาใจและทราบถึงพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนแของผูชาย
ในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งอาจจะศึกษาผานเฟซบุ฿กแฟนเพจพอบานใจกลาหรือเฟซบุ฿กแฟนเพจอื่นๆ  ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบาน  

3. การศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการทํางานบานของผูชาย โดยศึกษาเชิงปริมาณเพื่อ
หาขอมูลในเชิงตัวเลขเพื่อนํามาวิเคราะหแในเชิงสถิติเกี่ยวกับลักษณะงานบานท่ีผูชายทํา  เพื่อทําให
เขาใจและทราบถึงพฤติกรรมการทํางานบานของผูชายและเพื่อนําขอมูลนั้นมาศึกษาตอยอดและ
วิเคราะหแเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานบานของผูชายวาเหตุใดจึงเป็นเชนนั้น 
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