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คํานํา

 ครอบครัวเป็นพื้นที่รองรับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด เติบโต เข้าสู่วัยชรา จนตายในที่สุด   ชีวิตจะมีความสุขหรือ
ทุกข์ส่วนหนึ่งวางอยู่บนฐานความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสังคมภายนอก     ขณะเดียวกันครอบครัวก็
เป็นพื้นฐานสําคัญของโครงสร้างสังคมทั้งระบบ   ดังนั้นทุกหน่วยงาน องค์กรทั้งในระดับโลก ประเทศ และสังคมย่อยต่างๆ
จึงพยายามที่จะรักษาความเข้มแข็ง  ความสุข ของครอบครัวทุกระดับไว้   

 ครอบครัวต่างๆในประเทศไทยมีปัญหาหลากหลายสูงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา  และสมาชิกครอบครัวซึ่งมีความ
อ่อนแอ ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ  มักเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอย่างรุนแรง     อาทิ  ปัญหาเด็กที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าและใช้ยาเสพติด    การนําเด็กไปค้าบริการทางเพศ  และความรุนแรงต่างๆ  ปัญหาโรคเอดส์ในวัยรุ่นและหญิงแม่
บ้าน  และการถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือดูแลอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น   

 รายงานฉบับนี้นําเสนอภาพปัญหาต่างๆในครอบครัว ภายใต้สังคมที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลง  และอธิบายสาเหตุ
ของปัญหาครอบครัว ผ่านการทํา “งาน” ของสามีภรรยาหรือผู้ชายกับผู้หญิง  ภายใต้ชนช้ัน และความเป็นโลกาภิวัตน์ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ในสังคมโลกาภิวัตน ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดคือ เชียงใหม ่  นครราชสีมา  สงขลา   และสุพรรณบุรี  และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุก
ท่านเป็นอย่างสูง   ขอบคุณ อุทัยทิพย์ ทนเถื่อน   ภัทริน อนุตริยะ   สตพร จุลชู   และพนักงานสัมภาษณ์ทุกท่านในการลงพื้น
ที่เก็บข้อมูล  เรียนรู้และสร้างประสบการณ์การทํางานไปด้วยกัน    

   สุพจน์ เด่นดวง

    นาถฤดี เด่นดวง 

2

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์



สารบัญ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 5

Executive Summary 8

บทคัดย่อ 12

บทที่  1  บทนํา 13

1. ความสําคัญของปัญหา 13

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 14

3. การทบทวนวรรณกรรม 15

4. ทฤษฎี สมมติฐาน และ กรอบแนวความคิดของการวิจัย 16

4.1. ความสัมพันธ์หญิงชายเชิงอํานาจระหว่างหญิงชายในครอบครัว 16

4.2. โลกาภิวัตน์ 17

5. ระเบียบวิธีวิจัย 19

5.1. ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 19

5.2. การวัดตัวแปรหลักที่จะศึกษา 20

5.3. เครื่องมือในการวิจัย 22

5.4. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 23

6. การนําเสนอรายงานผลการศึกษา 23

บทที่  2  ลักษณะประชากรและสังคม 25

1. ครอบครัวส่วนใหญ่มีขนาดปานกลาง 25

2. อายุของสามี/คู่ครองมากกว่าภรรยาเล็กน้อย 25

3. สามี/คู่ครองมีการศึกษาสูงกว่าภรรยา 26

4. งาน/อาชีพของสามี/คู่ครองและภรรยา 27

5. สถานภาพผู้หญิงในครอบครัว 27

6. จํานวนบุตร  และบุตรที่เกิดจากอดีตสามี/คู่ครอง 27

7. การมีชีวิตอยู่ของบิดาและมารดา 28

8. การกําพร้าบิดา/มารดาและผู้เลี้ยงดูเมื่อเป็นกําพร้า 28

9. สถานภาพการเป็นภรรยาของมารดา 28

10. ความอบอุ่นจากการเลี้ยงดูจากบิดา 28

บทที่  3  ปัญหาครอบครัว 34

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 1



1. ความรัก ความผูกพันระหว่างสามี/คู่ครองและภรรยาในครอบครัว 34

1.2.  การนอกใจหรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นของผู้หญิงและสามี/คู่ครอง 35

1.3. บุตรส่วนใหญ่รับรู้ปัญหาการนอกใจระหว่างพ่อแม่ 35

2. ความรุนแรงในครอบครัว 38

2.1. การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว 38

2.2. ความรุนแรงจากสามี/คู่ครองคนปัจจุบัน 38

2.3. การถูกทําร้ายร่างกายจากอดีตสามี/คู่ครอง 39

2.4. ความรุนแรงต่อบุตร 39

3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ในครอบครัว 42

3.1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสามี/คู่ครอง ภรรยา และบุตร 42

3.2. การสูบบุหรี่ในครอบครัวของสามี/คู่ครองและภรรยา 42

4. การเล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆของสามี/คู่ครองและภรรยา 45

5. หนี้สินในครอบครัวและการถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหนี้ 47

6. ปัญหาของบุตร ในครอบครัว 49

6.1. จํานวนบุตรในครอบครัว 49

6.2. การมีบุตรที่เจริญเติบโตไม่ปกติในช่วงปฐมวัย 49

6.3. การให้นมและอาหารที่มีคุณค่าแก่บุตรในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็ก 49

6.4. บุตรได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรงในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็ก 50

6.5. การเลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย 50

6.6. การทําหรือปรุงอาหารเองให้แก่บุตรในแต่ละวัน 50

6.7. ปัญหาอื่นๆที่เกิดกับบุตรในครอบครัว 50

7. ปัญหาสภาพแวดล้อมและบ้านที่อยู่อาศัย 54

7.1. ลักษณะของบ้าน พื้นที่ส่วนตัวในบ้าน และพื้นที่นอกบ้าน 54

7.2. การเป็นเจ้าของบ้าน 54

7.3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม 54

7.4. การเคยถูกโจรกรรม 54

7.5. การมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและบาดหมางกับเพื่อนบ้าน 55

8. ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในครอบครัว 57

8.1. ผู้สูงอายุในครอบครัว 58

8.2. ผู้พิการในครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 58

8.3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 58

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 2



9. ภาพรวมปัญหาครอบครัว 59

9.1. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 59

9.2. ปัญหาเกี่ยวกับบุตร 60

9.3. ปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย 60

9.4. ปัญหาอบายมุขในครอบครัว 60

9.5. ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 61

9.6. ปัญหาหนี้สิน 61

10. ขนาดและความทับซ้อนของปัญหาครอบครัว 64

บทที่  4  โลกาภิวัตน์ ชนชั้น และความไม่เป็นธรรมในการแบ่งงานระหว่างหญิงชาย 66

1. โลกาภิวัตน์ 66

1.1.  พื้นที่โลกาภิวัตน์ : พื้นที่ศูนย์กลาง กึ่งศูนย์กลาง  และชายขอบ 66

1.2.  วิถีความคิดแบบโลกาภิวัตน์ 66

1.3. ระดับของวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์ 73

2. ชนชั้น 74

3. งานและการแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย 75

3.1. รายได้ต่อเดือนของภรรยาน้อยกว่าสามี/คู่ครองค่อนข้างมาก 75

3.2. สามี/คู่ครองประสบความสําเร็จในอาชีพมากกว่าผู้หญิงหรือภรรยา 76

3.3. งานสองเท่าทําให้ชั่วโมงการทํางานของภรรยาสูง 77

3.4. งานบ้าน 78

บทที่ 5  โลกาภิวัตน์ ชนชั้น งานและการแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงและชายกับปัญหาครอบครัว 80

1. ความขัดแย้งในการทํางาน “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยา  กับปัญหาครอบครัว 81

1.1. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน  และสามีไม่ช่วยงานบ้าน  ครอบครัวมีปัญหามากที่สุด 82

1.2. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน แต่สามีช่วยเหลืองานบ้าน  ครอบครัวมีปัญหาน้อย 82

1.3. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตวันละแปดชั่วโมงหรือน้อยกว่า และสามีไม่ช่วยงานบ้าน ครอบครัวก็ยังมีปัญหามาก 82

1.4. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตวันละแปดชั่วโมงหรือน้อยกว่าและสามีช่วยงานบ้าน ครอบครัวมีปัญหาน้อยที่สุด 82

2. ชนชั้น  ความขัดแย้งในการทํางาน “งานผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีและภรรยา  กับปัญหาครอบครัว 83

2.1.  ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน 84

2.2. ครอบครัวผู้ประกอบการ 84

3.  ความขัดแย้งในการทํางาน “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยากับปัญหาครอบครัว กับชนชั้น และ
พื้นที่โลกาภิวัตน์ และวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์ 86

3.1. พื้นที่โลกาภิวัตน์ 86

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 3



3.2. วิถีความเป็นโลกาภิวัตน์ 90

บทที่  6  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 95

1. สรุป 95

1.1. ปัญหาครอบครัว 95

1.2. สาเหตุของปัญหา 96

2. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 96

2.1. การลดความไม่เป็นธรรมในการแบ่งงานระหว่างหญิงชายในสถาบันทางเศรษฐกิจ 97

2.2. การถอดถอนมายาคติหญิงชายแบบดั้งเดิมและชนชั้น ในครอบครัวและสังคม 99

บรรณานุกรม 101

	 	 	 	 	 	 	 	 	

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 4



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

 การศึกษาเรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน ์ มี
วัตถุประสงค์จะทําความเข้าใจ    ปัญหาครอบครัวในสังคมที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงโดยโลกาภิวัตน์   และ
อธิบายสาเหตุของปัญหาครอบครัวดังกล่าว  จาก “งาน” ของสามีภรรยา หรือผู้ชายกับผู้หญิง ชนชั้น ภายใต้
บริบทของโลกาภิวัตน ์   การศึกษานี้  ใช้วิธีการสุ่มสํารวจครอบครัวจํานวน 3,612 ครอบครัว  ในจังหวัด
เชียงใหม่ นครราชสีมา  สงขลา  และสุพรรณบุรี   ในแต่ละจังหวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามพื้นที่  คือ พื้นที่ที่เป็น
ศูนย์กลางของโลกาภิวัตน์  เช่น เทศบาลนคร  พื้นที่ที่เป็นชายขอบ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ห่างไกล 
และพื้นที่ระหว่างกลาง เช่น เทศบาลตําบลที่เป็นที่ตั้งของอําเภอ   ผลการศึกษาพบว่า 

 ลักษณะปัญหา                                       
 ปัญหาที่พบมีหลายกลุ่ม และกลุ่มปัญหาสําคัญ ได้แก่  

 ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว กลุ่มย่อยที่หนึ่ง คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่เป็น
รากฐานของครอบครัว  พบว่า มีครอบครัวที่ขัดแย้งกันและไม่ได้อยู่กินด้วยกันร้อยละ 20.5     ครอบครัวที่สามี
นอกใจภรรยาร้อยละ 8.1    ปัญหาภรรยาถูกสามีกระทํารุนแรง  เช่น การด่าว่าอย่างเสียๆหายๆร้อยละ 12.9   
การทําร้ายร่างกายร้อยละ 3.7  การปฏิเสธไม่ให้เงินเมื่อร้องขอร้อยละ 15.4    ส่วนกลุ่มย่อยที่สองคือ ปัญหา
ปฏิสัมพันธ์ของคนในบ้าน  ได้แก่  การไม่ได้รับประทานอาหารพร้อมกันทุกคนเลยในสัปดาห์ร้อยละ 21.5   
ปัญหาการทะเลาะกันของคนในครอบครัว ร้อยละ 16   การลงโทษบุตรด้วยการด่าว่าอย่างเสียๆหายๆร้อยละ 
72.6  การลงโทษลูกด้วยการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงร้อยละ 71.8    การลงโทษลูกด้วยความโกรธร้อยละ 47.3             
           

 ปัญหาเกี่ยวกับบุตร  กลุ่มย่อยที่หนึ่ง คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับบุตรปฐมวัย การที่บุตรไม่เติบโตตามวัยในช่วง
ปฐมวัยร้อยละ 3.3    การที่บุตรขณะที่เป็นเด็กเคยได้รับอุบัติเหตุหรือถูกกระทํารุนแรงร้อยละ 14.7   การที่ไม่ได้
ให้นมบุตรเลยร้อยละ 8.4   การไม่ได้ให้อาหารที่มีคุณค่าเพียงพอกับบุตรร้อยละ 7.1    การที่ไม่ได้ดูแลบุตรใน
ช่วงที่บุตรเป็นเด็กเล็กร้อยละ   7.9    เวลาที่ให้กับบุตรต่อวันน้อยร้อยละ 60.5   การที่ไม่ได้ทําอาหารให้กับบุตร
รับประทานเลยร้อยละ 23.1   กลุ่มย่อยที่สอง คือ  ปัญหาเกี่ยวกับบุตรโต ได้แก่ บุตรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ 27.7   บุตรไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ร้อยละ  6.5    บุตรต้องออกจากโรงเรียนเมื่อจบชั้นประถม
ศึกษาร ้อยละ 13.2 บุตรออกจากโรงเร ียนโดยที ่ย ังไม ่จบการศ ึกษาตามที ่ต ้องการร ้อยละ 5.3  
             

 ปัญหาภาระของครอบครัว  ปัญหาภาระผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปัญหาผู้พิการที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ร ้อยละ 2.6 ปัญหาผู ้ป ่วยโรคเร ื ้อร ังและมีป ัญหาสุขภาพจิตที ่ต ้องดูแลอย่างใกล้ช ิดร ้อยละ 1.2   
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 อบายมุขในครอบครัว  ได้แก่  สามีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ร้อยละ 61.6  สามีสูบบุหร ร้อยละ 53.4   
ภรรยาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ร้อยละ 14.7 และบุตรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ร้อยละ 27.7  การเล่นหวยหรือ
ลอตเตอร ีของภรรยา ร ้อยละ 64 การพน ันและการเล ่นหวยลอตเตอร ี ่ของสาม ีร ้อยละ 43.6   
              

 ปัญหาเร่ืองบ้านและสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้อาศัยในบ้านของผู้อื่นร้อยละ 3.8    บ้านที่คับแคบเกินไป
สําหรับจํานวนคนในบ้านร้อยละ 16.7  การมีปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านร้อยละ 44.3    การมีปัญหา
ขยะรบกวนความสุขร้อยละ 27    การทะเลาะกับเพื่อนบ้านร้อยละ 5.1   และปัญหาหนี้สิน การมีหนี้สินร้อยละ 
70.2

 หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จึงต้องตระหนักถึงปัญหาที่มีความหลากหลาย  และสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมในระดับต่างๆ และต้องมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัว  โดยถือเป็นเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานของสมาชิกต่างๆในครอบครัว ซึ่งนํามาสู่การ
เงิน ค่าใช้จ่าย หนี้สินต่างๆในครอบครัว  การมีโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆที่ตระหนักถึงปัญหาครอบครัวอื่นๆ
ของเด็กและครู     

 ครอบครัวเองซึ่งอยู่ในภาวะที่อ่อนแอในตัวเอง  และเปราะบางต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆภายนอก
ครอบครัวต่างๆภายใต้สถาบันทางสังคมเหล่านี้ ต้องตระหนักว่านโยบายและการดําเนินงานใดๆของหน่วยงาน
หรือองค์กรทุกกระทรวงต่างๆจึงต้องตระหนักถึงปัญหาที่มีความหลากหลายและสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในระดับต่างๆ และต้องมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวและถือเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วม
กั ทบวง กรม  ล้วนส่งผลต่อปัญหาครอบครัว   หน่วยงานและองค์กร

  การลดความไม่เป็นธรรมในการแบ่งงานระหว่างหญิงชายในสถาบันทางเศรษฐกิจ  

 1. ลดชั ่วโมงการทํางานให้เหลือวันละแปดชั ่วโมง และหรือสร้างความยืดหยุ ่นในเรื ่องเวลาการ
ทํางาน จําเป็นต้องมีการดําเนินการให้จํานวนชั่วโมงการทํางานของสมาชิกหลักในครอบครัวลดลง  
เนื่องจาก “งาน” ได้ยื้อแย่งเวลาครอบครัวซึ่งสมาชิกทุกคนควรมีร่วมกัน ข้อเสนอจากการวิจัยโดยทั่วไปมักจบลง
ที่ครอบครัวไม่มีเวลาให้แก่กัน จึงต้องแสวงหา “เวลาครอบครัว” เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่กันและ
กัน แต่ไม่ได้เสนอว่าและจะทําอย่างไรที่จะทําให้ “เวลาครอบครัว” เพิ่มขึ้น        แต่ในงานวิจัยนี้ชี้ชัดว่า มนุษย์ไม่
สามารถหาเวลาเพิ่มให้ครอบครัวได้  หากไม่ลดเวลาการทํางานลง   ดังนั้นมนุษย์ควรทํางานไม่เกินวันละแปด
ชั่วโมง  และมีวันหยุดตามสมควร (อย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนด)   หากมนุษย์ทํางานมากกว่าวันละแปด
ชั่วโมง  มีวันหยุดน้อยหรือไม่มีวันหยุดงาน และยังเผชิญหน้ากับปัญหาอื่นๆ อาท ิ บุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การพนัน  ความรุนแรง สภาพแวดล้อม บ้านที่เสื่อมโทรม  เป็นต้น    การสร้าง “เวลาครอบครัว” และความสุข
ของสมาชิกครอบครัว  จึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน ์และการบริโภค
นิยมต่างๆอย่างรวดเร็วเ  ข้มข้นตลอดเวลา  
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 2. เพิ่มเวลาให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย  นอกจากการยื้อแย่ง “เวลาครอบครัว” จาก “งาน” แล้ว   
จําเป็นต้องเพิ่มเวลาให้พ่อแม่ได้มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองอย่างเต็มที ่  โดยเฉพาะในเด็กเล็กก่อนเข้า
โรงเรียน   ทั้งนี้เด็กที่ได้รับเวลาและการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่างเต็มที่จะกลายเป็นผลผลิตที่ดีของสังคม  ซึ่งจะ
ทําให้เกิดการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพในอนาคต  และยังทําให้ระบบเศรษฐกิจได้แรงงานรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ       ดังนั้นการขยายเวลาการลางานของพ่อแม่เพื่อการดูแลลูกควรนานขึ้น  และการบังคับใช้ก็ต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   เพื่อให้การเริ่มต้นที่เท่าเทียมแก่เด็กในทุกชนชั้นตั้งแต่แรกเกิด   มิฉะนั้น เด็กที่เกิดมาจาก
ครอบครัวผู้ใช้แรงงานจะเสียเปรียบ    หรือได้รับความไม่เป็นธรรม   หรือได้รับการเลือกปฏิบัติมากกว่าเด็กใน
ครอบครัวผู้ประกอบการ ดังนั้นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกประการต้องได้รับการยืนยันและปฏิบัติตาม

 3. ทําให้ “งาน” อยู่ใกล้บ้าน    การยื้อแย่ง “เวลาครอบครัว” จากระบบเศรษฐกิจอีกประการที่พอจะทําได้ก็
คือ  การลดระยะเวลาหรือระยะทางการเดินทางไปทํางานเพื่อเพิ่ม “เวลาให้ครอบครัว” ของผู้หญิง   ในภาวะที่ผู้
หญิงต้องออกไปทํางานบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย  และเมื่อกลับมาบ้านก็ต้องเผชิญหน้ากับภาระงานบ้านของผู้หญิง   
ผู้หญิงจึงทํางานเป็นสองเท่าของผู้ชาย  และหากงานการผลิตหรืองานนอกบ้านที่ผู้หญิงทํานั้นมีการขูดรีด
แรงงานเข้มข้น คือ งานหนัก ใช้แรงงาน ชั่วโมงการทํางานสูง งานอันตราย งานที่ไม่มีความก้าวหน้า และกดค่า
จ้างมาก  ปัญหาที่เกิดกับผู้หญิงก็จะรุนแรงมากขึ้น     ดังนั้น หากงานนอกบ้านที่ผู้หญิงทําเป็นงานใกล้บ้าน งาน
ในชุมชน สะดวกในการเดินทาง  มีความยืดหยุ่นเวลาในการทํางาน  ไม่ไกลจากบ้าน หรือต้องย้ายถิ่นไปทํา  
ญาติพี่น้อง สังคมชุมชนก็พอจะช่วยแบ่งเบาภาระได้   ผู้หญิงก็จะเวลาเหลือพอที่จะกลับมาดูแลลูกและบ้าน ดัง
นั้นการจ้างงานของนายจ้างควรให้โอกาสกับผู้หญิงที่มีครอบครัวใกล้ที่ทํางานก่อน   คล้ายกับระบบการศึกษาที่
ให้โอกาสแก่เด็กที่อยู่ใกล้โรงเรียน
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EXECUTIVE SUMMARY                                                                                                                       
Strong Family and Conflict Between Work and Family  in the Context of Globalization

	 1. The objective of this study was to describe family problems and to study the connections 
between family problems, work and family relations, and husband and wife relations in the context of 
globalization.   The research design was a cross-sectional survey of 3,612 families of mothers with 
young children in Chiengamai, Nakornrajseema, Songkla and Supanburee.   In each province, the 
sample was stratified randomly and distributed into three areas: core, semi-peripheral and peripheral 
areas in terms of metropolitan, district municipality and sub-district municipality.   

	 2. The family problems were classified into six groups: i) Family relations: Violence.   Most of the 
families  had good relationships.   In terms of husband and wife relations, the separation rate was 20 
%, percentage of husbands who had extra-marital affairs was 8%, violence such as verbal violence 
was 13%, physical violence perpetrated by ex-husbands was 30%, and being denied financial 
support from husband was 15%.   In addition, scores of relations between parent and children was 
quite high, for example, punishing children through verbal abuse was 72%, punishing children through 
corporal punishment was 72%, and punishing children through expressed anger was 47%.

	 ii) Family problems: Children.   3  % of young children had slow growth rates, 14% of young 
children had accidents and experienced violence, 84% of children were not breast fed at all, and 8% 
of young children did not have maternal care from their biological mother.   Alcohol consumption was 
27% among older children, 6% of older children refused to listen to parental suggestion, 13% of older 
children halted their education at the primary level and 5% of older children left school involuntarily.

	 iii) Family problems: Dependents.   2.6% of respondents had family members with disabilities, 
1.2 % of respondents had family members with chronic and/or mental health problems, and 21.5% of 
respondents had elderly family members.

	 iv) Family problems: Gambling.   In general, both husbands and wives engaged in gambling. 
72% of wives and 58.7% of husbands engaged in illegal gambling.    Wives gambled more often, but 
husbands bet higher amounts of money than wives.   The average amount bet by wives was THB561 
monthly. In comparison, husbands bet THB694 monthly. 

	 vi). Family problems: Housing and its surrounding environment.   16.7% of families reported 
that their houses were too small when compared to the number of family members in the family. 
44.3% of families faced pollution from surrounding industrial buildings, 27% of families reported 
garbage disposal problems and 5% of respondents reported quarrels with neighbors.
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	 vii). Family problems: Debt.   70% of families had debt and the average debt per family was 
THB277, 262. Of the respondents interviewed 64.5% had faced threats from creditors.  

	 In terms of number of problems that ranged from 0 to 50 problems, it was found that half of 
the families had four to nine family problems.   Only 1.2% of families were free from family prob-
lems.   In terms of severity of clusters of the family problems, it was found that 45% of them had 
problems with their children, 43% of them had problems with gambling and alcoholism, 30% of 
them had problems with violence, 23% of them had housing and environment problems, 23% of 
them had family relations problems, debt and dependent family members.   About half of the re-
spondents had three to five clusters of problems.

 3. Causes of family problems: Interaction between ‘work and family’ and ‘gender division of 
labor on domestic work between husband and wife’ in the context of globalization.

	 3.1 Globalization

	 The forces of globalization absorbed Thailand into its system and through transformation 
divided Thai society into three sectors: core, semi-peripheral and peripheral.   The core areas had 
more information and knowledge to process rationally such as food consumption patterns, beauty 
and body management, exercise and body management, seeking and exercising knowledge, a 
rational way of consumption or buying goods and services, and ways of earning money or making 
a living.   It was found that the family had high rationality scores in the areas of food consumption, 
beauty and body management.   Moreover, globalization had separated men and women from 
home production and moved them towards manufacturing and service work which had long 
working hours and low pay.          

 Family problems were explained by the interaction of two sets of conflicts generated by 
globalization.   The first was a conflict between productive work and domestic work of women; 
and the second was a conflict between domestic work between husband and wife.   Globalization 
had generated new productive work outside the family for men first and later for women.   The 
change had forced wives to do both “domestic work” and “productive work” but husbands only 
engaged in “productive work”.   Families where the mother or wife had to do productive work 
more than eight hours a day had more family problems than families where the mother or wife had 
worked less than nine hours a day.   Family problems, for example, arose because the mothers 
had no time to take care of the children and the children had deviant behaviors. 

	 Secondly, conflict between husband and wife over domestic work had accelerated family 
problems. In the past, domestic work had been done mostly by the mother or wife. However, 
globalization forced women to engage in productive work outside the family as mentioned above.   
Families where the husband helped with or shared domestic work had less family problems than 
families where the husband did not help with or shared domestic work because the women or 
wife was too tired to engage in domestic work.

 Thirdly, interacting between “conflict between productive work and domestic work” and 
“conflict between husband and wife over domestic work” had increased family problems (c=0.30).   
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Only 35% of families where the wife had less than eight hours of productive work daily and where 
the husband helped the wife with domestic work reported family problems. In comparison, 70% 
of families where the wife had more than nine hours of productive work and where the husband 
did not help the wife with domestic work reported family problems.

	 Fourthly, overall the above problem occurred mostly with the working class more than the 
entrepreneur class in all areas.   Problems were more seriously reported among working class 
families in the periphery area than in the core-capitalist area.   50% of the periphery working class 
family where the wife had to do productive work less than eight hours a day and where the hus-
band helped the wife with domestic work reported problems. In comparison, 30% of the working 
class families in the core-capitalist area where the wife had to do productive work less than nine 
hours and where the husband helped the wife to do domestic work reported family problems.   

	 4. Recommendations.

	 i. Changing traditional myths or belief systems to a modern or rational system.

	 Globalization is based on rationality.   In order to survive or take advantage of globalization, 
the family and educational system have to get rid of traditional reasoning and install a new rational 
system that allows new generations to access new resources, compete internationally and reduce 
inequity. 

	 ii. Demystifying gender inequity in society especially division of labor in family and society.   

	 Family and social institutions have to change the myths surrounding gender inequity and 
division of labor between men and women and include the socialization boys to do more domes-
tic work.   Society has to change the myths surrounding work, money and happiness to achieve a 
balance between work and family life.   Family life is the basis of society.   Men should not be al-
lowed to use the power attributed to their sex to oppress, violate or weaken women. This can be 
achieved through more engagement of men in domestic work, reducing the time spent by women 
in productive work and discouraging extra-marital affairs.

	 iii. Increasing gender equity.   

	 Gender equity is the basis of a happy family.   Men should not be allowed to use the power 
attributed to their sex to destroy the happiness of their family through violence towards women, 
leaving the domestic work only to women, pushing women to engage in more than eight hours of 
productive work daily and legitimizing extra-marital affairs.

	 iv. Increasing social justice for the working class.   

	 Members of the working class usually have to engage in more labor-intensive work but are 
lowly paid and do not receive welfare of any kind. In future societies, people will live longer. This 
includes members of the working class and their dependents. Therefore, the provision of more 
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resources for members of the working to take care of themselves and their dependents need to 
be provided.  

	 v.   Encouraging transformation of society to a new society.   

	 Current society produces wealth from unskilled labor in agricultural, industrial and service 
production.   New societies move from an industry base to a knowledge base that is driven by 
knowledge and intelligence.   It is urgent that society and educational institutions establish the 
new society intelligence for newer generations in order that children will not grow up to be like the 
old working class, but rather an intelligent working class that produces more wealth and equity.
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บทคัดย่อ
	

 การศึกษาเรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน ์   มีวัตถุประสงค์
เพื่อทําความเข้าใจกับปัญหาครอบครัว ในสังคมที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงโดยโลกาภิวัตน์  และอธิบายสาเหตุของปัญหา
ครอบครัวดังกล่าวจากสถาบันเศรษฐกิจ หรืองานกับสถาบันครอบครัว `หรืออํานาจระหว่างหญิงกับชาย  ภายใต้บริบทของ
โลกาภิวัตน ์   การศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มสํารวจครอบครัวจํานวน 3,612 ครอบครัว  ในจังหวัดเชียงใหม ่นครราชสีมา สงขลา 
และสุพรรณบุรี  โดยในแต่ละจังหวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนคือ พื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์ของจังหวัด เช่น เทศบาลนคร 
พื้นที่ชายขอบ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ห่างไกล และพื้นที่ระหว่างกลาง เช่น เทศบาลตําบลซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอ   
ผลการศึกษาพบว่า 

 ครอบครัวประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาระหว่าง 5 ถึง 9 ปัญหา โดยมีกลุ่มปัญหาที่สําคัญคือ ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างสามีและภรรยาที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันและนอกใจกัน   กลุ่มที่สองคือ ปัญหาของบุตรอายุน้อยที่ขาดการเลี้ยงดูอย่าง
ใกล้ชิดและบุตรที่มีอายุมากขึ้นมีปัญหาการดื่มสุรา   กลุ่มที่สามคือ ปัญหาอบายมุขในครอบครัวทั้งการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการพนัน   กลุ่มที่สี่คือ ภาระของครอบครัวปัญหาภาระผู้พิการและโรคเรื้อรัง แต่มีอัตราส่วนที่
ไม่มากนัก กลุ่มที่ห้า คือ ปัญหาบ้านและสิ่งแวดล้อม บ้านที่คับแคบเกินไปสําหรับจํานวนคนในบ้าน  และปัญหาจากสิ่ง
แวดล้อม เช่น ปัญหาจากโรงงานและขยะ   และปัญหากลุ่มที่หกคือ ปัญหาหนี้สินสูง      ปัญหาครอบครัวดังกล่าวมีสาเหตุ
จาก  การที่สามีไม่ช่วยงานบ้านผสมผสานกับการที่ภรรยาทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน  มีผลทําให้ ครอบครัวที่สามี
ช่วยเหลือภรรยาทํางานบ้านและภรรยาทํางานน้อยกว่าแปดชั่วโมงต่อวันครอบครัว  มีปัญหาครอบครัวน้อยกว่าครอบครัวที่
สามีไม่ช่วยเหลือภรรยาทํางานบ้านและภรรยาต้องทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน เช่น ครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่อาศัยอยู่
ในเมืองถ้าสามีช่วยเหลืองานบ้านและภรรยาทํางานน้อยกว่าแปดชั่วโมงครอบครัวมีปัญหาในอัตราร้อยละ 25 ในขณะที่
ครอบครัวที่สามีไม่ช่วยภรรยาแบ่งเบาภาระงานบ้านและภรรยาต้องทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงครอบครัวจะมีปัญหาใน
อัตราร้อยละ 75 เป็นต้น ปัญหานี้เกิดขึ้นในครอบครัวผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ชายขอบหรือชนบทที่มีความคิดในการใช้เหตุผล
แบบทันสมัยน้อยกว่าครอบครัวผู้ประกอบการที่อาศัยในเมือง

 ข้อเสนอแนะ การสร้างความสมดุลระหว่างสถาบันครอบครัวกับสถาบันอื่น อันทําให้สังคมมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น
โดยการลดชั่วโมงการทํางานให้เหลือแปดชั่วโมง และหรือมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทํางาน   การเพิ่มเวลาให้พ่อแม่
ได้เลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย   การทําให้งานใกล้บ้าน   การทําให้ครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนักเรียน   การทําให้งาน
บ้านหรืองานผู้หญิงเป็นงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและได้รับการคุ้มครองทางสังคม   การสร้างงานในพื้นที่โลกาภิวัตน์ต่ํา
ให้กับครอบครัวผู้ใช้แรงงานมากขึ้น   การเปลี่ยนความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมเป็นความคิดหรือตรรกะแบบเหตุผล  การ
เปลี่ยนแปลงมายาคติเรื่องการแบ่งงานในบ้านที่ไม่เป็นธรรมทั้งในบ้านและในสังคม   การสร้างความเสมอภาคระหว่าง
หญิงกับชายในสังคม การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้กับผู้ใช้แรงงาน   การทําให้สังคมและสถาบันการศึกษาสร้าง
โลกาภิวัตน์ด้านบวกเกิดขึ้นเร็วที่สุดและลดโลกาภิวัตน์ด้านลบให้หมดไป บทคัดย่อ
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บทที่  1  บทนํา

 1. ความสําคัญของปัญหา

 ครอบครัวเป็นพื้นที่รองรับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด เติบโต เข้าสู่วัยชรา จนตายในที่สุด  ชีวิตจะมีความสุข
หรือทุกข์ส่วนหนึ่งวางอยู่บนฐานความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างบุคคลภายในครอบครัวและสังคมภายนอก     ขณะ
เดียวกันครอบครัวก็เป็นพื้นฐานสําคัญของโครงสร้างสังคมทั้งระบบ   ดังนั้นทุกหน่วยงาน องค์กรทั้งในระดับโลก 
ประเทศ และสังคมย่อยต่างๆจึงพยายามที่จะรักษาความเข้มแข็ง  ความสุข ของครอบครัวทุกระดับไว้   

 ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับครอบครัวหลากหลาย และสูงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา อาทิ เช่น ปัญหา
เด็กค้าและติดยาเสพติด  เด็กถูกนําไปค้าบริการทางเพศและเป็นแม่เล้า ปัญหาการเจริญพันธุ์ในเด็กและวัยรุ่น  
เช่น  การท้องไม่พร้อม การทําแท้ง  การเป็นแม่ในวัยรุ่นและระหว่างเรียน   ตลอดจนปัญหาโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ เช่น  โรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรงในเด็ก การไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือการดูแลที่เหมาะสม   เป็นต้น   
โดยผู้ได้รับผล กระทบจากปัญหาอย่างรุนแรง คือ  เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ   

 ปัญหาเหล่านี้สะสมเพิ่มมากขึ้นและไม่เพียงเฉพาะปัจจุบัน  แต่จะเป็นปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต   เนื่องด้วยเด็กซึ่งได้รับผลกระทบในปัจจุบัน จะเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพและจะไม่
สามารถแบกรับภาระของสังคม  เช่น ผู้สูงอายุ  ผู้ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษได ้    อย่างไรก็ตาม จากการ
สํารวจของสํานักกิจการสตรีและครอบครัว ซึ่งได้เปลี่ยนลักษณะต่างๆของปัญหาครอบครัวเป็นตัวชี้วัดภายใต้
แนวคิดมาตรฐานครอบครัว  พบว่า  ครอบครัวส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาน้อย   เนื่องด้วยพบว่า มีครอบครัวผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งถึงร้อยละ 78   โดยผ่านเกณฑ์ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวร้อยละ 51   
เกณฑ์ด้านการทําบทบาทหน้าที่ของครอบครัวร้อยละ 96     เกณฑ์ด้านครอบครัวเข้มแข็งร้อยละ 76   เกณฑ์ด้าน
ทุนทางสังคมร้อยละ 88   และเกณฑ์ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบากร้อยละ 
91   (สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2554)     จะเห็นว่า  การผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
นั้นสูงมากทุกด้าน  ยกเว้นเกณฑ์สัมพันธภาพในครอบครัวซึ่งผ่านเพียงร้อยละ 51

 จากการผ่านเกณฑ์วัดดังกล่าวของครอบครัว นําไปสู่การตั้งคําถามว่า   ครอบครัวไทยเข้มแข็งและมี
ปัญหาในครอบครัวน้อยจริงหรือไม ่    ความเข้มแข็งซึ่งเกิดจากเกณฑ์การวัด กระบวนการ วิธีการ  รวมถึง
แนวคิดหรือทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง  สะท้อนภาพปัญหาได้ไม่ครบถ้วนหรือไม่      ดังนั้นจําเป็นต้องมีการศึกษา
สภาพความอ่อนแอหรือปัญหาต่างๆในครอบครัวที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภาพรวมที่เป็นเชิงปริมาณและภาพเชิงลึก
ในครอบครัวที่ประสบปัญหาต่างๆ   เนื่องจากความหลากหลายและแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ  รวมถึงความ
สัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชายในครอบครัว   เพื่อนําไปสู่ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง
ชัดเจนทั้งทางนโยบายและการปฏิบัติ 
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 แนวคิดที่นํามาใช้เป็นฐานคิดเพื่อ  การวิจัย  ตรวจสอบปัญหา อธิบายสาเหตุต่างๆ ดังกล่าว  ได้แก ่
แนวคิดความไม่เป็นธรรมระหว่างชนชั้น  หญิงและชาย   รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบโลกาภิวัตน์ที่
อาจส่งผลต่อปัญหา  และการแก้ไขปรับตัวเมื่อครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับปัญหา   การแก้ไขปัญหาโดยการลด
ความไม่เป็นธรรมนี้  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2555-2559   ซึ่งมีนโยบายเน้นการส่งเสริมความมั่นคงในการดํารงชีวิตและความ
เสมอภาคของสตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านของกระแสโลกาภิวัตน์สู่ประชาคมอาเซียนในป ี 2558   และยังสอดคล้อง
กับอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ. 2555   ที่ให้สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางสังคม  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของสถาบันครอบครัวและชุมชนโดยมีกลยุทธ์ที่ 1.6  การสร้างและขยายโอกาสเพื่อ
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เป็นกลไก
พื้นฐานในการพัฒนาสังคมคุณภาพ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555)  

 นอกจากนี ้ การวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิ ฉบับที ่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที ่ 1  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคมที่มีเป้าประสงค์การวิจัย
คือ การสร้างองค์ความรู้ให้เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน กลยุทธ์การวิจัยที ่3  ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมทั้ง
การคุ้มครองผู้บริโภค ในแผนงานวิจัยที ่3.10   การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีโดยเน้นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทํางาน ชุมชนและสังคม

 แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา จะเน้นการลดความไม่เป็นธรรมเหมือนกับหมด   แต่ในทาง
ปฏิบัติทั้งโครงการดําเนินงานและงานวิจัยต่างๆมีแนวโน้มยังติดอยู่กับแนวคิดการพัฒนาเชิงรับ  มีการใช้
แนวคิดความไม่เป็นธรรมน้อย    และไม่สามารถที่จะชักจูงหรือทําให้บุคลากรเข้าใจและเปลี่ยนแนวคิดได้     จึง
จําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความไม่เป็นธรรมนั้นสร้างปัญหาให้กับครอบครัวอย่างไร

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ์ จะสํารวจปัญหาครอบครัวกับความขัดแย้งกับงาน โดยเริ่มต้นที่การนําเสนอ
สถานการณ์ปัญหาครอบครัวเป็นพื้นฐาน   และเชื่อมโยงเพื่อให้คําอธิบายว่า ครอบครัวที่มีปัญหาหรือมีความ
อ่อนแอนั้นสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ “งาน” ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมสู่โลกาภิวัตน์อย่างไร  โดยมี
คําถามวิจัยที่เจาะจงว่า

 1. ครอบครัวอ่อนแอหรือครอบครัวซ่ึงได้รับความไม่เป็นธรรม นั้นมีลักษณะอย่างไร และมีอัตราเท่าไร
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 2. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีลักษณะอย่างไร   เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร   และผันแปรไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์อย่างไร

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอ่อนแอหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม (1) นั้นสัมพันธ์กับความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวในระบบโลกาภิวัตน์ (2) อย่างไร

 3. การทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว  ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ได้คําตอบในเชิงพฤติกรรม
บุคคล และการวิจัยในระบบสังคมซึ่งเน้นการควบคุมทางสังคมแบบแนวคิดโครงสร้างหน้าที ่   การศึกษาที่นํา
เสนอความไม่เป็นธรรมทางสังคมยังมีค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในประเทศไทย   การศึกษาที่สําคัญชิ้นหนึ่งคือ 
การศึกษาของเคียวโกะ  คูซาคาเบ ้   การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า   การเปลี่ยนแปลงในงานมีผลกระทบต่อ
ครอบครัว   การเปลี่ยนแปลงในงานที่สําคัญคือ   ค่าแรงที่ถูกตรึงไว้    ชั่วโมงการทํางานที่นานขึ้น  นอกจากนี้
นายจ้างและรัฐยังเชื่อว่า  การตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกเป็นอุปสรรคต่องาน     ดังนั้น จึงหลบเลี่ยงในการให้สิทธิ
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การลาคลอด และการเลี้ยงลูกกับแรงงานหญิง      ทําให้แรงงานหญิงเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ดูแล
หลักของครอบครัวไม่สามารถทําหน้าที่ในครอบครัวได ้  พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะว่า    ประเทศไทยควรให้สัตยา
บรรณต่ออนุสัญญาฉบับที ่156 ว่าด้วยแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว   และอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่า
ด้วยการคุ้มครองการเป็นมารดา ตลอดจนเสนอแนะให้มีการปรับปรุงบริการเลี้ยงดูเด็ก การให้เงินสงเคราะห์ 
การลดชั่วโมงการทํางาน   การเพิ่มสิทธิในการลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น  (สํานักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศ, 2549)  

 นอกจากนี้   เคียวโกะ คูซาคาเบ้  ยังแสดงเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ ชักชวนให้ผู้รับผิดชอบในประเด็น
ต่างๆดังได้กล่าวแล้ว หันมาสนใจเงื่อนไขของความอ่อนแอของครอบครัวที่มาจากสาเหตุอื่นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยว
กับการทํา “งาน” ของสมาชิกในครอบครัว  และเป็นการศึกษาที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ     โดยชี้ถึงจุดอ่อนหรือปัญหาของครอบครัวว่าเกี่ยวข้องกับงานและจะต้องแก้ไขที ่“งาน” ต่อไป   
อย่างไรก็ตามงานของเคียวโกะ คูซาคาเบ้นั้นยังมีปัญหาและควรจะดําเนินการเพิ่มเติมคือ  หนึ่ง การศึกษายังไม่
ได้เชื่อมโยงความไม่สมดุลระหว่างครอบครัวและงาน  ซึ่งนําไปสู่ความอ่อนแอของครอบครัวและปัญหาสังคมที่
ตามมาจากครอบครัว   สอง เป็นการศึกษาเชิงมหภาคที่พยายามจะเชื่อมโยงงานกับครอบครัวผ่านการพรรณนา
เชิงโครงสร้างโดยใช้สถิติสั้น และเอกสารวิชาการเข้ามาเชื่อมโยงกัน การศึกษาควรเป็นละเอียดและเชื่อมโยง
งานกับครอบครัวให้ได้มากกว่านี ้  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงแบบจุลภาคทั้งวัตถุวิสัยและอัตวิสัยที่จะทําให้เข้าใจ
ปัญหาชัดเจนขึ้น      สาม  การศึกษายังหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายปัญหานี้ในเชิงของความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ
ความไม่เป็นธรรมในครอบครัวระหว่างชายและหญิงหรือสามีภรรยาในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะปัญหาต่างๆใน
ครอบครัว ที่นําไปสู่ความอ่อนแอของครอบครัวและปัญหาสังคมอื่นๆที่ตามมา
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 4. ทฤษฎี สมมติฐาน และ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
 การศึกษานี้ใช้แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชาย (gender relations) เน้นความขัดแย้งใน
การแบ่งงานระหว่างหญิงและชาย   โลกาภิวัตน์ (globalization)  เป็นกรอบในการอธิบายปัญหาต่างๆใน
ครอบครัว

 4.1. ความสัมพันธ์หญิงชายเชิงอํานาจระหว่างหญิงชายในครอบครัว

 ผู้ชายสร้างวัฒนธรรมการแบ่งงานระหว่างหญิงและชายในครอบครัวขึ้นมา  ด้วยการใช้ข้อจํากัดทาง
ชีวภาพที่ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์และเลี้ยงลูก  ทําให้ผู้หญิงพึ่งพาตัวเองไม่ได้หรือได้น้อย และต้องพึ่งพาผู้ชายรวมทั้ง
ยอมทําตามวัฒนธรรมหรือความต้องการของผู้ชาย วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่หรือได้รับการให้ความสําคัญนี้
กําหนดว่าผู้หญิงและผู้ชายควรทําอะไรและต้องทําอย่างไร   ในลักษณะที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นําทํางานนอกบ้านและผู้
หญิงเป็นผู้ตาม   และกําหนดหน้าที่ให้ผู้หญิงทํางานดูแลครอบครัวทุกคนในบ้าน    นอกจากนี้  ยังอาจอธิบายว่า  
วัฒนธรรมนี้เกิดจากภาษาหรือวาทกรรมด้วยการบอกว่า วาทกรรมความเป็นหญิงชาย ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงสร้าง
ของภาษาที่สร้างความแตกต่างระหว่างเพศขึ้นมา  และแบ่งเป็นสองเพศคือ ชายและหญิง   อํานาจของภาษา
ทําให้ผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิง แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองพื้นที่คือ  นอกบ้านเป็นของผู้ชาย และในบ้านเป็นของผู้
หญิง วาทกรรมเหล่านี้ทําให้บทบาทอํานาจของผู้ชายในการเป็นผู้นําก้าวร้าวรุกราน  และให้บทบาทของผู้หญิง
ในการเป็นผู้ตามอ่อนโยนและรองรับ 

 ด้วยวาทกรรมที่ให้ความสําคัญกับผู้ชาย    ผลที่เกิดขึ้น  คือ  ในหลายสังคมและยุคสมัย ผู้หญิงถูกจํากัด
ให้ทําบทบาทของผู้ดูแลเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นกับคนในครอบครัว   ผู้หญิงถูกจํากัดให้อยู่ในบ้านเป็นหลักไม่ต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้าน และสิ่งที่ผู้หญิงต้องทําในบ้านก็คือ การทําทุกอย่างตั้งแต่การเลี้ยงลูกอ่อน การหาอาหาร
ให้ทุกคนในครอบครัว การทําความสะอาดบ้าน การดูแลเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอน การดูแลสมาชิกในครอบครัว
ทั้งการเจ็บป่วย การให้การศึกษาเบื้องต้นหรือการขัดเกลาทางสังคม  หรือการให้ความอบอุ่นกับลูกที่กําลัง
เติบโตมา  เป็นต้น ผู้หญิงเหล่านี้ยังต้องทําหน้าที่ในการผลิตหรือหารายได้เสริมอีกด้วย เช่น การทอผ้าไว้ใช้เอง 
การเก็บอาหาร การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเป็นแรงงานหลักในการผลิตของ
ครอบครัวเคียงข้างสามีหรือผู้ชายด้วย เช่น การทํานา การทําไร่ที่ต้องออกไปหว่านข้าว ดํานาและเกี่ยวข้าวเช่น
เดียวกับผู้ชาย   ในขณะที่งานในบ้านนั้นผู้ชายไม่ต้องทํา แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงฝ่ายเดียว   

 แม้ว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยในระยะหลัง ได้เปิดกว้างให้ผู้หญิงได้มีสิทธิและเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น    
แต่ก็เพิ่มความกดดันกับผู้หญิง  เช่นเดียวกับระบบทุนนิยมโลกที่เข้ามาดึงเอาผู้หญิงออกจากงานบ้านสู่งาน
อุตสาหกรรมและบริการในเมืองแต่ก็เพิ่มโอกาสและความกดดันกับผู้หญิง  กล่าวคือ การที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ
ทํางานทั้งในบ้านและงานนอกบ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาเปรียบหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงจากครอบครัว
ซึ่งมีอยู่ในสังคมมาโดยตลอด   และเมื่อผู้หญิงเข้ามาสู่ตลาดแรงงานเสรีในโรงงาน  โอกาสที่จํากัด ภาระที่มากก
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ว่าแรงงานชาย ทําให้ถูกกดขี่จากระบบทุนซ้ําซ้อน  ดังนั้นแรงงานหญิงจึงเครียดและเจ็บป่วยมากกว่าแรงงาน
ชาย เป็นต้น                     

 จะเห็นว่า การที่ผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษาหรือโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายมาตั้งแต่แรกในครอบครัวนั้น   ส่ง
ผลเสียต่อการประกอบอาชีพและสุขภาพของผู้หญิงอย่างยิ่ง  ปัญหาหรือปัญหาพฤติกรรมอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิง
ถูกจํากัดพื้นที่และกิจกรรม คือ การขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิต ในขณะเดียวกันเมื่อสังคมเปลี่ยนจากสังคม
ประเพณีมาเป็นสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีการทํางานนอกบ้านมากขึ้น   และเมื่อผู้หญิงถูกดึงหรือผลักออก
ไปทํางานนอกบ้าน

 การทําหน้าที่ในครอบครัวเหล่านี้จึงเป็นเรื่องยากสําหรับผู้หญิง งานเหล่านี้ไม่สามารถทําให้เสร็จได้ ความ
ตึงเครียดจึงเกิดขึ้นและความรุนแรงก็จะเกิดขึ้น เช่น การพยายามตอบสนองความต้องการของครอบครัวพร้อม
กับตอบสนองความต้องการของงานก็ทําให้ผู้หญิงป่วยได ้การต่อสู้กับการกดขี่ของงานในบ้านแบบชายเป็นใหญ่
ก็อาจถูกมองว่าเป็นการต่อต้านเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม เป็นต้น

 4.2. โลกาภิวัตน์ 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจมีพลวัตสูงมาก ทั้งของตัวระบบเองซึ่งมีการพัฒนาจากเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนมาเป็นเศรษฐกิจระดับประเทศ   ระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในช่วงห้า
ทศวรรษที่ผ่านมาจนได้ชื่อว่าเป็น “เศรษฐกิจระบบโลกาภิวัตน ์ “  พลวัตเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง   สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมรุนแรงคือ การหมุนเอาเงิน ทรัพยากร  และอํานาจเข้า
ไว้ในศูนย์กลางหมด ทําให้ประเทศและกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบสูญเสียความสมดุลหรือได้รับความไม่เป็นธรรม   
รวมทั้งความไม่สมดุลในครอบครัวด้วยและเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย   ผลกระทบของพลวัตของระบบทุน
โลกนี้อาจแสดงในเชิงของสมมุติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอย่างคร่าวได้ ดังนี้

 ความอ่อนแอของครอบครัวขึ ้นอยู ่กับความไม่สมดุลระหว่างงานกับครอบครัวในระบบโลกาภิวัตน ์      
โดยวางอยู่บนกรอบความคิดเกี่ยวกับความทันสมัยในลักษณะซึ่งประเทศที่เป็นผู้นําของระบบทุนนิยมที่นําโดย
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นหลัก รวมถึงประเทศในยุโรปและออสเตรเลียได้ขยายตัวเข้ามาในประเทศด้อยพัฒนา
ทั้งหลายอย่างเป็นขั้นตอน (จากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน สู่สิงคโปร ์ เกาหลีใต ้ จากนั้นขยายมายัง 
มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และเข้าสู่จีน เวียตนาม กัมพูชา และกําลังไปเติบโตในอินเดีย  บังคลาเทศ  
และเมียนมาร์)   การเข้ามาของประเทศทุนนั้นก็เพื่อเข้ามาใช้วัตถุดิบและแรงงานราคาถูกหรือถูกกว่าเพื่อผลิต
สินค้า   โดยในขั้นตอนแรกจะดึงเอาแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบเหล่านี้ไปผลิตสินค้าที่ประเทศแม่และส่งมาขาย
โดยในขั้นตอนแรกจะดึงเอาแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบเหล่านี้ไปผลิตสินค้าที่ประเทศแม่และส่งมาขาย และต่อ
มาก็จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตและขายสินค้าออกไปทั่วโลกทั้งประเทศแม่และประเทศที่เข้ามาตั้งโรงงาน

 ความต้องการแรงงานและวัตถุดิบราคาถูกนี้ เป็นสาเหตุสําคัญในการทําให้ครอบครัวและชุมชนล่มสลาย   
เช่น การใช้แรงงานจากเมียนมาร์มาทํางานในโรงงานทั้งเข้าเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  การเปลี่ยนวิถี
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การผลิตจากเกษตรที่พึ่งตัวเองได้มาเป็นการเกษตรที่พึ่งตลาดเป็นหลักโดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเงินสด   ซึ่ง
มักทําเงินให้ได้มาก   แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นหนี้ และต้องสูญเสียที่ดินกลายเป็นแรงงานรับจ้างไร้ที่ดินทํากิน  การ
กดราคาสินค้าเกษตรพร้อมกับการปั่นราคาที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ต้องจํายอมขายที่ดินที่
ถูกปั่นให้สูงขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  การเวนคืนที่ดิน การบังคับซื้อโดยการทําให้เป็นที่ตาบอดหรือการข่มขู่ เป็นต้น    
การทําให้ไร้ที่ดินทํากินและโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นลูกต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ
แรงงานราคาถูก ครอบครัวและชุมชนจึงล่มสลาย

 กระแสของการดึงแรงงานราคาถูกเข้าสู่อุตสาหกรรมนั้นเริ่มเป็นขั้นๆจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี ้

 หนึ่ง การดึงแรงงานผู้ชายจากต่างจังหวัดเข้ามาทํางานก่อน  แรงงานเหล่านี้มักจะกลับบ้านเมื่อฤดูกาลทํา
นา   ต่อมาโรงงานมักไม่ปล่อยให้แรงงานเหล่านี้ได้กลับไปทํานา ดังนั้นการทํานาจึงเป็นเรื่องของคนที่ยังอยู่ใน
โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งอาจทํานาเองหรือทํากับญาติพี่น้องหรือจ้างคนทํานา  และเมื่อพ่อแม่ตายหรือราคาที่ดินสูง
และผลผลิตราคาต่ํา   แรงงานเหล่านี้ก็ขายนาและย้ายมาอยู่ในเมืองกับสามีหรือแรงงานชาย   

 สอง ต่อมาเมื่อลูกโตขึ้นและเข้าโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในครอบครัวในเมืองสูงขึ้นหรือทุกอย่างต้องซื้อ ค่าแรง
งานจากงานในเมืองก็ถูกจํากัดให้มีราคาถูกที่สุด  จึงมีรายได้ไม่พอใช้    ดังนั้นฝ่ายหญิงหรือภรรยาจึงจําเป็นที่จะ
ต้องออกมาทํางานด้วยกันสองคนจึงจะพอเลี้ยงครอบครัวและเพื่อการศึกษาของลูก อีกทั้งการลงทุนของระบบ
ทุนนิยมโลกก็เพิ่มมากขึ้นและต้องการแรงงานมากขึ้น ไม่เพียงแต่แรงงานหญิงถ ูกดึงออกมาจากบ้านแต่แรงงาน
ข้ามชาติก็ถูกนําเข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานด้วยเช่นกัน   ดังนั้นครอบครัวที่มีแม่เป็นหลักในการให้ความอบอุ่น
กับลูกและสามีเมื่อกลับมาจากโรงเรียนหรือจากการทํางานก็เริ่มลดลง

 สาม การเรียกร้องค่าแรงของผู้ใช้แรงงาน การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทําให้ค่าจ้างต้องปรับตัวสูงขึ้นบ้าง
แต่ก็ไม่มากนัก แต่ก็ทําให้เกิดกระแสการย้ายฐานการผลิตจากประเทศซึ่งค่าแรงงานเริ่มสูงมากขึ้น ประเทศใหม่
ที่ยังมีแรงงานค่าแรงต่ํา เช่น เวียตนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย อินเดียและพม่า เป็นต้น  ดังนั้น จึงมีการนําเข้า
แรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ค่าแรงในประเทศไม่สามารถเพิ่มขึ้นได ้   และกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่
ทําให้มีการกดค่าแรงผู้หญิงลงไปให้เกือบเท่ากับค่าแรงของแรงงานต่างด้าว   ซึ่งภายหลังถูกปรับให้ขึ้นมาบ้าง
เพื่อลดความกดดันจากแรงงานขาดแคลน   การกดค่าแรงโดยเฉพาะค่าแรงผู้หญิงทําให้ความสมดุลระหว่าง
ครอบครัวและงานเสียไป  หรือการล่มสลายของครอบครัวเกิดขึ้นใหม่อีกรอบ  และตามมาด้วยปัญหาของ
ครอบครัว

 เมื่อค่าแรงของแรงงานไม่เพิ่มขึ้น  และการเร่งรัดการผลิตเพื่อทํากําไรเกิดขึ้น  การขยายเวลาการผลิตกับ
แรงงานกลายเป็นการบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ โรงงานอาจตั้งเงื่อนไขให้แรงงานทํางานนานขึ้น
หรือเพิ่มชั่วโมงการทํางานมากขึ้นในค่าแรงเดิม  หรือค่าแรงที่เท่าเดิมหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ ที่ทั้ง
ทําให้รายได้แท้จริงและราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น   ทําให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิงต้องขยายชั่วโมงการ
ทํางานให้มากขึ้น   ไม่ว่าจะเป็นการบังคับทางตรงหรือทางอ้อม การขยายเวลาการทํางานให้มากขึ้นหมายความ
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ว่า เวลาที่จะให้กับครอบครัวน้อยลงหรือการกลับไปดูแลลูกไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่มี
ญาติในเมืองคอยดูแลลูกให้เหมือนกับในชนบท   

 ดังนั้นการล่มสลายของครอบครัวจึงเกิด ได้แก่ การปล่อยให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียน  การส่งลูก
กลับไปบ้านต่างจังหวัดให้ปู่ย่าตายายช่วยดูแล   การทํางานอย่างหนักในโรงงานทําให้ทั้งหญิงและชาย  โดย
เฉพาะแรงงานหญิงไม่สามารถดูแลครอบครัวได้  เช่น ทํากับข้าวไม่ได้เนื่องจากไม่มีเวลาและเหนื่อย  การที่ขาด
คนช่วยทําหน้าที่พื้นฐานของครอบครัว  ทําให้ครอบครัวเกิดความตึงเครียด และนําไปสู่การทะเลาะหรือการล่ม
สลายของครอบครัว   การทํางานเกินเวลาโดยเฉพาะการทํางานกะ    ทําให้สามีภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยกันตามปกติ
และนํามาซึ่งการนอกใจ  การทะเลาะและการแยกทางกันหรือนําไปสู่การล่มสลายของครอบครัว    ตัวลูกเองเมื่อ
ไม่มีใครเลี้ยงด ูไม่มีใครดูแลหลังเลิกเรียน  ก็จําเป็นต้องคบหาเพื่อน  ไม่เรียนหนังสือ  สร้างปัญหา  และนํามาซ่ึง
ความตึงเครียดในครอบครัว ปัญหานี้ก็เช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆ คือ ไม่อาจแก้ไขได้ในลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดจากโลกาภิวัตน์หรือทุนนิยมโลก  จําเป็นต้องเห็นหรืออธิบาย
ปัญหาในเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบันอื่นๆทางสังคม เช่น เศรษฐกิจ 
การเมือง  เป็นต้น

 5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัย (Research design) คือ การวิจัยเชิงสํารวจ โดยต้องการสํารวจรูปแบบและลักษณะ
ของปัญหาครอบครัว  ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างสามีและภรรยาหรือชายกับ
หญิงในครอบครัวและโลกาภิวัตน์

 ประชากรหรือหน่วยของการวิเคราะห์คือ ครอบครัวซึ่งมีบุตรที่ยังต้องรับผิดชอบ   การเก็บข้อมูลเน้นที่
ภรรยาหรือแม่เพื่อทราบปัญหาจากมุมมองของผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว

 5.1. ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวิจัยนี้มีขนาดตัวอย่างคือ 3,612 ตัวอย่าง และได้กรณีตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 
Stratified random sampling บนพื้นฐานของพื้นที่โลกาภิวัตน์ ในแต่ละภาคดังนี้คือ ภาคกลาง (สุพรรณบุรี) ภาค
เหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และภาคใต้ (สงขลา) 

 ในแต่ละจังหวัด  แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน คือ หนึ่ง พื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน ์คือ พื้นที่ในเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการเมืองการศึกษาและบริการต่างๆของจังหวัด  หรือพื้นที่ซึ่งเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร   
สอง พื้นที่กึ่งศูนย์กลางโลกาภิวัตน์  คือ  พื้นที่ระดับอําเภอซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการเมืองการศึกษาและ
บริการระดับอําเภอที่อาจเป็นเทศบาลเมือง และสาม พื้นที่ชายขอบโลกาภิวัตน ์ คือ ตําบลและหมู่บ้านที่อยู่รอบๆ
เทศบาลเมืองได้แก่ เทศบาลตําบลหรือองค์กรบริหารส่วนตําบลที่เป็นผู้ใช้บริการมากกว่าการเป็นศูนย์กลาง   
โดยในแต่ละจังหวัดจะเลือกอําเภอเมืองและอําเภอที่อยู่รอบนอกอีกสองอําเภอ   จากนั้น เป็นการสุ่มเขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเขตเทศบาลและไม่ใช่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ตามด้วยการสุ่มครัว
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เรือนตัวอย่างแบบโอกาสเท่ากันในหมู่บ้าน โดยมีขนาดตัวอย่างชุมชนละ 300 ครัวเรือน  ซึ่งคํานวณให้เพียงพอ
กับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง  ที่ต้องการจํานวนตัวอย่างในเชิงสถิติขั้นต่ําต่อตารางหรือต่อช่อง (Cell) ซึ่ง
รวมตัวอย่างทั้งหมด 3,600 ครอบครัว (4 ภาค/จังหวัด x 3  ชุมชน x 300 ครัวเรือน) โดยแยกเป็นจังหวัด อําเภอ 
ตําบล และหมู่บ้าน (ตารางที่ 1.1)

 5.2. การวัดตัวแปรหลักที่จะศึกษา
 5.2.1. โลกาภิวัตน์

  หนึ่ง โลกาภิวัตน์ในที่นี ้ ใช้ในหลายแนวคิดและหลายความหมายผสมกันดังนี ้ คือ โลกาภิวัตน์ในเชิงพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจหรือการเมือง ดังได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างว่า พื้นที่อําเภอเมืองหรือ
เทศบาลนครนั้นเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของโลกาภิวัตน์ในจังหวัดนั้น  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ 
เช่น การคมนาคมและความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่น เพิ่มด้วยการถูกกําหนดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมือง
และการศึกษา จากนั้นพื้นที่โลกาภิวัตน์ก็ถูกลดหลั่นความสําคัญทางเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาลงไปเป็น
อําเภอและตําบลตามลําดับ

 สอง โลกาภิวัตน์ในความหมายของความทันสมัย การใช้ความรู้ เหตุผล ตรรกะแบบวิทยาศาสตร ์  
เนื่องจากความเป็นวิทยาศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนของโลกาภิวัตน์แบบทุนนิยม  เช่น ความสําเร็จในการเดินทาง
โดยเรือรอบโลก เป็นต้น   ทําให้เกิดการเปลี่ยนโลกจากประเพณ ี (Tradition) มาเป็นโลกแบบทันสมัย (Modern) 
ดังนั้น การอธิบายโลกาภิวัตน์ในแง่นี้  เป็นการวัดโดยใช้การตัดสินใจของครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงว่า ตัดสิน
ใจโดยหลักของประเพณีหรือแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคําถามหกข้อเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา การ
จัดการกับปัญหาสุขภาพ   การจัดการความสวยความงาม หลักการเลือกซื้อสินค้า วิธีการออกกําลังกายและการ
หารายได้เพิ่มเติม   ซึ่งแต่ละประเด็นมีทางเลือกหรือคําตอบหลากหลาย โดยสรุปโครงการวิจัยได้ใช้การตัดสิน
ใจของครอบครัวระหว่างการใช้เหตุผลหรือความคิดความเชื่อตามแนวประเพณีดั้งเดิม เป็นการกําหนดระดับ
ความเป็นโลกาภิวัตน์ 

 สาม โลกาภิวัตน์ในความหมายการกดขี่เอาเปรียบ โครงการวิจัยได้กําหนดให้ชนชั้นซึ่งประกอบไปด้วย
การเป็นผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน เป็นเกณฑ์การวัดโลกาภิวัตน์ทางอ้อม หรือใช้การแบ่งชนชั้นนี้เป็นเครื่อง
บ่งบอกถึงระดับของโลกาภิวัตน์ด้วย  กล่าวคือ โดยธรรมชาติแล้วผู้ที่อยู่ในโลกาภิวัตน์สูงมักได้เปรียบ เช่น  
ครอบครัวของผู้ประกอบการ ในขณะที่ครอบครัวของผู้ใช้แรงงานจะเป็นครอบครัวของผู้ที ่เสียเปรียบจาก
กระบวนการโลกาภิวัตน์ตามการแผ่ขยายตัวของกระบวนการโลกาภิวัตน ์  ดูรายละเอียดการวัดเรื่องนี้ในเรื่อง
ชนชั้น
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 5.2.2. ชนชั้น 

 มีการให้คํานิยามและการวัดที่หลากหลายเช่นกัน แต่ในที่นี้เน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างผู้ที่
เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือผู้ประกอบการกับผู้ที่เป็นผู้ใช้แรงงาน กระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ค่อยๆเปลี่ยน
สังคมเกษตรแบบประเพณีหรือแบบศักดินามาเป็นสังคมแบบทุนนิยม กระบวนการนี้ยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นผู้
ประกอบการจึงมีความหลากหลายกลุ่มเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานที่มีหลากหลายกลุ่ม   อย่างไรก็ตามในงานวิจัย
นี้ได้ใช้เกณฑ์การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นเครื่องแบ่ง แต่รวมเอาผู้ที่มีอาชีพบริหารทั้งระดับกลางและสูงเข้า
ไว้ในกลุ่มผู้ประกอบการด้วย   เนื่องจากยังมีปัจจัยการผลิตที่ผู้ใช้แรงงานไม่มีและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบ
การนั่นคือการมีความรู้และทักษะด้านต่างๆที่จําเป็นกับการผลิตสินค้าและบริการ โครงการวิจัยได้แบ่งภาคของ
การผลิตออกเป็นภาคหลักๆคือ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาค
เกษตรกรรมและภาคครัวเรือนหรือแม่บ้าน จากนั้นแยกออกเป็นสามระดับคือ การเป็นเจ้าของกิจการ การเป็น
พนักงานระดับสูงและพนักงานระดับล่าง   ดังได้กล่าวมาแล้ว โครงการนี้นับเอาผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
ไว้ในกลุ่มเจ้าของกิจการ และแยกเอาผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นผู้ใช้แรงงาน

 5.2.3. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว  

 ประกอบด้วยคําถามที่เกี่ยวกับการทํางานและผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ได้จากการทํางานที่มีผลต่อ
ครอบครัวเช่น จํานวนชั่วโมงการทํางาน การทํางานนอกเวลา สวัสดิการรถรับส่ง ระยะเวลาเดินทางไปทํางาน 
ค่าเดินทางไปทํางาน สวัสดิการที่อยู่อาศัย และนโยบายการตั้งครรภ์หรือการลาคลอด เป็นต้น สําหรับการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ใช้จํานวนชั่วโมงการทํางานที่มากกว่าแปดชั่วโมงเป็นเครื่องวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว

 5.2.4. อํานาจระหว่างหญิงกับชาย 

 เป็นคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชายในด้านต่างๆเช่น การทํางานบ้าน การนอน
หลับ การพักผ่อนและหย่อนใจ การรับประทานอาหารร่วมกัน การทํางานบ้าน การบริหารทรัพยากรหรือรายได้ 
ความรุนแรงด้านต่างๆเช่น การทําร้ายร่างกาย การด่า การเพิกเฉย การนอกใจ เป็นต้น สําหรับการวิเคราะห์ครั้ง
นี้ใช้การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของสามีเป็นเครื่องวัดปัญหาความสัมพันธ์หญิงชาย 

 5.2.5. ปัญหาในครอบครัว 

 ปัญหาครอบครัวเป็นองค์ประกอบของปัญหาต่างๆได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ครอบครัว คือ สถานภาพสมรสที่แต่งงานแต่แยกกันอยู ่ การเป็นภรรยาหลวงหรือภรรยาน้อย   การถูกสามี
นอกใจ  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  คือ การถูกสามีทําร้ายร่างกาย การถูกสามีด่าว่าเสียๆหายๆ   การถูก
ปฏิเสธไม่ให้เงินเมื่อร้องขอ  การไม่ได้รับประทานอาหารพร้อมกันทุกคนเลยในสัปดาห์   การที่คนในบ้านเคย
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ทะเลาะกัน   การลงโทษบุตรด้วยการด่าว่าอย่างเสียๆหายๆ   การลงโทษลูกด้วยการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรง   การ
ลงโทษลูกด้วยความโกรธ   

 ปัญหาเกี่ยวกับบุตร คือ การที่บุตรไม่เติบโตตามวัยในช่วงปฐมวัย    การที่บุตรขณะที่เป็นเด็กเคยได้รับ
อุบัติเหตุหรือถูกกระทํารุนแรง  การที่ไม่ได้ให้นมบุตรเลย   การไม่ได้ให้อาหารที่มีคุณค่าเพียงพอกับบุตร  การที่
ไม่ได้ดูแลบุตรในช่วงที่บุตรเป็นเด็กเล็ก   เวลาที่ให้กับบุตรต่อวันน้อย   การไม่ได้ทําอาหารให้กับบุตรรับ
ประทาน   บุตรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   บุตรไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม ่  บุตรต้องออกจากโรงเรียนเมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษา   บุตรออกจากโรงเรียนโดยที่ยังไม่จบการศึกษาตามที่ต้องการ ปัญหาภาระของครอบครัว คือ 
ปัญหาผู้พิการที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  ปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด   
ปัญหาอบายมุขในครอบครัว คือ สามีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์   สามีสูบบุหรี่ ภรรยาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
บุตรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาการพนัน   การเล่นหวยลอตเตอรี่ของภรรยา   การพนันและการเล่นหวย
ลอตเตอร่ีของสาม ี  

 ปัญหาบ้านและสิ่งแวดล้อม   คือ การเป็นผู้อาศัยในบ้านของผู้อื่น  บ้านที่คับแคบเกินไปสําหรับจํานวน
คนในบ้าน  ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม การมีปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้าน   การมีปัญหาขยะรบกวน
ความสุข การเคยทะเลาะกับเพื่อนบ้าน   และ

 ปัญหาหนี้สิน คือ การมีหนี้สิน   การคํานวณแต่ละรายการที่มีปัญหานี้ถูกนับเป็นหนึ่งและรวมกันเป็น
จํานวนปัญหาของครอบครัว   

 เมื่อแจกแจงความถี่แล้วแบ่งปัญหาครอบครัวออกเป็นสองกลุ่มคือ ครอบครัวที่มีปัญหามากและครอบครัว
ที่มีปัญหาน้อย 

 5.3. เครื่องมือในการวิจัย 
 แบบสอบถามจึงประกอบไปด้วย 11 ส่วนดังนี้คือ ส่วนที่หนึ่ง ลักษณะประชากรและสังคม 16 ข้อ ส่วนที่
สอง ความสัมพันธ์กับพี่น้อง 7 ข้อ ส่วนที่สาม ความสัมพันธ์กับสามี/คู่ครอง 23  ข้อ ส่วนที่สี ่  เศรษฐกิจ งาน และ
รายได ้21 ข้อ ส่วนที่ห้า ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร 18  ข้อ ส่วนที่หก สภาพบ้าน 13  ข้อ ส่วนที่เจ็ด ผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้
ในครอบครัว 22 ข้อ ส่วนที่แปด งานบ้านและงานนอกบ้าน 12 ข้อ ส่วนที่เก้า   โลกาภิวัตน์ 6  ข้อ ส่วนที่สิบ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคตินิยม/อุดมการณ์ต่างๆ 13 ข้อ และส่วนที่สิบเอ็ด ภาระหนี้สิน 4 ข้อ

 การทดสอบแบบสอบถามนี ้  ได้ผ่านการทดสอบจากนักวิจัยที่ผ่านการอบรมและมีความเข้าใจกรอบความ
คิด คําถามการวิจัย  และแบบสอบถาม  รวมทั้งมีประสบการณ์ในโครงการวิจัยและการเก็บข้อมูลมาแล้ว โดย
ดําเนินการทดสอบในเขตนครปฐม
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 5.4. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 หนึ่ง พนักงานเก็บข้อมูล เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ทํางานกับนักวิจัยหลักของโครงการ มีประสบการณ์สูง  มี
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สามารถเข้าใจกรอบความคิดและปัญหาวิจัย 
พนักงานสัมภาษณ์ที่ผ่านการอบรมแล้ว สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายละ 1 คร้ัง ใช้เวลาครั้งละ 45 -60 นาที   
โดยคัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์ที่มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ เห็นคุณค่าของการทํางานหรือการสํารวจ
และผ่านการประเมินการทํางานในช่วงของการอบรมพนักงานสัมภาษณ์      

 สอง การอบรมพนักงานสัมภาษณ์ พนักงานเก็บข้อมูลทั้งหมด ได้รับการอบรมเป็นเวลา 4 วัน คือ 

 วันแรก อบรมแบบสอบถาม มนุษยสัมพันธ์การเข้าถึงตัวอย่าง  รวมถึงเรื่องจริยธรรมและวิธีการถาม การ
ทดลองสัมภาษณ์และการ บันทึกข้อมูล  

 วันที่สอง การสัมมนาบทเรียนที่ได้จากการทดลองเก็บข้อมูล 

 วันที่สาม การทดลองเก็บข้อมูลอีกครั้งและสรุปผล 

 วันที่สี ่  เป็นการอบรมเฉพาะผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาคสนาม

 สาม  แบบสอบถามที่สัมภาษณ์แล้วทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยจาก ผู้นิเทศงานสนามและ
ผู้ช่วย ในวันสัมภาษณ ์  และได้รับการลงรหัส  ตรวจสอบเพื่อหาความสมบูรณ์และความสอดคล้องภายในของ
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อตอบคําถามการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

 สี่  การควบคุมคุณภาพข้อมูลในสนาม    ผู้นิเทศงานสนามทําการวางแผนการเก็บข้อมูล การสังเกต ช่วย
แก้ไขปัญหาและตรวจความสมบูรณ์และถูกต้องของแบบสอบถามจํานวน 1 คนต่อพนักงานสัมภาษณ์ 5  คน 
และมีผู้ช่วยผู้นิเทศงานสนามช่วยนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง  

 6. การนําเสนอรายงานผลการศึกษา
 การนําเสนอผลการศึกษาจะแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ หนึ่ง ลักษณะประชากรและสังคมของครอบครัวในสังคม
ไทย จํานวน 3,612 ครอบครัว    สอง ภาพรวมของปัญหาครอบครัว   สาม โลกาภิวัตน ์ชนชั้น การแบ่งงานที่ไม่
เป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย    และ สี่ โลกาภิวัตน์ ชนชั้น งาน และ การแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมระหว่างหญิง
และชาย กับปัญหาครอบครัว
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ตารางที่ 1.1 การสุ่มตัวอย่าง

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน จำนวนตัวอยาง

สุพรรณบุรี 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 4 หมูบาน 300สุพรรณบุรี 

(900 ตัวอยาง) อำเภออูทอง เทศบาลตำบลสระยายโสม 3 หมูบาน 150

สุพรรณบุรี 

(900 ตัวอยาง) อำเภออูทอง

เทศบาลตำบลจรเขสามพัน 3 หมูบาน 150

สุพรรณบุรี 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอสองพี่นอง อบต. ทุงคอก 4 หมูบาน 100

สุพรรณบุรี 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอสองพี่นอง

อบต. ศรีสำราญ 4 หมูบาน 100

สุพรรณบุรี 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอสองพี่นอง

อบต.ดอนมะนาว 4 หมูบาน 100

เชียงใหม

(900 ตัวอยาง)

อำเภอเมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม 4 หมูบาน 300เชียงใหม

(900 ตัวอยาง) อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแมแฝกใหม 3 หมูบาน 150

เชียงใหม

(900 ตัวอยาง) อำเภอสันทราย

เทศบาลเมืองแมโจ 3 หมูบาน 150

เชียงใหม

(900 ตัวอยาง)

อำเภอแมอาย อบต. ทาตอน 4 หมูบาน 100

เชียงใหม

(900 ตัวอยาง)

อำเภอแมอาย

อบต.สันตนหม้ือ 4 หมูบาน 100

เชียงใหม

(900 ตัวอยาง)

อำเภอแมอาย

อบต. แมนาวาง 4 หมูบาน 100

นครราชสีมา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอเมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 4 หมูบาน 300นครราชสีมา 

(900 ตัวอยาง) อำเภอโนนสูง เทศบาลตำบลโนนสูง 3 หมูบาน 150

นครราชสีมา 

(900 ตัวอยาง) อำเภอโนนสูง

เทศบาลตำบลดอนหวาย 3 หมูบาน 150

นครราชสีมา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอสีค้ิว อบต.สีค้ิว 4 หมูบาน 100

นครราชสีมา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอสีค้ิว

อบต.มิตรภาพ 4 หมูบาน 100

นครราชสีมา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอสีค้ิว

อบต.ลาดบัวขาว 4 หมูบาน 100

สงขลา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอหาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ 4 หมูบาน 300สงขลา 

(900 ตัวอยาง) อำเภอจะนะ เทศบาลตำบลจะนะ 3 หมูบาน 150

สงขลา 

(900 ตัวอยาง) อำเภอจะนะ

เทศบาลตำบลบานนา 3 หมูบาน 150

สงขลา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอนาหมอม อบต.คลองหรัง 4 หมูบาน 100

สงขลา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอนาหมอม

อบต.พิจิตร 4 หมูบาน 100

สงขลา 

(900 ตัวอยาง)

อำเภอนาหมอม

อบต.นาหมอม 4 หมูบาน 100
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บทที่  2  ลักษณะประชากรและสังคม
	

 ข้อมูลทั้งหมดในส่วนนี้เป็นข้อมูลประชากรและสังคมทั่วไปของครอบครัว  โดยนําเสนอให้เห็นข้อมูลโดย
ทั่วไปของครอบครัว และข้อมูลเฉพาะที่มีความสําคัญของผู้หญิง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นบุคคลที่รู้เรื่องราวใน
ครอบครัวมากที่สุด  นอกจากนี ้ในการนําเสนอจะเน้นการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างภรรยาหรือผู้
หญิงซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสามีหรือคู่ครองของเธอเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อื่นๆต่อไป

 1. ครอบครัวส่วนใหญ่มีขนาดปานกลาง
 ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดกลาง   มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 4.27 คนต่อครอบครัว   
โดยครอบครัวครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.0) มีสมาชิก 3-4 คน   ครอบครัวที่มีสมาชิกมากคือ ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปคือ 
ร้อยละ 38.1 ส่วนครอบครัวที่มีขนาดเล็กมากมีน้อยมาก ได้แก่ ครอบครัว/ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว 
ร้อยละ 2.1  และมีสมาชิก 2 คน ร้อยละ 9.9   (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 จํานวนสมาชิกในครอบครัว/ครัวเรือน

จำนวนสมาชิกในครอบครัว/ครัวเรือน รอยละ

1 คน 2.1

2 คน 9.9

3-4 คน 50.0

5-6 คน 28.6

มากกวา 6 คน 9.5

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนคนในครอบครัวเฉลี่ย 4.27 คน

 2. อายุของสามี/คู่ครองมากกว่าภรรยาเล็กน้อย
 หนึ่ง ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวในวัยกลางคน และทั้งภรรยาและสามีหรือคู่ครองมีโครงสร้างอายุ
ใกล้เคียงกัน โดยสามีมีแนวโน้มอายุมากกว่าภรรยาเล็กน้อย  คือ ผู้หญิงหรือภรรยามีอายุเฉลี่ย 47.76  ป ี และ
อายุเฉลี่ยของสามีคือ 49.17 ปี

 สอง จากอายุของภรรยาซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ 77.1 เป็น
ครอบครัวที่มีวัยกลางคนคือ มีอายุระหว่าง 36 - 65 ปี  และมีครอบครัวอายุน้อยและสูงอายุค่อนข้างน้อย คือ 
ครอบครัวสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) มีร้อยละ 6.1  และเป็นครอบครัวอายุน้อย (16-25 ปี) ร้อยละ 4.1   (ตารางที่ 
2.2)
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ตารางที่ 2.2 อายุของสามี/คู่ครองและอายุของภรรยา

อายุ สามี/คูครอง ภรรยา

16-25 ป 2.5 4.1

26-35 ป 12.1 12.8

36-45 ป 22.5 24.3

46-55 ป 32.2 31.5

56-65 ป 22.5 21.3

มากกวา 65 ป 8.2 6.1

รวม 100.0 (3,160) 100.0 (3,612)

อายุต่ำสุด 17 ป 16 ป

อายุสูงสุด 82 ป 80 ป

อายุเฉลี่ย 49.17 ป 47.76 ป

 3. สามี/คู่ครองมีการศึกษาสูงกว่าภรรยา
 ครอบครัวส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่สามีจะมีระดับการศึกษาในทุกระดับสูงกว่าภรรยาเล็กน้อยและครอบครัว
ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีการศึกษาน้อย  คือ

 หนึ่ง ครอบครัวที่มีการศึกษาน้อย มีผู้หญิงหรือภรรยาไม่ได้เรียนหนังสือและมีการศึกษาจบในระดับ
ประถมศึกษาถึงร้อยละ 61.5  ส่วนสามีหรือผู้ชายนั้นมีร้อยละ 56.1  

 สอง ครอบครัวที่มีการศึกษาในระดับปานกลาง ในระดับมัธยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   เป็นผู้หญิงร้อยละ 28.2   ส่วนสามีหรือผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 32.4  

 สาม  ในครอบครัวที่มีการศึกษาสูงตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก พบว่าชายมีการศึกษาสูงกว่า
หญิงคือ ผู้ชายร้อยละ 11.4  และผู้หญิงร้อยละ 10.3   (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ร้อยละของระดับการศึกษาของสามี/คู่ครองและภรรยา

ระดับการศึกษา สามี/คูครอง ภรรยา

ไมไดเรียนหนังสือ 2.6 4.2

ประถมศึกษา 53.5 57.3

มัธยมศึกษา 23.4 21.3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3.4 2.5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5.6 4.4

ปริญญาตรี 9.6 9.1

ปริญญาโท 1.7 1.1

ปริญญาเอก 0.1 0.1

รวม 100.0 (3,485) 100.0 (3,610)
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 4. งาน/อาชีพของสามี/คู่ครองและภรรยา
 4.1. งานหรืออาชีพปัจจุบันของผู้หญิงหรือภรรยา

 ภรรยาหรือผู้หญิงมีอาชีพหลากหลายทั้งภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยผู้หญิงส่วนใหญ่
ทํางานค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัวต่างๆ บริการ รับจ้าง ได้แก่ การทํางานค้าขาย ทั้งที่เป็นเจ้าของร้านและ
ลูกจ้างร้อยละ 29.4, รับจ้างทั่วไป เช่น ขับมอเตอร์ไซด์ รับงานมาทําที่บ้านร้อยละ 17.9, ทํางานในภาค
การเกษตรและปศุสัตว์ต่างๆอาจเป็นแรงงานรับจ้าง   เจ้าของที่ดิน แต่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินรายย่อย ร้อยละ 
26.9, ทํางานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับกลาง
และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานร้อยละ 9.4, ทํางานบริการต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย ร้าน 
สปา ร้านซ่อมสินค้า ร้านอาหารร้อยละ 5.4, ทํางานในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กร้อยละ 3.4, ทํางานภาค
บริการหรือบริษัทใหญ่ร้อยละ 4.3   (ตารางที่ 2.4)

 4.2. งานหรืออาชีพปัจจุบันของสาม/ีคู่ครอง

 สามีหรือคู่ครองของแรงงานหญิงประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและรับจ้าง
ทั่วไป เช่น ทํางานเป็นเกษตรกรรวมทั้งประมง ปศุสัตว ์ และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินรายย่อยร้อยละ 26.6, 
อาชีพรับจ้างทั่วไป (ขับรถมอเตอร์ไซด ์ แท็กซี่ สองแถว รับงานมาทําที่บ้าน) ร้อยละ 18.9, ทําอาชีพรับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรอิสระร้อยละ 14.7, อาชีพค้าขาย (ร้านขายของชํา ร้านอาหาร ร้ายขายยา ร้านค้าปลีก) 
ร้อยละ 12.9, ทํางานบริการในบริษัทใหญ่ (ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ่) ร้อยละ 7.5, งานการผลิตขนาดเล็ก 
(โรงงานหล่อปูน โรงงานทําประตู หน้าต่าง ไม้เหล็ก) ร้อยละ 4.8  นอกจากนี้ยังเป็นพนักงานขับรถร้อยละ 3.0, 
ว่างงานหรือกําลังรองานร้อยละ 3.6, ทําธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 1.8  และรับเหมา/ก่อสร้างร้อยละ 1.7   (ตารางที่ 
2.5)

 5. สถานภาพผู้หญิงในครอบครัว
 ครอบครัวร้อยละ 18.3  เป็นครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวอีกร้อยละ  
6.3  มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวขยาย   ส่วนครอบครัวอีกร้อยละ 75.4 เป็นครอบครัวที่ผู้หญิงมีสถานภาพเป็น
ภรรยาของหัวหน้าครอบครัวทั้งเดี่ยวและขยาย   (ตารางที่ 2.6)

 6. จํานวนบุตร  และบุตรที่เกิดจากอดีตสามี/คู่ครอง
 หนึ่ง ผู้หญิงมีจํานวนบุตรเฉลี่ย  คือ 2.17 คน   

 สองผู้หญิงมีบุตรสองคนมากที่สุดคือร้อยละ 44.7  รองลงมาคือ มีบุตร 1 คน ร้อยละ 26  และมีบุตร 3  
คน ร้อยละ 19.3  ส่วนผู้หญิงที่มีจํานวนบุตรมากคือ มีบุตรตั้งแต ่4 คนขึ้นไปมีร้อยละ 10  

 สาม บุตรที่ผู้หญิงมีอาจเป็นลูกที่เกิดกับสามีคนปัจจุบันหรืออดีตสาม ี ซึ่งก็พบว่า ผู้หญิงมีบุตรที่เกิดกับ
สามีปัจจุบันร้อยละ 91.7 และเป็นบุตรที่เกิดจากอดีตสามีร้อยละ 8.8  (ตารางที่ 2.7)
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 7. การมีชีวิตอยู่ของบิดาและมารดา
 ในปัจจุบันนี ้  ผู้หญิงหนึ่งในสามหรือร้อยละ 31 มีบิดาและมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ และอีกร้อยละ 69 อาจ
ระบุว่า บิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและมารดาของตนได้เสียชีวิตแล้ว (ตารางที่ 2.8)

 8. การกําพร้าบิดา/มารดาและผู้เลี้ยงดูเมื่อเป็นกําพร้า
 หนึ่ง ผู้หญิงเป็นลูกกําพร้าร้อยละ 8.9 ซึ่งการกําพร้านี้ ผู้หญิงร้อยละ 23.8  เป็นการกําพร้าทั้งพ่อและแม่
ตั้งแต่เด็ก ร้อยละ 53.1 ระบุว่า เป็นการกําพร้าพ่อตั้งแต่เด็ก และร้อยละ 23.1 เป็นการกําพร้าแม่ตั้งแต่เด็ก 

 สอง สําหรับผู้หญิงที่กําพร้าบิดาหรือมารดาหรือกําพร้าทั้งบิดาและมารดาตั้งแต่เด็กระบุว่า  ผู้ที่เป็นคน
เลี้ยงดูตนเองมาคือ พ่อหรือแม่ร้อยละ 63.1 (กรณีที่กําพร้าพ่อหรือแม่)   ผู้เลี้ยงดู คือ ญาติ (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 
น้า อา) ร้อยละ 36.2   และผู้เลี้ยงดูไม่ใช่ญาติ เช่น องค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือบุคคลที่ไม่ใช่รัฐหรือเอกชนร้อย
ละ 0.6 

 สาม จากการเป็นเด็กกําพร้าทําให้ชีวิตต้องเผชิญหน้ากับการถูกกระทํารุนแรง ซึ่งมีผู้เคยถูกทําร้าย
ร่างกายจากผู้เลี้ยงดูบ้างบางครั้งร้อยละ 5.6   เคยถูกทําร้ายร่างกายจากผู้เลี้ยงดูบ่อยจนถึงปานกลางร้อยละ 
0.3 และไม่เคยถูกทําร้ายร่างกายจากผู้เลี้ยงดูเลยร้อยละ 94.1   (ตารางที่ 2.9)

 9. สถานภาพการเป็นภรรยาของมารดา
 สถานภาพสมรสของมารดาอาจมีผลต่อชีวิตของผู้หญิง ซึ่งก็พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ระบุว่า มารดาของ
ตนเองเป็นภรรยาคนเดียวร้อยละ 93.3    มารดาเป็นภรรยาหลวงร้อยละ 4.9   มารดาเป็นภรรยาน้อยร้อยละ 1.3 
และไม่แน่ใจ/ไม่รู้ร้อยละ 0.5   (ตารางที่ 2.10)

 10. ความอบอุ่นจากการเลี้ยงดูจากบิดา
 แม้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการได้รับการความอบอุ่นจากบิดา เนื่องจากผู้หญิงร้อยละ 61.6  ได้
รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นอย่างมากจากบิดา แต่ผู้หญิงที่มีปัญหาไม่ได้รับการเลี้ยงดูอบอุ่นจากบิดาเลยก็พบร้อย
ละ 9.6   (ตารางที่ 2.11)

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 28



ตารางที่ 2.4 งานหรืออาชีพปัจจุบันของผู้หญิงหรือภรรยา  

งานหรืออาชีพปจจุบันของผูหญิงหรือภรรยางานหรืออาชีพปจจุบันของผูหญิงหรือภรรยา รอยละ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระราชการ/รัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ 9.4

M - ขาราชการหรือพนักงานประจำระดับสูง 3.5

M - ขาราชการหรือพนักงานประจำระดับกลาง 23.5

M - ขาราชการหรือพนักงานประจำระดับลาง 7.6

M - ลูกจางประจำราชการ 17.6

M - ลูกจางชั่วคราว 30.6

M - พนักงานรายวัน 8.5

               M - แพทย (คลินิก) 1.5

M - ลูกจางประจำเอกชน 7.1

M รวม 100.0 (340)

เกษตรกรรวมทั้งประมง ปศุสัตวเกษตรกรรวมทั้งประมง ปศุสัตว 26.9

M - เกษตรกรเจาของที่ดินรายใหญหรือกลาง 0.7

M - เกษตรกรเจาของที่ดินรายยอย 71.0

M - เกษตรกรเชาที่ดิน 19.1

M - เกษตรกรรับจางรายวัน 7.9

M - เลี้ยงสัตวของตัวเอง 1.3

M รวม 100.0 (971)

คาขาย (รานขายของชำ รานอาหาร รายขายยา รานคาปลีก)คาขาย (รานขายของชำ รานอาหาร รายขายยา รานคาปลีก) 29.4

M - เจาของราน 89.7

M - พนักงานขาย 8.9

M - พนักงานสนับสนุน เชน ทำความสะอาด ยาม คนสวน 1.4

M รวม 100.0 (1,062)

งานบริการ (รานเสริมสวย รานสปา รานซอมสินคา รานอาหาร)งานบริการ (รานเสริมสวย รานสปา รานซอมสินคา รานอาหาร) 5.4

M - เจาของราน 80.9

M - คนงานที่ทำหนาที่ชวยผลิตหรือชวยบริการ 18.6

                - พนักงานสนับสนุน เชน ทำความสะอาด ยาม คนสวน 0.5

M รวม 100.0 (194)

งานภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานหลอปูน โรงงานทำประตู หนาตาง ไมเหล็ก)งานภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานหลอปูน โรงงานทำประตู หนาตาง ไมเหล็ก) 3.4

M - เจาของโรงงานเล็กๆ 23.4

M - หัวหนาคนงานในโรงงาน     1.6

M - คนงานหรือกรรมกรในโรงงานขนาดเล็ก 73.4

M - พนักงานสนับสนุน เชน ทำความสะอาด ยาม คนสวน 1.6

M รวม 100.0 (124)

งานภาคบริการหรือบริษัทใหญ (ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ)งานภาคบริการหรือบริษัทใหญ (ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ) 4.3

M - ผูบริหารระดับกลางและสูง 1.3

M - หัวหนางาน หัวหนาแผนก M M3.2

M - ผูคุมงาน หรือซุปเปอรไวเซอร 1.9

M - พนักงานทั่วไป 85.4

M - พนักงานของบริษัทยอย 3.2
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M - พนักงาน sub-contact 1.3

M - ลูกจางรายชั่วโมง 3.8

M รวม 100.0 (157)

อาชีพรับจางทั่วไป (ขับรถมอเตอรไซด แท็กซ่ี สองแถว รับงานมาทำที่บาน)อาชีพรับจางทั่วไป (ขับรถมอเตอรไซด แท็กซ่ี สองแถว รับงานมาทำที่บาน) 17.9

แมบานแมบาน  2.1

วางงาน กำลังรองานวางงาน กำลังรองาน   0.2

ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว   0.7

รับเหมา/กอสรางรับเหมา/กอสราง  0.3

รวมรวม 100.0 (3,612)

ตารางที่ 2.5 งานหรืออาชีพของสาม/ีคู่ครอง

งานหรืออาชีพของสามี/คูครองงานหรืออาชีพของสามี/คูครอง รอยละ

ราชการรัฐวิสาหกิจทุกกระทรวงและองคกรอิสระราชการรัฐวิสาหกิจทุกกระทรวงและองคกรอิสระ 14.7

M - ขาราชการหรือพนักงานประจำระดับสูง 7.7

M - ขาราชการหรือพนักงานประจำระดับกลาง 20.8

M - ขาราชการหรือพนักงานประจำระดับลาง 9.9

M - ลูกจางประจำราชการ 25.8

M - ลูกจางชั่วคราว 18.3

M - พนักงานรายวัน 3.5

M - แพทย (คลินิก) 11.0

M - ลูกจางประจำเอกชน 2.0

M - ลูกจางประจำรัฐวิสาหกิจ 0.9

M รวม 100.0 (453)

เกษตรกรรวมทั้งประมง ปศุสัตวเกษตรกรรวมทั้งประมง ปศุสัตว 26.6

M - เกษตรกรเจาของที่ดินรายใหญหรือกลาง 0.9

M - เกษตรกรเจาของที่ดินรายยอย 69.1

M - เกษตรกรเชาที่ดิน 22.9

M - เกษตรกรรับจางรายวัน 5.7

M - เลี้ยงสัตวของตัวเอง M M1.3

M รวม 100.0 (820)

คาขาย (รานขายของชำ รานอาหาร รายขายยา รานคาปลีก)คาขาย (รานขายของชำ รานอาหาร รายขายยา รานคาปลีก) 12.9

M - เจาของราน 90.4

M - พนักงานขาย 9.1

M - พนักงานสนับสนุน เชน ทำความสะอาด ยาม คนสวน 0.5

M รวม 100.0 (397)

งานบริการ (รานเสริมสวย รานสปา รานซอมสินคา รานอาหาร)งานบริการ (รานเสริมสวย รานสปา รานซอมสินคา รานอาหาร) 4.6

M - เจาของราน 62.4

M - คนงานที่ทำหนาที่ชวยผลิตหรือชวยบริการ 24.1

M - พนักงานสนับสนุน เชน ทำความสะอาด ยาม คนสวน 13.5

M รวม 100.0 (141)

งานการผลิตขนาดเล็ก (โรงงานหลอปูน โรงงานทำประตู หนาตาง ไมเหล็ก)งานการผลิตขนาดเล็ก (โรงงานหลอปูน โรงงานทำประตู หนาตาง ไมเหล็ก) 4.8

M - เจาของโรงงานเล็กๆ 21.1
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M - หัวหนาคนงานในโรงงาน 11.6

M - คนงานหรือกรรมกรในโรงงานขนาดเล็ก 59.9

M - พนักงานสนับสนุน เชน ทำความสะอาด ยาม คนสวน 7.5

M รวม 100.0 (147)

งานบริการในบริษัทใหญ (ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ)งานบริการในบริษัทใหญ (ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ) 7.5

M - ผูบริหารระดับกลางและสูง 3.9

M - หัวหนางาน หัวหนาแผนก 12.6

M - ผูคุมงาน หรือซุปเปอรไวเซอร 5.2

M - พนักงานทั่วไป 66.1

M - พนักงานของบริษัทยอย 9.6

M - พนักงาน sub-contact 1.7

M - ลูกจางรายชั่วโมง 0.9

M รวม 100.0 (230)

อาชีพรับจางทั่วไป (ขับรถมอเตอรไซด แท็กซ่ี สองแถว รับงานมาทำที่บาน)อาชีพรับจางทั่วไป (ขับรถมอเตอรไซด แท็กซ่ี สองแถว รับงานมาทำที่บาน) 18.9

พนักงานขับรถพนักงานขับรถ 3.0

วางงาน กำลังรองานวางงาน กำลังรองาน 3.6

ธุรกิจสวนตัวธุรกิจสวนตัว 1.8

รับเหมา/กอสรางรับเหมา/กอสราง 1.7

รวมรวม 100.0 (3,078)

ตารางที่ 2.6 สถานภาพผู้หญิงในครอบครัว 

สถานภาพผูหญิงในครอบครัว รอยละ

หัวหนาครอบครัวเด่ียว 18.3

หัวหนาครอบครัวขยาย 6.3

ภรรยาของหัวหนาครอบครัวเด่ียว 60.9

ภรรยาของหัวหนาครอบครัวขยาย 14.5

รวม 100.0 (3,606)

ตารางที่ 2.7 จํานวนบุตร และบุตรที่เกิดจากอดีตสามี/คู่ครอง

จำนวนบุตรทั้งหมดที่มี รอยละ

1 คน 26

2 คน 44.7

3 คน 19.3

4-5 คน 8.1

6-7 คน 1.4

8-10 คน 0.5

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนบุตรเฉลี่ย 2.17 คน

จำนวนบุตรที่มีกับสามี/คูครองคนปจจุบัน รอยละ

ไมมีบุตรกับสามี/คูครองคนปจจุบัน 8.3

1 คน 25.4
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2 คน 40.7

3 คน 17.1

4-5 คน 7.0

6-7 คน 1.1

8-10 คน 0.4

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนบุตรที่มีกับอดีตสามีคูครอง

ไมมีบุตรกับอดีตสามี/คูครอง 91.2

1 คน 4.4

2 คน 2.8

3-4 คน 1.5

5-6 คน 0.1

รวม 100.0 (3,612)

ตารางที่ 2.8 การมีชีวิตอยู่ของบิดาและมารดา 

การมีชีวิตของบิดาและมารดา รอยละ

บิดาและมารดายังมีชีวิตอยู 31.0

บิดาเสียชีวิตแลว 24.4

มารดาเสียชีวิตแลว 7.7

บิดาและมารดาเสียชีวิตแลว 36.9

รวม 100.0 (3,612)

ตารางที่ 2.9 การกําพร้าบิดา/มารดาและผู้เลี้ยงดูเมื่อเป็นกําพร้า

การเปนลูกกำพรา รอยละ

ไมเปนลูกกำพรา 91.1

เปนลูกกำพรา 8.9

รวม 100.0 (3,612)

ผูสียชีวิต

กำพราพอและแมต้ังแตเด็ก 23.8

กำพราพอต้ังแตเด็ก 53.1

กำพราแมต้ังแตเด็ก 23.1

รวม 100.0 (320)

ผูเลี้ยงดูเมื่อเปนกำพรา

พอหรือแม 63.1

ญาติ (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา) 36.2

ไมใชญาติ เชน องคกรของรัฐหรือเอกชน หรือบุคคลที่ไมใชรัฐหรือเอกชน 0.6

รวม 100.0 (320)

การถูกทำรายรางกายจากผูเลี้ยงดู

ไมเคย 94.1

เคยบางบางครั้ง(เล็กนอย) 5.6
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เคยบอยปานกลาง 0.3

รวม 100.0 (320)

ตารางที่ 2.10 สถานภาพการเป็นภรรยาของมารดา
สถานภาพการเปนภรรยาของมารดา รอยละ

เปนภรรยาคนเดียว 93.3

เปนภรรยาหลวง 4.9

เปนภรรยานอย 1.3

ไมแนใจ/ไมรู 0.5

รวม 100.0 (3,612)

ตารางที่	  2.11	  ความอบอุ่นจากการเลี้ยงดูจากบิดา
ความอบอุนจากการเลี้ยงดูจากบิดา รอยละ

อบอุนมาก 61.6

อบอุนปานกลาง/พอสมควร 28.8

ไมอบอุน 9.6

รวม 100.0 (3,612)
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บทที่  3  ปัญหาครอบครัว

 ในบทนี้ จะนําเสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว  ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 
สุขภาพ  ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือภรรยาและบุตร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ การสูบบุหรี่   
การใช้ยาเสพติดต่างๆ ภาวะหนี้สิน และการพนัน ปัญหาเหล่านี้นําเสนอโดยผู้หญิงผ่านมุมมองและความรู้สึกว่า 
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสําหรับเธอ  

 1. ความรัก ความผูกพันระหว่างสามี/คู่ครองและภรรยาในครอบครัว 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอาจก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและส่งผลถึงสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว  ดังนั้นเรื่องราวตั้งแต่การเริ่มต้น
สร้างครอบครัว  การครองคู่จึงสะท้อนว่าครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันของสมาชิกต่างๆใน
ครอบครัวหรือไม่

 ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สามีภรรยาแต่งงานอยู่กินและสร้างครอบครัวด้วยความรักใคร ่
ชอบพอกัน  มีเพียงส่วนน้อยที่มีการหย่าร้าง หรือเป็นม่ายเนื่องจากสามีหรือคู่ครองเสียชีวิต นอกจากนี้ผู้หญิงที่
เป็นภรรยาส่วนใหญ่ก็มีสถานภาพเป็นภรรยาคนเดียวและไม่มีปัญหาการนอกใจระหว่างคู่สมรส

 อย่างไรก็ตามครอบครัวบางส่วนก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว  เช่น มี
การหย่าร้างระหว่างสามีภรรยา  เป็นม่ายเนื่องจากการตายของคู่ครอง แต่งงานเพราะถูกบังคับ ไม่เต็มใจ มีการ
นอกใจระหว่างสามีภรรยา 

 1.1. การแต่งงานอยู่กินและเหตุผลในการแต่งงานของผู้หญิง

 หนึ่ง ครอบครัวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.5) เป็นครอบครัวที่สามีและภรรยายังแต่งงานอยู่กินด้วยกัน    ส่วน
ครอบครัวอีกร้อยละ 8.9  สามีและภรรยามีการหย่าร้าง แยกทางกันอยู่   และครอบครัวอีกร้อยละ 11.6 นั้นเป็น
ครอบครัวของผู้หญิงที่เป็นม่ายเนื่องจากสามีหรือคู่ครองเสียชีวิต

 สอง ครอบครัวส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.2 เป็นครอบครัวที่สามีภรรยาแต่งงาน อยู่กินครั้งแรก  และมี
ครอบครัวเพียงร้อยละ 10.8  ที่ไม่ใช่การแต่งงานอยู่กินครั้งแรก  อย่างไรก็ตามในกลุ่มครอบครัวที่ไม่ใช่การ
แต่งงานครั้งแรกนั้นเป็นครอบครัวที่มีการแต่งงานเป็นครั้งที ่ 2 ร้อยละ 90.8    เป็นครอบครัวที่แต่งงานครั้งที ่ 3 
ร้อยละ 8.5   และเป็นครอบครัวที่แต่งงานครั้งที่ 4 ร้อยละ 0.8 

 สาม ในครอบครัวเกือบทั้งหมดร้อยละ 98.3   ภรรยามีสถานภาพการเป็น “ภรรยาคนเดียว” และมีเพียง
เล็กน้อยที่ระบุสถานะเป็น “ภรรยาหลวง” ร้อยละ 1.2 และเป็น “ภรรยาน้อย” ร้อยละ 0.5 (ตารางที่ 3.1)
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 สี่ การสร้างครอบครัวเกือบทั้งหมดเกิดจากความรัก ความพอใจของฝ่ายหญิง และมีการบังคับให้แต่งงาน
หรืออยู่กินน้อยมาก  โดยผู้หญิงหรือภรรยาร้อยละ 94.1 ระบุว่า การแต่งงานที่เกิดขึ้นเกิดจากเธอและสามีคน
ปัจจุบันนี้รักกัน   และการแต่งงานที่เกิดขึ้นเกิดจากการแต่งงานด้วยความเต็มใจไม่ถูกบังคับร้อยละ 94.3     ส่วน
ผู้หญิงอีกร้อยละ 5.9  ที่ระบุว่า การแต่งงานไม่ได้เกิดจากความรักใคร่ชอบพอกันของทั้งสองฝ่าย  และการ
แต่งงานอยู่กินเกิดจากการบังคับร้อยละ 5.7   (ตารางที่ 3.2)

 1.2.  การนอกใจหรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นของผู้หญิงและสามี/คู่ครอง
 1.2.1. สามี/คู่ครองนอกใจภรรยา

 หนึ่ง ผู้หญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.9) ไม่มีปัญหาการถูกนอกใจจากสามีคนปัจจุบันหรือสามีของตนไปมีเพศ
สัมพันธ์กับหญิงอื่น และมีเพียงร้อยละ 7.9 ระบุว่า เคยถูกสามีนอกใจ และเคยถูกนอกใจ 1-3  ครั้งร้อยละ 37   
ถูกนอกใจหลายครั้ง/บ่อยมากร้อยละ 26.7 และไม่สามารถระบุได้ร้อยละ 36.3

 สอง การนอกใจที่สามีกระทํานั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก ่  (1) การนอกใจแบบเจ้าชู้ เป็นครั้งคราวหลายคน
ไม่ต่อเนื่องร้อยละ 45.2  (2) การนอกใจกับคนใดคนหนึ่งเป็นประจําที่อาจเรียกว่า “เมียน้อย” ร้อยละ 20.9   (3) 
การนอกใจมีเมียน้อยที่มีสภาพ  “การมีสองบ้าน”  อย่างชัดเจนร้อยละ 11.6   (4) การนอกใจและทอดทิ้งไม่
เหลียวแล และไม่ยอมรับผิดชอบลูกเลยร้อยละ 7.5   (5) การนอกใจและทอดทิ้งไม่เหลียวแล แต่ยังรับผิดชอบลูก
อยู่เท่านั้นร้อยละ 7.2   (6) การซื้อบริการทางเพศร้อยละ 4.5   (7) ไม่ระบุร้อยละ 2.1   และ (8) แอบคุยไลน์กับคน
อื่นร้อยละ 1.0   (ตารางที่ 3.3)

 1.2.2. ภรรยานอกใจสามี/คู่ครอง

 หนึ่ง ผู้หญิงเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.7) ระบุว่า เธอไม่เคยนอกใจสามี/คู่ครองเลย   และมีเพียงร้อยละ 0.3   
เคยนอกใจสามี/คู่ครอง โดยผู้หญิงที่เคยนอกใจสามีระบุว่า เคยนอกใจสามี 1-2 คร้ังร้อยละ 36.4  และนอกใจ
สามีบ่อยมากร้อยละ 9.1 และร้อยละ 54.5 ไม่ระบุว่านอกใจมากน้อยเพียงใด

 สอง รูปแบบการนอกใจ ส่วนใหญ่เป็นการนอกใจเป็นครั้งคราวหลายคนไม่ต่อเนื่องร้อยละ 54.5 ,  การ
นอกใจกับคนใดคนหนึ่งเป็นประจําที่อาจเรียกว่า “ขาประจํา” ร้อยละ 18.2,   การนอกใจและทอดทิ้งไม่เหลียวแล 
แต่ยังรับผิดชอบลูกอยู่เท่านั้นร้อยละ 18.2 และการนอกใจและทอดทิ้งไม่เหลียวแล และไม่ยอมรับผิดชอบลูกเลย
ร้อยละ 9.1   (ตารางที่ 3.4)

 1.3. บุตรส่วนใหญ่รับรู้ปัญหาการนอกใจระหว่างพ่อแม่ 
 การนอกใจระหว่างพ่อแม ่ ไม่เพียงเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างสามีภรรยา   ลูกๆถึงร้อยละ 68.2 ซึ่งอยู่ใน
ครอบครัวต่างก็รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่  (ตารางที่ 3.5)
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ตารางที่ 3.1 สถานภาพสมรส การแต่งงาน และสถานภาพการเป็นภรรยา

สถานภาพสมรส รอยละ

สมรส แตงงาน อยูกิน มีครอบครัวแลว 79.5

แตงงานแตไมไดอยูดวยกัน 2.7

แตงงานแตแยกกันอยู เพราะความสัมพันธไมคอยดี 1.6

หยาทางกฎหมายM 4.4

ราง (หนีหายไป) M 0.2

มายสามี/คูครองเสียชีวิตM 11.6

รวม 100.0 (3,612)

การแตงงานอยูกินเปนสามีภรรยา

เปนการแตงงานครั้งแรก 89.2

ไมใชการแตงงานครั้งแรก 10.8

รวม 100.0 (3,612)

ไมใชการแตงงานอยูกินเปนสามีภรรยาครั้งแรก

M ครั้งที่ 2 90.8

M ครั้งที่ 3 8.5

M ครั้งที่ 4 0.8  

รวม (100.0) (390)

สถานภาพการเปนภรรยา

เปนภรรยาคนเดียว 98.3

เปนภรรยาหลวง 1.2

เปนภรรยานอย 0.5

รวม 100.0 (3,612)

ตารางที่ 3.2 เหตุผลในการแต่งงานและการถูกบังคับให้แต่งงาน

เหตุผลในการแตงงาน รอยละ

เรารักเขา และเขาก็รักเรา 94.1

เรารักเขา แตเขาไมรักเรา 0.3

เราไมรักเขา แตเขารักเรา 0.5

เราไมรักเขา และเขาไมรักเรา 5.1

รวม 100.0 (3,606)

การถูกบังคับใหแตงงาน
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การแตงงานที่ไมถูกบังคับ 94.3

การแตงงานที่ถูกบังคับ 5.7

รวม 100.0 (3,605)

ตารางที่ 3.3 การนอกใจหรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นของสามี/คู่ครอง

การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันนอกใจ รอยละ

ไมเคย 91.9

เคย 7.9

ไมทราบ/ไมแนใจ 0.2

รวม 100.0 (3,609)

ความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันนอกใจ

1 ครั้ง 28.1

2 ครั้ง 5.8

3 ครั้ง 3.1

หลายครั้ง/บอยมาก 26.7

ไมสามารถระบุได 36.3

รวม 100.0 (292)

รูปแบบการนอกใจของสามี/คูครองคนปจจุบัน

การซ้ือบริการทางเพศ 4.5

การนอกใจแบบเจาชู เปนครั้งคราวหลายคน ไมตอเนื่อง 45.2

การนอกใจกับคนใดคนหนึ่งเปนประจำที่อาจเรียกวา “เมียนอย” 20.9

การนอกใจมีเมียนอยที่มีสภาพ  “การมีสองบาน”  อยางชัดเจน 11.6

การนอกใจ ทอดทิ้งไมเหลียวแล  แตยังรับผิดชอบลูก 7.2

การนอกใจ ทอดทิ้งไมเหลียวแล และไมไดรับผิดชอบลูก 7.5

แอบคุยไลนกับคนอื่น 1.0

ไมระบุ 2.1

รวม 100.0 (292)

ตารางที่ 3.4 การนอกใจหรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นของผู้หญิง

การนอกใจสามี/คูครองคนปจจุบัน รอยละ

ไมเคย 99.7

เคย 0.3

รวม 100.0 (3,609)

ความถ่ีในการนอกใจสามี/คูครองคนปจจุบัน
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1 ครั้ง 27.3

2 ครั้ง 9.1

หลายครั้ง/บอยมาก 9.1

ไมระบุ 54.5

รวม 100.0 (11)

รูปแบบการนอกใจสามี/คูครองคนปจจุบัน

การนอกใจเปนครั้งคราวหลายคน ไมตอเนื่อง 54.5

การนอกใจกับคนใดคนหนึ่งเปนประจำหรืออาจเรียกวา “ขาประจำ” 18.2

การนอกใจ ทอดทิ้งไมเหลียวแล  แตยังรับผิดชอบลูก 18.2

การนอกใจ ทอดทิ้งไมเหลียวแล และไมไดรับผิดชอบลูก 9.1

รวม 100.0 (11)

ตารางที่ 3.5 การทราบและรับรู้ปัญหาการนอกใจระหว่างพ่อแม่ของบุตร

การทราบและรับรูปญหาการนอกใจระหวางพอแมของบุตร รอยละ

ไมทราบเลย 31.8

ทราบวามีการนอกใจระหวางพอแม 68.2

รวม 100.0 (292)

 2. ความรุนแรงในครอบครัว
 2.1. การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว
 ในภาพรวมทั่วไป  ครอบครัวร้อยละ 16   มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกัน   และในครอบครัวเหล่านี ้ ร้อย
ละ 18.8    มีระดับความรุนแรงค่อนข้างสูง คือ  มีการทะเลาะเบาะแว้งค่อนข้างบ่อยถึงบ่อยมากในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา (>= 8 ครั้งขึ้นไป)   (ตารางที่ 3.6)

 2.2. ความรุนแรงจากสามี/คู่ครองคนปัจจุบัน
 2.2.1. การถูกสามี/คู่ครองทุบตีทําร้ายร่างกาย

 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้หญิงเคยถูกสามีคนปัจจุบันทําร้ายร่างกายร้อยละ 3.7 และผู้หญิงที่ถูกสามีทําร้าย
ร่างกายนี้ บางรายก็ถูกกระทําบ่อยมาก และบางรายก็ถูกกระทําเป็นบางครั้งบางคราว  สําหรับผู้หญิงที่ถูก
กระทําบ่อยถึงบ่อยมากคือตั้งแต ่3  ครั้งขึ้นไป พบร้อยละ 21.9   ส่วนผู้หญิงที่ถูกทําร้าย 1 ถึง 2 ครั้ง มีประมาณ
ร้อยละ 78.1 ของผู้หญิงที่ถูกสามีทุบตีทําร้ายร่างกายทั้งหมด 

 2.2.2. การถูกสามี/คู่ครองทอดทิ้งเพิกเฉย

 ผู้หญิงร้อยละ 4.2 เคยถูกสามีคนปัจจุบันทอดทิ้ง  โดยการทอดทิ้งเพิกเฉยนี้เกิดขึ้นบ่อยร้อยละ 23.5  และ
น้อยครั้งร้อยละ 76.5 ของผู้ที่ถูกทอดทิ้งทั้งหมด

 2.2.3. การถูกสามี/คู่ครองดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง
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 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา เธอเคยถูกดุด่าอย่างเสียๆหายๆร้อยละ 12.9 ซึ่งเป็นการถูกดุด่าอย่างเสียๆหายๆ
หลายครั้ง/บ่อยมากร้อยละ 23.2 ของผู้หญิงที่ถูกกระทําทั้งหมด                            

 2.2.4. การถูกสามี/คู่ครองข่มขืนหรือบังคับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ

 แม้ว่าสัดส่วนของผู้หญิงที่ระบุว่า ถูกสามีคนปัจจุบันข่มขืน  หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่เต็มใจร้อย
ละ 0.7  ซึ่งมีขนาดน้อยมาก    แต่ก็เป็นปัญหาสําคัญและมีความรุนแรง  นื่องจากผู้หญิงมักไม่หาทางแก้ไข
ปัญหาหรือหลีกเลี่ยง  ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหลายครั้ง/บ่อยมาก  มีร้อยละ 33.4 ของผู้หญิงที่ถูกกระทําทั้งหมด

 2.2.5. การถูกสามี/คู่ครองบังคับให้ทําแท้ง

 ผู้หญิงร้อยละ 0.2 เคยถูกสามีหรือคู่ครองบังคับให้ทําแท้ง 

 2.2.6. การถูกสามี/คู่ครองรีดไถเงินทองและทําร้ายร่างกายเนื่องจากการเงิน

 ผู้หญิงร้อยละ 0.7 ระบุว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา เธอเคยถูกสามีรีดไถเงินทองหรือขโมยของมีค่าไปขาย    
โดยผู้หญิงร้อยละ 24.5  ของผู้หญิงที่ถูกรีดไถเงิน เคยถูกหลายครั้ง/บ่อยมาก

 นอกจากนี้ผู้หญิงที่ถูกรีดไถเงินทองหรือขโมยของมีค่าไปขาย  ยังระบุถึงจํานวนเงินที่ถูกรีดไถในแต่ละครั้ง
ว่า ถูกรีดไถตั้งแต่ครั้งละ 40 บาท ถึงสูงสุดคือ 5,000 บาท  และผู้หญิงที่ถูกรีดไถเงินตั้งแต ่1,000 –5,000   บาท 
มีถึงร้อยละ 30.7   (ตารางที่ 3.7)

 2.3. การถูกทําร้ายร่างกายจากอดีตสามี/คู่ครอง
 เนื่องในงานวิจัยนี้ผู ้หญิงบางส่วนเคยแต่งงานมีครอบครัวและหย่าร้างมาแล้ว ในกลุ่มผู้หญิงซึ่งเคย
แต่งงานและหย่าร้าง พบว่ามีถึงร้อยละ 30.3   เคยถูกทําร้ายร่างกายจากอดีตสามีหรือคู่ครอง โดยร้อยละ 8.5  
เคยถูกทําร้ายร่างกายบ่อยถึงบ่อยครั้งมาก   (ตารางที่ 3.8)

 2.4. ความรุนแรงต่อบุตร
 การลงโทษลูกเมื่อกระทําความผิดโดยพ่อแม ่ เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นในทุกครอบครัว แต่มีครอบครัวถึง
ร้อยละ 47.3  ของครอบครัวทั้งหมดที่ลงโทษลูกเมื่อกระทําความผิดด้วยอารมณ์โกรธรุนแรง  และวิธีการลงโทษที่
ครอบครัวใช้ คือ การเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงบ่อยถึงบ่อยมากร้อยละ 2.6    และทําเป็นบางครั้งร้อยละ 69.2   ส่วน
การใช้วาจาดุด่าว่าอย่างเสียหายรุนแรงบ่อยถึงบ่อยมากร้อยละ 6.4  และบางครั้งบางคราวร้อยละ 66.2   
(ตารางที่ 3.9)
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ตารางที่ 3.6 การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา รอยละ

ไมเคย 84.0

เคย 16.0

รวม 100.0 (3,612)

ความถี่ในการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว

1 ครั้ง 17.3

2 ครั้ง 26.3

3 ครั้ง 10.4

4 ครั้ง 11.9

5-7 ครั้ง 15.3

8-10 ครั้ง 2.7

11-20 ครั้ง 4.3

บอยมากจนนับไมถวน 11.8

รวม 100.0 (578)

ตารางที่ 3.7 ความรุนแรงจากสามี/คู่ครองคนปัจจุบัน 

ความรุนแรงจากสามี/คูครองคนปจจุบัน รอยละ

                                 การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทำรายรางกาย                                 การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทำรายรางกาย

ไมเคย 96.3

เคย 3.7

รวม 100.0 (3,609)

ความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทำรายรางกายความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทำรายรางกาย

1 ครั้ง 63.9

2 ครั้ง 14.2

3 ครั้ง 6.0

หลายครั้ง/บอยมาก 15.9

รวม 100.0 (133)

                              การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทอดทิ้งเพิกเฉย                              การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทอดทิ้งเพิกเฉย

ไมเคย 95.8

เคย 4.2

รวม 100.0 (3,609)

ความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทอดทิ้งเพิกเฉยความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทอดทิ้งเพิกเฉย

1 ครั้ง 54.2

2 ครั้ง 19.0

3 ครั้ง 3.3

หลายครั้ง/บอยมาก 23.5

รวม 100.0 (153)

                           การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันดุดาอยางเสียๆหายๆ                           การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันดุดาอยางเสียๆหายๆ

ไมเคย 87.1

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 40



เคย 12.9

รวม 100.0 (3,609)

ความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันดุดาอยางเสียๆหายๆความถ่ีในการถูกสามี/คูครองคนปจจุบันดุดาอยางเสียๆหายๆ

1 ครั้ง 30.1

2 ครั้ง 22.4

3 ครั้ง 10.1

4-6 ครั้ง 14.2

หลายครั้ง/บอยมาก 23.2

รวม 100.0 (465)

ตารางที่ 3.8 การถูกทําร้ายร่างกายจากอดีตสามี/คู่ครอง

การถูกทำรายรางกายจากอดีตสามี/คูครอง รอยละ

ไมเคย 69.7

เคยบางครั้ง 21.9

เคยบอยครั้ง 4.6

เคยบอยครั้งมาก 3.9

รวม 100.0 (389)

ตารางที่ 3.9 ความรุนแรงต่อบุตร

ความรุนแรงตอบุตร รอยละ

                                      การลงโทษลูกดวยอารมณโกรธรุนแรงเมื่อลูกทำผิด                                      การลงโทษลูกดวยอารมณโกรธรุนแรงเมื่อลูกทำผิด

ไมเคย 52.7

เคย 47.3

รวม 100.0 (3,529)

                                      การเคยลงโทษลูกอยางรุนแรงดวยการดาเสียๆหายๆ                                      การเคยลงโทษลูกอยางรุนแรงดวยการดาเสียๆหายๆ

ไมเคย 27.4

เคยบางครั้ง 66.2

เคยบอยถึงบอยมาก 6.4

รวม 100.0 (1,670)

                                            การเคยลงโทษลูกดวยการเฆี่ยนตีอยางรุนแรง                                            การเคยลงโทษลูกดวยการเฆี่ยนตีอยางรุนแรง

ไมเคย 28.2

เคยบางครั้ง 69.2

เคยบอยถึงบอยมาก 2.6

รวม 100.0 (1,670)
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 3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ในครอบครัว 
 3.1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสามี/คู่ครอง ภรรยา และบุตร
 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในครอบครัวเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย    ซึ่ง
บางครอบครัวสมาชิกทุกคนในครอบครัวอาจดื่มแอลกอฮอล ์  และบางครอบครัวอาจไม่มีใครดื่มเลยก็ได้  ซึ่งก็
พบว่า   

 หนึ่ง สามีหรือคู่ครองเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลักในครอบครัวคือ  มีครอบครัวที่สามีดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ร้อยละ 61.6 ของครอบครัวทั้งหมด   ส่วนในครอบครัวที่ผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คือ ร้อยละ 
14.7 ของครอบครัวทั้งหมด  นอกจากนี้บุตรที่ยังอยู่ในครอบครัวก็ดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 27.7 ของ
ครอบครัวทั้งหมด   (ตารางที่ 3.10)

 สอง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น   แต่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนัก ดัง
นั้น จึงจะนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะกรณีของผู้หญิง  ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสํารวจนี ้   พบว่า   ผู้หญิง
ประมาณคร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 41.4)  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วเป็นเวลานานมาก คือมากกว่า 15 ปีหรือระบุ
เวลาไม่ได ้   และบางคนอาจเพิ่งเริ่มดื่ม (1-5 ปี) ซึ่งก็มีสัดส่วนมากพอสมควรคือ ร้อยละ 20.7  และกลุ่มที่ดื่มมา
นานพอสมควร (6-15 ปี) ร้อยละ 37.9 (ตารางที่ 3.11)

 สาม ผู้หญิงดื่มสุราบ่อยหรือถี่มากน้อยเพียงใด   ผู้หญิงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.3) ดื่มสุราในงานเทศกาล
ต่างๆหรือนานๆคร้ัง ส่วนอีกร้อยละ 19.2 ดื่มสัปดาห์ละ 1-3  วัน ส่วนผู้หญิงที่ดื่มบ่อย ดื่มทุกวัน และเกือบทุกวัน 
(4-7 วัน/สัปดาห์) นั้นก็พบมากพอสมควรคือ ร้อยละ 7.1   และอาจมากกว่านี้เนื่องจากมีผู้หญิงที่ไม่ระบุอีกถึง
ร้อยละ 18.5 (ตารางที่ 3.11) 

 สี่ สําหรับเหตุผลในการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงคือ เพื่อสังคมและการสังสรรค์ร้อยละ 82.3    รองลงมา
คือ ดื่มเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อย ความทุกข์ ร้อยละ 10.5 (ตารางที่ 3.11)

 3.2. การสูบบุหรี่ในครอบครัวของสามี/คู่ครองและภรรยา
 ในแต่ละครอบครัวมีสามีหรือคู่ครองสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 53.4  ของครอบครัวทั้งหมด   และมีครอบครัว
เพียงร้อยละ 2.5 ที่ภรรยาหรือผู้หญิงสูบบุหรี ่  แต่การสูบบุหรี่ของผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสูบจํานวนมวนในแต่ละ
สัปดาห์สูงค่อนข้างมาก เช่น ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากกว่าสัปดาห์ละ 35 มวน  มีถึงร้อยละ 38.2  ของผู้หญิงที่สูบ
บุหร่ีทั้งหมด (ตารางที่ 3.12)
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ตารางที่ 3.10 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสามี/คู่ครอง ภรรยา และบุตร 

การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล สามี/คูครอง ภรรยา บุตร

ไมด่ืม 38.4 85.3  72.1  

ด่ืม 61.6 14.7 27.7

ไมรู/ไมแนใจ 0 0 0.2

รวม 100.0 (1,798) 100.0 (3,612) 100.0 (3,529)

ตารางที่ 3.11 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงหรือภรรยา 

ระยะเวลาในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รอยละ

1-5 ป 20.7

6-10 ป 33.5

11-15 ป 4.4

16-20 ป 12.0

20 ปข้ึนไป 2.7

ไมระบุ 26.7

รวม 100.0 (531)

ความถ่ีหรือความบอยในแตละสัปดาห รอยละ

1 วัน 9.8

2-3 วัน 9.4

4-5 วัน 2.4

6-7 วัน 4.7

นานๆครั้ง/ตามเทศกาล 53.3

เดือนละครั้ง 0.6

ไมแนนอน 1.3

ไมระบุ 18.5

รวม 100.0 (531)

ความถ่ีหรือความบอยในแตละวัน รอยละ

1 ครั้ง 26.0

2 ครั้ง 0.2

ไมระบุ 73.8

รวม 100.0 (531)

เหตุผลในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รอยละ

ด่ืม เพื่อสังคมและการสังสรรค 82.3

ด่ืม เพื่อผอนคลายความเหนื่อย ความทุกข 10.7

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 43



ด่ืม เพื่อสังคมและการสังสรรค/เพื่อผอนคลายความเหนื่อย ความทุกข 3.4

ด่ืม เพื่อเปนยาเจริญอาหารและหลับสบาย 3.0

ด่ืม เพราะวาเปนงาน 0.6

รวม 100.0 (531)

ตารางที่ 3.12 การสูบบุหรี่ของสามี/คู่ครองและภรรยา 

การสูบบุหรี่ของสามี/คูครอง รอยละ

ไมสูบบุหรี่ 46.6

สูบบุหรี่ 53.4

รวม 100.0 (1,798)

การสูบบุหรี่ของภรรยา

ไมสูบบุหรี่ 97.5

สูบบุหรี่ 2.5

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนบุหรี่ที่สูบในแตละสัปดาหของภรรยา

1-7 มวน 27.0

8-14 มวน 22.4

15-35 มวน 12.4

36-70 มวน 25.8

70 มวนข้ึนไป 12.4

รวม 100.0 (89)

ตารางที่ 3.13 การเล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆ ของสามี/คู่ครองและภรรยา

การเลนหวย ลอตเตอรี่ การพนันตางๆ สามี/คูครอง ภรรยา

ไมเลน 56.4 35.9

เลนบางบางครั้ง 30.3 45.2

เลนบอยเปนประจำ 13.3 18.9

รวม 100.0 (1,798) 100.0 (1,798)

จำนวนเงินที่เลนหวย ลอตเตอรี่ การพนันตอเดือน สามี/คูครอง ภรรยา

นอยกวาหรือเทากับ 100 บาท 22.6 24.2

101-200 บาท 30.2 27.4

201-300 บาท 7.4 10.4

301-400 บาท 7.1 8.0

401-500 บาท 8.2 7.9

501-1,000 บาท 15.3 14.2

1,001-2,000 บาท 4.9 4.5

มากกวา 2,000 บาท 4.3 3.4

รวม 100.0 (784) 100.0 (1,152)

จำนวนเงินเฉลี่ยที่เลนหวย ลอตเตอรี่ การพนัน  694.48 บาทตอเดือน  561.87 บาทตอเดือน

ประเภทการพนันที่เลน สามี/คูครอง ภรรยา

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 44



หวยใตดิน 58.7 72.7

ลอตเตอรี่ 22.8 15.6

ไพ 2.6 0.4

พนันไก 0.9 0

พนันบอล 0.6 0

ไฮโล 0.4 0

พนันมวย 0.3 0

พนันมา 0.1 0

เบอร 0.1 0.2

หวยใตดิน/ลอตเตอรี่ 8.4 10.1

หวยใตดิน/พนันบอล 0.4 0

หวยใตดิน/ไฮโล 0.1 0.1

หวยใตดิน/พนันมา 0.3 0

หวยใตดิน/ไพ 0 0.3

พนันมวย/ไพ 0.8 0

พนันไก/พนันบอล 0.5 0

หวยใตดิน/ไพ/พนันไก 0.1 0

หวยใตดิน/ลอตเตอรี่/ไพ 0.1 0

หวยใตดิน/พนันมวย/พนันมา 0.1 0

พนันมา/สนุกเกอร/ถั่ว/ไพ 0.1 0

พนันบอล/สนุกเกอร/พนันไก 0.1 0

เบอร/ไพ/ไฮโล 0 0.2

พนันมวย/หวยใตดิน/ลอตเตอรี่/พนัน 0.1 0

ทุกประเภทและทุกประเภทในบอน 2.3 0.4

รวม 100.0 (784) 100.0 (1,152)



 4. การเล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆของสามี/คู่ครองและภรรยา
 ในครอบครัว การเล่นหวย ลอตเตอรี ่ และการพนันต่างๆมีค่อนข้างมาก โดยภรรยาหรือผู้หญิงเล่น
มากกว่าสามีหรือผู้ชาย  และภรรยาเล่นบ่อยหรือถี่กว่าสาม ี  แต่สามีเล่นในวงเงินสูงกว่าภรรยา และหวยใต้ดิน
เป็นการพนันที่มีการเล่นมากที่สุด 

 หนึ่ง ในครอบครัวทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็เล่นหวย ลอตเตอร่ี โดยฝ่ายหญิงหรือภรรยามีสัดส่วนร้อยละ 
64.1 ส่วนฝ่ายชายหรือสามีเล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆน้อยกว่าฝ่ายหญิงคือ ร้อยละ 43.6    

 สอง เงินที่ผู้ชายหรือสามีใช้เล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆโดยเฉลี่ยคือ 694.48  บาทต่อเดือน   ส่วนผู้
หญิงเล่นเฉลี่ยน้อยกว่าสามีเล็กน้อยคือ 561.87 บาทต่อเดือน โดยสามีหรือคู่ครองใช้เงินเล่นการพนันตั้งแต ่
500 บาทจนถึงมากกว่า 2,000 บาทร้อยละ 24.5   ส่วนผู้หญิงหรือภรรยาใช้เงินเล่นการพนันตั้งแต่ 500 บาท
จนถึง มากกว่า 2,000 บาท ร้อยละ 22.1

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 45



 สาม ความบ่อยและความถี่ในการเล่นหวย  ลอตเตอรี่และการพนัน สามีเล่นบ่อยเป็นประจําร้อยละ 13.3  
และภรรยาร้อยละ 18.9 ส่วนการเล่นบางครั้งบางคราว สามีเล่นร้อยละ 30.3 และภรรยาเล่นร้อยละ  45.2

 สี่ ในการพนันต่างๆที่เล่น สามีเล่นหวยใต้ดินมากที่สุดร้อยละ 58.7  เล่นลอตเตอรี่ร้อยละ 22.8   เล่นหวย
ใต้ดิน/ลอตเตอร่ีร้อยละ 8.4       เล่นไพ่ร้อยละ 2.6   และอื่นๆร้อยละ 5.2  นอกจากนี้สามีหรือคู่ครองของเธอ
ร้อยละ 2.3 เล่นการพนันทุกชนิดทั้งในบ่อนและนอกบ่อน

 เช่นเดียวกับฝ่ายภรรยาหรือผู้หญิงที่นิยมเล่นหวยใต้ดินมากที่สุดคือ ร้อยละ 72.7, เล่นลอตเตอรี่ร้อยละ 
15.6, เล่นหวยใต้ดิน/ลอตเตอร่ีร้อยละ 10.1 ส่วนการพนันอื่นๆมีสัดส่วนน้อยมาก (ตารางที่ 3.13)

ตารางที่ 3.13 การเล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆ ของสามี/คู่ครองและภรรยา

การเลนหวย ลอตเตอรี่ การพนันตางๆ สามี/คูครอง ภรรยา

ไมเลน 56.4 35.9

เลนบางบางครั้ง 30.3 45.2

เลนบอยเปนประจำ 13.3 18.9

รวม 100.0 (1,798) 100.0 (1,798)

จำนวนเงินที่เลนหวย ลอตเตอรี่ การพนันตอเดือน สามี/คูครอง ภรรยา

นอยกวาหรือเทากับ 100 บาท 22.6 24.2

101-200 บาท 30.2 27.4

201-300 บาท 7.4 10.4

301-400 บาท 7.1 8.0

401-500 บาท 8.2 7.9

501-1,000 บาท 15.3 14.2

1,001-2,000 บาท 4.9 4.5

มากกวา 2,000 บาท 4.3 3.4

รวม 100.0 (784) 100.0 (1,152)

จำนวนเงินเฉลี่ยที่เลนหวย ลอตเตอรี่ การพนัน  694.48 บาทตอเดือน  561.87 บาทตอเดือน

ประเภทการพนันที่เลน สามี/คูครอง ภรรยา

หวยใตดิน 58.7 72.7

ลอตเตอรี่ 22.8 15.6

ไพ 2.6 0.4

พนันไก 0.9 0

พนันบอล 0.6 0

ไฮโล 0.4 0

พนันมวย 0.3 0

พนันมา 0.1 0

เบอร 0.1 0.2

หวยใตดิน/ลอตเตอรี่ 8.4 10.1

หวยใตดิน/พนันบอล 0.4 0

หวยใตดิน/ไฮโล 0.1 0.1

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 46



หวยใตดิน/พนันมา 0.3 0

หวยใตดิน/ไพ 0 0.3

พนันมวย/ไพ 0.8 0

พนันไก/พนันบอล 0.5 0

หวยใตดิน/ไพ/พนันไก 0.1 0

หวยใตดิน/ลอตเตอรี่/ไพ 0.1 0

หวยใตดิน/พนันมวย/พนันมา 0.1 0

พนันมา/สนุกเกอร/ถั่ว/ไพ 0.1 0

พนันบอล/สนุกเกอร/พนันไก 0.1 0

เบอร/ไพ/ไฮโล 0 0.2

พนันมวย/หวยใตดิน/ลอตเตอรี่/พนัน 0.1 0

ทุกประเภทและทุกประเภทในบอน 2.3 0.4

รวม 100.0 (784) 100.0 (1,152)

	

 5. หนี้สินในครอบครัวและการถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหนี้
 หนึ่ง ครอบครัวมีภาระหนี้สินสูงถึงร้อยละ 70.2 ของครอบครัวทั้งหมด  และแต่ละครอบครัวมีหนี้สินโดย
เฉลี่ย 277,262.32 บาท

 สอง ครอบครัวที่มีหนี้สินน้อยกว่า 50,000 บาทมีประมาณร้อยละ 37.5 และครอบครัวร้อยละ 30.8  มีหนี้
สินระหว่าง 50,001-200,000 บาท ส่วนอีกร้อยละ 31.7 มีหนี้สินมากกว่า 200,000 บาท (ตารางที่ 3.14)

 สาม ครอบครัวที่มีหนี้สินร้อยละ 2.5  เคยถูกข่มขู่หรือคุกคามจากเจ้าหนี ้  และครอบครัวที่เคยถูกขู่หรือ
คุกคามร้อยละ 64.5 ถูกข่มขู่ 1-3 ครั้ง และร้อยละ 35.5 เคยหลายครั้งหรือบ่อยมาก 

 สี่ วิธีการหรือรูปแบบการข่มขู่มีความแตกต่างกัน แต่รูปแบบการถูกข่มขู่หรือคุกคามที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ 
การถูกด่าทออย่างรุนแรงเสียๆหายๆทําให้รู้สึกอับอายร้อยละ 58.1   รองลงมาคือ การโทรศัพท์มาข่มขู่ที่บ้าน
หรือที่ทํางานร้อยละ 16.1   การโทรศัพท์ตามหรือเร่งให้ไปชําระหนี้ร้อยละ 16.1  การทําลายหรือแย่งชิง
ทรัพย์สินสิ่งของภายในบ้านหรือร้านค้าร้อยละ 3.2   การโทรศัพท์มาข่มขู่ที่บ้านหรือที่ทํางานและด่าทออย่างรุน
แรงเสียๆหายๆทําให้รู้สึกอับอายร้อยละ 3.2     และส่งใบแจ้งมาเตือนร้อยละ 3.2  (ตารางที่ 3.15)
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ตารางที่ 3.14 หนี้สินในครอบครัวและจํานวนเงินที่เป็นหนี้สิน

หนี้สินในครอบครัว รอยละ

ไมมีหนี้สิน 29.8

มีหนี้สิน 70.2

รวม 100.0 (1,814)

จำนวนเงินที่เปนหนี้สิน

นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 7.1

10,001-30,000 บาท 20.0

30,001-50,000 บาท 10.4

50,001-70,000 บาท 5.9

70,001-100,000 บาท 12.6

100,001-200,000 บาท 12.3

200,001-300,000 บาท 9.6

300,001-400,000 บาท 6.2

400,001-500,000 บาท 4.0

500,000 บาทข้ึนไป 11.9

รวม 100.0 (1,251)

จำนวนเงินที่เปนหนี้สินเฉลี่ยในครอบครัว 277,262.32 บาท

ตารางที่ 3.15 การถูกข่มขู่หรือคุกคามจากจากเจ้าหนี้

การถูกขมขูหรือคุกคามจากเจาหนี้ รอยละ

ไมเคย 97.5

เคย 2.5

รวม 100.0 (1,262)

ความถ่ี

1 ครั้ง 12.9

2 ครั้ง 38.7

3 ครั้ง 12.9

หลายครั้ง/บอยมาก 35.5

รวม 100.0 (31)

รูปแบบการถูกขมขูหรือคุกคาม

ทำลายหรือแยงชิงทรัพยสิน ส่ิงของ ภายในบานหรือรานคา 3.2

โทรศัพทขมขูที่บานหรือที่ทำงาน 16.1

ดาทออยางรุนแรงเสียๆหายๆ ทำใหรูสึกอับอาย 58.1

โทรศัพทตามหรือเรงใหไปชำระหนี้ 16.1

โทรศัพทขมขูที่บานหรือที่ทำงานและดาทออยางรุนแรงเสียๆหายๆ ทำใหรูสึกอับอาย 3.2

สงจดหมายเตือน 3.2

รวม 100.0 (31)
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 6. ปัญหาของบุตร ในครอบครัว
 ในส่วนนี้เป็นการนําเสนอประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวโดยแม่หรือผู้หญิงในอดีตที่
ผ่านมาและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในปัจจุบันของครอบครัวที่ยังมีลูกเป็นเด็กปฐมวัย   ตลอดจนปัญหาต่างๆที่แม่
รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุตรของตน

 6.1. จํานวนบุตรในครอบครัว
 หนึ่ง ครอบครัวมีจํานวนบุตรเฉลี่ย 2.17 คน

 สอง ครอบครัวที่มีบุตรสองคนมากที่สุดคือ ร้อยละ 44.7  รองลงมาคือมีบุตรหนึ่งคน (ร้อยละ 26)  และมี
บุตรสามคน(ร้อยละ 19.3)  และมีบุตรตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ร้อยละ 10 (ตารางที่ 3.16)

 6.2. การมีบุตรที่เจริญเติบโตไม่ปกติในช่วงปฐมวัย
 หนึ่ง ครอบครัวส่วนหนึ่ง คือ ร้อยละ 3.3  ซึ่งแม้มีจํานวนไม่มากนั้นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการมีเด็กที่
เจริญเติบโตไม่ปกติในช่วงปฐมวัยในครอบครัว   

 สอง ในครอบครัวที่มีปัญหานี ้ มีบุตรที่มีความผิดปกติ 1 คน ร้อยละ 93.1, ผิดปกต ิ 2 คน ร้อยละ 5.2    
และผิดปกติถึง 3 คน ร้อยละ 1.7   

 สาม อาการผิดปกติของบุตรที่พบ คือ (1) การเจ็บป่วยเรื้อรังมากที่สุดร้อยละ 46.6   (2) บุตรมีความ 
พิการร้อยละ 19.8    (3)  สติปัญญาแตกต่างจากคนทั่วไปร้อยละ 16.4   (4) น้ําหนักน้อยและส่วนสูงต่ํากว่าปกติ
ร้อยละ 17.3   (ตารางที่ 3.17)

 6.3. การให้นมและอาหารที่มีคุณค่าแก่บุตรในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็ก
 6.3.1. การให้นมบุตร

 หนึ่ง การให้นมแม่แก่บุตร พบว่า  ครอบครัวส่วนใหญ่ให้บุตรได้รับน้ํานมแม่จํานวนเดือนมากที่สุดคือ
ระหว่าง 7-12 เดือน ร้อยละ  28.4   รองลงมา คือ ให้เด็กได้รับนม 13-24 เดือน ร้อยละ 24.5 และให้นมนาน
มากกว่า 24 เดือน ร้อยละ 9.4    

 สอง ในบุตรที่ได้รับนมจํานวนเดือนน้อย คือ ให้เด็กได้รับนม 1-3  เดือน ร้อยละ 16.3  และให้เด็กได้รับนม 
4-6 เดือน ร้อยละ 13.0  อีกทั้งร้อยละ 8.4 ไม่ได้ให้นมแก่บุตรเลย

 6.3.2. การให้อาหารที่มีคุณค่าแก่บุตร

 เด็กส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) ได้รับอาหารที่มีคุณค่าอย่างพอเพียงและเหลือเฟือในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็ก   
ส่วนครอบครัวที่เด็กไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าพอเพียงมีถึงร้อยละ 7   (ตารางที่ 3.18)
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 6.4. บุตรได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรงในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็ก
 ในช่วงที่บุตรยังเป็นเด็กเล็ก  มีครอบครัวที่บุตรเคยได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรงในช่วงเด็กเล็กถึง
ร้อยละ 14.7   (ตารางที่ 3.19)

 6.5. การเลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย 
 ลูกซึ่งยังอยู่ในระยะปฐมวัยซึ่งเป็นเด็กเล็กนั้น  จําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการดูแล
จากพ่อแม ่นับว่ามีความสําคัญมาก   แม้ว่าเด็กเล็กส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก “แม่”  และหรือ
ญาติพี่น้อง  แต่ก็พบว่า มีครอบครัวส่วนหนึ่งไม่สามารถให้การดูแลเด็กเล็กได้อย่างใกล้ชิด ต้องนําไปฝากสถาน
เลี้ยงดูเด็กอ่อน ญาติ หรือ จ้างคนมาเลี้ยง  

 หนึ่ง มีครอบครัวที่แม่ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดอบอุ่นร้อยละ 7.9 โดยครอบครัวในกลุ่มนี้
ต้องนําเด็กไปฝากญาติเลี้ยงร้อยละ 50.2   จ้างคนมาเลี้ยงร้อยละ 25.1   และนําไปฝากสถานเลี้ยงดูเด็กอ่อน
ร้อยละ 23.3 

 สอง ครอบครัวซ่ึง “แม่” เป็นผู้ดูแลเองและเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิดร้อยละ 55.3    และเด็กในกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูเองจากแม่จนเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลร้อยละ 87.8

 สาม แม่และญาติช่วยกันดูแลร้อยละ 36.8    ในกลุ่มนี ้แม่และญาติๆจะช่วยกันเลี้ยงเองจนเด็กเข้าโรงเรียน
อนุบาลร้อยละ 88.4 (ตารางที่ 3.20)

 6.6. การทําหรือปรุงอาหารเองให้แก่บุตรในแต่ละวัน
 การที่ครอบครัวสามารถทําหรือปรุงอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ลูกรับประทาน ก็สะท้อนให้เห็นคุณภาพการ
เลี้ยงดูเด็ก  ซึ่งก็พบว่ามีครอบครัวถึงร้อยละ 23.1 ไม่สามารถทําอาหารให้บุตรกินเลยแม้แต่มื้อเดียวในแต่ละวัน   
และแม้ว่าครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ  76.9   จะประกอบหรือปรุงอาหารให้ลูกรับประทาน    แต่ก็พบว่า ครอบครัว
ร้อยละ 33  ทําอาหารให้ลูกกินได้วันละหนึ่งมื้อ  และจํานวนมื้ออาหารที่สามารถประกอบเองได้นั้นน้อย คือ เฉลี่ย 
1.31 มื้อต่อวัน   (ตารางที่ 3.21)

 6.7. ปัญหาอื่นๆที่เกิดกับบุตรในครอบครัว
 6.7.1. บุตรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ครอบครัวมีบุตรที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 27.7 ของ
ครอบครัวทั้งหมด

 6.7.2. บุตรตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือไม่ต้องการขณะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา   ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ขณะที่ยังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา พบน้อยมากคือ ร้อยละ 0.7 ของครอบครัวทั้งหมด

 6.7.3. บุตรติดยาเสพติด   ครอบครัวที่ระบุว่า มีบุตรมีปัญหาติดยาเสพติดร้อยละ 1.5 ของครอบครัว
ทั้งหมด 
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 6.7.4. บุตรประกอบอาชญากรรม   จากครอบครัวทั้งหมด มีครอบครัวที่มีบุตรประกอบอาชญากรรมร้อย
ละ 0.3 และไม่แน่ใจร้อยละ 0.1

 6.7.5. บุตรไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่   ครอบครัวที่มีปัญหาบุตรไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ มีร้อย
ละ 6.5

 6.7.6. บุตรมีปัญหาผลการเรียนไม่ด ี   ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนของบุตร  คือมี
ปัญหาบุตรมีผลการเรียนไม่ดีนั้นมีประมาณร้อยละ 3.3 และมีผลการเรียนปานกลางร้อยละ 63.1

 6.7.7. บุตรต้องออกจากโรงเรียนขณะยังไม่จบชั้นการศึกษาที่ต้องการ   ปัญหาที่เด็กต้องออกจาก
โรงเรียนเมื่อยังไม่จบชั้นการศึกษาที่ต้องการมีมากถึงร้อยละ 5.3 ของครอบครัวทั้งหมด (ตารางที่ 3.22)

ตารางที่ 3.16 จํานวนบุตรที่ม ี

จำนวนบุตรที่มี รอยละ

1 คน 26

2 คน 44.7

3 คน 19.3

4-5 คน 8.1

6-7 คน 1.4

8-10 คน 0.5

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนบุตรเฉลี่ย 2.17 คน

ตารางที่ 3.17 การเติบโตไม่ปกติในช่วงปฐมวัยของบุตร

การเติบโตไมปกติในชวงปฐมวัยของบุตร รอยละ

เจริญเติบโตเปนปกติทุกคน 96.7

มีบางคนเจริญเติบโตไมปกติ 3.3

รวม 100.0 (3,529)

จำนวนบุตรที่เจริญเติบโตไมปกติ

1 คน 93.1

2 คน 5.2

3 คน 1.7

รวม 100.0 (116)

ลักษณะการเจริญเติบโตไมปกติ

พิการ 19.8

น้ำหนักนอย 16.4

สวนสูงต่ำกวาปกติ 0.9

สติปญญาแตกตางจากคนทั่วไป 16.4

เจ็บปวยเรื้อรัง 46.6

รวม 100.0 (116)
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ตารางที่ 3.18 การให้นมและอาหารที่มีคุณค่าแก่บุตรในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็ก 

การใหนมบุตร (นมแม) รอยละ

ไมไดใหนมแมแกบุตรเลย 8.4

1-3 เดือน 16.3

4-6 เดือน 13.0

7-12 เดือน 28.4

13-24 เดือน 24.5

มากกวา 24 เดือน 9.4

รวม 100.0 (3,529)

การใหอาหารที่มีคุณคาพอเพียงกับบุตร

ไมไดใหอาหารที่มีคุณคาอยางพอเพียง 7.0

ไดใหอาหารที่มีคุณคาอยางพอเพียง 80.0

ไดใหอาหารที่มีคุณคาเหลือเฟอกับบุตร 13.0

รวม 100.0 (3,529)

ตารางที่ 3.19 การได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรงในช่วงที่บุตรเป็นเด็กเล็ก 

การไดรับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรงของบุตร รอยละ

ไมไดรับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรง 85.3

ไดรับอุบัติเหตุหรืออันตรายรุนแรง 14.7

รวม 100.0 (3,529)

ตารางที่ 3.20 การเลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย 

การเลี้ยงดูบุตรในชวงปฐมวัย รอยละ รอยละ

ไมไดรับการดูแลอยางใกลชิด 7.9

M - ฝากสถานเลี้ยงดูเด็กออน (Nursery) 23.3

M - ฝากญาติเลี้ยง 50.2

M - ฝากคนหรือองคกรหรือหนวยงานที่ไมใชญาติเลี้ยง 1.4

M - จางคนมาเลี้ยง 25.1

M รวม 100.0 (279)

ไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากมารดา (เลี้ยงดูดวยตนเอง) 55.3

M - เลี้ยงเองกอนเขาอนุบาล 3.9

M - เลี้ยงเองจนเขาโรงเรียนอนุบาล 87.8

M - เลี้ยงเองจนเขาเรียนชั้นประถมศึกษา 3.9

M รวม 100.0 (1,953)

ไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากมารดาและญาติ 36.8

M - เลี้ยงเองกอนเขาอนุบาล 8.6

M - เลี้ยงเองจนเขาโรงเรียนอนุบาล 88.4

M - เลี้ยงเองจนเขาโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 3.0

M รวม 100.0 (1,297)

รวมรวม 100.0 (3,529)
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ตารางที่ 3.21 จํานวนมื้ออาหารที่ทําให้บุตรในแต่ละวัน 

จำนวนมื้ออาหารที่ทำใหบุตรในแตละวัน รอยละ

ไมไดทำอาหารใหบุตรเลย 23.1

1 ม้ือ 32.7

2 ม้ือ 34.3

3 ม้ือ 9.9

รวม 100.0 (3,529)

จำนวนม้ืออาหารที่ทำใหบุตรเฉลี่ย 1.31 ม้ือ

ตารางที่ 3.22 ปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกับบุตรในครอบครัว

การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของบุตร รอยละ

ด่ืม 27.7

ไมด่ืม 72.1

ไมรู/ไมแนใจ 0.2

รวม 100.0 (3,529)

การตั้งครรภไมพรอมขณะเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของบุตร รอยละ

มีบุตรต้ังครรภไมพรอม 0.7

ไมมี 99.2

ไมรู/ไมแนใจ 0.1

รวม 100.0 (3,529)

การติดยาเสพติดของบุตร รอยละ

บุตรติดยาเสพติด 1.5

ไมมีบุตรติดยาเสพติด 98.4

ไมรู/ไมแนใจ 0.1

รวม 100.0 (3,529)

การประกอบอาชญากรรมของบุตร รอยละ

บุตรประกอบอาชญากรรม 0.3

ไมมีบุตรประกอบอาชญากรรม 99.6

ไมรู/ไมแนใจ 0.1

รวม 100.0 (3,529)

การไมเชื่อฟงคำสอนของพอแม รอยละ

ไมเชื่อฟงคำส่ังสอนของพอแม 6.5

เชื่อฟงคำส่ังสอนของพอแม 93.5

รวม 100.0 (3,529)

ผลการเรียนของบุตร รอยละ

ดีมาก 33.6

ปานกลาง 63.1

ไมดี 3.3

รวม 100.0 (3,303)

การออกจากโรงเรียนขณะยังไมจบชั้นการศึกษาที่ตองการ
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ไมมี 94.7

มี 5.3

รวม 100.0 (3,529)

 7. ปัญหาสภาพแวดล้อมและบ้านที่อยู่อาศัย
 7.1. ลักษณะของบ้าน พื้นที่ส่วนตัวในบ้าน และพื้นที่นอกบ้าน
 หนึ่ง ครอบครัวส่วนใหญ่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวร้อยละ 82.5   รองลงมาคือ เป็นบ้าน
ตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ร้อยละ 8.2 และเป็นกระท่อมร้อยละ 0.5  ส่วนที่เหลือเป็นบ้านเช่า  ห้องแถว/ห้องเช่า อ
พาร์ทเม้นท ์และคอนโดมิเนียมร้อยละ 8.8

 สอง แม้ว่าครอบครัวส่วนใหญ่จะมีบ้านเป็นของตนเองและส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.8) มีห้องที่กั้นเป็นสัดส่วน 
2-3  ห้องในบ้านที่อยู่อาศัย   แต่ก็พบว่าครอบครัวที่ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวหรือมีน้อยนั้นมีมากพอสมควร คือต้องอยู่ใน
บ้านที่ไม่มีห้องกั้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 และมีห้องที่กั้นเป็นสัดส่วนเพียงห้องเดียวร้อยละ 17.2

 สาม ครอบครัวถึงร้อยละ 23.2 ไม่มีบริเวณนอกบ้านหรือในรั้วบ้าน นอกจากนี้ในเขตที่อยู่อาศัย ครอบครัว
ส่วนใหญ่ก็ไม่มีพื้นที่หรือสวนสาธารณะอยู่ใกล้บ้านพักของตนร้อยละ 64.6   (ตารางที่ 3.23)

 7.2. การเป็นเจ้าของบ้าน
 ครอบครัวที่เป็นเจ้าของบ้านโดยสมบูรณ์มีมากถึงร้อยละ 82.3    ส่วนที่เหลือคือ การเช่าบ้าน   การเช่าซื้อ   
การเช่าที่   การอาศัยบ้านของผู้อื่น  รวมถึงการมีบ้านเป็นของตนเองแต่ไม่มีโฉนดหรือปลูกบ้านอยู่บนที่ดินของ
พ่อแม ่  (ตารางที่ 3.24)

 7.3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบบ้านนับว่าเป็นปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง    ครอบครัวส่วนใหญ่นั้นมีปัญหา
มลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านถึงร้อยละ 44.3  

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมได้แก ่ ปัญหากลิ่นเหม็นมีถึงร้อยละ 74.3    รองลงมา
ได้แก่  เสียง (ร้อยละ 3.4),  น้ําเสีย (ร้อยละ 1.7), สารเคมี (ร้อยละ 1.7), ขยะ (ร้อยละ 1.1), ควัน (ร้อยละ 0.9),  
ส่วนครอบครัวที่เหลือ คือ ร้อยละ 16.9   เป็นครอบครัวที่เผชิญหน้ากับปัญหาสภาพแวดล้อมระดับรุนแรง
เนื่องจากมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างรวมกัน   (ตารางที่ 3.25)

 7.4. การเคยถูกโจรกรรม
 ในครอบครัวทั้งหมด  มีครอบครัวที่มีปัญหาจากการถูกโจรกรรมร้อยละ 4.4   ในการถูกโจรกรรมในรอบ 
12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.2) เป็นการถูกโจรกรรม 1 ครั้ง  และมีครอบครัวที่ถูกโจรกรรมมากกว่า
หนึ่งครั้งและบ่อยครั้งในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาถึงร้อยละ 23.8   (ตารางที่ 3.26)
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 7.5. การมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและบาดหมางกับเพื่อนบ้าน
 นอกจากปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมแล้ว  ครอบครัวร้อยละ 5.1 ยังมีปัญหาทะเลาะเบาะ
แว้งและบาดหมางกับเพื่อนบ้าน  และการมีปัญหาบาดหมางนี้ก็มีความถี่หรือบ่อยค่อนข้างสูงคือ  มีครอบครัวที่
มีปัญหามากกว่า 3 ครั้งและบ่อยๆถึงร้อยละ 25.8  (ตารางที่ 3.27)

ตารางที่ 3.23 ลักษณะของบ้าน พื้นที่ส่วนตัวในบ้าน และพื้นที่นอกบ้าน

ลักษณะของบาน รอยละ

บานเด่ียว 82.5

บานตึกแถวหรือทาวนเฮาส 8.2

คอนโดมีเนียม 0.2

กระทอม 0.5

อพารทเมนท 0.2

บานเชา/หองแถว/หองเชา 8.4

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนหองหรือพ้ืนที่กั้นเปนสัดสวนในบาน

ไมมีหองหรือพื้นที่กั้นเปนสัดสวนในบาน 3.9

1 หอง 17.2

2 หอง 40.8

3 หอง 28.0

มากกวา 3 หอง (4-8 หอง) 10.1

รวม 100.0 (3,612)

การมีบริเวณภายในรั้วบาน

ไมมี 23.2

มีบริเวณภายในรั้วบาน 76.8

รวม 100.0 (3,612)

การมีสวนสาธารณะของทางการหรือเอกชนใกลบาน

ไมมี 64.6

มีสวนสาธารณะของทางราชการหรือเอกชน 35.4

รวม 100.0 (3,612)
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ตารางที่ 3.24 การเป็นเจ้าของบ้าน 

การเปนเจาของบาน รอยละ

มีกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ 82.3

เปนผูเชาซ้ือ 1.4

เปนผูเชาบาน 7.6

อาศัยบานของผูอื่นอยู 3.8

เปนผูเชาที่ 0.7

เปนบานของตนเองแตเปนที่ดินของพอแม 0.1

เปนบานของตนเองแตไมมีโฉนด 4.1

รวม 100.0 (3,612)

ตารางที่ 3.25 การมีโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านและปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม

การมีปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมใกลบาน รอยละ

ไมมี 55.7

มี 44.3

รวม 100.0 (790)

การมีปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมใกลบาน รอยละ

กลิ่นเหม็น 74.3

เสียง 3.4

น้ำเสีย 1.7

สารเคมี 1.7

ขยะ 1.1

ควัน 0.9

กลิ่น/น้ำเสีย 7.4

กลิ่น/เสียง 2.9

สารเคมี/กลิ่น/น้ำเสีย 3.4

สารเคมี/น้ำเสีย/เสียง 0.9

กลิ่น/ขยะ 0.6

เสียง/ละอองฝุน 0.6

ละอองฝุน 0.3

กลิ่น/ละอองฝุน 0.3

กลิ่น/สารเคมี 0.3

เสียง/ความส่ันสะเทือน 0.3

รวม 100.0 (350)
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ตารางที่ 3.26 การเคยถูกโจรกรรม 

การเคยถูกโจรกรรมในรอบ 12 เดือนที่ผานมา รอยละ

ไมเคย 95.6

เคย 4.4

รวม 100.0 (3,612)

ความถ่ี

1 ครั้ง 76.2

2 ครั้ง 13.8

3 ครั้ง 4.4

4 ครั้ง 2.5

5-10 ครั้ง 1.8

หลายครั้ง/บอยมาก 1.2

รวม 100.0 (160)

ตารางที่ 3.27 ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและบาดหมางกับเพื่อนบ้าน

การทะเลาะเบาะแวงกับเพ่ือนบานในรอบ 12 เดือนที่ผานมา รอยละ

ไมเคย 94.9

เคย 5.1

รวม 100.0 (3,612)

ความถ่ี รอยละ

1 ครั้ง 44.6

2 ครั้ง 29.6

3-4 ครั้ง 14.0

5-6 ครั้ง 5.9

7-10 ครั้ง 1.0

หลายครั้ง/บอยมาก 4.9

รวม 100.0 (185)

 8. ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในครอบครัว
 แต่ละครอบครัวมีจํานวนสมาชิกไม่เท่ากัน   การศึกษานี้พบว่า   ครอบครัวมีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย   4.27 
คนต่อครอบครัว ในกลุ่มสมาชิกครอบครัวเหล่านี้ บางคนอาจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทํางานหาเงินมาเลี้ยงดู
สมาชิกอื่นๆในครอบครัว  บางครอบครัวอาจมีผู้ที่เป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูรับผิดชอบสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งก็พบว่าใน
แต่ละครอบครัวมีผู้หารายได้หลักในการเลี้ยงดูครอบครัวเฉลี่ย 2.59 คนต่อครอบครัว  ส่วนสมาชิกอื่นๆนั้นอาจ
เป็นเด็กที่ยังต้องการการดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น
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 8.1. ผู้สูงอายุในครอบครัว
 หนึ่ง ผู้สูงอายุในครอบครัวโดยเฉลี่ยม ี0.27 คน และครอบครัวที่ไม่มีผู้สูงอายุเลยคือ ร้อยละ 79.5   ส่วน
ครอบครัวอีกร้อยละ 19.5 มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว โดยร้อยละ 14.7 มีผู้สูงอายุ 1 คนในครอบครัว และบาง
ครอบครัว (ร้อยละ 5.9) มีผู้สูงอายุ 2 ขึ้นไป

 สอง ผู้สูงอายุเหล่านี้บางคนอาจยังแข็งแรงดูแลตนเองได ้ บางคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และบางครอบครัวก็อาจมีผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งก็พบครอบครัวที่มีผู้สูงอายุแข็งแรง
ดูแลตนเองได้ร้อยละ 14.8  ของครอบครัวทั้งหมด   ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุแม้ยังแข็งแรงแต่ก็ต้องการการดูแล
มากขึ้นร้อยละ 4 ของครอบครัวทั้งหมด   ครอบครัวที่ผู้สูงอายุต้องการการดูแลใกล้ชิดร้อยละ 1.6 ของ
ครอบครัวทั้งหมด และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุติดเตียงร้อยละ 1   (ตารางที่ 3.28)

 8.2. ผู้พิการในครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
 นอกจากครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลแล้ว บางครอบครัวอาจมีผู้พิการที่ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งก็พบว่า  มีครอบครัวที่มีผู้พิการและต้องการการดูแลใกล้ชิดร้อยละ 2.6 ของครอบครัวทั้งหมด คิดเป็นจํานวน
ผู้พิการที่ต้องการดูแลจากครอบครัวใกล้ชิดเฉลี่ย 0.03 คนต่อครอบครัว   (ตารางที่ 3.29)

 8.3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
 ครอบครัวที่มีปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องดูแลใกล้ชิดมีสัดส่วนร้อยละ 1.2   คิด
เป็นจํานวนเฉลี่ย 0.01 คนต่อครอบครัว   (ตารางที่ 3.30)

ตารางที่ 3.28 ผู้สูงอายุในครอบครัว 

ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุทั้งหมดใน

ครอบครัว

ผูสูงอายุที่แข็งแรงดูแล

ตัวเองได

ผูสูงอายุที่ไมแข็งแรงและ

ตองดูแลมากขึ้น

ผูสูงอายุที่ตอง

ดูแลใกลชิด

ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไม

ได เชน ติดเตียง

ไมมีผูสูงอายุใครอบครัว 79.5 85.2 96.0 98.4 99.0

1 คน 14.7 11.0 3.1 1.5 1.0

2 คน 5.4 3.5 0.9 0.1 0

3 คน 0.4 0.2 0 0 0

5 คน 0.1 0.1 0 0 0

รวม 100.0 (3,612) 100.0 (3,612) 100.0 (3,612) 100.0 (3,612) 100.0 (3,612)

จำนวนผูสูงอายุเฉลี่ย 0.27 คน 0.19 คน 0.05 คน 0.02 คน 0.01 คน
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ตารางที่ 3.29 ผู้พิการในครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ผูพิการในครอบครัวที่ตองดูแลอยางใกลชิด รอยละ

ไมมีผูพิการที่ตองดูแลอยางใกลชิด 97.4

1 คน 2.4

2 คน 0.2

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนผูพิการเฉลี่ย 0.03 คน

ตารางที่ 3.30 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ผูปวยโรคเรื้อรังและหรือมีปญหาสุขภาพจิตที่ตองดูแลอยางใกลชิด รอยละ

ไมมีผูปวยโรคเรื้อรังและหรือมีปญหาสุขภาพจิตที่ตองดูแลอยางใกลชิด 98.8

1 คน 1.1

2 คน 0.1

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนผูปวยโรคเรื้อรังและหรือมีปญหาสุขภาพจิตเฉลี่ย 0.01 คน

 9. ภาพรวมปัญหาครอบครัว  

 จากปัญหาต่างๆในครอบครัวจํานวน 50 ปัญหา สามารถจัดกลุ่มปัญหาเหล่านี้เป็นกลุ่มใหญ่ได ้ 6  กลุ่ม 
ได้แก่ 

 9.1. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 ครอบครัวส่วนใหญ่เริ่มต้นสร้างชีวิตคู่จากการแต่งงานอยู่กินระหว่างสามีภรรยาด้วยความรักใคร่ ชอบพอ    
ผู้หญิงหรือภรรยาส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นภรรยาคนเดียว และไม่มีปัญหาการนอกใจระหว่างคู่สมรส     แต่
ครอบครัวบางส่วนก็มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว  เช่น มีการหย่าร้างระหว่างสามี
ภรรยา  เป็นม่ายเนื่องจากการตายของคู่ครอง นอกจากนี้ยังมีการทะเลาะเบาะแว้ง  และภรรยาหรือผู้หญิงเคย
ถูกทําร้ายร่างกายทั้งจากสามีปัจจุบันและอดีตสาม ีซึ่งรวมถึงการนอกใจระหว่างสามีภรรยา  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
นอกใจของสามี  ครอบครัวบางส่วนหย่าร้างหรือเป็นม่ายเนื่องจากสามีหรือคู่ครองเสียชีวิต  

 ปัญหาสําคัญได้แก ่การขัดแย้งและไม่ได้อยู่กินด้วยกันร้อยละ 20.5 ครอบครัวที่สามีนอกใจภรรยาร้อยละ 
8.1 ปัญหาภรรยาถูกสามีกระทํารุนแรง เช่น การด่าว่าอย่างเสียๆหายๆร้อยละ 12.9     การทําร้ายร่างกายจาก
อดีตสามีร้อยละ 30.4 การปฏิเสธไม่ให้เงินเมื่อร้องขอร้อยละ 15.4  เป็นต้น
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 ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับบุตรนั้นมีปัญหาค่อนข้างมากและรุนแรง   โดยเฉพาะ
ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งทั่วไป  นอกจากนี้บุตรยังถูกลงโทษด้วยด้วยความรุนแรงและผู้ลงโทษมีการใช้
อารมณ์สูง    โดยสรุป ปัญหาสําคัญ ได้แก ่  การที่คนในบ้านทะเลาะกันร้อยละ 16   การลงโทษบุตรด้วยการด่า
ว่าอย่างเสียๆหายๆร้อยละ 72.6 การลงโทษลูกด้วยการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงร้อยละ 71.8   การลงโทษลูกด้วย
อารมณ์ความโกรธร้อยละ 47.3 เป็นต้น

 9.2. ปัญหาเกี่ยวกับบุตร 
 ปัญหากลุ่มนี้เป็นปัญหาต่างๆที่เกิดกับเด็กหรือบุตรในครอบครัวซึ่งมีปัญหาหลากหลายมาก ทั้งปัญหาการ
ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว ปัญหาการศึกษาและปัญหาสุขภาพปัญหาที่เด็กก่ออาชญากรรม การดื่ม
แอลกอฮอล ์ สารเสพติดอาท ิ บุตรไม่เติบโตตามวัยในช่วงปฐมวัยร้อยละ 3.3บุตรเคยได้รับอุบัติเหตุหรือถูก
กระทํารุนแรงขณะที่เป็นเด็กร้อยละ 14.7การที่บุตรไม่ได้รับนมแม่ร้อยละ 8.4 การที่ไม่ได้ดูแลบุตรในช่วงที่บุตร
เป็นเด็กเล็กร้อยละ 7.9 เวลาที่ให้กับบุตรต่อวันน้อยร้อยละ 60.5 บุตรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 27.7 บุตร
ไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ร้อยละ 6.5 บุตรต้องออกจากโรงเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 13.2 บุตร
ออกจากโรงเรียนโดยที่ยังไม่จบการศึกษาตามที่ต้องการร้อยละ 5.3 เป็นต้น

 9.3. ปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย
 ปัญหาหลักคือ  ครอบครัวต้องดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ซึ่งบางครอบครัวที่มีต้นทุนหรือ
ทรัพยากรในครอบครัวสูง  อาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่สําหรับครอบครัวของแรงงานที่มีรายได้น้อย ครอบครัว
ที่มีปัญหาอื่นๆมาก  ก็จะเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจัง  อาท ิ การมีผู้พิการที่ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด

 9.4. ปัญหาอบายมุขในครอบครัว
 9.4.1.การเล่นหวย ลอตเตอร่ี การพนันต่างๆของสามี/คู่ครองและภรรยา  

 ปัญหาอบายมุขนี้ครอบคลุมทั้งสามีและภรรยา พบว่ามีการเล่นหวย ลอตเตอรี่ และการพนันต่างๆใน
ครอบครัวค่อนข้างมาก โดยภรรยาหรือผู้หญิงเล่นหวยใต้ดินมากกว่าสามีหรือผู้ชาย  และภรรยาเล่นบ่อยหรือถี่
กว่าสามี  แต่สามีเล่นในวงเงินสูงกว่าภรรยา และหวยใต้ดินเป็นการพนันที่มีการเล่นมากที่สุด

 9.4.2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในสามี/คู่ครอง ภรรยา และบุตร

 สามีหรือคู่ครองเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลักในครอบครัวคือ  มีครอบครัวที่สามีดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 61.6 ส่วนในครอบครัวที่ผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ คือ ร้อยละ 14.7 ของครอบครัว
ทั้งหมด   นอกจากนี้บุตรที่ยังอยู่ในครอบครัวก็ดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 27.7 
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 ส่วนการสูบบุหรี่   สามีหรือคู่ครองสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 53.4 ของครอบครัวทั้งหมด และมีครอบครัวเพียง
ร้อยละ 2.5 ที่ภรรยาหรือผู้หญิงสูบบุหรี ่ แต่การสูบบุหรี่ของผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสูบจํานวนมวนในแต่ละสัปดาห์
สูงค่อนข้างมาก เช่น ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากกว่าสัปดาห์ละ 35 มวน มีถึงร้อยละ 38.2 ของผู้หญิงที่สูบบุหร่ีทั้งหมด

 9.5. ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 
 บ้านเป็นพื้นที่สําคัญที่ทําให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขหรือความทุกข ์ และอาจเป็นสาเหตุที่นําไปสู่ปัญหาอื่นๆ 
เช่น สุขภาพ ความปลอดภัย  ปัญหาเหล่านี้ เช่น การมีบ้านที่คับแคบเกินไปสําหรับจํานวนคนในบ้านร้อยละ 
16.7 การมีปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านร้อยละ 44.3  การมีปัญหาขยะรบกวนความสุขร้อย
ละ 27 การมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับเพื่อนบ้านร้อยละ 5.1

 9.6. ปัญหาหนี้สิน 
 ครอบครัวมีภาระหนี้สินร้อยละ 70.2 ของครอบครัวทั้งหมดและโดยเฉลี่ยครอบครัวมีภาระหนี้สินเฉลี่ย 
277,262.32 บาท    ในครอบครัวที่มีหนี้สิน ครอบครัวร้อยละ 2.5 เคยถูกข่มขู่หรือคุกคามจากเจ้าหนี ้  (ตารางที่ 
3.31)
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ปญหาครอบครัว

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว

รอยละ จำนวนปญหาครอบครัว
มีปญหา

ไมมี

ปญหา

รอยละ จำนวน

ปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 1.    การไมแบงเบาภาระงานบานของสามี/คูครอง 40.0 60.0 100.0 3,612

 2.    การรับรูปญหาการนอกใจระหวางพอแมของบุตร 68.2 31.8 100.0 292

 3.    การที่ไมไดอยูกินกับสามี/คูครอง เชน แยกกันอยูหรือขัดแยงหรือตาย 20.5 79.5 100.0 3,612

 4.    การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันนอกใจหรือมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่น 8.1 91.9 100.0 3,609

 5.    การแตงงานหรืออยูกินระหวางสามีภรรยาที่ไมเต็มใจหรือถูกบังคับ 5.7 94.3 100.0 3,605

 6.    การเปนภรรยาหลวงหรือภรรยานอย 1.7 98.3 100.0 3,612

 7.    การนอกใจหรือมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นของภรรยา 0.3 99.7 100.0 3,609

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวปญหาความรุนแรงในครอบครัวปญหาความรุนแรงในครอบครัวปญหาความรุนแรงในครอบครัวปญหาความรุนแรงในครอบครัว

 8.    การที่สมาชิกในบานทะเลาะเบาะแวงกัน 16.0 84.0 100.0 3,612

 9.    การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันปฏิเสธไมใหเงินเม่ือรองขอ 15.4 84.6 100.0 531

 10.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันดุดาอยางเสียๆหายๆ 12.9 87.1 100.0 3,609

 11.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทอดทิ้งเพิกเฉย 4.2 95.8 100.0 3,609

 12.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทำรายรางกาย 3.7 96.3 100.0 3,609

 13.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันรีดไถเงินทองหรือขโมยของมีคาไปขาย 0.7 99.3 100.0 3,609

 14.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันขมขืนหรือบังคับมีเพศสัมพันธ 0.7 99.3 100.0 3,609

 15.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันทำรายรางกายเนื่องดวยปญหาการเงิน 0.2 99.8 100.0 3,609

 16.  การถูกสามี/คูครองคนปจจุบันบังคับใหทำแทง 0.2 99.8 100.0 3,609

 17.  การลงโทษลูกอยางรุนแรงดวยการดาเสียๆหายๆ 72.6 27.4 100.0 1,670

 18.  การลงโทษลูกดวยการเฆ่ียนตีอยางรุนแรง 71.8 28.2 100.0 1,670

 19.  การลงโทษลูกดวยอารมณความโกรธเม่ือลูกทำผิด 47.3 52.7 100.0 3,529

ปญหาเกี่ยวกับบุตรปญหาเกี่ยวกับบุตรปญหาเกี่ยวกับบุตรปญหาเกี่ยวกับบุตรปญหาเกี่ยวกับบุตร

 20.  การมีเวลาใหกับบุตรในแตละวันนอย 60.5 39.5 100.0 3,529

 21.  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของบุตร 27.7 72.3 100.0 3,529

 22.  การไดรับอุบัติเหตุหรือความรุนแรงของบุตรขณะเปนเด็ก 14.7 85.3 100.0 3,529

 23.  การที่บุตรตองออกจากโรงเรียนเม่ือจบชั้นประถม 13.2 86.8 100.0 3,529

 24.  การที่บุตรไมไดรับ “นมแม” 8.4 91.6 100.0 3,529

 25.  การไมไดใหการดูแลบุตรในชวงที่บุตรเปนเด็กเล็ก 7.9 92.1 100.0 3,529

 26.  การไมเชื่อฟงคำส่ังพอแมของบุตร 6.5 93.5 100.0 3,529

 27.  การออกจากโรงเรียนหรือจบการศึกษาในระดับที่บุตรยังไมตองการ 5.3 94.7 100.0 3,529

 28.  การเติบโตไมเปนไปตามวัยของบุตรในชวงปฐมวัย 3.3 96.7 100.0 3,529

ตารางที่ 3.31  ภาพรวมปญหาครอบครัว
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 29.  การที่บุตรมีผลการเรียนไมดี 3.3 96.7 100.0 3,303

 30.  การติดยาเสพติดของบุตร 1.5 98.5 100.0 3,529

 31.  บุตรต้ังครรภไมพรอมหรือไมตองการขณะเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 0.7 99.3 100.0 3,529

 32.  การประกอบอาชญากรรมของบุตร 0.3 99.7 100.0 3,529

ปญหาผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอยปญหาผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอยปญหาผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอยปญหาผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอยปญหาผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอย

 33.  การมีผูสูงอายุในครอบครัว 20.5 79.5 100.0 3,612

 34.  การมีผูพิการในครอบครัวที่ตองดูแลอยางใกลชิด 2.6 97.4 100.0 3,612

 35.  การมีผูที่ปวยเรื้อรังและมีปญหาสุขภาพจิตที่ตองดูแลอยางใกลชิด 1.2 98.8 100.0 3,612

ปญหาอบายมุขในครอบครัว

 36.  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของสามี/คูครอง 61.6 38.4 100.0 1,798

 37.  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของบุตร 27.7 72.3 100.0 3,529

 38.  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของภรรยา 14.7 85.3 100.0 3,612

 39.  การเลนหวย ลอตเตอรี่ การพนันตางๆของภรรยา 64.1 35.9 100.0 1,798

 40.  การเลนหวย ลอตเตอรี่ การพนันตางๆของสามี/คูครอง 43.6 56.4 100.0 1,798

 41.  การสูบบุหรี่ของสามี/คูครอง 53.4 46.6 100.0 1,798

 42.  การสูบบุหรี่ของภรรยา 2.5 97.5 100.0 3,612

ปญหาสภาพบานและส่ิงแวดลอม

 43.  การมีปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมใกลบาน 44.3 55.7 100.0 790

 44,  การมีปญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะจนทำใหรบกวนความสุข 27.0 73.0 100.0 3,612

 45.  การมีโรงงานอุตสาหกรรมใกลบาน 21.9 78.1 100.0 3,612

 46.  การมีปญหาบานคับแคบเกินไปสำหรับจำนวนคนในบาน 16.7 83.3 100.0 3,612

 47.  การทะเลาะและมีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบาน 5.1 94.9 100.0 3,612

 48.  การเคยถูกโจรกรรม 4.4 95.6 100.0 3,612

ปญหาหนี้สิน

 49.  การมีหนี้สินในครอบครัว 70.2 29.8 100.0 1,814

 50.  การถูกทวงหรือคุกคามจากเจาหนี้ 2.5 97.5 100.0 1,262
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 10. ขนาดและความทับซ้อนของปัญหาครอบครัว
 จากครอบครัวทั้งหมด  พบว่ามีครอบครัวที่ไม่มีปัญหาครอบครัวใดๆทั้ง 50 ข้อ มีเพียงร้อยละ 1.2 ส่วน
ครอบครัวที่มีปัญหาน้อย( 1-3  ปัญหา) ร้อยละ 20.9    ปัญหาในระดับปานกลาง (4-9 ปัญหา) มีร้อยละ 54     
และครอบครัวที่มีขนาดปัญหามาก คือ ตั้งแต่ 10 ปัญหาขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 24 (ภาพที่  1)

 ในด้านกลุ่มปัญหา พบว่า ครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรมากที่สุด    และรองลงมาได้แก ่ปัญหาหนี้สิน   
ปัญหาอบายมุขในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว   และปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย ตาม
ลําดับ (ตารางที่ 3.32)

 ในด้านความทับซ้อนของปัญหาหรือการที่ครอบครัวมีปัญหากระจายอยู่หลายกลุ่มหรือทับซ้อนกัน   พบว่า 
ครอบครัวที่มีความทับซ้อนของปัญหาน้อย(ไม่มีปัญหาเลยหรือมีปัญหาน้อยกว่า 1 กลุ่ม) มีเพียงร้อยละ 8.3    
ครอบครัวที่มีปัญหาทับซ้อนปานกลาง (มีปัญหาระหว่าง 2-4 กลุ่ม) มีสัดส่วนร้อยละ 62.8    และครอบครัวที่มี
ปัญหาหลายกลุ่มมาก (ปัญหาตั้งแต่ 5-7 กลุ่ม) ร้อยละ 29.0   (ตารางที่ 3.33)

ภาพที่ 1 ปัญหาครอบครัวจําแนกตามจํานวนปัญหา
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ตารางที่ 3.32 ปัญหาครอบครัวจําแนกตามกลุ่ม

ปญหาครอบครัวจำแนกตามกลุม ไมมี นอย มาก รวม

กลุมปญหาเกี่ยวกับบุตร 18.4 36.6 45.1 100.0 (3,529)

กลุมปญหาหนี้สิน 29.8 68.5 1.7 100.0 (1,798)

กลุมปญหาอบายมุขในครอบครัว 36.3 20.7 43.0 100.0 (3,612)

กลุมปญหาความรุนแรงในครอบครัว 41.6 27.7 30.7 100.0 (3,612)

กลุมปญหาสภาพบานและส่ิงแวดลอม 46.5 30.5 23.0 100.0 (3,612)

กลุมปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 53.5 24.8 21.8 100.0 (3,612)

กลุมปญหาผูที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอย 77.4 20.9 1.6 100.0 (3,612)

ตารางที่ 3.33 ความทับซ้อนของกลุ่มปัญหาครอบครัว

ความทับซอนของกลุมปญหาครอบครัว รอยละ

ไมมีปญหาครอบครัวเลย 1.2

มีปญหาครอบครัว 1 กลุม 7.1

มีปญหาครอบครัว 2 กลุม 17.1

มีปญหาครอบครัว 3 กลุม 21.7

มีปญหาครอบครัว 4 กลุม 24.0

มีปญหาครอบครัว 5 กลุม 18.5

มีปญหาครอบครัว 6 กลุม 8.8

มีปญหาครอบครัวทั้ง 7 กลุม 1.7

รวม 100.0 (3,612)
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บทที่  4  โลกาภิวัตน์ ชนชั้น และความไม่เป็นธรรมในการแบ่งงานระหว่างหญิงชาย

 ในบทนี้เป็นการนําเสนอให้เห็นถึงรายละเอียดของ โลกาภิวัตน ์  ชนชั้น และความไม่เป็นธรรมในการ
ทํางานระหว่างหญิงชาย    ซึ่งจะเป็นสาเหตุสําคัญในการนําไปสู่การอธิบายปัญหาครอบครัวต่อไป

 1. โลกาภิวัตน์
 โลกาภิวัตน์ที่จะวิเคราะห์ต่อไปนี้  มีนัยและเนื้อหาใน 2 ความหมายคือ หนึ่ง ความหมายในเชิงพื้นที่โลกา
ภิวัตน์ และสอง ความหมายในเชิงวิถีความคิดแบบโลกาภิวัตน์ ดังนี้

 1.1.  พื้นที่โลกาภิวัตน์ : พื้นที่ศูนย์กลาง กึ่งศูนย์กลาง  และชายขอบ                            

 พื้นที่ซึ่งครอบครัวอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอยู่ก็สะท้อนถึงความเป็นโลกาภิวัตน์  พื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์กลาง
และชายขอบของความเป็นโลกาภิวัตน์ย่อมส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยสามารถจัดการ เข้าถึงทรัพยากร และได้รับความ
เจริญทางวัตถุต่างๆได้ยากง่ายแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงได้จัดแบ่งครอบครัวตามเขตความเข้าใกล้โลกาภิวัตน์ดังนี้   

 หนึ่ง พื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์  คือ พื้นที่เขตเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเมืองการศึกษาและบริการ
ต่างๆของจังหวัดหรือพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร   

 สอง พื้นที่กึ่งศูนย์กลางโลกาภิวัตน์ คือ พื้นที่ระดับอําเภอซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการเมืองการศึกษา
และบริการระดับอําเภอที่อาจเป็นเทศบาลเมือง และ 

 สาม พื้นที่ชายขอบโลกาภิวัตน์ คือ ตําบลและหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเทศบาลเมืองได้แก่เทศบาลตําบลหรือ
องค์กรบริหารส่วนตําบลที่เป็นผู้รับบริการมากกว่าการเป็นศูนย์กลาง

 1.2.  วิถีความคิดแบบโลกาภิวัตน์
 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจมีพลวัตสูงมาก  ทั้งจากการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนมา
เป็นเศรษฐกิจระดับประเทศ   จากระดับภูมิภาคสู่ระดับโลกอย่างรวดเร็ว   โดยเฉพาะในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา  
จนได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐกิจระบบโลกาภิวัตน์   พลวัตเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง  สร้างผลกระทบ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเข้มข้น คือ การหมุนเอาเงิน ทรัพยากร  และอํานาจ เข้าไว้ในศูนย์กลางหมด   
ทําให้ประเทศและกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบสูญเสียความสมดุลหรือได้รับความไม่เป็นธรรม  รวมทั้งปัญหาความไม่
สมดุลในครอบครัว ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย  แสดงให้เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต
ในการเข้าถึง  การจัดการทรัพยากร    ความเจริญต่างๆในรูปของวัตถุ เงินตรา และการบริโภค     นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
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 จากวิถีการดําเนินชีวิต การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผลต่างๆของแต่ละครอบครัวที่มีความเป็นโลกาภิวัตน ์ 
จํานวน 6 ประการ ได้แก ่  (1) การจัดการปัญหาสําคัญหรือการแสวงหาความรู้หรือคําตอบ   (2) การจัดการการ
รับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น (3) การจัดการร่างกายและความสวยความงาม   (4) การตัดสินใจใน
การเลือกซื้อสินค้า  (5) วิธีการออกกําลังกายพื้นฐาน และ (6) การจัดการเกี่ยวกับการทํางานหารายได้พิเศษ   
จากนั้นนํามาพิจารณาว่า  แต่ละครอบครัวมีความเป็นโลกาภิวัตน์มากน้อยเพียงใด พบว่า    

 1.2.1. การจัดการปัญหาสําคัญหรือการแสวงหาความรู้หรือคําตอบ 

 ในประเด็นนี้ข้อคําตอบที่มีสัดส่วนผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 1 ได้แก่ (1) การจัดการปัญหาหรือการหาคําตอบ
ด้วยตนเองร้อยละ 33.6 (2) ปรึกษาเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องร้อยละ 21.8  (3) ปรึกษาสามีร้อยละ 17.7 (4) ปรึกษา
ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือร้อยละ 7.9 (5) ปรึกษาลูกร้อยละ 4.5 (6) ปรึกษาเพื่อนฝูง-ญาติพี่น้อง/ปรึกษาสามีร้อย
ละ 3.7 (7) ปรึกษาในครอบครัวร้อยละ 2.7 (8) ปรึกษาจากผู้รู้ในเรื่องนั้นๆร้อยละ 1.5 (9) ปรึกษาพ่อแม่ร้อยละ 
1.5 (10) ค้นคว้าหาคําตอบจากเว็บไซด์ร้อยละ 1.4 (11) ค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา เอกสารต่างๆร้อยละ 1.0   
พบว่า 

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ต่ํามีอยู่ร้อยละ 61.1   ครอบครัวเหล่านี้จัดการปัญหาหรือการ
แสวงหาคําโดยการปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ   การถาม/ปรึกษาหมอด ู   การปรึกษาพระ   การปรึกษาเพื่อน
ฝูง/ญาติพี่น้อง   การปรึกษาคนในครอบครัว เช่น สามี/คู่ครอง พ่อแม ่ลูก เป็นต้น 

   กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ปานกลางร้อยละ 34.8   ได้แก่ ครอบครัวที่มีการแก้ปัญหาด้วยตัว
เอง/การแสวงหาคําตอบหรือความรู้ด้วยตัวเอง 

 สําหรับครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์สูงร้อยละ 4.1  ได้แก่ ครอบครัวที่จัดการปัญหาโดยการค้นคว้า
จากหนังสือ ตํารา เอกสารต่างๆ   การค้นคว้าหาคําตอบจากเว็บไซด ์   การปรึกษาผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ   (ตารางที่ 
4.1)

ตารางที่  4.1 การจัดการปัญหาสําคัญหรือการแสวงหาความรู้หรือคําตอบ

การจัดการปญหาสำคัญหรือการแสวงหาความรูหรือคำตอบ รอยละ

แกปญหาดวยตัวเอง หาคำตอบดวยตัวเอง 33.6

ปรึกษาเพื่อนฝูง ญาติ พี่นองM 21.8

ปรึกษาสามี 17.7

ปรึกษาผูใหญที่ทานเคารพนับถือ 7.9

ปรึกษาลูก 4.5

ปรึกษาเพื่อนฝูง-ญาติพี่นอง/ปรึกษาสามี 3.7

ปรึกษาในครอบครัว 2.7

ปรึกษาจากผูรูในเรื่องนั้นๆ 1.5
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ปรึกษาพอแม 1.5

คนควาหาคำตอบจากเว็บไซด 1.4

คนควาจากหนังสือ ตำรา เอกสารตางๆ 1.0

อื่นๆ  2.7

รวม 100.0 (3,573)

คะแนนโลกาภิวัตน รอยละ

โลกาภิวัตนต่ำ 61.1

โลกาภิวัตนปานกลาง 34.8

โลกาภิวัตนสูง 4.1

รวม 100.0 (3,573)

 1.2.2. การจัดการการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น   

 ครอบครัวมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 10 อันดับแรก ดังนี ้   (1) 
การเลือกกินอาหารตามคําแนะนําของนักโภชนาการหรือแพทย์ร้อยละ 45.4   (2) ไม่ทําอะไรเลย กินอย่างไรก็กิน
อย่างนั้นเหมือนเดิมร้อยละ 28.2   (3) การเลือกกินอาหารเสริมร้อยละ 12.9   (4) การเลือกกินอาหารสมุนไพร
หรือยาจีนร้อยละ 6.0   (5) การเลือกกินอาหารตามหลักแพทย์พื้นบ้านร้อยละ 3.2   (6) การเลือกกินอาหารให้
น้อยลงร้อยละ 1.0   (7) การเลือกกินอาหารตามคําแนะนําของนักโภชนาการหรือแพทย์ควบคู่กับการกินอาหาร
เสริมร้อยละ 1.0   (8) ลดการกินเค็มและมันร้อยละ 0.6   (9) การเลือกกินอาหารเสริมควบคู่กับการกินอาหาร
สมุนไพรหรือยาจีนร้อยละ 0.4   (10) การเลือกกินอาหารตามคําแนะนําของนักโภชนาการหรือแพทย์/กินอาหาร
เสริม ร้อยละ 0.4   พบว่า

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ต่ํามีอยู่ร้อยละ 28.5  ได้แก ่ การไม่ทําหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษ มี
อย่างไรก็กินอย่างนั้นเหมือนเดิม 

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ปานกลางร้อยละ 10.9  ได้แก ่การกินอาหารตามหลักการแพทย์พื้น
บ้าน เช่น กินอาหารตามธาต ุ   การกินอาหารให้น้อยลง   การกินอาหารสมุนไพรหรือยาจีน   การลดอาหาร
ประเภททอด/มัน/เค็ม

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์สูงร้อยละ 60.6 ได้แก่ การกินอาหารตามคําแนะนําของนัก
โภชนาการหรือแพทย์ เช่น การกินอาหารครบห้าหมู ่   การกินอาหารเสริม เช่น วิตามิน สารสกัดต่างๆ   การกิน
อาหารตามสูตรการลดน้ําหนักของต่างประเทศ เช่น Weight watchers   (ตารางที่ 4.2)
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ตารางที่  4.2 การจัดการการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

การจัดการการรับประทานอาหารเพ่ือใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น รอยละ

กินอาหารตามคำแนะนำของนักโภชนาการหรือแพทย 45.4

ไมทำอะไรเลย กินอยางไรก็กินอยางนั้นเหมือนเดิม 28.2

กินอาหารเสริม 12.9

กินอาหารสมุนไพรหรือยาจีน 6.0

กินอาหารตามหลักการแพทยพื้นบาน 3.2

กินอาหารใหนอยลง 1.0

กินอาหารตามคำแนะนำของนักโภชนาการหรือแพทย/กินอาหารเสริม 1.0

ลดการกินเค็มและมัน 0.6

กินอาหารเสริม/กินอาหารสมุนไพรหรือยาจีน 0.4

กินอาหารตามคำแนะนำของนักโภชนาการหรือแพทย 0.4

ทำอาหารกินเอง 0.3

อื่นๆ 0.6

รวม 100.0 (3,609)

คะแนนโลกาภิวัตน รอยละ

โลกาภิวัตนต่ำ 28.5

โลกาภิวัตนปานกลาง 10.9

โลกาภิวัตนสูง 60.6

รวม 100.0 (3,609)

 1.2.3. การจัดการร่างกายและความสวยความงาม

 ครอบครัวมีวิธีการจัดการกับร่างกายและความสวยความงาม 10 วิธีแรกดังนี ้  (1) ไม่ทําอะไรเลยและ
ปล่อยไปตามธรรมชาติร้อยละ 53.0   (2) เลือกใช้ครีมบํารุงผิวต่างๆร้อยละ 20.4 (3) เลือกรับประทานที่เหมาะ
สม ควบคู่กับการออกกําลังกายร้อยละ 19.1 (4) ใช้เครื่องสําอางร้อยละ 2.3  (5)  เลือกอดอาหาร เพื่อให้รูปร่างดี
ร้อยละ 1.4 (6) เลือกกินยาหรือกาแฟลดน้ําหนักเพื่อให้รูปร่างดูดีร้อยละ 1.1 (7) เลือกย้อมผมหรือทําผมร้อยละ 
0.5 (8) ใช้วิธีการผ่าตัดหรือศัลยกรรมเสริมความงามร้อยละ 0.4 (9) ใช้วิธีทําสมาธิ วิปัสสนา เสริมความงามจาก
ภายในร้อยละ 0.4 (10) กินอาหารเสริม วิตามิน ร้อยละ 0.4   พบว่า

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ต่ําร้อยละ 54.4   นั้นไม่ทําอะไรเลย ปล่อยไปตามธรรมชาต ิ   ทํา
สมาธ  วิปัสสนา  เสริมความงามจากภายใน

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ปานกลางร้อยละ 22   จัดการกับร่างกายและความสวยความงาม 
โดยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมควบคู่กับการออกกําลังกาย   การอดอาหาร เพื่อให้รูปร่างดูด ี  
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 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์สูงร้อยละ 23.5 ได้แก่ การผ่าตัดหรือศัลยกรรมเสริมความงาม   
การกินยาลดน้ําหนัก เพื่อให้รูปร่างดูด ี   การใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การกินอาหารเสริม/วิตามินบํารุงผิวพรรณ   
(ตารางที่ 4.3)

ตารางที่ 4.3 การจัดการร่างกายและความสวยความงาม

การจัดการรางกายและความสวยความงาม รอยละ

ไมทำอะไรเลย ปลอยไปตามธรรมชาติ 53.0

ใชครีมบำรุง 20.4

รับประทานอาหารที่เหมาะสม ควบคูกับการออกกำลังกาย 19.1

อดอาหาร เพื่อใหรูปรางดูดี 1.4

ใชเครื่องสำอางตางๆ 2.3

กินยาหรือกาแฟลดน้ำหนัก เพื่อใหรูปรางดูดี 1.1

ยอมผม/ทำผม 0.5

ผาตัดหรือศัลยกรรมเสริมความงาม 0.4

ทำสมาธิ วิปสสนา เสริมความงามจากภายใน 0.4

กินอาหารเสริม วิตามิน 0.4

อื่นๆ 1.0

รวม 100.0 (3,607)

คะแนนโลกาภิวัตน รอยละ

โลกาภิวัตนต่ำ 54.4

โลกาภิวัตนปานกลาง 22.0

โลกาภิวัตนสูง 23.5

รวม 100.0 (3,607)

 1.2.4. การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า   

 วิธีการหรือหลักการในการเลือกซื้อสินค้าของผู้หญิง 10 อันดับแรก คือ  (1) เลือกซื้อสินค้าของไทยที่ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรมร้อยละ 57.0  (2) เลือกซื้ออะไรก็ได้ ร้อยละ 36.9   (3) เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านจากกลุ่ม
อาชีพต่างๆ (OTOP) ร้อยละ 1.4   (4) เลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองชอบ ร้อยละ 1.1  (5) เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมรา
คาสูงจากต่างประเทศร้อยละ 0.9   (6) เลือกซื้อแต่สินค้าที่จําเป็น ร้อยละ 0.6 (7) เลือกซื้อสินค้าทําจากมือ 
(Handmade) ร้อยละ 0.5  (8) เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมแต่เป็นมือสองร้อยละ 0.3   พบว่า

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ต่ําร้อยละ 41.2 ได้แก่ การซื้อสินค้าพื้นบ้านจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
(OTOP)   การซื้อสินค้าทําจากมือ (Handmade)   การซื้ออะไรก็ได ้   การเลือกซื้อแต่ของที่ชอบหรือถูกใจ ซื้อ
สินค้าที่จําเป็นต้องใช้

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ปานกลางร้อยละ 57.1 ได้แก ่ การซื้อสินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม  การซื้อสินค้าที่ออกแบบพิเศษเฉพาะสําหรับท่าน   
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 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์สูงร้อยละ 1.7 ได้แก ่ การซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาสูงจากต่าง
ประเทศ   การซื้อสินค้าแบรนด์เนมแต่เป็นมือสอง   การซื้อสินค้าที่มีแบรนด์แต่เป็นของ “copy” เลียนแบบ  
(ตารางที่ 4.4)

ตารางที่ 4.4 การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า

การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา รอยละ

ซ้ือสินคาไทยที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม 57.0

ซ้ืออะไรก็ได 36.9

ซ้ือสินคาพื้นบานจากกลุมอาชีพตางๆ (OTOP) 1.4

ซ้ือของที่ชอบ M 1.1

ซ้ือสินคาแบรนดเนมราคาสูงจากตางประเทศ 0.9

ซ้ือแตสินคาที่จำเปน 0.6

ซ้ือสินคาทำจากมือ (Handmade) 0.5

ซ้ือสินคาแบรนดเนมแตเปนมือสอง 0.3

ซ้ือสินคาที่มีแบรนด แตเปนของ “copy”  เลียนแบบ 0.2

ซ้ือสินคาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับทาน 0.1

อื่นๆ 0.5

รวม 100.0 (3,586)

คะแนนโลกาภิวัตน รอยละ

โลกาภิวัตนต่ำ 41.2

โลกาภิวัตนปานกลาง 57.1

โลกาภิวัตนสูง 1.7

รวม 100.0 (3,586)

 1.2.5. วิธีการออกกําลังกายพื้นฐาน

 วิธีการออกกําลังกายพื้นฐานของครอบครัว 10 อันดับแรก คือ (1) เดินหรือวิ่งตามสนามหรือสวน
สาธารณะร้อยละ 21.1  (2) ปั่นจักรยานระยะสั้นร้อยละ 4.8    (3) แกว่งแขนร้อยละ 4.0  (4) เล่นกีฬาทั่วไปร้อยละ 
2.9   (5) เต้นแอโรบิคร้อยละ 2.7  (6) เล่นฮูลาฮูปร้อยละ 2.4  (7) ซื้อเครื่องออกกําลังกายมาออกกําลังกายที่บ้าน
ร้อยละ 1.8   (8) ทํากายบริหารร้อยละ 1.5  (9) ปั่นจักรยานทางไกล ใช้รถจักรยานราคาแพง ร้อยละ 0.9   (10) 
เล่นเครื่องออกกําลังกายที่สวนสาธารณะร้อยละ 0.8   พบว่า

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ต่ําร้อยละ 59.6   ได้แก ่ครอบครัวที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย   การ
รําวงย้อนยุคในหมู่บ้าน/ชุมชน   การแกว่งแขน   การรําไม้พอง   

 กลุ่มครอบครัวทีมีคะแนนโลกาภิวัตน์ปานกลางร้อยละ 35 ได้แก ่ การเดิน วิ่ง ตามสนามหรือสวน
สาธารณะ   การเล่นกีฬาทั่วไป   การทํากายบริหาร   การปั่นจักรยานตามหมู่บ้าน/ชุมชน   การเล่นฮูลาฮูป   
การกระโดดเชือก
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 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์สูงร้อยละ  5.4  ได้แก ่การปั่นจักรยานทางไกล   การออกกําลังกาย
ด้วยเครื่องออกกําลังกายในฟิตเนส/ในสวนสาธารณะ   การเล่นกีฬาสโมสร   การซื้อเครื่องออกกําลังกายมา
ออกกําลังกายที่บ้าน   การเล่นโยคะ   การเต้นแอโรบิค   การเล่น T25   (ตารางที่ 4.5)

ตารางที่ 4.5 วิธีการออกกําลังกายพื้นฐาน

วิธีการออกกำลังกายพ้ืนฐาน รอยละ

ไมคอยไดออกกำลังกาย 53.8

เดิน วิ่ง ตามสนามหรือสวนสาธารณะ 21.1

ปนจักรยานระยะส้ัน 4.8

แกวงแขน 4.0

เลนกีฬาทั่วไป 2.9

เตนแอโรบิค 2.7

เลนฮูลาฮูป 2.4

ซ้ือเครื่องออกกำลังกายมาออกกำลังกายที่บาน 1.8

กายบริหาร 1.5

ปนจักรยานทางไกลใชรถราคาแพง 0.9

เลนเครื่องออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ 0.8

ออกกำลังกายดวยเครื่องออกกำลังกายในฟตเนส 0.7

รำไมพอง 0.6

เลนโยคะ 0.4

รำวงยอนยุคในหมูบาน 0.4

เลนกีฬาสโมสร 0.1

กระโดดเชือก 0.1

อื่นๆ 0.7

รวม 100.0 (3,609)

คะแนนโลกาภิวัตน รอยละ

โลกาภิวัตนต่ำ 59.6

โลกาภิวัตนปานกลาง 35.0

โลกาภิวัตนสูง 5.4

รวม 100.0 (3,609)

 1.2.6. การจัดการเกี่ยวกับการทํางานหารายได้พิเศษ

 จากข้อมูลพบว่า (1) ครอบครัวส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งร้อยละ 61.1 ไม่ได้หารายได้พิเศษใดๆเลย  (2) 
ทํางานพิเศษหรือทํางานล่วงเวลาหรือทําสวนหรือเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 26.9    (3) ฝากธนาคารหรือซื้อสลากออมสิน
ร้อยละ 3.7  (4) ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7  (5) ให้กู้เงินรายวันหรือเล่นแชร์ร้อยละ 2.5  
(6) ค้าขายเพิ่มเติม เช่น เป็นนายหน้า ร้อยละ 2.1 (7) ค้าขายออนไลน์ร้อยละ 0.4   (8) เล่นหุ้นหรือทองคําร้อยละ 
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0.2  (9) เป็นเจ้ามือหวยร้อยละ 0.1  และสําหรับสัดส่วนอีกร้อยละ 0.8  เป็นการหารายได้พิเศษด้วยวิธีการหลาย
หลายควบคู่กันไป  พบว่า

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ต่ําร้อยละ 64 ได้แก ่  ไม่ได้หารายได้พิเศษใดๆ   การประหยัดค่าใช้
จ่าย   

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์ปานกลางร้อยละ 35.3    ได้แก่   การทํางานพิเศษหรือทํางานล่วง
เวลาหรือทําสวนหรือเลี้ยงสัตว์   การค้าขายเพิ่มเติม เช่น เป็นนายหน้า   การให้กู้เงินรายวัน เล่นแชร์   การฝาก
ธนาคาร ซื้อสลากออมสิน   

 กลุ่มครอบครัวที่มีคะแนนโลกาภิวัตน์สูงร้อยละ  0.7  ได้แก่ การเล่นหุ้น ทองคํา   การค้าขายออนไลน ์  
(ตารางที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 การจัดการเกี่ยวกับการทํางานหารายได้พิเศษ

การจัดการเกี่ยวกับการทำงานหารายไดพิเศษ รอยละ

ไมไดหารายไดพิเศษใดๆ 61.1

ทำงานพิเศษหรือทำงานลวงเวลาหรือทำสวนหรือเลี้ยงสัตว 26.9

ฝากธนาคาร ซ้ือสลากออมสิน 3.7

ประหยัดคาใชจาย 2.7

ใหกูเงินรายวัน เลนแชร 2.5

คาขายเพิ่มเติม เชน เปนนายหนา 2.1

คาขายออนไลน 0.4

เลนหุน ทองคำ 0.2

เปนเจามือหวย 0.1

อื่นๆ 0.8

รวม 100.0 (3,607)

คะแนนโลกาภิวัตน

โลกาภิวัตนต่ำ 64.0

โลกาภิวัตนปานกลาง 35.3

โลกาภิวัตนสูง 0.7

รวม 100.0 (3,607)

 1.3. ระดับของวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์
 ความเป็นโลกาภิวัตน์ในระบบโลกที่ได้เคลื่อนแผ่ขยายลงไปในสังคมและครอบครัว  ความคิด  วิถีการ
ดําเนินชีวิต การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ต่างๆ  ทําให้แต่ละครอบครัวมีความเป็นโลกาภิวัตน์มากน้อยแตก
ต่างกัน   บางครอบครัวมีการใช้ชีวิตที่อยู่บนเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ มีความทันสมัยต่อข้อมูล ข่าวสารมาก มี
การเสพ และอาจมีความเป็นบริโภคนิยมมาก ส่วนบางครอบครัวอาจมีน้อย   แต่ความเป็นโลกาภิวัตน์มากน้อย
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นี้ไม่ได้สะท้อน ความดี ความถูกต้องในการตัดสินใจแต่อย่างใด ซึ่งในการวิจัยได้กําหนดความเป็นโลกาภิวัตน์ไว้ 
6 กลุ่มหลัก โดยเรียงตามลําดับตามคะแนนความเป็นโลกาภิวัตน์สูงมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับ คือ

 หนึ่ง การเลือกตัดสินใจและเหตุผลในการกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี ร้อยละ 60.6 

 สอง การจัดการร่างกายและความสวยความงาม ร้อยละ 23.5 

 สาม การเลือกวิธีการออกกําลังกาย ร้อยละ 5.4 

 สี่ การจัดการปัญหาสําคัญหรือการแสวงหาความรู้หรือคําตอบ ร้อยละ 4.1   

 ห้า การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ร้อยละ 1.7 และ

 หก การจัดการเกี่ยวกับการทํางานหารายได้พิเศษ  ร้อยละ 0.7   (ตารางที่ 4.7)

ตารางที่	  4.7	  วิถีความเป็นโลกาภิวัตน์ตามวิถีการดําเนินชีวิต	  การแก้ไขปัญหา	  การให้เหตุผลต่างๆ

                      วิถีความเปนโลกาภิวัตน คะแนนต่ำ
คะแนน

ปานกลาง
คะแนนสูง รวม

1. การจัดการปญหาหรือการแสวงหาความรูหรือคำตอบ 61.1 34.8 4.1 100.0 (3,573)

2. การจัดการการรับประทานอาหารเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีข้ึน 28.5 10.9 60.6 100.0 (3,609)

3. การจัดการรางกายและความสวยความงาม 54.4 22.0 23.5 100.0 (3,607)

4. การตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา   41.2 57.1 1.7 100.0 (3,586)

5. วิธีการออกกำลังกายพื้นฐาน   59.6 35.0 5.4 100.0 (3,609)

6. การจัดการเกี่ยวกับการทำงานหารายไดพิเศษ 64.0 35.3 0.7 100.0 (3,607)

 2. ชนชั้น 

	   ชนชั้นในที่นี้จะกําหนดเป็นสองชนชั้นคือ	  ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน	  	  ซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้ประกอบ
ด้วยเจ้าของกิจการทั้งใหญ่และเล็ก	  ทั้งภาคอุตสาหกรรม	  ภาคบริการ	  และภาคการเกษตร	   	  ตลอดจน	  ข้าราชการ
ชั้นสูงและชั้นกลางเข้าไว้ด้วย	  	  	  ส่วนผู้ใช้แรงงานนั้นได้แก่	  	  ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม	  ภาคบริการ	  และภาค
การเกษตรที่เป็นเกษตรกรรับจ้างซึ่งไร้ที่ดินทํากินหรือเช่าที่ดินทํากิน	  	  	  	  
	   การจัดกลุ่มชนชั้นในลักษณะนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมแล้ว	   	   ยังใช่เป็นตัววัด
ความเป็นโลกาภิวัตน์ทางอ้อมอีกด้วย	   	   	   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเศรษฐกิจแบบ
โลกาภิวัตน์โดยตรง	   	  ดังนั้นบุคคลกลุ่มหนึ่งจึงมีความใกล้ชิดและรับประโยชน์จากโลกาภิวัตน	์   	   	   	  และสามารถใช้
ประโยชน์นั้นไปแสวงหาความมั่งคั่งของตนเองได้	   	   	   ส่วนบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ห่างไกลหรือไม่สามารถรับ
ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ได้	   จึงเสียโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการและกลายเป็นผู้ใช้แรงงาน	   ซึ่งพบว่าการแบ่ง
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โดยเกณฑ์คร่าวๆนี้แตกต่างจากการแบ่งของการศึกษาอื่นและทั้งสองกลุ่มมีขนาดไล่เลี่ยกันคือร้อยละ	   54	   และ
ร้อยละ	  46	  	  	  (ตารางที่	  4.8)

ตารางที่	  4.8	  	  	  ชนชั้นของครอบครัว
ชนชั้นของครอบครัว รอยละ

ผูประกอบการ 53.9

ผูใชแรงงาน 46.1

รวม 100.0 (3,612)

 3. งานและการแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย

	   ในครอบครัว	   ส่วนใหญ่ทั้งสามีและภรรยาต่างก็ต้องทํางานหารายได้เลี้ยงชีพ	   โดยภรรยาหรือผู้หญิง
เกือบทั้งหมดทํางานที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างหลากหลาย	  	  ทั้งภาคบริการ	  อุตสาหกรรม	  และเกษตรกรรม	  โดย	  	  ผู้
หญิงส่วนใหญ่ทํางานค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัวต่างๆ	  	  	  งานบริการ	  งานรับจ้าง	  	  และมีสัดส่วนของผู้หญิงที่
ไม่ได้ทํางานน้อยมาก	   	  คือ	   เป็นแม่บ้านหรือว่างงานร้อยละ	   2.3	   	   	  ส่วนสามีหรือคู่ครองของแรงงานหญิงประกอบ
อาชีพอย่างหลากหลาย	  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป	  และว่างงานหรือรองานร้อยละ	  3.6	  (ตารางที่	  2.4	  
และ	  2.5)	  	  	  	  	  	  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสามีและภรรยา	  ก็จะพบว่า	  
 3.1. รายได้ต่อเดือนของภรรยาน้อยกว่าสามี/คู่ครองค่อนข้างมาก
	   ในการทํางานที่ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทน	  สามีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าภรรยาค่อนข้างมาก
	   หนึ่ง	   รายได้ของสามีสูงกว่าภรรยาค่อนข้างมาก	   	   	   โดยภรรยามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ	   13,301.32	  

บาท	  	  และสามี/คู่ครองของเธอมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ	  17,412.70	  บาท	  	  
	   สอง	  ครอบครัวประมาณครึ่งหนึ่ง	   (ร้อยละ	  53.7)	   เป็นครอบครัวที่รายได้ของสามีและรายได้ของภรรยาใกล้
เคียงกัน	  ส่วนครอบครัวที่สามีมีรายได้มากกว่าภรรยามีอยู่ร้อยละ	  35.4	   	   	  สําหรับผู้หญิงที่มีรายได้มากกว่าสามีมี
เพียงร้อยละ	  10.9	  	  	  (ตารางที่	  4.9)	  
	   สาม	  	  ผู้หญิงส่วนใหญ่มีรายได้น้อยมาก	  คือ	  ผู้หญิงที่มีรายได้ต่ํากว่า	  9,000	  บาทต่อเดือนมีสัดส่วนถึงร้อยละ	  
58.8	  ส่วนผู้หญิงที่มีรายได้ปานกลางและสูงจะมีขนาดลดลงคือ	   	  ผู้หญิงที่มีรายได้ระหว่าง	  9,001-‐	  15,000	  ต่อเดือน
มีเพียงร้อยละ	   22.2	   และยิ่งน้อยมากสําหรับผู้หญิงที่มีรายได้สูงกว่า	   15,000	   บาทต่อเดือนต่อคนคือคิดเป็นร้อย
ละ19
	   สี่	  ผู้ชายหรือสามีส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่าภรรยา	  	  คือ	  ผู้ชายที่มีรายได้น้อยมากหรือต่ํากว่า 	  9,000	  บาท	  มี
ร้อยละ	  42.3	  ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยหรือระหว่าง	  9,001-‐12,000	  บาทต่อเดือนมีร้อยละ	  17.3	  และมีรายได้
มากกว่า	  12,001	  บาท	  มีสัดส่วนถึงร้อยละ	  40.5	  	  	  (ตารางที่	  4.10)
ตารางที่	  4.9	  	  	  รายได้ต่อเดือนของสาม/ีคู่ครองและภรรยา
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รายไดตอเดือน สามี/คูครอง ภรรยา

นอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท 6.0 9.2

3,001-6,000 บาท 13.5 24.3

6,001-9,000 บาท 22.8 25.3

9,001-12,000 บาท 17.3 11.0

12,001-15,000 บาท 14.3 11.2

มากกวา 15,000 บาท 26.2 19.0

รวม 100.0 (2,799) 100.0 (3,561)

รายไดตอเดือนเฉลี่ย 17,412.70 บาท 13,301.32 บาท

ตารางที่	  4.10	  เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนของสาม/ีคู่ครองและภรรยา
การประสบสำเร็จในการประกอบอาชีพระหวางสามี/คูครองและภรรยา รอยละ

สามี/คูครองดีกวาภรรยา 29.0

ภรรยาดีกวาสามี/คูครอง 8.5

ภรรยาและสามี/คูครองมีความสำเร็จใกลเคียงกัน 59.0

ภรรยาและสามี/คูครองไมประสบความสำเร็จใกลเคียงกัน 3.5

รวม 100.0 (3,561)

 3.2. สามี/คู่ครองประสบความสําเร็จในอาชีพมากกว่าผู้หญิงหรือภรรยา

	   แม้ว่าครอบครัวร้อยละ	   59.0	   	   ระบุว่า	   ทั้งภรรยาและสามีมีความสําเร็จในการประกอบอาชีพพอๆกัน	   แต่
ครอบครัวร้อยละ	   29.0	   เป็นครอบครัวที่สามีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมากกว่าภรรยา	   และมี
ครอบครัวเพียงส่วนน้อยร้อยละ	  8.5	  ระบุว่า	  อาชีพของเธอดีกว่าหรือประสบความสําเร็จกว่าอาชีพของสาม	ี  	  	  	  ส่วน
อีกร้อยละ	  3.5	  นั้นพบว่า	  ไม่พอใจในความสําเร็จของทั้งตนเองและสาม	ี  	  	  (ตารางที่	  4.11)

ตารางที่	  4.11	  การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพระหว่างสามี/คู่ครองและภรรยา
การประสบสำเร็จในการประกอบอาชีพระหวางสามี/คูครองและภรรยา รอยละ

สามี/คูครองดีกวาภรรยา 29.0

ภรรยาดีกวาสามี/คูครอง 8.5

ภรรยาและสามี/คูครองมีความสำเร็จใกลเคียงกัน 59.0

ภรรยาและสามี/คูครองไมประสบความสำเร็จใกลเคียงกัน 3.5

รวม 100.0 (3,561)
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 3.3. งานสองเท่าทําให้ชั่วโมงการทํางานของภรรยาสูง 
	   ภรรยาหรือผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องทําทั้งงานการผลิต	  ซึ่ง	  ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน	  โดยทําทั้งงานในเวลา
และงานล่วงเวลา	   	   	   นอกจากนี้ชั่วโมงการทํางานของภรรยายังเพิ่มสูงขึ้น	   เนื่องจากการรับผิดชอบงานบ้าน	   ซึ่ง
ได้แก่	  การทําความสะอาด	  การทําอาหาร	  เลี้ยงลูก	  เป็นต้น	  ทําให้ชั่วโมงการทํางานในแต่ละวันสูงมาก
	   	  3.3.1.	  	  งานการผลิต
	   หนึ่ง	   	   	   ครอบครัวส่วนใหญ่ทั้งสามีและภรรยาต่างก็ต้องทํางานการผลิตหรืองานที่เป็นการทํามาหากิน	   มี
รายได้เลี้ยงชีพ	  โดยภรรยาหรือผู้หญิงเกือบทั้งหมดทํางานที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างหลากหลายทั้งในภาคบริการ	  
อุตสาหกรรม	   และเกษตรกรรม	   โดยผู้หญิงส่วนใหญ่ทํางานค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัวต่างๆ	   งานบริการ	  
งานรับจ้างและมีสัดส่วนของผู้หญิงที่ไม่ได้ทํางานการผลิตน้อยมากคือ	   เป็นแม่บ้านหรือว่างงานร้อยละ	   2.3	   ส่วน
สามีหรือคู่ครองของแรงงานหญิงประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย	   ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป	   และ
ว่างงานหรือรองานร้อยละ	  3.6	  
	   สอง	   	   	   ภรรยาหรือผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องทํางานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน	   	   ผู้หญิงร้อยละ	   35	  ทํางาน
มากกว่าวันละ	   8	   ชั่วโมงหรือคิดเป็นจํานวนชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยวันละ	   8.46	   ชั่วโมง	   ซึ่งเป็นจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานต่อวันที่สูงมากและส่งผลให้ผู้หญิงแทบไม่มีเวลาเป็นของตนเอง	  หรือมีเวลาให้กับครอบครัว
	   สาม	  	  	  ผู้หญิงเกือบทั้งหมดไม่ได้ทํางานนอกเวลาหรือล่วงเวลา 	  	  มีผู้หญิงเพียงร้อยละ	  4.8	  ที่ทํางานนอกเวลา
หรือล่วงเวลา	  และส่วนใหญ่ร้อยละ	  70.7	  ทํางานนอกเวลาหรือล่วงเวลาวันละ	  2-‐4	  ชั่วโมงต่อวัน	  
	   สี่	  	  	  แม้ผู้หญิงจะทํางานหนัก	  แต่รายได้ของภรรยาก็น้อยกว่ารายได้ของสามีค่อนข้างมาก	  โดยภรรยามีราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ	   13,301.32	   บาท	   และสามี/คู่ครองของเธอมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ	   17,412.70	  

บาท	  (ตารางที่	  4.12)

ตารางที่	  4.12	  จํานวนชั่วโมงการทํางานต่อวัน	  (งานการผลิตที่ได้รับค่าจ้างทั้งในเวลา	  ล่วงเวลา	  และงานบ้าน
จำนวนชั่วโมงการทำงานในเวลาตอวัน รอยละ

2-4 ชั่วโมง 6.0

5-6 ชั่วโมง 15.0

7-8 ชั่วโมง 44.1

9-10 ชั่วโมง 17.7

มากกวา 10 ชั่วโมง 17.3

รวม 100.0 (3,598)

จำนวนชั่วโมงการทำงานในเวลาตอวันเฉลี่ย 8.46 ชั่วโมง

การทำงานลวงเวลา รอยละ

ไมทำ 95.2

ทำงานลวงเวลา 4.8

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาตอวัน รอยละ

1 ชั่วโมง 10.3
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2 ชั่วโมง 31.6

3 ชั่วโมง 24.7

4 ชั่วโมง 14.4

มากกวา 4 ชั่วโมง 12.7

ไมระบุ 6.3

รวม 100.0 (174)

จำนวนชั่วโมงการทำงานบานตอวัน รอยละ

ไมไดทำงานบานเลย 3.1

30 นาที - 1 ชั่วโมง 45.1

2 ชั่วโมง 41.1

3 ชั่วโมง 8.8

4-5 ชั่วโมง 1.9

รวม 100.0 (3,612)

จำนวนชั่วโมงที่ทำงานบานตอวันเฉลี่ย 1.59    ชั่วโมง

 3.4. งานบ้าน

	   “งานบ้าน”	  	  ในที่นี้คือ	  งานต่างๆที่อยู่ในบ้าน	  เช่น	  การทําความสะอาด	  	  การทําอาหาร	  	  	  การเลี้ยงดูลูก	  	  	  (การ
เล่นหรือสอนการบ้าน)	   	  การดูแลเอาใจใส่บุคคลอื่นๆ	   เช่น	  ผู้ป่วย	  ผู้สูงอายุ	  การแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้าน	  เป็นต้น	  
พบว่า	  	  
	   หนึ่ง	   ภรรยา	   เกือบทุกครอบครัวต้องทํางานบ้าน	   	   แต่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากน้อยแตกต่างกันไป	  
โดยเฉลี่ยต่อวันคือ	  2ชั่วโมง
สอง	  	  	  ภรรยาร้อยละ	  40	  ต้องรับภาระงานบ้านคนเดียว
	   สาม	  	  	  ครอบครัวซึ่งสามีมีส่วนร่วมในการรับภาระงานบ้าน	  คือ	  ร้อยละ	  60	  	  	  
	   สี่	  	  	  ในครอบครัวที่สามีเข้ามาช่วยแบ่งเบารับภาระงานบ้าน	  พบว่า 	  ร้อยละ	  38	  ช่วยทํางานบ้านน้อยกว่าครึ่ง
หนึ่ง	  ของงานบ้านทั้งหมด	   	   	   	  ส่วนสามีที่ช่วยเข้ามารับภาระงานบ้านมาก	   	   	  คือมากกว่าร้อยละ	  60	  ของงานบ้าน
ทั้งหมด	  	  มีร้อยละ	  31	  	  	  	  (ตารางที่	  4.13)	  

ตารางที่	  4.13	  การช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านของสามี/คู่ครอง
การชวยแบงเบาภาระงานบานของสามี/คูครอง รอยละ

ไมแบงเบาภาระ 40.0

แบงเบาภาระ 60.0

รวม 100.0 (3,612)

รอยละของการแบงเบาภาระงานบานของสามี/คูครอง รอยละ

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 25 9.2

รอยละ 26-40 28.6

รอยละ 51-60 31.5
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รอยละ 61-80 12.0

รอยละ 81-90 13.7

รอยละ 91- 100 4.9

รวม 100.0 (2,168)
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บทที่ 5  โลกาภิวัตน์ ชนชั้น งานและการแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงและชายกับ
ปัญหาครอบครัว

 ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาครอบครัวว่า มีความสัมพันธ์กับงานและการแบ่งงานที่ไม่เป็น
ธรรมระหว่างหญิงและชาย ชนชั้น และโลกาภิวัตน์หรือไม่ อย่างไร    

 ในเบื้องต้น ในการหาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างชนชั้นและโลกาภิวัตน ์กับปัญหาครอบครัว ไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางสถิติชัดเจน  แต่เมื่อนําประเด็นความขัดแย้งในการทํางาน “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” 
ระหว่างสามีภรรยา    ซึ่งได้แก่  ปัญหาจํานวนชั่วโมงในการทํางานผลิตของผู้หญิงหรือภรรยา และการที่ผู้หญิง
หรือภรรยาต้องรับผิดชอบการทํางานบ้าน  และการมีส่วนร่วมของสามีในการทํางานบ้านมาพิจารณาประกอบ 
พบว่า   ชนชั้น โลกาภิวัตน ์  ปัญหาจํานวนชั่วโมงในการทํางานผลิตของผู้หญิงหรือภรรยาที่สูงมาก   และการที่ผู้
หญิงหรือภรรยาต้องรับผิดชอบการทํางานบ้าน     การมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของสามีในการทํางานบ้าน      
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับปัญหาครอบครัวทั้งสิ้น

 เพื่อให้การวิเคราะห์แบบตารางไขว้ มีประสิทธิภาพสูงสุด  การวิเคราะห์ต่อไปนี ้  ได้นําเอาปัญหาที่ผู้หญิง
หรือภรรยาต้องรับผิดชอบการทํางานบ้าน  และการมีส่วนร่วมน้อยของสามีในการทํางานบ้าน  ปัญหาจํานวน
ชั่วโมงในการทํางานผลิตของผู้หญิงหรือภรรยา   มารวมเข้าด้วยกันหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction)   และ
เรียกชื่อว่า    “ความขัดแย้งในงานการผลิตและงานบ้านระหว่างสามีและภรรยา”   และจะเน้นการอ่านผลสอง
กลุ่มคือ    ครอบครัวที่สามีช่วยงานบ้านและภรรยาทํางานผลิตน้อยกว่าแปดชั่วโมง   และครอบครัวที่สามีไม่
ช่วยงานบ้านและภรรยาต้องทํางานที่ได้รับค่าจ้างหรืองานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงมาเป็นหลักในการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์จะเริ่มที่ 

 1. ความขัดแย้งในการทํางาน “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยา  กับปัญหาครอบครัว

 2. ชนชั้น ความขัดแย้งในการทํางาน “งานผลิต”และ”งานบ้าน” ระหว่างสามีและภรรยา กับปัญหา
ครอบครัว 

 3.  ชนชั้น และพื้นที่โลกาภิวัตน์ และวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์   ความขัดแย้งในการทํางาน “งานผลิต” 
และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยา  กับปัญหาครอบครัว 
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 1. ความขัดแย้งในการทํางาน “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยา  กับ
ปัญหาครอบครัว
 สาเหตุหลักของวิกฤตหรือปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้น  มาจากการแบ่ง “งาน” ระหว่างสามีและภรรยาที่มี
ความขัดแย้งไม่ลงตัว   และจํานวนชั่วโมงการทํางานนอกบ้านของภรรยาหรือผู้หญิงที่มากเกินไป    จนทําให้ทั้ง
สามีและภรรยา ไม่สามารถเป็น “พ่อ”  “แม่”  “ลูก” ให้กับลูกและพ่อแม่ตามแบบอย่างอุดมคติหรือตามที่เคย
เป็นหรือถูกคาดหวังจากสังคมอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต   แต่ต้องทิ้งความเป็นแม่ พ่อ และมอบหมายให้บุคคล 
สถาบันอื่นๆทําหน้าที่แทน   เช่น   การพึ่งพา พ่อแม่ ญาติพี่น้อง  แต่หากไม่สามารถหาบุคคลเหล่านี้มาทําหน้าที่
แทนได้ ก็อาจต้องจ้างบุคคลอื่นหรือจ่ายค่าบริการให้กับองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานบริบาลผู้
สูงอาย ุ เป็นต้น และเมื่อไม่สามารถจัดการได ้  ก็อาจมีการทอดทิ้ง ละเลย  หรือปรับเปลี่ยนจากการดูแลโดย
บุคคลเป็นวัตถุ สิ่งของแทน

 จากแบ่งงานระหว่างหญิงและชายหรือสามีและภรรยาในแบบดั้งเดิม  ซึ่งมอบหมายให้สามีทํางานนอก
บ้านซ่ึงได้รับค่าจ้าง  และให้ภรรยารับผิดชอบทํางานในบ้าน ดูแลทุกข์สุขของบุคคลต่างๆในครอบครัว    แต่เมื่อ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป     สามีภรรยาต่างต้องช่วยกันทํามาหากิน และต้องทํางานหนัก      ใช้จํานวนชั่วโมงการ
ทํางานในแต่ละวันสูง หรือทํางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่าย  และการบริโภคที่ถูก
กระตุ้นด้วยการตลาด   แต่การทํางานในบ้านก็ยังคงถูกมอบหมายให้ภรรยาหรือผู้หญิง  และภรรยาก็ยังต้อง
ทํางานบ้าน ซึ่งทําให้ “ความขัดแย้ง” ในการทํางานเกิดขึ้น  ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานการผลิต ซึ่งต้อง
ทํางานยาวนานในแต่ละวันแต่ได้ค่าจ้างน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการ
รับภาระงานบ้านระหว่างสามีภรรยา และไม่มีการแบ่งเบาหรือช่วยเหลือ  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี ้ ส่งผลสําคัญ
ต่อการมีเวลากับครอบครัวและการเป็น “พ่อ”  “แม่”   “สามี” และ “ภรรยา” ในครอบครัวและนําไปสู่ปัญหา
ครอบครัวในลักษณะอื่นๆด้วย

 สําหรับงานบ้านนั้น  ไม่ได้มีความหมายกับครอบครัวในฐานะเป็น “งาน”  เท่านั้น  แต่งานบ้านเป็นการ
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูล ยกย่อง ร่วมทุกข์
ร่วมสุข  แสดงถึงความรักความห่วงใย หรือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะการเกี่ยงงาน เอาเปรียบ และไม่สนใจ
หรือรับผิดชอบภาระซึ่งจําเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในครอบครัว เนื่องด้วยการใช้เวลาทํางานบ้านจะทําให้สมาชิก
ได้ใช้เวลาร่วมกันในการทํากิจกรรมต่างๆเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหมายและความสําคัญของสมาชิกใน
ครอบครัว   ทําให้พ่อได้ให้ “ความเป็นพ่อ” แก่ลูก  และสามีได้ให้ “ความเป็นสามี”  แก่ภรรยา  หรือทําให้แม่ได้
แสดง “ความเป็นแม”่  ต่อลูก  และ “ความเป็นภรรยา” กับสาม ี   ดังนั้นหากสาม ีภรรยา หรือ พ่อ แม่ ลูก ไม่ได้
ทํางานบ้านร่วมกัน ก็ไม่สามารถจะแบ่งปันความรับผิดชอบ และใช้เวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้เลย

 โลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของครอบครัว  จากผลิตแบบพึ่งพาตัวเองที่อยู่ในไร่นาหรือพื้นที่
เกษตรกรรม  มาเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการบริการในเมือง  การผลิตแบบนี้ทําให้โครงสร้าง
ครอบครัวอ่อนแอลง   เพราะว่าระบบการผลิตได้ดึงเอาพ่อและแม่ซึ่งเป็นแรงงานการผลิตที่สําคัญออกจากไร่นา
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สู่โรงงานอุตสาหกรรมในเมือง   ทิ้งลูกและปู่ย่าตายายไว้เบื้องหลัง สําหรับครอบครัวใหม่ที่อยู่ในเมือง แม่ก็ต้อง
ยกหน้าที่การดูแลเด็กหรือลูกให้โรงเรียนทําหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก   เพื่อตนจะสามารถไปทํางานหารายได ้    ดังนั้น 
“แม่” ที่เคยเป็นศูนย์กลางของครอบครัวแบบพึ่งพาตัวเองได้   จึงต้องใช้เวลาทํางานการผลิตนอกบ้าน  ไม่มี
เวลาเหลือพอที่จะทําหน้าที่สร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวอีกต่อไป   ในทางเหตุผล
สามีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบแบ่งเบาภาระงานบ้านของภรรยา   แต่ในทางปฏิบัติผู้ชายหรือสามีส่วนใหญ่ยัง
เคยชินกับการแบ่งงานตามเพศในแบบดั้งเดิม   และไม่ได้ช่วยภรรยาทํางานบ้าน ซึ่งรวมทั้งการเลี้ยงดูลูกที่เป็น
หัวใจของความสัมพันธ์ทางสังคมของครอบครัวปัญหาครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

 1.1. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน  และสามีไม่ช่วยงานบ้าน  ครอบครัวมี
ปัญหามากที่สุด
 ครอบครัวโดยเฉพาะลูกจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีปัญหาน้อย เมื่อพ่อแม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิด      
สําหรับแม่ซึ่งปกติเป็นผู้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากแม่ต้องทํางานนอกบ้านและใช้เวลาในการทํางานการ
ผลิตมากจนไม่สามารถดูแลลูกได้ และสามีหรือพ่อก็ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านหรือช่วยดูแลลูก ดังนั้น ใน
ครอบครัวที่ ภรรยาต้องทํางานมากกว่าวันละแปดชั่วโมง และสามีไม่ช่วยงานบ้านภรรยา ปัญหาต่างๆมีความ
รุนแรงหรือเกิดมากในครอบครัว โดยเกิดขึ้นี่สูงสุดคือ ร้อยละ 71      

 1.2. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน แต่สามีช่วยเหลืองานบ้าน  ครอบครัวมี
ปัญหาน้อย
 ในครอบครัวที่ภรรยาต้องทํางานหารายได้มากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน และมื่อสามีช่วยงานบ้าน ปัญหา
ครอบครัวจะลดลงเหลือร้อยละ 43  นั้นหมายความว่า ครอบครัวที่ภรรยาทํางานหนักมากในแต่ละวัน  แต่หาก
สามีช่วยงานบ้าน   ปัญหาครอบครัวจะลดลงไปได้ถึง ร้อยละ 28   

 1.3. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตวันละแปดชั่วโมงหรือน้อยกว่า และสามีไม่ช่วยงานบ้าน ครอบครัว
ก็ยังมีปัญหามาก
 เปรียบเทียบกับครอบครัวที่ภรรยาทํางานนอกบ้านน้อยกว่าวันละแปดหรือแปดชั่วโมง และสามีไม่ช่วย
แบ่งเบาภาระงานบ้าน ปัญหาครอบครัวที่มีความวิกฤตหรือรุนแรงจะเกิดขึ้น ร้อยละ 68 ซึ่งน้อยกว่าครอบครัวที่
ภรรยาทํางานหนักเล็กน้อย

 1.4. ถ้าภรรยาทํางานการผลิตวันละแปดชั่วโมงหรือน้อยกว่าและสามีช่วยงานบ้าน ครอบครัวมี
ปัญหาน้อยที่สุด
 ครอบครัวที ่สามีแบ่งเบาภาระงานบ้านและภรรยาทํางานน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดชั่วโมง ปัญหา
ครอบครัวรุนแรงจะเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 35

 ดังนั้นหากเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในการทํางานทั้ง “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยา  
หรือ ทําให้ภรรยาสามารถลดจํานวนชั่วโมงการทํางานนอกบ้านหรืองานผลิตลง  และส่งเสริมสามีมีบทบาท
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ความรับผิดชอบในครอบครัวมากขึ้นหรือทําหน้าที่พ่อและสามีให้ดีขึ้นปัญหาในครอบครัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น คือจากร้อยละ 71 เหลือเพียงร้อยละ 35  (ภาพที่ 2 และตารางที่ 5.1)

ภาพที่ 2  อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงานบ้าน

ระหว่างสามีภรรยา 

ตารางที่ 5.1   อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยา

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว
รวม

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 70.8 29.2 100.0 (483)

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 42.9 57.1 100.0 (773)

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 67.7 32.3 100.0 (958)

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 35.0 65.0 100.0 (1,384)

รวม 50.3 49.7 100.0 (3,598)

Chi-Sq. = 343.444, df. = 3, C = 0.295, P-value = 0.000Chi-Sq. = 343.444, df. = 3, C = 0.295, P-value = 0.000Chi-Sq. = 343.444, df. = 3, C = 0.295, P-value = 0.000Chi-Sq. = 343.444, df. = 3, C = 0.295, P-value = 0.000

 2. ชนชั้น  ความขัดแย้งในการทํางาน “งานผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีและ
ภรรยา  กับปัญหาครอบครัว 
	   จากการกําหนดชนชั้นออกเป็น	   ชนชั้นแรงงาน	   และชนชั้นผู้ประกอบการดังรายละเอียดไปแล้วในบทที	่   4	  	  	  	  
ซึ่ง	  แม้ว่าชนชั้นโดยตนเอง	   	  จะไม่สามารถอธิบายปัญหาครอบครัวได้เท่ากับความขัดแย้งในการทํางานการผลิต
และงานบ้านระหว่างสามีภรรยา	   	   	   	   แต่เมื่อนําประเด็นเรื่อง	   ความขัดแย้งในการทํางานการผลิตและงานบ้าน
ระหว่างสามีภรรยา	   	   	   ซึ่งได้แก่	   จํานวนชั่วโมงในการทํางานผลิตของผู้หญิงหรือภรรยา 	   	   	  และการมีส่วนร่วมของ
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน
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ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน
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สามีในการทํางานบ้านมาพิจารณาประกอบ	   	   	   	  พบว่าชนชั้นมีความสัมพันธ์กับปัญหาครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือทําให้
ทราบว่า 	   	   	   ปัญหาครอบครัวนั้นเกิดกับครอบครัวของผู้ใช้แรงงานมากกว่าครอบครัวผู้ประกอบการ	   	   โดย
ครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่ภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวันและสามีไม่ช่วยงานบ้านมีปัญหา
ครอบครัวมากที่สุด
	   ครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่ภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน	   	   และสามีไม่ช่วยเหลืองานบ้าน	  
มีปัญหาครอบครัวมากที่สุด	   	   	  และมากกว่าครอบครัวผู้ประกอบการ	   	   	  แต่หากมีการลดจํานวนชั่วโมงการทํางาน
นอกบ้านทั้งครอบครัวผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานปัญหาก็จะลดลง	   	   และยิ่งหากสามีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ
งานบ้านหรือทําหน้าที่พ่อและสามีมากขึ้น	  ปัญหาครอบครัวก็จะยิ่งลดลง	   	   	   แต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบ
การและผู้ใช้แรงงาน	  	  ปัญหาในผู้ใช้แรงงานมีความรุนแรงมากกว่า	  	  	  แต่ขณะเดียวกันการลดภาระการทํางานนอก
บ้านของภรรยาและการช่วยงานบ้านของสาม	ี   	   ส่งผลมากที่สุดในครอบครัวผู้ใช้แรงงานหรือทําให้เกิดการลด
ปัญหาได้มากที่สุด
 2.1.  ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
	   แม้ว่าอัตราปัญหาสูงในครอบครัวผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการจะใกล้เคียงกันมากคือ	   ร้อยละ	   51	   และ
ร้อยละ	  50	   	  แต่ในครอบครัวผู้ใช้แรงงาน	   ซึ่งภรรยาทํางานการผลิตมากกว่าวันละแปดชั่วโมงและสามีไม่ช่วยงาน
บ้านมีปัญหาครอบครัวรุนแรงมากที่สุดกว่า 	  คือ	  ร้อยละ	  76	  และปัญหาจะลดลงเหลือร้อยละ	  44	  หากสามีช่วยเหลือ
งานบ้านและจะลดลงเหลือร้อยละ	   34	  หากภรรยาทํางานการผลิตน้อยลง	   ดังนั้นปัญหาครอบครัวอาจลดลงได้ถึง
ร้อยละ	  42	  ถ้าภรรยาได้ลดชั่วโมงการทํางานลงและสามีได้เข้ามาช่วยเหลืองานบ้าน
	   ดังนั้นการลดจํานวนชั่วโมงการทํางานและการแบ่งเบาภาระงานบ้านของสามีหรือการที่สามีหรือพ่อเข้ามา
มีบทบาททําหน้าที่พ่อมากขึ้น	   จึงมีความหมายมาก	   	   และช่วยลดปัญหาในครอบครัวชนชั้นผู้ใช้แรงงานอย่าง
ชัดเจน	  
 2.2. ครอบครัวผู้ประกอบการ
	   เช่นเดียวกับครอบครัวผู้ประกอบ	   	  ซึ่งแม้จะมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้ใช้แรงงาน	   	   	  แต่การที่ภรรยา
ทํางานการผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวันและสามีไม่ช่วยงานบ้านทําให้มีปัญหาครอบครัวร้อยละ	   68	   ซึ่งต่างกับ
ครอบครัวผู้ใช้แรงงานเพียงร้อยละ	   8	   แต่ถ้าสามารถลดชั่วโมงการทํางานได้คือ	   ทํางานแปดหรือน้อยกว่าแปด
ชั่วโมง	   แม้สามีไม่ช่วยงานบ้าน	  ปัญหาลดลงเหลือร้อยละ	  64	  ซึ่งลดลงน้อยมาก	   	   	  แต่หากสามีช่วยเหลืองานบ้าน
และภรรยาทํางานการผลิตน้อยลง	   	   ปัญหาจะลดลงเหลือร้อยละ	   36	   ซึ่งปัญหานั้นลดลงไปในอัตราถึงร้อยละ	   32	  
นั่นคือ	   แม้ในครอบครัวผู้ประกอบการจะมีจํานวนชั่วโมงการทํางานการผลิตที่มากเกินไปในแต่ละวัน	   แต่การที่
สามีไม่ช่วยงานบ้านก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาครอบครัว	  (ภาพที่	  3	  และตารางที่	  5.2)
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ภาพที่ 3  อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงานบ้าน
ระหว่างสามีภรรยาจําแนกตามชนชั้น

ตารางที่	  5.2	  	  	  อัตราส่วนร้อยของปญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยาจําแนกตามชนชั้น

ชนชั้น
การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว
รวมชนชั้น

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 68.3 31.7 100.0 (322)

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 42.3 57.7 100.0 (506)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 64.2 35.8 100.0 (467)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 36.1 63.9 100.0 (649)

ผูประกอบการ

รวม 49.8 50.2 100.0 (1,944)

ผูประกอบการ

Chi-Sq. = 143.593, df. = 3, C = 0.262, P-value = 0.000Chi-Sq. = 143.593, df. = 3, C = 0.262, P-value = 0.000Chi-Sq. = 143.593, df. = 3, C = 0.262, P-value = 0.000Chi-Sq. = 143.593, df. = 3, C = 0.262, P-value = 0.000

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 75.8 24.2 100.0 (161)

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 44.2 55.8 100.0 (267)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 71.1 28.9 100.0 (491)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 34.1 65.9 100.0 (735)

ผูใชแรงงาน

รวม 50.8 49.2 100.0 (1,654)

ผูใชแรงงาน

Chi-Sq. = 207.162, df. = 3, C = 0.334, P-value = 0.000Chi-Sq. = 207.162, df. = 3, C = 0.334, P-value = 0.000Chi-Sq. = 207.162, df. = 3, C = 0.334, P-value = 0.000Chi-Sq. = 207.162, df. = 3, C = 0.334, P-value = 0.000
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน
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 3.  ความขัดแย้งในการทํางาน “งานการผลิต” และ “งานบ้าน” ระหว่างสามีภรรยากับ
ปัญหาครอบครัว กับชนชั้น และพื้นที่โลกาภิวัตน์ และวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์

	   ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ปัญหาครอบครัวในบริบทของโลกาภิวัตน์ ซึ่งม ี2 ความหมายคือ หนึ่ง ความหมายใน
เชิงพื้นที่โลกาภิวัตน์  ซึ่งกําหนดพื้นที่โลกาภิวัตน์เป็น 3 ระดับคือ  พื้นที่โลกาภิวัตน์สูง  พื้นที่โลกาภิวัตน์ปาน
กลาง และพื้นที่โลกาภิวัตน์น้อย   และสอง ความหมายในเชิงวิถีความคิดแบบโลกาภิวัตน์ ดังนี้
 3.1. พื้นที่โลกาภิวัตน์
	   ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ที่ภรรยาต้องทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงและสามีไม่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน มี
ปัญหาครอบครัวสูงกว่าครอบครัวผู้ประกอบการในทุกระดับพื้นที่โลกาภิวัตน์   ทั้งที่เป็นโลกาภิวัตน์สูงและโลกา
ภิวัตน์น้อย   แต่เกิดในพื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์มากที่สุด 
	
 พื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์

 ครอบครัวผู้ใช้แรงงานมีปัญหาครอบครัวมากกว่าครอบครัวผู้ประกอบการ ในพื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์
มากที่สุด  โดยพบว่า อัตราครอบครัวผู้ใช้แรงงานซ่ึงสามีไม่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านและภรรยาต้องทํางาน
มากกว่าแปดชั่วโมงมีปัญหาร้อยละ 75 และสูงกว่าปัญหาครอบครัวผู้ประกอบการคือ ร้อยละ 68 (ภาพที่ 4และ
ตารางที่ 5.3)

 พื้นที่กึ่งศูนย์กลางโลกาภิวัตน์

	   ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามีไม่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านและภรรยาต้องทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงมี
ปัญหามากร้อยละ 73 และสูงกว่าครอบครัวผู้ประกอบการร้อยละ 68   (ภาพที่ 5 และตารางที่ 5.4)

 พื้นที่ชายขอบโลกาภิวัตน์

 ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามีไม่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านและภรรยาต้องทํางานมากกว่าแปดชั่วโมงมี
ปัญหามากร้อยละ 80 สูงกว่าครอบครัวผู้ประกอบการที่มีปัญหามาก คือ ร้อยละ68 (ภาพที่ 6 และตารางที่ 5.5)     
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ในพื้นที่ซึ่งมีความเข้มข้นทางความเจริญหรือโลกาภิวัตน์มาก  การที่สามีช่วยเหลือ
ภรรยาทํางานบ้านและภรรยาทํางานนอกบ้านน้อยกว่าแปดชั่วโมงมีความสําคัญมาก   เนื่องจากปัญหา
ครอบครัวจะลดลงครึ่งหนึ่งในเขตศูนย์กลางโลกาภิวัตน ์ และเกือบครึ่งหนึ่งในพื้นที่กึ่งศูนย์กลางและชายขอบ  
นั่นก็คือ หากพ่อช่วยแบ่งเบางานบ้าน หรือทําหน้าที ่ “พ่อ” โดยมีเวลาในครอบครัวมากขึ้น  และแม่ทํางานนอก
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บ้านไม่สูงมากเกินไปหรือแม่ทําหน้าที ่ “แม่” มากขึ้น  ก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวและลูกมากขึ้น   ปัญหาใน
ครอบครัวจะลดลง
ภาพที ่ 4    อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงานบ้าน
ระหว่างสามีภรรยาและชนชั้นในบริบทของพื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์

ตารางที่ 5.3 อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยาและชนชั้นในบริบทของพื้นที่ศูนย์กลางโลกาภิวัตน์

ชนชั้น
การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว
รวมชนชั้น

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 68.4 31.6 100.0 (98)

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 44.3 55.7 100.0 (167)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 54.0 46.0 100.0 (126)

ผูประกอบการ ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 27.7 72.3 100.0  (173)ผูประกอบการ

รวม 45.6 54.4 100.0 (564)

ผูประกอบการ

Chi-Sq. = 46.383, df. = 3, C = 0.276, P-value = 0.000Chi-Sq. = 46.383, df. = 3, C = 0.276, P-value = 0.000Chi-Sq. = 46.383, df. = 3, C = 0.276, P-value = 0.000Chi-Sq. = 46.383, df. = 3, C = 0.276, P-value = 0.000

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 75.4 24.6 100.0 (69)

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 36.2 63.8 100.0 (116)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 68.8 31.2 100.0 (170)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 24.6 75.4 100.0 (301)

ผูใชแรงงาน

รวม 43.4 56.6 100.0 (656)

ผูใชแรงงาน

Chi-Sq. = 119.221, df. = 3, C = 0.392, P-value = 0.000Chi-Sq. = 119.221, df. = 3, C = 0.392, P-value = 0.000Chi-Sq. = 119.221, df. = 3, C = 0.392, P-value = 0.000Chi-Sq. = 119.221, df. = 3, C = 0.392, P-value = 0.000
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 87



ภาพที่ 5 อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงานบ้าน
ระหว่างสามีภรรยาและชนชั้นในบริบทของพื้นที่กึ่งศูนย์กลางโลกาภิวัตน์

ตารางที่ 5.4   อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยาและชนชั้นในบริบทของพื้นที่กึ่งศูนย์กลางโลกาภิวัตน์

ชนชั้น
การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัว ปญหาครอบครัว 
รวมชนชั้น

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 68.2 31.8 100.0 (129)

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 41.2 58.8 100.0 (153)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 65.2 34.8 100.0 (164)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 39.7 60.3 100.0 (239)

ผูประกอบการ

รวม 51.5 48.5 100.0 (685)

ผูประกอบการ

Chi-Sq. = 46.579, df. = 3, C = 0.252, P-value = 0.000Chi-Sq. = 46.579, df. = 3, C = 0.252, P-value = 0.000Chi-Sq. = 46.579, df. = 3, C = 0.252, P-value = 0.000Chi-Sq. = 46.579, df. = 3, C = 0.252, P-value = 0.000

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 73.1 26.9 100.0 (52)

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 49.4 50.6 100.0 (83)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 64.5 35.5 100.0 (147)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 32.4 67.6 100.0 (216) 

ผูใชแรงงาน

รวม 49.0 51.0 100.0 (498)

ผูใชแรงงาน

Chi-Sq. = 50.227, df. = 3, C = 0.303, P-value = 0.000Chi-Sq. = 50.227, df. = 3, C = 0.303, P-value = 0.000Chi-Sq. = 50.227, df. = 3, C = 0.303, P-value = 0.000Chi-Sq. = 50.227, df. = 3, C = 0.303, P-value = 0.000
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 88



ภาพที่ 6 อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงานบ้าน
ระหว่างสามีภรรยาและชนชั้นในบริบทของพื้นที่ชายขอบโลกาภิวัตน์ 

ตารางที่ 5.5 อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยาและชนชั้นในบริบทของพื้นที่ชายขอบโลกาภิวัตน์

ชนชั้น
การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว
รวมชนชั้น

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 68.4 31.6 100.0 (95)

ผูประกอบการ

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 41.4 58.6 100.0 (186)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 70.6 29.4 100.0 (117)

ผูประกอบการ
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 38.4 61.6 100.0 (237)

ผูประกอบการ

รวม 51.5 48.5 100.0 (695)

ผูประกอบการ

Chi-Sq. = 60.692, df. = 3, C = 0.283, P-value = 0.000Chi-Sq. = 60.692, df. = 3, C = 0.283, P-value = 0.000Chi-Sq. = 60.692, df. = 3, C = 0.283, P-value = 0.000Chi-Sq. = 60.692, df. = 3, C = 0.283, P-value = 0.000

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 80.0 20.0 100.0 (40)

ผูใชแรงงาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 51.5 48.5 100.0 (68)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 78.7 21.3 100.0 (174)

ผูใชแรงงาน
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 49.1 50.9 100.0 (218)

ผูใชแรงงาน

รวม 62.2 37.8 100.0 (500)

ผูใชแรงงาน

Chi-Sq. = 44.909, df. = 3, C = 0.287, P-value = 0.000Chi-Sq. = 44.909, df. = 3, C = 0.287, P-value = 0.000Chi-Sq. = 44.909, df. = 3, C = 0.287, P-value = 0.000Chi-Sq. = 44.909, df. = 3, C = 0.287, P-value = 0.000
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 89



 3.2. วิถีความเป็นโลกาภิวัตน์ 
	   จากการกําหนดวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์ไว้ 6 กลุ่มหลัก โดยเรียงตามลําดับตามคะแนนความเป็นโลกาภิ
วัตน์สูงมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับ คือหนึ่ง การเลือกตัดสินใจและเหตุผลในการกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพ
ดี (ร้อยละ 60.6)  สอง การจัดการร่างกายและความสวยความงาม (ร้อยละ 23.5) สามการเลือกวิธีการออกกําลัง
กาย (ร้อยละ 5.4)   สี ่การจัดการปัญหาสําคัญหรือการแสวงหาความรู้หรือคําตอบ (ร้อยละ 4.1)   ห้า การตัดสิน
ใจในการเลือกซื้อสินค้า (ร้อยละ 1.7) และหก การจัดการเกี่ยวกับการทํางานหารายได้พิเศษ (ร้อยละ 0.7)   
(ตารางที ่4.7)     จากนั้นนํา ชนชั้น วิถีความเป็นโลกาภิวัตน ์  มาหาปฏิสัมพันธ์กับความขัดแย้งในงานผลิตและ
งานบ้านระหว่างสามีและภรรยา พบว่า  

 3.2.1. ครอบครัวผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่มีวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์น้อย ภรรยาต้องทํางานการ
ผลิตมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวันและสามีไม่ช่วยงานบ้านมีปัญหาครอบครัวรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น

 ความเป็นโลกาภิวัตน์หรือความทันสมัยน้อยมีผลต่อสภาพปัญหาในครอบครัวของทั้งผู้ประกอบการและผู้
ใช้แรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่ภรรยาทํางานการผลิตหนักมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมงและ
สามีไม่ช่วยงานบ้านคือ ในครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์น้อยและปานกลางมีปัญหาครอบครัว
รุนแรงมากที่สุดคือ ร้อยละ 75 และร้อยละ 81  (ภาพที ่8)   ส่วนครอบครัวผู้ประกอบการที่มีความเป็นโลกาภิวัต
น์น้อยหรือทันสมัยน้อยก็มีปัญหาครอบครัวรุนแรงถึงร้อยละ 73 เช่นกัน (ภาพที่ 7)

 3.2.2. ปัญหาครอบครัวลดลงทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน หากภรรยาทํางานการผลิตน้อยลง
และสามีช่วยงานบ้าน

 ครอบครัวผู้ประกอบการทุกกลุ่มโลกาภิวัตน ์ ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก  จะสามารถลดปัญหาครอบครัวลง
อย่างมาก หากสามีช่วยงานบ้านและภรรยาสามารถลดจํานวนชั่วโมงการทํางานการผลิตลง โดยปัญหา
ครอบครัวจะลดลงในอัตราร้อยละ 34 ในกลุ่มความเป็นโลกาภิวัตน์สูง   ลดลงในอัตราร้อยละ 32 ในกลุ่มความ
เป็นโลกาภิวัตน์น้อย และลดลงในอัตราร้อยละ 28 ในกลุ่มความเป็นโลกาภิวัตน์ปานกลาง (ภาพที ่7 และตาราง
ที่ 5.6)  

 ส่วนครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่ภรรยาทํางานการผลิตน้อยลงและสามีช่วยงานบ้าน ปัญหาครอบครัวจะลด
ลงในทุกระดับความเป็นโลกาภิวัตน์เช่นกัน  โดยลดลงในอัตราร้อยละ 46 ในกลุ่มความเป็นโลกาภิวัตน์ปาน
กลาง   ลดลงในอัตราร้อยละ 36 ในกลุ่มความเป็นโลกาภิวัตน์สูง   และลดลงในอัตราร้อยละ 29 ในกลุ่มความ
เป็นโลกาภิวัตน์น้อย (ภาพที่ 8 และตารางที่ 5.7)

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 90



ภาพที ่ 7  อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวมากจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวผู้ประกอบการตามระดับความเป็นโลกาภิวัตน์
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 91



ตารางที่ 5.6   อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวผู้ประกอบการตามวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์

วิถีความเปนโลกาภิวัตน
การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว
รวมวิถีความเปนโลกาภิวัตน

การแบงเบาภาระงานบานของสามีและ

จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

นอย

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 72.8 27.2 100.0 (81)

นอย

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 42.1 57.9 100.0 (114)

นอย
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 65.5 34.5 100.0 (116)

นอย
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 40.8 59.2 100.0 (130)

นอย

รวม 53.5 46.5 100.0 (441)

นอย

Chi-Sq. = 33.332, df. = 3, C = 0.265, P-value = 0.000Chi-Sq. = 33.332, df. = 3, C = 0.265, P-value = 0.000Chi-Sq. = 33.332, df. = 3, C = 0.265, P-value = 0.000Chi-Sq. = 33.332, df. = 3, C = 0.265, P-value = 0.000

ปานกลาง

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 66.7 33.3 100.0 (117)

ปานกลาง

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 46.6 53.4 100.0 (174)

ปานกลาง
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 70.7 29.3 100.0 (184)

ปานกลาง
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 38.9 61.1 100.0 (226)

ปานกลาง

รวม 53.8 46.2 100.0 (701)

ปานกลาง

Chi-Sq. = 52.574, df. = 3, C = 0.264, P-value = 0.000Chi-Sq. = 52.574, df. = 3, C = 0.264, P-value = 0.000Chi-Sq. = 52.574, df. = 3, C = 0.264, P-value = 0.000Chi-Sq. = 52.574, df. = 3, C = 0.264, P-value = 0.000

มาก

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 65.5 34.5 100.0 (116)

มาก

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 38.6 61.4 100.0 (210)

มาก
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 56.9 43.1 100.0 (160)

มาก
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 30.9 69.1 100.0 (285)

มาก

รวม 43.6 56.4 100.0 (771)

มาก

Chi-Sq. = 55.052, df. = 3, C = 0.258, P-value = 0.000Chi-Sq. = 55.052, df. = 3, C = 0.258, P-value = 0.000Chi-Sq. = 55.052, df. = 3, C = 0.258, P-value = 0.000Chi-Sq. = 55.052, df. = 3, C = 0.258, P-value = 0.000

	  

โครงการวิจัย เรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ 92



ภาพที่ 8 อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงานบ้าน
ระหว่างสาม ี และภรรยาในครอบครัวผู้ใช้แรงงานตามวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์
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ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน

ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีชวยงานบาน
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ตารางที่ 5.7 อัตราส่วนร้อยของปัญหาครอบครัวจําแนกตามความขัดแย้งในการทํางานงานการผลิตและงาน
บ้านระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวผู้ใช้แรงงานตามวิถีความเป็นโลกาภิวัตน์

ความเปนโลกาภิวัตน
การแบงเบาภาระงานบานของสามี

และจำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา

ปญหาครอบครัวปญหาครอบครัว
รวมความเปนโลกาภิวัตน

การแบงเบาภาระงานบานของสามี

และจำนวนชั่วโมงการทำงานตอวันของภรรยา ปญหามาก ปญหานอย
รวม

นอย

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 75.4 24.6 100.0 (57)

นอย

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 50.0 50.0 100.0 (64)

นอย
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 71.5 28.5 100.0 (137)

นอย
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 36.1 63.9 100.0 (158)

นอย

รวม 55.3 44.7 100.0 (416)

นอย

Chi-Sq. = 48.303, df. = 3, C = 0.323, P-value = 0.000 Chi-Sq. = 48.303, df. = 3, C = 0.323, P-value = 0.000 Chi-Sq. = 48.303, df. = 3, C = 0.323, P-value = 0.000 Chi-Sq. = 48.303, df. = 3, C = 0.323, P-value = 0.000 

ปานกลาง

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 81.5 18.5 100.0 (54)

ปานกลาง

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 45.8 54.2 100.0 (83)

ปานกลาง
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 73.6 26.4 100.0 (178)

ปานกลาง
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 35.4 64.6 100.0 (271)

ปานกลาง

รวม 52.7 47.3 100.0 (586)

ปานกลาง

Chi-Sq. = 83.168, df. = 3, C = 0.353, P-value = 0.000Chi-Sq. = 83.168, df. = 3, C = 0.353, P-value = 0.000Chi-Sq. = 83.168, df. = 3, C = 0.353, P-value = 0.000Chi-Sq. = 83.168, df. = 3, C = 0.353, P-value = 0.000

มาก

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันและสามีไมชวยงานบาน 68.2 31.8 100.0 (44)

มาก

ภรรยาทำงานการผลิตมากกวาแปดชั่วโมงตอวันแตสามีชวยงานบาน 40.2 59.8 100.0 (112)

มาก
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาและสามีไมชวยงานบาน 67.3 32.7 100.0 (165)

มาก
ภรรยาทำงานการผลิตแปดชั่วโมงตอวันหรือนอยกวาแตสามีชวยงานบาน 31.6 68.4 100.0 (297)

มาก

รวม 45.3 54.7 100.0 (618)

มาก

Chi-Sq. = 64.963, df. = 3, C = 0.308, P-value = 0.000Chi-Sq. = 64.963, df. = 3, C = 0.308, P-value = 0.000Chi-Sq. = 64.963, df. = 3, C = 0.308, P-value = 0.000Chi-Sq. = 64.963, df. = 3, C = 0.308, P-value = 0.000
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บทที่  6  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 1. สรุป
 1.1. ปัญหาครอบครัว
 ปัญหาที่ครอบครัวต้องเผชิญหน้ามีจํานวนที่หลากหลายถึง 50  ปัญหา   สามารถจําแนกความแตกต่างถึง 
7 กลุ่มปัญหา  และ พบว่า ครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรมากที่สุด     และรองลงมาได้แก ่ ปัญหาหนี้สิน   
ปัญหาอบายมุขในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว   และปัญหาผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย ตาม
ลําดับ

 ในการพิจารณาว่า  ครอบครัวใดมีปัญหารุนแรงมากเพียงใดนั้น  เป็นประเด็นที่สรุปได้ยาก  เนื่องจาก
แต่ละครอบครัว ต่างก็ให้ความหมายและรู้สึกทุกข์ร้อนต่อปัญหาแตกต่างกัน  และแม้แต่สมาชิกของแต่ละ
ครอบครัวก็ยังให้ความหมายของความรุนแรงแตกต่างกันอีกด้วย  ส่วนในกรณีของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชนก็ให้ความหมายหรือความสําคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามวิสัยทัศน์หรือภาระหน้าที่แตก
ต่างกันไปอีกด้วย      ในที่นี้จึงกําหนดระดับความรุนแรงของปัญหาในสองลักษณะ   คือจํานวนปัญหา และความ
ทับซ้อนของกลุ่มปัญหา   ซึ่งในกรณีของจํานวนปัญหาที่ครอบครัวเผชิญหน้า   พบว่า  ครอบครัวที่ไม่มีปัญหา
ใดๆเลย มีเพียงร้อยละ 1.2      ส่วนครอบครัวที่มีปัญหาน้อย ( 1-3 ปัญหา) ร้อยละ 20.9    ปัญหาในระดับปาน
กลาง (4-9 ปัญหา)  มีร้อยละ 54     และครอบครัวที่มีขนาดปัญหามาก คือ ตั้งแต ่10 ปัญหาขึ้นไปมีสัดส่วนร้อย
ละ 24    ส่วนลักษณะที่สอง คือ ความทับซ้อนของกลุ่มปัญหา พบว่า ครอบครัวครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 53 ของ
ครอบครัวทั้งหมด มีความทับซ้อนของกลุ่มปัญหาระหว่าง 4-7 กลุ่มปัญหา  ส่วนครอบครัวที่มีความทับซ้อนของ
ปัญหาระหว่าง 2-3 กลุ่มปัญหามีอยู่ร้อยละ 38.8 

 สําหรับสาเหตุหลักของปัญหาครอบครัวคือ ความขัดแย้งในการทํางานระหว่างสามีและภรรยา  เนื่องจาก
ผู้หญิงที่ต้องมีบทบาทเป็น “ภรรยา”  และ “แม่” ของครอบครัวนั้นต้องทํางานหนักมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวันเพื่อ
หารายได้และมีจํานวนชั่วโมงการทํางานในแต่ละวันสูงถึง 8 หรือมากกว่า 8 ชั่วโมง   ผู้หญิงหรือภรรยาเหล่านี้
เมื่อเลิกงาน กลับบ้านก็ยังต้องรับภาระงานบ้านเป็นหลัก   สามีบางส่วนอาจร่วมรับภาระแต่สัดส่วนของการช่วย
งานบ้านยังน้อย การทํางานบ้านมีความหมายและความสําคัญอย่างมากในครอบครัว   เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
สาม ี ภรรยา และลูกจะได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้พึ่งพา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน แม้ว่า
กิจกรรมนั้นจะยังคงเป็นงานหรือภาระ ดังนั้นการที่สามีไม่ช่วยทํางานบ้าน จึงทําให้บทบาทในการเป็นพ่อและ
สามีลดน้อยลงไปและไม่เกิดความร่วมทุกข์ร่วมสุขในครอบครัว
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 1.2. สาเหตุของปัญหา 
 สาเหตุหลักของปัญหาคือ ความขัดแย้งในการทํางานระหว่างสามีและภรรยา  เนื่องจากผู้หญิงที่ต้องมี
บทบาทเป็น “ภรรยา”  และ “แม่” ของครอบครัวนั้นต้องทํางานหนักมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน  เพื่อหารายได้
และมีจํานวนชั่วโมงการทํางานในแต่ละวันสูงถึง 8 หรือมากกว่า 8 ชั่วโมง   ผู้หญิงหรือภรรยาเหล่านี้เมื่อเลิกงาน  
กลับบ้านก็ยังต้องรับภาระงานบ้านเป็นหลัก   สามีบางส่วนอาจร่วมรับภาระ แต่สัดส่วนของการช่วยงานบ้านยัง
น้อย 

 การทํางานบ้านมีความหมายและความสําคัญอย่างมากในครอบครัว   เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สาม ี
ภรรยา และลูกจะได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้พึ่งพา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน แม้ว่ากิจกรรมนั้น
จะยังคงเป็นงานหรือภาระ ดังนั้นการที่สามีไม่ช่วยทํางานบ้าน จึงทําให้บทบาทในการเป็นพ่อและสามีลดน้อยลง
ไปและไม่เกิดความร่วมทุกข์ร่วมสุขในครอบครัว

 นอกจากนี้สาเหตุหรือความขัดแย้งในการทํางานระหว่างสามีภรรยานี ้ ยังเกิดกับครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
มากกว่าครอบครัวผู้ประกอบการ แต่เกิดในเขตศูนย์กลางโลกาภิวัตน์หรือเขตเมืองและเทศบาลต่างๆมากที่สุด  
และหากพิจารณาถึงวิถีความทันสมัยหรือความเป็นโลกาภิวัตน์ที่มีอยู่ในครอบครัวในประเด็นต่างๆ 6 กลุ่ม   ก็จะ
พบว่าทั้งครอบครัวผู้ใช้แรงงานและครอบครัวผู้ประกอบการที่มีการใช้ชีวิตแบบทันสมัยหรือมีความเป็นโลกาภิ
วัตน์น้อย  มีปัญหามากกว่าครอบครัวที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์สูง    หรือมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ซึ่งมีแนวโน้มจัดการ
ชีวิตตามหลักเหตุผลหรือความรู้แบบวิทยาศาสตร์

 2. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 การศึกษานี้เน้นการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับมหภาค  ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับนโยบายต่างๆที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ทางสังคม   โดยเฉพาะระหว่างสถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ต่างๆ และ ครอบครัว   
หน่วยงาน องค์กร บุคลากร ต่างๆภายใต้สถาบันทางสังคมเหล่านี้ ต้องตระหนักว่า  นโยบายและการดําเนินงาน
ใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรทุกกระทรวง ทบวง กรม ล้วนส่งผลต่อปัญหาครอบครัว   หน่วยงานและองค์กร
ต่างๆจึงต้องตระหนักถึงปัญหาที่มีความหลากหลายและสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  ในระดับ
ต่างๆ   และต้องมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวและถือเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน   เช่น การ
สร้างความสมดุลระหว่างการทํางานของสมาชิกต่างๆในครอบครัวซึ่งนํามาสู่การเงิน   ค่าใช้จ่าย   หนี้สินต่างๆ
ในครอบครัว  การมีโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆที่ตระหนักถึงปัญหาครอบครัวอื่นๆของเด็กและคร ู และ
ครอบครัวเองซึ่งอยู่ในภาวะที่อ่อนแอในตัวเองและเปราะบางต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆภายนอกครอบครัว
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 2.1. การลดความไม่เป็นธรรมในการแบ่งงานระหว่างหญิงชายในสถาบันทางเศรษฐกิจ  
 2.1.1. ลดชั่วโมงการทํางานให้เหลือวันละแปดชั่วโมงและหรือสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทํางาน 
 จําเป็นต้องมีการดําเนินการให้จํานวนชั่วโมงการทํางานงานของสมาชิกหลักในครอบครัวลดลง  เนื่องจาก 
“งาน” ได้ยื้อแย่งเวลาครอบครัวซึ่งสมาชิกทุกคนควรมีร่วมกัน    ข้อเสนอจากการวิจัยโดยทั่วไปมักจบลงที่
ครอบครัวไม่มีเวลาให้แก่กัน   จึงต้องแสวงหา “เวลาครอบครัว” เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่กันและ
กัน แต่ไม่ได้เสนอว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ “เวลาครอบครัว” เพิ่มขึ้น 

 แต่ในงานวิจัยนี้ชี้ชัดว่า  มนุษย์ไม่สามารถหาเวลาเพิ่มให้ครอบครัวได ้ หากไม่ลดเวลาการทํางานลง      
ดังนั้นมนุษย์ควรทํางานไม่เกินวันละแปดชั่วโมงและมีวันหยุดตามสมควร (อย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนด)    
หากมนุษย์ทํางานมากกว่าวันและแปดชั่วโมง  มีวันหยุดน้อยหรือไม่มีวันหยุดงาน และยังเผชิญหน้ากับปัญหา
อื่นๆ อาท ิ   บุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  การพนัน  ความรุนแรง  สภาพแวดล้อมบ้านที่เสื่อมโทรม  เป็นต้น    
การสร้าง “เวลาครอบครัว” และความสุขของสมาชิกครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากในยุคที่สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน์  บริโภคนิยมต่างๆ  อย่างรวดเร็วและเข้มข้นตลอดเวลา  

 2.1.2.  เพิ่มเวลาให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย 

 นอกจากการยื้อแย่ง “เวลาครอบครัว” จาก “งาน” แล้ว   จําเป็นต้องเพิ่มเวลาให้พ่อแม่ได้มีเวลาในการ
เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเด็กเล็กก่อนเข้าโรงเรียน   ทั้งนี้เด็กที่ได้รับเวลาและการเลี้ยงดู
จากพ่อแม่อย่างเต็มที่จะกลายเป็นผลผลิตสังคม  ซึ่งจะทําให้เกิดการสร้างครอบครัวใหม่และระบบเศรษฐกิจจะ
ได้แรงงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เปรียบเทียบคล้ายกับการหยุดการจับปลาในฤดูวางไข่เพื่อให้ปลาเล็กได้เติบโต      

 ดังนั ้นการขยายเวลาการลางานของพ่อแม่เพื ่อการดูแลลูกควรนานขึ ้น และการบังคับใช้ก็ต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การเริ่มต้นที่เท่าเทียมแก่เด็กในทุกชนชั้นตั้งแต่แรกเกิด   มิฉะนั้น เด็กที่เกิดมาจาก
ครอบครัวผู้ใช้แรงงานจะเสียเปรียบหรือได้รับความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการเลือกปฏิบัติมากกว่าเด็กใน
ครอบครัวผู้ประกอบการ   ดังนั้นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกประการต้องได้รับการยืนยันและปฏิบัติตาม

 2.1.3. ทําให้ “งาน” อยู่ใกล้บ้าน 

 การยื้อแย่ง “เวลาครอบครัว” จากระบบเศรษฐกิจอีกประการที่พอจะทําได้ก็คือ  การลดระยะเวลาหรือ
ระยะทางในการเดินทางไปทํางานเพื่อเพิ่ม “เวลาของครอบครัว” ของผู้หญิง   ในภาวะที่ผู้หญิงต้องออกไป
ทํางานบ้านเช่นเดียวกับผู้ชายและเมื่อกลับมาบ้านก็ต้องเผชิญหน้ากับภาระงานบ้านของผู้หญิง   ผู้หญิงจึง
ทํางานเป็นสองเท่าของผู้ชาย และหากงานการผลิตหรืองานนอกบ้านที่ผู้หญิงทํานั้นมีการขูดรีดแรงงานเข้มข้น 
คืองานหนัก ใช้แรงงานชั่วโมงการทํางานสูง  งานอันตราย  งานที่ไม่มีความก้าวหน้า และกดค่าจ้างมาก  ปัญหา
ที่เกิดกับผู้หญิงก็จะรุนแรงมากขึ้น   ดังนั้น  หากงานนอกบ้านที่ผู้หญิงทําเป็นงานใกล้บ้าน งานในชุมชน  สะดวก
ในการเดินทาง มีความยืดหยุ่นเวลาในการทํางาน ไม่ไกลจากบ้านหรือต้องย้ายถิ่นไปทํา   ญาติพี่น้อง สังคม
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ชุมชน ก็พอจะช่วยแบ่งเบาภาระได ้    ผู้หญิงก็จะเหลือเวลาพอที่จะกลับมาดูแลลูกและบ้าน    ดังนั้นการจ้างงาน
ของนายจ้างควรให้โอกาสกับผู้หญิงที่มีครอบครัวใกล้ที่ทํางานก่อน คล้ายกับระบบการศึกษาที่ให้โอกาสแก่เด็ก
ที่อยู่ใกล้โรงเรียน

 2.1.4. ทําให้โรงเรียนและครูต้องเป็น “บ้านและพ่อแม่คนที่สอง” ของเด็กนักเรียน 

 การเพิ่มเวลาและคุณภาพการดูแลเด็กนักเรียนที่พ่อแม่หรือครอบครัวมีปัญหา เช่น มีการหย่าร้าง การเป็น
พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว  บุคคลในครอบครัวป่วยหนัก  เผชิญหน้าความตาย  ความรุนแรง การย้ายถิ่นทํางาน  การ
ต้องทอดทิ้งเด็กกับญาต ิ   การเป็นกําพร้า หรือปัญหาอื่นๆ   ดังนั้นไม่สามารถให้การดูแลลูกหรือเด็กในภาวะ
ปกติ  เช่น  มารับลูกช้า  มาส่งเด็กไม่ได ้   ไม่สามารถช่วยเด็กทําการบ้าน   โรงเรียนและครูซึ่งเป็นสถาบันสําคัญ
ควรได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาเป็นพิเศษ   ตระหนักว่าเป็นหน้าที่  ไม่ใช่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้  และครู
และโรงเรียนก็ควรได้รับคุณค่าทางสังคมและการดูแลทางเศรษฐกิจเป็นพิเศษ  แต่ในทางปฏิบัต ิ สถาบันการ
ศึกษาในโลกาภิวัตน์ก็ไม่สามารถปกป้องตนเองจากระบบทุนนิยม  ครูก็เผชิญหน้าปัญหาต่างๆเช่นเดียวกับ
ครอบครัวทั่วไป เช่น ต้องหารายได้สอนพิเศษ ต้องแสวงหาความก้าวหน้า  อยู่ภายใต้โลกาภิวัตน ์บริโภคนิยม 
และโรงเรียนส่วนใหญ่จึงนําเสนอตนเองไปในทางการพัฒนาทางวัตถุและเป็นโลกาภิวัตน ์ เน้นความเป็นทางการ 
ระบบราชการ ระเบียบ และความก้าวหน้าของครูในทางวัตถ ุและเทคโนโลยีต่างๆ แต่อาจแปลกแยก ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ สังคม ชุมชน ห่างไกลจากปัญหาเด็กหรือปัญหาครอบครัว ไม่สามารถเข้าใจหรือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

 2.1.5. ทําให้ “งานบ้านของผู้หญิง” เป็นงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และได้รับการคุ้มครองทางสังคม

 งานในความหมายโดยทั่วไปหรือทางเศรษฐศาสตร์นั้น  ต้องเป็นงานที่สร้างรายได ้ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน   
หรืองานที่ต้องใช้ฝีมือหรือทักษะ   ความหมายของ “งาน” ในลักษณะนี ้ จึงมักไม่ครอบคลุมการทํางานบ้านและ
การดูแลครอบครัวของผู้หญิง  รวมถึงการที่ผู้หญิงอยู่บ้าน รับผิดชอบครอบครัว ไม่ได้ทํางานที่มีรายได ้และถูก
เรียกว่า อาชีพแม่บ้าน     

 การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ครอบครัว  เพื่อให้เห็นผลผลิตของครอบครัว ทั้งงานในความหมาย
เศรษฐกิจ  งานบ้าน งานผู้หญิง งานผู้ชาย และเพื่อให้ครอบครัวได้รับผลประโยชน์ทางสังคมที่สูงขึ้นจึงเป็นสิ่ง
จําเป็น  การแสดงปัญหาและพื้นที่ชีวิตของผู้หญิงในครอบครัว จึงต้องนําเสนอไปพร้อมปัญหาทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง 
ผู้หญิงเหล่านี้ต้องถูกผลักภาระให้กับผู้หญิงโดยลําพังเสมือนเป็นหน้าที ่  และถูกตําหนิติเตียนหากผู้หญิงไม่
สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ในขณะที่ปัญหานั้นทวีจํานวนและภาระอย่างมาก   เมื่อสังคมและครอบครัว 
มีผู้สูงอายุมากขึ้น  มีผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพแต่มีอายุยืนมากขึ้น จนทําให้ผู้หญิงอาจต้องลาออกจากงาน หรือ
ทํางานไม่เต็มที่เพราะไม่อาจจัดการหรือละทิ้งปัญหาในครอบครัว เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง   ผู้ป่วยติดเตียง   งานบ้าน
หรือการดูแลปัญหาเหล่านี้จะต้องเป็น “งาน” ที่ได้รับคุณค่า มีความหมายทางเศรษฐกิจ และควรได้รับสวัสดิการ
และการคุ้มครองทางสังคมที่เหมือนกับงานอาชีพอื่น 
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   2.1.6. สร้างงานในพื้นที่โลกาภิวัตน์ต่ําให้กับครอบครัวผู้ใช้แรงงานมากขึ้น        

  แรงงานภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ไม่มีที่ดินทํากินของตนเองหรือธุรกิจของตัวเองต้องการ
ทํางาน และมีรายได้ เพื่อไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานและอยู่ห่างจากลูก   และไม่เพียงแต่ผู้หญิง  แม้แรงงานชายก็เช่นกัน  
เนื่องจากจะทําให้พ่อแม่สามารถยื้อแย่งเวลาจากการทํางาน กลับมาทําหน้าที่ดูแลครอบครัว ลดปัญหาการหย่า
ร้าง นอกใจต่างๆอีกด้วย   

 2.2. การถอดถอนมายาคติหญิงชายแบบดั้งเดิมและชนชั้น ในครอบครัวและสังคม  

     2.2.1. เปลี่ยนความคิดแบบความเชื่อด้ังเดิมเปนความคิดหรือตรรกะแบบเหตุผล 

> ครอบครัวและสถาบันการศึกษา  ต้องพยายามสนับสนุนการเปลี่ยนความคิดแบบความเชื่อดั้งเดิม ใช้

ความลึกลับ เหนือธรรมชาติเป็นความคิดแบบทันสมัย ซึ่งเน้นการให้เหตุผลชัดเจนเป็นระบบ   เพื่อหาประโยชน์
และสามารถปรับตัวสู่กระแสโลกาภิวัตน์ได้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการในศูนย์กลางของโลกาภิวัตน ์  เพื่อสร้าง
ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  เป็นการลดความไม่เป็นธรรมทางชนชั้น

 2.2.2. เปลี่ยนแปลงมายาคติเรื่องการแบ่งงานในบ้านที่ไม่เป็นธรรมทั้งในบ้านและในสังคม 

 ครอบครัวและสถาบันการเรียนรู้ต้องช่วยเปลี่ยนแปลงความเชื่อและการปฏิบัติในเรื่องการแบ่งงานกันทํา
ในครอบครัวให้เป็นธรรมระหว่างชายและหญิง รวมทั้งการขัดเกลาเด็กทั ้งชายและหญิงให้ช่วยงานบ้าน    
เปลี่ยนมายาคติที่ไม่สนใจในความสมดุลระหว่างงานการผลิตกับเวลาของครอบครัว    เนื่องจากงานครอบครัว
เป็นงานพื้นฐานของสังคมที่สําคัญ  ดังนั้นต้องไม่ทําให้คุณค่างานอื่นแย่งความสําคัญงานและเวลาของครอบครัว 
เช่น การทํางานเกินวันละ 8 ชั่วโมง  การทํางานล่วงเวลา  หรือควบสองกะโดยเฉพาะแรงงานหญิง   เพื่อให้
แรงงานหญิงมีเวลาดูแลครอบครัวและพัฒนาตัวเอง 

 2.2.3. สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงกับชายในสังคม 

 เนื่องจากความเสมอภาคเป็นพื้นฐานของความสุขและความอบอุ่นทั้งในครอบครัวและสังคม  ดังนั้นต้อง
ไม่ปล่อยให้อํานาจระหว่างเพศทําลายความอบอุ่นของครอบครัว  โดยการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงและผู้ที่
อ่อนแอกว่า ไม่ปล่อยให้ชายผลักภาระงานดูแลบ้าน ครอบครัวและลูกให้ผู้หญิง   ผลักภาระการทํางานหรือการ
ทํามาหากินเกินกว่าแปดชั่วโมงให้ผู้หญิง และไม่ใช้มายาคติเพศสัมพันธ์นอกใจคู่ครองทั้งหญิงและชาย  เป็นต้น  
ทํานองเดียวกันในสถาบันทางสังคมอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทํางานก็ต้องส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
เพื่อทําให้ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมและครอบครัวดีขึ้นด้วย

 2.2.4. การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้กับผู้ใช้แรงงาน 
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 ความเป็นธรรมเป็นพื้นฐานของความสุขของสังคมและครอบครัว    ความไม่เป็นธรรมทางสังคมทําให้
ครอบครัวของผู้ใช้แรงงานมีความทุกข์  บีบคั้นให้ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข   ดังนั้นการสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมให้กับครอบครัว เป็นความจําเป็นพื้นฐานของสังคมโลกาภิวัตน์ของครอบครัวที่อาจ
สําคัญมากกว่าความจําเป็นพื้นฐานแบบเดิมที่ผ่านมา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มี
ฐานะความเป็นอยู่ดี   ได้มาตรฐานสังคมสมัยใหม ่   มีอาชีพที่มั่นคงทั้งช่วงทํางาน ว่างงาน หรือเกษียณจากงาน 
งานที่ปลอดภัยและมีเกียรติ   มีรายได้เพียงพอ   การทําให้งานบ้านเป็นงานที่ได้รับผลตอบแทน งานบ้าน งาน
แม่บ้านหรือแม้แต่งานบ้านที่ผู้ชายเข้ามาทําโดยเฉพาะการดูแลบุตรผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นงานที่มีรายได้และ
สวัสดิการ   การทําให้ครอบครัวมีทรัพยากรที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  เพื่อเริ่มต้นความเป็น
ธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  การให้มีความรู้พื้นฐานเท่าเทียมกันหรือการศึกษาจนจบขั้นสูงสุดหรือตามที่ต้องการ 
การมีบ้านที่ดีเป็นของตนเอง มีสิ่งแวดล้อมของบ้านและชุมชนที่มีสุขภาวะดี

 2.2.5. ทําให้สังคมและสถาบันการศึกษาสร้างโลกาภิวัตน์ด้านบวกเกิดขึ้นเร็วที่สุดและลดโลกาภิวัตน์ด้าน
ลบให้หมดไป   

 โลกาภิวัตน์มีทั้งด้านบวกและลบ  ดังนั้นการยุติการเอาเปรียบหรือการย่อยสลายครอบครัวชนบทจนหมด
พลัง เช่น หยุดการเอาสมาชิกครอบครัวออกไปจากครอบครัว จนครอบครัวเป็นอัมพาตช่วยเหลือตนเองไม่ได ้
ดังนั้นจึงควรยุติการนําเอาทรัพยากรต่างๆ อาทิ ที่ดินไร่นา สาม ี ลูก ออกไปจากครอบครัว และนําปัญหา
อบายมุขต่างๆเข้ามาในบ้าน   และต้องทําใช้โลกาภิวัตน์ในด้านบวกให้เป็นประโยชน์กับตนเองโดยเร็ว เช่น ส่ง
เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรเดิมที่มีด้วยแนวคิดใหม ่  หรือนําเข้าทรัพยากรหรืออาชีพใหม่เข้ามา     ทําให้วิธีคิดที่
ทันสมัยเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ทุกพื้นที่และทุกกลุ่มคนเพื่อลดความไม่เป็นธรรมกับคนทุกพื้นที่และทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเพิ่มกระบวนการคิด  และการให้เหตุผลที่มีวิธี
การพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์รองรับ  เพื่อไม่ให้หลงในมายาคติต่างๆและไม่ถูกเอาเปรียบ เป็นต้น  
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