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บทคัดย'อ  
 ผู<หญิงถูกคาดหวังให<เลี้ยงดูบุตร ทำงานบ<าน และหาเลี้ยงครอบครัว ผู<หญิงจึงมีแนวโน<มที่จะเกิดความ

ขัดแย<งในบทบาทคVอนข<างมาก เมื่อครอบครัวมีบุตร ผู<หญิงมักเปXนฝZายที่ต<องปรับวิถีการทำงานด<วยเหตุผลตVาง ๆ 

เชVน ย<ายท่ีทำงาน เปล่ียนงานท่ีเดินทางบVอยมาเปXนงานท่ีอยูVกับท่ี ลาออกมาทำงานไมVเต็มเวลา (Part-time) ออกจาก

งานมาเลี้ยงลูก เปXนต<น การปรับเปลี่ยนดังกลVาวทำให<ผู<หญิงได<รับผลกระทบหลายด<าน บทความนี้เปXนการศึกษาเชิง

คุณภาพ เพื่อเข<าใจผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของผู<หญิงเมื่อมีบุตร และเสนอแนะเชิงนโยบายใน

การสนับสนุนให<ผู<หญิงสามารถทำงานและเลี้ยงดูบุตรอยVางมีคุณภาพ  โดยใช<ข<อมูลจากสื่อสังคมออนไลนLและการ

สัมภาษณLเชิงลึก จากโครงการ “การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร:การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช<ข<อมูล

สื ่อสังคมออนไลนL” ในชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณLการเปลี ่ยนแปลงโครงสร<าง

ประชากรและสังคมไทย” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เม่ือปn 2560-2561 และวิเคราะหL

ข<อมูลเชิงคุณภาพด<วยโปรแกรม NVIVO ผลการศึกษาพบวVา ผู<หญิงได<รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการ

ทำงาน ในด<านจิตใจ ด<านการเงิน ความสัมพันธLกับสามี และด<านการทำงาน ซึ่งทำให<ผู<หญิงอยูVในภาวะเปราะบาง 

บทความนี้ จึงมีข<อเสนอเพื่อลดความขัดแย<งและผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน ได<แกV  เพิ่มความ

ยืดหยุVนในการทำงานให<กับผู<ที่มีบุตร ขยายสถานเลี้ยงเด็กให<ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยเฉพาะในเขตเมือง สนับสนุนให<

หนVวยงานภาครัฐและเอกชนรับผู<ท่ีเคยออกจากงานเน่ืองจากมีบุตรกลับเข<าทำงาน โดยมีมาตรการจูงใจ เปXนต<น 
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Abstract  
 Women are expected to care for children, do house work, and earn income to support the 

family. Hence, women tend to have conflicts regarding their roles. When a child is born to a family, 

the mother (woman) tends to change her working behavior due to several reasons. While some 

women change work place, and some change to job that does not require frequent traveling, many 

choose to resign from their full-time job to work part time or become a full-time mother. These 

changes of working behavior affect women in different ways. This qualitative study aims to better 

understand the effect from changes in working behavior among women when a child is born to 

the family. It also hopes to make entry ways for policy recommendations to support women with 

children to be able to work and provide quality care for their children at the same time. The data 

used for the analysis is derived from online social network websites and in-depth interviews from 

a research project “How Families with Children Adapt Their Working Behavior: A Qualitative Study 

from Online Data” under the project series “Caring for Vulnerable Families in the Social and 

Demographic Transition” funded by the Thailand Research Fund (now Thailand Science Research 

and Innovation). The data collection was carried out in consistent with the project period during 

2017-2018. The data is analyzed by the qualitative data analysis program NVIVO. The results show 

that work change affects women psychologically and financially. Changing work behavior also affect 

women’s relationship with their husbands as well as career advancement. These effects contribute 

to women’s vulnerability. To mitigate such conflicts and negative effects, this study proposes policy 

recommendations which include more flexible work hours for women with children, more quality 

day care centers especially in urban areas, as well as incentives from the government for both 

private and public sectors to re-hire women who left work due to child care etc.  

Keywords: Changing the way of working when having children, effect from changes in 

working behavior, parenting, family relationship, flexibility at work.   
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บทนำ  

 การเปลี ่ยนแปลงโครงสร<างเศรษฐกิจในป�จจุบัน ทำให<ผ ู <ชายและผู <หญิงทำงานนอกบ<านมากข้ึน                  

จากเดิมท่ีแรงงานทำงานในภาคเกษตรในครัวเรือน แตVป�จจุบันพ้ืนท่ีเกษตรลดลง และประชากรได<รับการศึกษาสูงข้ึน 

สVงผลให<คนจำนวนมากเข<าสูVตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น การออกไปทำงานนอกบ<านสร<าง

ความขัดแย<งตVอความต<องการในการรักษาสมดุลในเรื่องเวลา งาน และครอบครัว ด<วยระยะทางของที่ทำงานที่หVาง

จากบ<าน ตVางจากอดีตที่ยังมีลักษณะงานแบบเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สามารถทำงานในบ<านได< 

ผู<หญิงได<รับการคาดหวังให<ทำหน<าที่เลี้ยงดูบุตร ทำงานบ<าน และหาเลี้ยงครอบครัว ผู<หญิงจึงมีแนวโน<มที่จะมีความ

ขัดแย<งในบทบาทคVอนข<างมาก ทั้งความเปXนแมVและเปXนผู<ดูแลครอบครัว เมื่อครอบครัวมีบุตร ผู<หญิงจึงมักเปXนฝZายท่ี

ปรับวิถีการทำงานด<วยเหตุผลตVาง ๆ และบVอยครั้ง การปรับเปลี่ยนดังกลVาวก็สVงผลกระทบตVอตัวผู<หญิงเองใน                

หลายด<าน 

 การเปXนแมV จึงมีอิทธิพลตVอรูปแบบการทำงานมากกวVาการเปXนผู <หญิง (kanchanachitra et al,019)

การศึกษาในตVางประเทศพบวVา ระดับการจ<างงานของผู <ชายและผู <หญิงที ่ยังไมVมีบุตร ไมVมีความแตกตVางกัน                     

แตVเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการจ<างงานของผู<หญิงที่มีบุตร พบวVามีความแตกตVางกันอยVางมาก (Boeckmann, 

Misra, & Budig, 2014 อ<างใน มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ, 2562)  

 ในบริบทสังคมไทย พบวVา ความสัมพันธLในครอบครัวที่ภรรยาไมVได<ออกไปทำงานนอกบ<านมักมีความไมV

เสมอภาคในการตัดสินใจ (พิมลพรรณ วยาจุต, 2536) โดยมีลักษณะผู<ชายซึ่งทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเปXนหลักมี

อำนาจตัดสินใจมากกวVา หากครอบครัวมีความขัดแย<งกันมาก ก็จะนำมาซึ่งความกดดันและกลายเปXนป�ญหาด<าน

จิตใจของผู<หญิงได<  ในตลาดแรงงานของประเทศไทย ผู<หญิงที่ตั้งครรภLถูกมองวVาเพิ่มต<นทุนให<สถานประกอบการ 

ผู<หญิงที่มีบุตรจึงมีโอกาสที่จะถูกจ<างงานน<อยกวVาผู<ชาย (วรวรรณ ชาญด<วยวิทยL, 2561) นอกจากนี้ บทบาทความ

เปXนแมVยังทำให<ช่ัวโมงทำงานท่ีไมVกVอให<เกิดรายได<ของผู<หญิงมีมากกวVาผู<ชายด<วย โดยเฉพาะเวลาในการเล้ียงบุตรและ

ทำงานในบ<าน (Parker, 2015) การที่ผู<หญิงต<องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเมื่อมีบุตรสVงผลกระทบตVอระบบเศรษฐกิจ

ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ เพราะเมื่อผู<หญิงไมVได<อยูVในตลาดแรงงานทำให<ขาดรายได<ที่มั่นคงในการ

เล้ียงครอบครัว ขณะเดียวกันก็ทำให<ระบบเศรษฐกิจประเทศขาดแรงงานในการผลิตอีกด<วย  

การปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของผู<หญิงมีหลายรูปแบบ เชVน การย<ายที่ทำงานมาอยูVใกล<บ<าน การเปลี่ยน

จากงานท่ีต<องเดินทางบVอย ๆ มาเปXนงานที ่อยู Vกับที ่ รวมไปถึงการออกจากงานประจำมาทำงานไมVเต็มเวลา                 

(Part-time) กระทั่งการลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา (Full-time mom)  ทั้งนี้ การตัดสินใจเปลี่ยน

งานหรือลาออกจากงานของผู<หญิงที่มีบุตร มีที่มาจากหลายสาเหตุ ไมVใชVเฉพาะความต<องการของผู<หญิงเพียงฝZาย

เดียวเทVาน้ัน แตVยังได<รับอิทธิพลจากครอบครัว เชVน สามี แมVสามี รวมถึงเพ่ือนและสังคมรอบข<างอีกด<วย บางคร้ังเกิด

จากสภาพแวดล<อมในที่ทำงาน เชVน เจ<านาย เพื่อนรVวมงาน ลักษณะงาน บางกรณีเกิดจากสถานการณLบังคับ เชVน ไมV

มีคนชVวยดูแลบุตร ไมVสามารถหาสถานเลี ้ยงเด็กที ่มีคุณภาพและเชื ่อถือได< หรือสถานเลี ้ยงเด็กมีคVาใช<จVายสูง                 

จึงจำเปXนต<องออกจากงานมาดูแลบุตรเอง เปXนต<น   

การมีคนชVวยดูแลบุตร เปXนป�จจัยที่มีอิทธิพลตVอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนงานของผู<หญิง โดยเฉพาะอยVางย่ิง

ครอบครัวเดี ่ยวที ่อยู Vในเมืองซึ ่งไมVมีปู ZยVาตายายหรือญาติชVวยดูแลบุตร จึงมักหาตัวชVวย เชVน สถานเลี ้ยงเด็ก                 

มาชVวยดูแลบุตรในชVวงที่พVอแมVต<องไปทำงาน สอดคล<องกับการศึกษาที่พบวVา อายุของบุตร และการมีพVอแมV                 

หร ือ ญาติอย ู V ใกล <บ <าน มีผลตVอร ูปแบบการทำงานของภรรยา แตVม ีผลเล ็กน<อยตVอการทำงานของสามี

(Tsuya,Bumpass&Choe,2000) แตVจากการศึกษา พบวVา สถานเลี้ยงเด็กที่มีอยูVไมVสอดคล<องกับความต<องการของ
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พVอแมVในด<านคุณภาพ บริการ รวมทั้งมีอัตราคVาบริการด<วย นอกจากนี้ สถานเลี้ยงเด็กยังอยูVหVางไกลจากบ<าน               

หรือท่ีทำงาน จึงไมVสะดวกในการไปรับไปสVงบุตร เปXนต<น (Rittirong,Jasasit&Sakulsri,2017) 

จากการศึกษาสื่อสังคมออนไลนLของกลุVมผู<หญิงที่มีบุตร พบวVา คำตVาง ๆ ที่ปรากฏจากข<อความ สะท<อน

ความรู<สึกของผู<หญิงในแงVมุมตVาง ๆ เชVน คำวVา เวลา เงิน รายได< เงินเดือน คVาใช<จVาย เมื่อวิเคราะหLกลุVมคำแวดล<อม 

สามารถเชื ่อมโยงได<วVาผู <หญิงที ่ออกจากงานมาเปXนแมVเต็มเวลารู <สึกขาดความมั ่นคงในการจัดการทรัพยากร                   

และทรัพยากรดังกลVาวเปXนบริบทหรือสถานการณLในการจัดการป�ญหาของแมVเต็มเวลา นอกจากนี้ ยังพบคำที่ปรากฏ

บVอยที่สุดซึ่งแสดงถึงความรู<สึกของแมVเต็มเวลา  ทั้งด<านดีและด<านลบ ได<แกV ดี เหนื่อย กลัว เครียด ขอบคุณ และมี

ความสุข ท่ีสะท<อนวVา เม่ือผู<หญิงต<องออกจากงานมาเล้ียงลูก แม<บางคนจะรู<สึกดี มีความสุข ท่ีได<อยูVกับลูกเล้ียงดูและ

เห็นพัฒนาการของลูก แตVในขณะเดียวกัน ก็รู<สึกเหน่ือย เครียด และกลัว อีกด<วย (Kanchanachitra et al,2019)   

บทความนี้ มีวัตถุประสงคLเพื่อศึกษาผลกระทบจากการที่ผู<หญิงต<องปรับเปล่ียนการทำงานเนื่องจากมีบุตร

ในหลากหลายมิติ ได<แกV ผลกระทบทางด<านเศรษฐกิจ ด<านครอบครัวและสังคม ด<านจิตใจและอารมณL รวมทั้งด<าน

คุณภาพการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให<เข<าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู<หญิงเมื่อต<องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเมื่อมี

บุตร และค<นหาแนวทางและข<อเสนอแนะเชิงนโยบายที่อาจจะชVวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได< เพื่อให<ผู<หญิงที่มีบุตร

สามารถเปXนสVวนหนึ่งของตลาดแรงงานและเลี้ยงดูบุตรได<อยVางมีคุณภาพ โดยมีคำถามหลักคือ ผู<หญิงที่ปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตการทำงานเน่ืองจากการมีบุตรได<รับผลกระทบอยVางไรบ<าง 
 

วิธีการศึกษาวิจัย  

 บทความนี้เปXนการศึกษาเชิงคุณภาพ  ใช<ข<อมูลจากสื่อสังคมออนไลนLและการสัมภาษณLเชิงลึกผู<หญิงท่ี

ปรับเปลี่ยนงานเพราะมีบุตร จากโครงการ การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร:การศึกษาเชิงคุณภาพโดย

ใช<ข<อมูลสื่อสังคมออนไลนL จากชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณLการเปลี่ยนแปลงโครงสร<าง

ประชากรและสังคมไทย” ซ่ึงสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เม่ือปn 2560-2561 และใช<การ

วิเคราะหLข<อมูลเชิงคุณภาพด<วยโปรแกรม NVIVO  

 แบVงการเก็บข<อมูลเปXน 3 แหลVง ได<แกV  

1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข<อง ได<แกV บทความวิชาการทั้งในและตVางประเทศ รวมถึงนโยบายท่ี

สนับสนุนครอบคร ัวท ี ่ม ีบ ุตรในป�จจ ุบ ันท ั ้งในและตVางประเทศ เพ ื ่อให < เข <าใจบร ิบทของประเด ็นท ี ่ทำ                              

การศึกษาในภาพกว<าง 

2) ศึกษาข<อมูลจากสื่อสังคมออนไลนLที่เปXนที่นิยมในประเทศไทยจากเว็บไซตL Pantip.com โดยกำหนดคำ

สำคัญในการสืบค<นข<อมูลระหวVางปn 2558-2560 รวบรวมข<อความได< 1,555 ข<อความ (แบVงเปXนข<อความท่ีได<จากต<น 

กระทู<จำนวน 322 ข<อความ ข<อความแสดงความคิดเห็น จำนวน 1,002 ข<อความ และข<อความตอบกลับความ

คิดเห็นอีกจำนวน 231 ข<อความ) และข<อมูลจาก 8 หัวข<อสนทนาในเพจสาธารณะใน Facebook.com ที่เกี่ยวกับ

การเล้ียงดูบุตรในชVวงปn 2560-2561  เทVาน้ัน เน่ืองจากมีข<อมูลเปXนจำนวนมหาศาลและมีข<อจำกัดในการเข<าถึงข<อมูล

เนื่องจากความเปXนสVวนตัวของผู<ใช< โดยรวบรวมข<อความได< 246 ข<อความ ทั้งนี้เพื่อให<ได<ข<อมูลในเชิงลึกมากขึ้นใน

บริบทของสังคมไทยในป�จจุบัน  

3) ระบุกลุVมเป¡าหมายเพื่อทำการสัมภาษณLเชิงลึกให<ได<มาซึ่งข<อมูลในระดับลึกขึ้น ดำเนินการสัมภาษณL

ในชVวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 เปXนผู<หญิงที่มีบุตรแล<วจำนวนทั้งสิ้น 23 คนที่อาศัยอยูVในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลซึ่งมีความหลากหลายในด<านอาชีพ รูปแบบการปรับเปลี่ยนงาน จำนวนและอายุของลูก รวมถึงลักษณะ
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การอยูVอาศัย และฐานะทางเศรษฐกิจ  ใช<วิธีการสุVมแบบเจาะจงเพื่อให<ได<ผู<ให<สัมภาษณLตามตรงลักษณะที่ต<องการ 

และให<ผู<สัมภาษณLแนะนำตVอ (Snowball sampling) โดยแบVงออกเปXน 4 กลุVม ได<แกV กลุWมที่ 1 แมVลาออกจากงาน

มาเลี้ยงลูกเต็มเวลา ป�จจุบันไมVได<ทำงานประจำ และไมVมีรายได<จากงานประจำ (5 คน) กลุWมที่ 2 แมVเปลี่ยนงาน/

อาช ีพเน ื ่องจากม ีบ ุตร ป �จจ ุบ ันม ีงานทำรวมถ ึงการช Vวยงานในครอบคร ัว หร ือก ิจการท ี ่บ <าน (5 คน)                          

กลุ Wมที ่ 3 แมVที ่ไมVได<เปล่ียนงาน/อาชีพ แตVได<รับผลกระทบจากการมีบุตร ป�จจุบันยังทำงานอยู Vที ่เดิมกVอน              

คลอดบุตร (7 คน) กลุWมที่ 4 แมVที่เคยออกจากงาน เปลี่ยนงาน/อาชีพ ป�จจุบันบุตรเข<าโรงเรียนแล<ว (6 คน) โดยกลุVม

ที่ 1-3 มีบุตรอายุ 3 เดือน-3 ปn และกลุVมที่ 4 มีบุตรอายุมากกวVา 3 ปn แตVไมVเกิน 15 ปn หรือยังอยูVในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ใช<แนวคำถามเฉพาะกลุVมในการสัมภาษณL ทั้งนี้การสัมภาษณLเชิงลึกเปXนการยืนยันข<อมูลที่ได<มาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและสื่อสังคมออนไลนL ถือเปXนการตรวจสอบข<อมูลสามเส<า (Triangulation) เพื่อความนVาเชื่อถือ

ของข<อมูลด<วย  

เนื่องจากข<อมูลที่ได<จากสื่อสังคมออนไลนLมีจำนวนมาก จึงเลือกวิเคราะหLเฉพาะข<อความจากต<นกระทู<พัน

ทิปจำนวน 322 ข<อความ และข<อมูลจากเฟซบุ̈กจำนวน 246 ข<อความ นำมาจัดตามบัญชีผู<ใช< (user) ได<ท้ังหมด 542 

บัญชีผู<ใช< แบVงตามสถานะการทำงาน พบแมVที่ไมVทำงาน คือ ออกจากงานมาเลี้ยงลูก 290 ราย แมVทำงาน 160 ราย 

และไมVทราบสถานะการทำงาน 92 ราย 

จากนั้นจึงนำข<อมูลที่ได<จากสื่อสังคมออนไลนLและการสัมภาษณLเชิงลึกมาวิเคราะหLในโปรแกรม NVIVO  

โดยการลงรหัส (coding) ประเด็นที่เกี่ยวข<องกับผลกระทบจากการเปล่ียนวิถีการทำงานเมื่อมีบุตรและจัดเรียงตาม

ประเภทของผลกระทบตVาง ๆ (category) ได<แกV ผลกระทบทางด<านเศรษฐกิจ ด<านครอบครัวและสังคม ด<านจิตใจ

และอารมณL รวมท้ังด<านคุณภาพการเล้ียงดูบุตร 

บทความนี้มีข<อจำกัด  เนื่องจากข<อมูลที่ได<จากสื่อสังคมออนไลนLมีลักษณะสำคัญ คือ ไมVสามารถระบุตัวตน

ที่แท<จริงของผู<โพสตLข<อความได< ผู<ใช<จะใช<นามสมมติ ทำให<การวิเคราะหLไมVสามารถระบุหนVวยเปXนระดับบุคคลได< 

หนVวยวิเคราะหLของบทความนี้จึงเปXนบัญชีผู<ใช< ซึ่งมีความเปXนไปได<วVาอาจจะมีผู<ที่ใช<บัญชีผู<ใช<มากกวVา 1 บัญชี                  

อีกทั้งยังมีข<อจำกัดในการระบุข<อมูลทางประชากรพื้นฐานของผู<ใช<ด<วย ดังนั้นจึงไมVสามารถนำมาอนุมานไปถึง

ครอบครัวโดยทั่วไปได< แตVครอบคลุมเฉพาะผู<ที่ใช<สื่อสังคมออนไลนLเทVานั้น อยVางไรก็ตาม เนื่องจากบทความนี้มี

วัตถุประสงคLหลักในการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนวิถีการทำงานของผู<หญิงเมื่อมีบุตรและต<องดูแล

บุตรที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติ มิใชVการหาข<อสรุปหรือยืนยันแบบจำลอง การใช<ข<อมูลจากสื่อสังคมออนไลนLชVวย

ให<ค<นพบประเด็นที่ไมVอาจพบได<จากการสัมภาษณLเชิงลึก ทำให<ได<ข<อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ผู<เขียนตระหนักดี

ถึงเรื่องข<อเท็จจริงของข<อมูล ซึ่งป�จจุบันยังไมVมีเครื่องมือหรือวิธีการเชิงเทคนิคในการตรวจสอบ ผู<เขียนจึงวิเคราะหL

ข<อมูลจากความสมเหตุสมผลของข<อมูล 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

ผลกระทบตWอการมีสWวนรWวมของผูcหญิงในตลาดแรงงาน 

 ข <อม ูลจากรายงาน A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all             

โดยองคLการแรงงานระหวVางประเทศ (ILO) ที่เผยแพรVเมื่อต<นเดือนมีนาคม 2562 พบวVา แม<ในชVวง 27 ปnที่ผVานมา 

ชVองวVางความแตกตVางของอัตราการจ<างงานระหวVางชายกับหญิงจะหดแคบลงร<อยละ 2 ก็ตาม แตVเมื่อปn 2561               

ในตลาดแรงงานก็ยังมีการจ<างงานผู<หญิงต่ำกวVาผู<ชาย โดยทั่วโลกมีผู<หญิงประมาณ 1.3 พันล<านคนถูกจ<างงาน                 

เมื่อเทียบกับผู<ชายมีถึงประมาณ 2 พันล<านคน คิดเปXนสัดสVวนหญิงน<อยกวVาผู<ชายถึงร<อยละ 26 นอกจากนี้ยังพบวVา 



 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                                                   Journal of HR intelligence 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 13 

 

“ชVองวVางคVาจ<างระหวVางเพศ” (gender wage gap) ก็ยังคงอยูVมีอยูVเฉลี่ยที่ร<อยละ 20 ทั่วโลก และผู<หญิงมีแนวโน<มท่ี

จะถูกจ<างงานที่ทักษะต่ำ ในขณะที่ผู<หญิงที่ทำงานนอกระบบถึงร<อยละ 90 ไมVได<รับการคุ<มครองทางด<านสวัสดิการ

แรงงาน อีกทั้งวัฒนธรรมชายเปXนใหญVที่ยังคงปรากฏอยูVในสังคมทั่วโลก ทำให<ผู<หญิงต<องทำงานบ<านโดยไมVได<รับ

คVาตอบแทน ข<อมูลดังกลVาวนี้สอดคล<องกับผลสำรวจของ ILO-Gallup 2017 global report เมื่อปn 2560 ที่ได<ต้ัง

คำถามในผู <ชายและผู <หญิงเกี ่ยวกับการมีสVวนรVวมของผู <หญิงในงานที ่ได<รับคVาจ<าง พบวVา ผู <หญิงร<อยละ 70                

ต<องการทำงานนอกบ<านมากกวVาการอยูVบ<านโดยท่ีผู<ชายก็เห็นด<วย (ILO, 2018) 

 สำหรับประเทศไทย มีผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงาน พ.ศ. 2561 ที่พบวVา 

ผู<หญิงที่อายุ 15 ปnขึ้นไปจำนวน 29.13 ล<านคน อยูVในกำลังแรงงาน 17.63 ล<านคน หรือร<อยละ 60.5 ของผู<หญิงท่ี

อายุ 15 ปnขึ้นไปทั้งหมด (เปXนผู<ที่ทำงาน 17.43 ล<านคน ผู<วVางงาน  1.67 แสนคน และผู<รอฤดูกาล 1.98 หมื่นคน) 

นอกจากนี้ ยังมีผู <หญิงที่อยูVนอกกำลังแรงงาน 11.51 ล<าน (ร<อยละ 39.5) ได<แกV ทำงานบ<าน เรียนหนังสือ ชรา 

เกษียณการทำงาน เปXนต<น และเม่ือเปรียบเทียบผู<มีงานทำระหวVางเพศชายและเพศหญิง จำแนกตามระดับการศึกษา 

พบวVา สัดสVวนของเพศชายมีงานทำมากกวVาเพศหญิงเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว<นระดับอุดมศึกษาที่สัดสVวนของ

ผู <หญิงที ่ม ีงานทำมากกวVาผู <ชาย สะท<อนวVาผู <หญิงมีความเทVาเทียมกับผู <ชายในแงVการเข<าสู Vตลาดแรงงาน                

(สำนักงานสถิติแหVงชาติ, 2562) และมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แตVเม่ือไรก็ตามที่ผู<หญิงมีบุตร โอกาสการเข<าสูV

ตลาดแรงงานจะน<อยลง (วรวรรณ ชาญด<วยวิทยL, 2561) 

ผลกระทบดcานรายไดc 

 การมีบุตรได<ส Vงผลกระทบทางด<านเศรษฐกิจรวมทั ้งโอกาสและความก<าวหน<าในงานของผู <หญิง                      

เพราะ สถานการณL “การเลือกปฏิบัติตVอผู<หญิงที่มีลูกและเลี้ยงลูกในตลาดแรงงาน” ยังคงปรากฏอยูVทั่วโลก ซึ่ง ILO 

เรียกวVา “การลงโทษผู<ที่เปXนแมVในตลาดแรงงาน” (motherhood employment penalty) โดยเฉพาะแมVที่ต<อง

ดูแลลูกทารกจนถึง 6 ปn จะมีโอกาสได<งานทำน<อยกวVา (ผู<หญิงที่ไมVมีลูก ซึ่งมีโอกาสได<งานน<อยกวVาผู<ชายอยูVแล<ว)              

ซึ่งหมายความวVา ผู<หญิงจะไมVมีรายได<เลี้ยงครอบครัวในชVวงที่ต<องเลี้ยงดูบุตรหรืออาจจะขาดรายได<ในระยะยาวหาก                                                              

หางานทำไมVได< ระหวVางปn 2548-2558 ข<อเสียเปรียบของผู<หญิงท่ีมีบุตรในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึนถึงร<อยละ 38  

 

มีแมVที่ดูแลลูกเล็กเพียงร<อยละ 25 ที่ได<ดำรงตำแหนVงผู<บริหารระดับสูงขององคLกร ขณะที่ผู<หญิงที่ไมVมีลูกสามารถเข<า

สูVตำแหนVงฝZายบริหารได<ถึงร<อยละ 31 ในชVวงเวลาเดียวกัน (Schlein,2019) จากรายงานของ ILO-Gallup 2017 

พบวVา ผู<หญิงสVวนใหญVทั่วโลกต<องการทำงานที่ได<รับคVาจ<าง ซึ่งรวมถึงผู<หญิงที่ทำงานนอกระบบด<วย แตVความท<าทาย

สำหรับผู<หญิงและผู<ชายที่ต<องการทำงานที่มีคVาแรง คือทำอยVางไรให<เกิดความสมดุลระหวVางการทำงานกับครอบครัว

ซ่ึงต<องได<รับการดูแลท่ีเหมาะสม (ILO, 2000) 

 การศึกษาในตVางประเทศพบวVา ผู<หญิงที่ลาคลอดมาเลี้ยงดูบุตรมีแนวโน<มที่จะถูกลดคVาแรง เปXนผลกระทบ

ตVอผู<หญิงทุกชVวงอายุเมื่อมีบุตร 3 คนขึ้นไป ความเปXนแมV ทำให<ผู<หญิงมีโอกาสเข<ารVวมในตลาดแรงงานน<อยลง                  

ซึ่งสVงผลกระทบรุนแรงตVอผู<หญิงที่อายุยังน<อย ในขณะที่ผู<หญิงที่มีอายุมากขึ้น (อายุ 40-59 ปn) กลับสVงผลกระทบ  

น<อยกวVา เนื ่องจากเปXนวัยที ่มีประสบการณLและสามารถสร<างความก<าวหน<าในหน<าที ่การงานให<กลับมาได<                         

(Kahn et al, 2014) 

ผลกระทบดcานจิตใจ 

 การสำรวจเมื่อปn 2012 ในสหรัฐอเมริกา พบวVา แมVที่อายุ 18-64 ปnที่เลี้ยงลูกเต็มเวลา จะมีอารมณLเชิงลบ

มาก โดยร<อยละ 41 ระบุวVากลายเปXนคนชVางวิตกกังวล แตVแมVที่ทำงานรู<สึกเชVนนี้เพียงร<อยละ 34 เทVานั้น นอกจากน้ี
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แมVเต็มเวลาร<อยละ 28 ตอบวVา เคยเกิดภาวะซึมเศร<า ขณะที่แมVทำงานเคยเกิดภาวะซึมเศร<าเพียงร<อยละ 17             

(Prachathai.2015)    

ผลกระทบดcานครอบครัวและสังคม 

 ในด<านผลกระทบด<านครอบครัวและสังคม ผู<หญิงที่ออกจากงานมาดูแลบุตรมักรู<สึกโดดเดี่ยวเพราะไมVมี

สังคมเพื่อน ไมVได<พบปะเพื่อนหรือสังสรรคLเหมือนแตVกVอน ทำให<รู<สึกเหงา ว<าเหวV ขาดที่ปรึกษายามทุกขLใจ บางคนไมV

กล<าออกไปเจอเพื่อน เพราะไมVได<ดูแลตัวเอง ผู <หญิงที่อยู VระหวVางเลี ้ยงดูลูกเล็ก มีความอึดอัดใจ รู <สึกเหมือน                    

“ติดกับดัก” เพราะต<องเอาใจใสVดูแลลูกตลอดเวลา จนขาดการติดตVอกับเพ่ือนหรือสังคมภายนอก  (Zhou,2018) 

ผลกระทบตWอความกcาวหนcาในงาน 

  ความเปXนแมV ทำให<โอกาสความก<าวหน<าในงานของผู<หญิงลดลง เน่ืองจากผู<หญิงสVวนใหญVต<องการจะมีชีวิตท่ี

สมดุล คือ ต<องการดูแลลูกอยVางมีคุณภาพ จากการศึกษาในญี่ปุZน แม<พบวVา ภาคเอกชนมีการเตรียมงานรองรับแมVท่ี

มีลูกอVอน เพื่อให<ทำงานที่เหมาะสม และมีเวลาเลี้ยงลูกไปด<วย แตVปรากฏวVา แมVที่ต<องเปลี่ยนไปทำงานดังกลVาว              

กลับต<องถูกกดดันจากความคาดหวังทางสังคม ที่ต<องการให<คนทำงานทั้งชายและหญิงต<องมีความก<าวหน<าและ

เติบโตในหน<าที ่การงาน ต<องทุ Vมเททำงาน เชVน มาทำงานวันหยุด หรือทำงานลVวงเวลา เปXนต<น ด<วยเหตุน้ี                     

แมVที่เปลี่ยนไปทำงานเฉพาะสำหรับแมVที่มีลูกอVอน จึงมักถูกประเมินไมVดี ไมVได<รับเงินเดือนเพิ่ม สVวนแนวโน<มการ

เล่ือนตำแหนVงย่ิงเปXนไปได<ยาก (Zhou, Y., 2018). 

ผลกระทบตWอการเล้ียงดูและพัฒนาการของเด็ก 

 ในด<านผลกระทบตVอพัฒนาการของเด็ก ยังไมVปรากฏชัดนักในการศึกษา เนื่องจากเปXนประเด็นที่ต<องศึกษา

ในระยะยาว อีกท้ังเกี ่ยวข<องกับป�จจัยที่ไมVสามารถวัดผลได< อาทิ วิธีการเลี ้ยงดูบุตร ทักษะ แรงจูงใจ เปXนต<น                  

ดังนั้น ความสัมพันธLระหวVางการเปลี่ยนแปลงภาวะการทำงานและผลลัพธLที่เกี่ยวข<องกับเด็กนั้นอาจเกิดขึ้นได<หลาย

ทิศทาง ไมVใชVเพียงแตVผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภาวการณLทำงานของผู<ปกครองที่มีตVอเด็กเทVานั้น แตVผลลัพธLท่ี

เกี่ยวข<องกับบุตรหลานก็อาจมีอิทธิพลอยVางยิ่งตVอการเปลี่ยนแปลงภาวะการทำงานด<วยจึงทำให<ความสัมพันธLของ

ปรากฏการณLทั้งสองด<านนี้มีกลไกย<อนกลับที่ทำให<ความสัมพันธLมีความซับซ<อนมากยิ่งขึ้น (Mosca, O ’sullivan, & 

Wright, 2017)  

 อยVางไรก็ตาม ลักษณะงานของแมVเชื่อมโยงกับความสำเร็จของการให<นมบุตร กลVาวคือ แมVที่ทำงานเต็มเวลา 

มีโอกาสให<นมลูกตVอเนื่องน<อยกวVาแมVที่ทำงาน part-time และแมVที่ไมVต<องทำงานในหนVวยงาน รวมทั้งแมVที่เปXน

แม Vบ <านเพ ียงอย Vางเด ียว  (Mandal, Roe & Fein, 2010; Wang, Lau, Chow& Chan, 2014; Ryan, Zhou & 

Arensberg, 2006) นอกจากนี้ ยังพบวVา หากแมVทำงานเปXนกะ (Shift work) หรือเวลาทำงานที่ไมVแนVนอน โอกาสท่ี

จะให<นมลูกตVอเนื ่องก็ยิ ่งลดลงไป (Rea, Venancio, Batista & Greiner, 1999) ซึ ่งสVงผลตVอความใกล<ชิดผูกพัน

ระหวVางแมVกับลูก รวมท้ังการสร<างภูมิต<านทานโรคและพัฒนาการของเด็กอีกด<วย    
 

 

ผลการศึกษา 

กลุVมเป¡าหมายในการสัมภาษณLเชิงลึก เปXนผู<หญิงที่มีบุตรแล<วจำนวนทั้งสิ้น 23 คนที่อาศัยอยูVในกรุงเทพฯ

และปริมณฑลซึ ่งม ีความหลากหลายในด<านอาชีพ ร ูปแบบการปรับเปลี ่ยนงาน จำนวนและอายุของลูก                        

รวมถึงลักษณะการอยูVอาศัย และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยแบVงออกเปXน 4 กลุVม ได<แกV กลุWมที่ 1 แมVลาออกจากงานมา

เลี้ยงลูกเต็มเวลา ป�จจุบันไมVได<ทำงานประจำ และไมVมีรายได<จากงานประจำ จำนวน 5 คน กลุWมที่ 2 แมVเปลี่ยนงาน/

อาชีพเนื่องจากมีบุตร ป�จจุบันมีงานทำรวมถึงการชVวยงานในครอบครัว หรือกิจการที่บ<าน จำนวน 5 คน กลุWมที่ 3 
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แมVที่ไมVได<เปลี่ยนงาน/อาชีพ แตVได<รับผลกระทบจากการมีบุตร ป�จจุบันยังทำงานอยูVที่เดิมกVอนคลอดบุตร จำนวน 7 

คน และ กลุWมที่ 4 แมVที่เคยออกจากงาน เปลี่ยนงาน/อาชีพ ป�จจุบันบุตรเข<าโรงเรียนแล<ว จำนวน 6 คน (ตารางท่ี 1) 

โดยกลุVมที่ 1-3 มีบุตรอายุ 3 เดือน-3 ปn และกลุVมที่ 4 มีบุตรอายุมากกวVา 3 ปn แตVไมVเกิน 15 ปn หรือยังอยูVในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

ตารางท่ี 1 กลุVมตัวอยVางจากการสัมภาษณLเชิงลึก 

กลุWมท่ีสัมภาษณl จำนวน (คน) 

กลุWม 1 กลุVมแมVที่ลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา ป�จจุบันไมVได<ทำงานประจำ และไมVมี

รายได<จากงานประจำ  

(มีบุตรอายุ 3 เดือน-3 ปn) 

5 

กลุWม 2 กลุVมแมVที ่เปลี่ยนงาน/อาชีพเนื่องจากมีบุตร ป�จจุบันมีงานทำ หรือชVวยงานใน

ครอบครัว หรือกิจการท่ีบ<าน  

(มีบุตรอายุ 3 เดือน-3 ปn) 

5 

กลุWม 3 กลุVมแมVที่ไมVได<เปลี่ยนงาน/อาชีพ แตVได<รับผลกระทบจากการมีบุตร ป�จจุบันยัง

ทำงานอยูVท่ีเดิมกVอนคลอดบุตร  

(มีบุตรอายุ 3 เดือน-3 ปn) 

7 

กลุWม 4 กลุVมแมVท่ีเคยออกจากงาน เปล่ียนงาน/อาชีพ ป�จจุบันบุตรเข<าโรงเรียนแล<ว  

(มีบุตรอายุมากกวVา 3 ปn แตVไมVเกิน 15 ปn หรือยังอยูVในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

6 

 

กลุ VมตัวอยVางจากพันทิปและเฟซบุ ¨กจัดตามบัญชีผู <ใช< (user accounts) ได<ทั ้งหมด 542 บัญชีผู <ใช<                 

แบVงตามสถานะการทำงาน พบแมVที ่ไมVทำงาน คือ ออกจากงานมาเลี ้ยงลูก 290 ราย แมVทำงาน 160 ราย                

และไมVทราบสถานะการทำงาน 92 ราย จากข<อมูลที่ได<จากต<นกระทู<พันทิปจำนวน 322 ข<อความ และข<อมูลจาก          

เฟซบุ̈ก จำนวน 246 ข<อความ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

ภาพท่ี 1 กลุWมตัวอยWางจากพันทิปและเฟซบุ4ก 
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เมื่อครอบครัวมีบุตร จะมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานที่แตกตVางกันออกไป จากข<อมูลที่รวบรวมได<ทั้งจาก

สื่อสังคมออนไลนLและการสัมภาษณLเชิงลึกพบวVาสVวนใหญVผู<หญิงหรือแมVจะเปXนผู<ที่เปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยในการ

วิเคราะหLผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนวิถีการทำงานน้ัน จะแบVงเปXน 2 กลุVม คือ กลุVมแมVทำงาน และกลุVมแมVท่ี

ไมVทำงาน เนื่องจากข<อมูลที่ได<จากสื่อสังคมออนไลนLนั้นไมVสามารถแยกในรายละเอียดได<วVาในกลุVมแมVทำงานน้ัน 

บัญชีผู<ใช<ใดเปXนแมVที่เปลี่ยนงาน/อาชีพ หลังจากมีบุตร หรือไมVได<เปลี่ยนงาน/อาชีพ แตVได<รับผลกระทบจากการมี

บุตร ดังนั้นในการวิเคราะหLผลการศึกษาในบทความนี้ กลุWมแมWทำงาน จะหมายถึง แมVที่ได<รับผลกระทบทางด<านการ

ทำงานจากการมีบุตร มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงาน เชVน การย<ายสถานที่ทำงาน การเปลี่ยนอาชีพ หรือการ

เปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน และแมVที่ไมVได<เปลี่ยนงานแตVต<องปรับวิถีการทำงานเมื่อมีบุตร สVวนกลุWมแมWที่ไมWทำงาน  

สVวนใหญVเปXนแมVฟูลไทมL(แมVเต็มเวลา) ซึ่งมีจำนวนมากที่ลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา และมีบางสVวนในส่ือ

สังคมออนไลนLท่ีไมVได<ทำงานต้ังแตVกVอนมีบุตรอยูVแล<ว 

จากการวิเคราะหLข<อมูลจากสื่อสังคมออนไลนLและการสัมภาษณLเชิงลึก พบวVา ทั้งแมVที่ทำงานและแมVที่ไมVได<

ทำงานตVางก็ได<รับผลกระทบที่คล<ายคลึงกัน คือ ผลกระทบทางจิตใจทั้งในเชิงลบและเชิงบวก และผลกระทบตVอ

ความสัมพันธLกับสามีในเชิงลบ อยVางไรก็ตาม รายละเอียดของผลกระทบในแตVละข<อมีความแตกตVางกันระหวVางกลุVม

คVอนข<างชัดเจน ซ่ึงในประเด็นเหลVาน้ีจะถูกวิเคราะหLในสVวนถัดไป 

ผลกระทบที่เกิดตWอกลุWมแมWที่ไมWไดcทำงาน (แมVที่ออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา และแมVที่เคยออกจากงาน

มาเล้ียงลูกเต็มเวลา ป�จจุบันบุตรเข<าโรงเรียนแล<ว) 

แม<การเปXนแมVเต็มเวลาจะสร<างความภูมิใจและความสุขให<กับผู<หญิง แตVการออกจากงานมาเปXนแมVเต็มเวลา

สVงผลกระทบตVอผู<หญิงในหลาย ๆ มิติอยVางหลีกเลี่ยงไมVได< ผลกระทบเหลVานี้ ได<แกV ความเปราะบางทางด<านอารมณL 

ความสัมพันธLกับคนในครอบครัว และความม่ันคงทางด<านรายได<  

ผลกระทบดcานจิตใจและอารมณl: ความเปราะบางทางดcานอารมณl เทียบกับ ความสุข ความภูมิใจ            

ในการเล้ียงลูกเอง  

การดูแลเด็กเปXนงานหนักที่ต<องการความเอาใจใสVแทบจะตลอดเวลา และเปXนงานที่ต<องใช<ทั้งแรงกาย 

แรงใจ ความอดทน และความทุVมเทอยVางมาก จนบางครั้งทำให<มีเวลาพักผVอนน<อย ผู<หญิงที่ตัดสินใจลาออกจากงาน

มาเปXนแมVเต็มเวลาจึงเผชิญกับความเปราะบางทางด<านอารมณL ถึงแม<จะมีความสุขที่ได<ดูแลลูก แตVก็มีความเครียด 

เบื่อ เศร<า และเหงา จนกระทั่งรู<สึกขาดความภูมิใจในตนเอง รู<สึกวVาตัวเองไร<คุณคVา อันเปXนผลมาจากการที่ไมV

สามารถหารายได<มาสนับสนุนครอบครัวได<อีกตVอไป 

นอกจากนี้ การไมVได<ทำงานแล<ว ทำให<ได<พบปะผู<คนน<อยลง การไปสังสรรคLกับเพื่อนน<อยลง สVงผลกระทบ

ตVอชีวิตทางด<านสังคมและบ่ันทอนจิตใจของแมVเต็มเวลา ดังท่ีแมVเต็มเวลารายหน่ึงในส่ือสังคมออนไลนLได<กลVาวไว< 

“ตอนนี้มีลูก งานที่อยากทำก็ไม4ได6ทำ เพราะต6องเลี้ยงลูก เป<นแม4ฟูลไทม? ไปบริษัทน6องสาวคนเล็กที่ห4าง

กัน 5 ปI เค6ามีลูกน6อง การงานไปไกล เราดูแต4ลูก โดยที่จบโท ถ6าไม4มีลูกก็งานรุ4งไปแล6ว บางทีรู6สึกด6อยค4า

มาก คิดถึงตัวเองในอดีตที่ทำงานได6ดี สนุกกับหน6าที่ที่ทำ ตอนนี้ในหัวมีแต4ลูก อ6วนแก4 ไม4สดใส เวลาดูแล

ตัวเองน6อยมาก จากขาขึ้นเป<นขาลงตรงกันข6าม แต4ให6ทำยังไง ไม4มีคนช4วย และ 3 ปIแรกของลูกสำคัญย่ิง

นัก รักลูกมาก แค4ท6อใจเหลือเกิน” 

(แมVเต็มเวลา พันทิป) 
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 แม<จะเผชิญกับผลกระทบทางด<านลบหลายประการจากการลาออกจากงานมาเปXนแมVเต็มเวลา แตVผู<หญิงก็

รู<สึกภูมิใจที่ได<ดูแลลูกให<เติบโตมาในแบบที่ตนเองคาดหวัง รู<สึกคุ<มคVาที่ได<เลี้ยงลูกให<เติบโตมาอยVางมีคุณภาพ                 

แมVเต็มเวลาในส่ือสังคมออนไลนLได<แสดงความเห็นวVา 

“มันจริงอย4างที่สุดค4ะ เคยคร่ำครวญค4ะ เงินเดือนสองหมื่นกว4าลาออกมาเลี้ยงลูก ใช6เงินที่เก็บไว6อย4าง

จำกัด ตัด หั่น เฉือน กินไม4อิ่ม อึไม4สุด นอนไม4เป<นจริง ๆ นะคะ แต4ผลคือลูกชอบอ4านหนังสือ ชอบให6แม4

เล4านิทาน ลูกมีทักษะทางภาษาในเกณฑ?ดี กล6าแสดงออก ลูกร4าเริง ไม4ใช6อารมณ? สวดมนต?ไหว6พระ ไม4เคย

ร6องเอาของเล4น แถมยังเก็บเงินเก4ง ได6อย4างที่อยากได6 แม6ไม4รู6ว4าจะได6อีกนานเท4าไร แต4ก็ทำให6เห็นทำให6ดู 

สอนไปหมดแล6ว”  

(แมVเต็มเวลา เฟซบุ̈ก)  

ผลกระทบดcานครอบครัวและสังคม: ความสัมพันธlกับคนในครอบครัว 

เมื่อผู<หญิงต<องออกจากงานมาเปXนแมVเต็มเวลา จึงไมVสามารถหารายได<มาสนับสนุนครอบครัวได<ด<วยตัวเอง 

ทำให<ผู<หญิงต<องพึ่งพารายได<จากสามี และสามีต<องแบกรับภาระคVาใช<จVายภายในครัวเรือนทั้งหมด อาจทำให<เกิด

ความตึงเครียดในครอบครัว และกระทบตVอความสัมพันธLในครอบครัว โดยเฉพาะความสัมพันธLระหวVางสามีและ

ภรรยาได<การที่ต<องพึ่งพารายได<จากฝZายชาย อาจสVงผลให<ความสัมพันธLกลายเปXนลักษณะที่ชายเปXนใหญVกวVาหลาย

ครั้งที่ภรรยารู<สึกวVาโดนสามีพูดจาดูถูก ไมVให<เกียรติ และถูกคาดหวังจากครอบครัวสามีวVาต<องรับบทบาทในการดูแล

ลูก ดูแลบ<าน และดูแลสามี ไมVให<ขาดตกบกพรVอง ฝZายหญิงจำเปXนต<องยอมเพราะต<องพึ่งพาสามีในด<านการเงิน 

หลายคนไมVมีเวลาในการดูแลตัวเอง ทำให<ตัวเองทรุดโทรม เปXนสาเหตุที่ทำให<สามีไปมีคนอื่น เปXนความรู<สึกน<อยเน้ือ

ต่ำใจ ตอกย้ำความด<อยคVาของแมVที่ต<องเลี้ยงลูกอยูVกับบ<าน และสVงผลตVอความสัมพันธLระหวVางสามีภรรยาและ

ระหวVางภรรยากับครอบครัวสามีด<วย ดังตัวอยVางคำพูดของแมVเต็มเวลาในส่ือสังคมออนไลนL  

“สามีทำเหมือนตัวเองเป<นพระเจ6า จะข4มจะด4าอะไรก็ได6 ไม4ให6เกียรติ เราต6องยอมตลอดเพราะขอเขากิน 

เราได6แค4อดทน” 

(แมVเต็มเวลา พันทิป) 

ผลกระทบทางดcานเศรษฐกิจ:การขาดอิสรภาพทางการเงินและความม่ันคงดcานรายไดc 

การขาดรายได<เปXนของตัวเองและต<องพึ่งพาเงินจากสามี ทำให<แมVเต็มเวลาขาดอิสรภาพทางการเงิน                    

มีความลำบากใจในการใช<จVายเงินในเรื่องสVวนตัว และสร<างความกังวลให<กับแมVเต็มเวลาเปXนอยVางมาก เพราะมองวVา

ตัวเองตกอยูVในภาวะเสี่ยงและไมVมั่นคง หากวันหนึ่งสามีนอกใจ ต<องหยVาร<าง หรือสามีไมVสามารถหาเงินมาสนับสนุน

ครอบครัวได< จะใช<ชีวิตอยูVอยVางไรหากต<องดูแลทั้งตัวเองและลูกน<อย ในบางกรณีต<องดูแลพVอแมVที่เปXนผู<สูงอายุอีก

ด<วย แมVเต็มเวลาในส่ือสังคมออนไลนLทVานหน่ึงได<กลVาวถึงประเด็นน้ีวVา 

“จะซื้อชุดใหม4 ครีมทาผิวบ6าง อย4าหวังเลย ไม4ได6 ซื้อของเล4นให6ลูกบ6างยังโดนด4าว4าฟุ]มเฟ^อย ซื้อกับข6าว 

ต6องเอามาเช็คก4อนว4าอันนี้ฟุ]มเฟ^อย อันนี้ไม4ดี อย4าซื้อมาอีก คือ ไร6อิสระในการใช6จ4าย เวลาไปซื้อของใน

ห6าง รถเข็นต6องไปโซนของจำเป<นเท4านั ้น ไม4เคยได6เดินชิว รีบซื ้อ รีบกลับ บ6างครั ้งช6า คือโดนด4า                    

โดนตะคอก เราเคยน่ังร6องไห6บนรถมาแล6ว ทีน้ีจะซ้ืออะไรต6องรีบและว่ิงเท4าน้ัน ไม4ง้ันโดน” 

(แมVเต็มเวลา พันทิป) 

ผลกระทบระยะยาว 

นอกจากผลกระทบในด<านตVาง ๆ ที่อธิบายมาข<างต<นแล<ว แมVที ่ไมVได<ทำงานหรือแมVเต็มเวลายังได<รับ

ผลกระทบในระยะยาวคือเรื่องการกลับเข<าสูVตลาดแรงงาน เมื่อลูกถึงวัยเข<าโรงเรียนและไมVจำเปXนต<องได<รับการดูแล
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อยVางใกล<ชิดจากแมVเหมือนชVวง 3 ปnแรก แมVเต็มเวลาหลายคนจึงพยายามหาชVองทางกลับเข<าสูVตลาดแรงงานอีกคร้ัง 

แตVต<องเผชิญกับความท<าทาย เนื่องจากนายจ<างมักจะต<องการจ<างงานในกลุVมผู<ที่เรียนจบใหมVมากกวVา นอกจากนี้ยัง

พบวVามีการกีดกันของบริษัทตVอแมVลูกอVอนด<วย ผู<หญิงหลายคนจึงหันมาประกอบอาชีพเสริม เชVน การขายสินค<า

ออนไลนL ซึ่งมีความไมVมั่นคงทางรายได<และยากที่จะสร<างหลักประกันทางรายได<ให<กับแมVเต็มเวลาได<ในระยะยาว 

ดังท่ีแมVเต็มเวลาในส่ือสังคมออนไลนLได<แบVงป�นประสบการณLของตัวเองวVา 

“เราแม4บ6านลูกสอง ออกจากงานประจำได6ตั้งแต4ท6องลูกคนแรก ที่ออกมาก็เพราะอยากเลี้ยงเอง ไม4มีคน

ช4วยค4ะ พออยู4 ๆ ไป ก็เร่ิมเบ่ือค4ะ อยากหาไรทำ ลำพังเงินสามีก็พอใช6ไปวัน ๆ ค4ะ อย4าถามถึงเงินเก็บ ไม4มี

ค4ะ จะซื้อเสื้อผ6า เครื่องสำอางที ก็ต6องขอสามี ช4วงนั้นเป<นช4วงที่ขายเสื้อผ6าบูมในเฟซบุ_กก็เลยไปหามาขาย

เหมือนกันค4ะ ก็ขายได6เรื่อย ๆ พอมีกำไร มีเสื้อผ6าสวย ๆ ได6ใส4 แต4คนทำเยอะขึ้น หลอกลวงกันมากข้ึน 

ธุรกิจขายเส้ือผ6าก็ดรอปลงค4ะ จะเรียกว4า[เจ_ง]ก็ได6”  

(แมVเต็มเวลา พันทิป) 

ผลกระทบที่เกิดตWอกลุWมแมWทำงาน (แมVเปลี่ยนงาน/อาชีพ เนื่องจากมีบุตรป�จจุบันมีงานทำรวมถึงการ

ชVวยงานในครอบครัว หรือกิจการที่บ<าน แมVที่ไมVได<เปลี่ยนงาน/อาชีพ แตVได<รับผลกระทบจากการมีบุตร ป�จจุบันยัง

ทำงานอยูVท่ีเดิมกVอนคลอดบุตร และ แมVท่ีเคยเปล่ียนงาน/อาชีพ ป�จจุบันบุตรเข<าโรงเรียนแล<ว) 

การเปXนแมVทำงาน ต<องรับบทบาทแมVและผู<หารายได<มาสนับสนุนครอบครัว ต<องเผชิญกับความท<าทายใน

การรักษาสมดุลระหวVางการทำงานและการดูแลบุตร ซ่ึงเปXนภาระหน<าท่ีท่ีคVอนข<างหนัก  

ผลกระทบทางดcานจิตใจ: ความรูcสึกเหน่ือยจากภาระ และผิดตWอลูก เทียบกับ ความสุขทางใจจากการไดc

อยูWกับลูก เปtนกำลังใจสำคัญใหcอดทน 

การทำงานนอกบ<านและการเลี้ยงดูบุตร ตVางก็ต<องใช<ทั้งแรงกายและแรงใจอยVางมาก นอกจากการทำงาน

และการเลี้ยงลูกแล<ว แมVหลายคนยังต<องทำงานบ<านด<วย จึงทำให<ผู<หญิงรู<สึกเหนื่อยทั้งกายและใจ และเมื่อเวลาถูก

แบVงให<กับการทำงานทั้งในบ<านและนอกบ<านมากกวVาการเลี้ยงลูก ก็ทำให<แมVทำงานรู<สึกผิดที่ไมVได<ใช<เวลากับลูกอยVาง

เต็มที่เหมือนแมVคนอื่น ๆ ที่ไมVได<ทำงาน แตVก็ต<องอดทนทำทุกอยVางควบคูVกันไป เพื่ออนาคตของลูก ตัวอยVางคำพูด

ของแมVทำงานจากการสัมภาษณLเชิงลึกและจากส่ือสังคมออนไลนLท่ีสะท<อนถึงผลกระทบตVอจิตใจในเชิงลบ ได<แกV 

“เครียดด6วย เหนื่อยด6วย พอกลับบ6านไปก็จะไม4มีเวลาของตัวเองแล6ว ต6องชงนม ล6างขวดนม ปcอนข6าว 

เหนื่อยมาก ทำงานก็เหนื่อยแล6ว กลับบ6านไปก็ต6องลุยกับลูกอีก แล6ว 2 คน ด6วย ช4วงแรก ท6องแรกยังไม4

ค4อยหนัก แต4พอคนที่ 2 นี่ ไม4ไหว เหนื่อย เหนื่อยจริง ๆ[...] คนเรามันอยู4แล6ว มันก็มีแวบวับกันบ6าง             

ว4าอยากจะไปหาอะไรทำ จะได6เล้ียงลูกได6เต็มท่ี จะได6มีกิจกรรมกับลูก ๆ ลัลลา เหมือนคนอ่ืนเขา”  

 (แมVเปล่ียนงาน สัมภาษณLเชิงลึก) 

“เป<นแม4มนุษย?เงินเดือนเหมือนกันค4ะ ทำงานเป<นกะ ตอนนี้ 2 ขวบ แถมน6องยังกินนมแม4ด6วย ยิ่งสงสาร

น6องรอแม4กลับมาจากทำงานตลอด ไม4ยอมนอน รอกินนมจากเต6าสงสารเค6า แต4ต6องอดทนเพ่ืออนาคตค4ะ” 

 (แมVทำงาน เฟซบุ̈ก) 

 แม<แมVทำงานหลายคนจะได<รับผลกระทบในเชิงลบจากการที่ต<องทำงานไปด<วยและเลี้ยงลูกไปด<วย แตVการท่ี

ได<ทำท้ัง 2 สิ่งไปพร<อม ๆ กันกลับทำให<มีความสุขอีกแบบ เพราะมีรายได<มาสนับสนุนครอบครัว ทำให<แมVทำงานรู<สึก

ภูมิใจในตัวเอง มองวVาตัวเองมีความสามารถในการให<อนาคตที่ดีกับลูกได< และลูกจะนับถือแมVมากขึ้น นอกจากนี้ แมV

ที่เคยเปXนแมVเต็มเวลามากVอน เมื่อได<เปลี่ยนมาทำงานเต็มเวลาจะรู<สึกวVาการใช<เวลากับลูกเปXนเวลาคุณภาพมากกวVา

ตอนเปXนแมVเต็มเวลา สVงผลดีตVอลูก และยังลดความเครียดและความเหงาได<เนื่องจากมีสังคมในการทำงาน ใน
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ขณะเดียวกันก็มีลูกเปXนกำลังใจในการทำงาน แมVทำงานทVานหนึ่งได<เลVาประสบการณLของตัวเองผVานการสัมภาษณL

เชิงลึกวVา 

“กลายเป<นว4า เรา happy เราก็กลับมีสังคมเหมือนเดิม และเราก็ได6 spend time กับตัวเอง แม6ว4าจะเป<น

งานก็ตาม แต4ว4าเราได6คิดอะไรที่นอกเหนือออกมาจากลูก ซึ่งมันแบบทำให6เรา productive แล6วก็ fulfill 

ความสุขหัวใจตัวเอง พอเรารู6ว4ามี limit เวลาที่จะอยู4กับลูก และจะ spend time ช4วงนั้นที่จะให6 quality 

time มากที่สุด กับการที่จะอยู4กับลูกตลอดเวลา […] มีกำลังใจเวลาทำงานเหนื่อย ๆ มองลูกแล6วโอ6ยสู6 ๆ 

เหมือนเรารู6ว4าเปcาหมายทำเพ่ือใคร 

(แม4เปล่ียนงาน สัมภาษณ?เชิงลึก) 
 

ผลกระทบทางดcานครอบครัวและสังคม: ความสัมพันธlกับสามี รูcสึกสามีไมWชWวยแบWงเบาภาระในบcาน 

 เนื่องจากสังคมไทยมีพื้นฐานเปXนสังคมที่ชายเปXนใหญV งานในบ<านและการเลี้ยงลูกจึงถูกมองวVาเปXนงานของ

ผู<หญิง ในอดีตมีการแบVงหน<าที่กันชัดเจนคือผู<ชายทำงานนอกบ<านหารายได<มาใช<จVายในครอบครัว และผู<หญิง

รับผิดชอบงานบ<านและการดูแลความเปXนอยูVของสมาชิกในครอบครัว แตVในป�จจุบัน รายได<จากฝZายชายฝZายเดียวไมV

เพียงพอกับคVาใช<จVายในครัวเรือนและการเลี้ยงลูกให<มีคุณภาพชีวิตที่ดีได< ผู<หญิงจึงต<องทำงานนอกบ<านด<วยอีกแรง 

แมVทำงานหลายคนรู<สึกวVาภาระทุกอยVางตกอยูVท่ีผู<หญิงฝZายเดียว และในหลายครอบครัวไมVมีการแบVงความรับผิดชอบ 

ตVอภาระการทำงานบ<านและการดูแลลูกอยVางเทVาเทียม ทำให<ผู<หญิงมีความรู<สึกเหนื่อยและได<รับความไมVเปXนธรรม 

สVงผลตVอความสัมพันธLกับสามีในเชิงลบ ดังท่ีแมVทำงานในส่ือสังคมออนไลนLทVานหน่ึงกลVาว 

“ลูกแอดมิท ดิฉันก็ต6องเฝcาลูกคนเดียว สามีก็บอกว4าทำงานหยุดไม4ได6หรอก ดิฉันเข6าใจค4ะว4าทำงาน แต4ลูก

ป]วย ช4วยมาเฝcาลูกบ6างได6ไหม ดิฉันไม4สามารถแยกจากลูกได6เลยตอนป]วย หิวก็ต6องทน อยากเข6าห6องน้ำก็

ไปไม4ได6เพราะไม4มีคนเปลี่ยนกันเฝcาลูก จะทิ้งลูกไว6คนเดียวก็ไม4ได6 […] แล6วดิฉันจะฝากให6เขาเลี้ยงลูกบ6าง 

ดิฉันอยากไปตัดผมเขาก็บอกให6เอาลูกไปด6วย เขาทำงานเหนื่อยจะนอน ดิฉันก็ทำงานเหมือนกันนะ 

ทำงานไปด6วยเล้ียงลูกไปด6วยในเวลาเดียวกัน” 

 (แม4ทำงาน พันทิป) 

 ผลกระทบตWอการทำงาน 

 เมื่อต<องทำงานไปด<วย ดูแลลูกไปด<วย แมVทำงานมักจะให<ความสำคัญกับความก<าวหน<าทางอาชีพการงาน

น<อยลง เพราะให<ความสำคัญกับลูกมากกวVา นอกจากนี ้ยังพบวVาแมVทำงานบางคนประสบกับการทำงานที ่มี

ประสิทธิภาพลดลงและไมVทุVมเทแรงกายแรงใจให<กับการทำงานมากเหมือนกVอนมีลูก น่ันเปXนเพราะต<องจัดสรรเวลาท่ี

มีอยูVอยVางจำกัดไปดูแลลูกและทุVมเทแรงกายแรงใจให<กับการเลี้ยงลูกไปด<วย จากการสัมภาษณLเชิงลึก แมVทำงานทVาน

หน่ึงได<เลVาวVา 

“บริษัทมันเล็กก็ไม4ได6มีคู4แข4งมากมายในข6อหนึ่ง ข6อสองอีกประเด็นมาจากทางเราเอง เพราะว4าเราก็คงไม4

คิดที่จะไปแข4งกับใครแล6ว ด6วยความที่บอกว4า focus เรา shift เราก็เลยรู6สึกว4า ถ6าเค6าจะโตเร็วกว4า ก็ไป

เลย เพราะว4าเราก็ไม4พร6อมท่ีจะไปลุยขนาดน้ันแล6ว” 

(แม$ทำงาน สัมภาษณ0เชิงลึก) 
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อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาข<างต<น จะเห็นวVาการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงาน ไมVวVาจะในรูปแบบใดก็ตาม สVงผลกระทบ

ตVอผู<หญิงในหลาย ๆ ด<าน ทั้งในด<านจิตใจและอารมณL ด<านสังคม ความสัมพันธLตVอครอบครัวและสามี ด<านเศรษฐกิจ

และการเงิน แม<ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความคล<ายคลึงกันระหวVางกลุVมแมVทำงาน และกลุVมแมVที่ไมVได<ทำงาน แตVก็มี

องคLประกอบของผลกระทบท่ีแตกตVางกันเล็กน<อย  

แมVที่มีงานทำแตVต<องเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทำงานเนื่องจากมีบุตร ยังต<องเผชิญอุปสรรคอยูVบ<าง แตVได<รับ

ผลกระทบที่ตVางไปจากกลุVมที ่ออกจากงานมาเลี ้ยงลูกเต็มเวลา โดยพบวVา แมVกลุ Vมที ่เปลี ่ยนงานบางคนได<รับ

ผลกระทบในด<านเศรษฐกิจน<อยกวVากลุVมแมVที่ไมVได<ทำงาน เชVน เปลี่ยนมาทำงานใกล<บ<าน ทำให<ไมVต<องเดินทางไกล 

ลดคVาใช<จVายในการเดินทางลงได< รวมท้ังลดภาวะเครียดจากการจราจรด<วย ทำให<แมVกลุVมน้ีมีเวลาได<อยูVใกล<ชิดลูกมาก

ขึ้น รวมทั้งสามารถไปรับสVงลูกที่โรงเรียนได<สะดวกมากขึ้น จึงเปXนการรักษาสถานภาพทั้งการเลี้ยงครอบครัวและ

ความเปXนแมVไว<ได<อยVางสมดุล อยVางไรก็ตาม การเปลี่ยนที่ทำงานสำหรับบางกลุVม ก็ไมVได<ราบรื่น เพราะแมVบางคน

กลับพบกับป�ญหาในที่ทำงานใหมV ทำให<ต<องปรับตัวใหมV บางครั้งจึงเกิดภาวะเครียด ในขณะเดียวกัน ที่ทำงานใหมV  

ก็ให<คVาตอบแทนน<อยกวVาที่เดิม แตVแมVบางคนบอกวVา แม<คVาตอบแทนน<อยลง แตVแลกกับการไมVต<องเดินทางไกล               

ออกจากบ<านต้ังแตVลูกยังไมVต่ืนนอน พอกลับถึงบ<านลูกก็หลับแล<ว ก็นับเปXนความพอใจแล<ว  

ด<านเศรษฐกิจ เห็นได<ชัดวVาแมVทำงานมีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินมากกวVา เนื่องจากมีรายได<เปXน

ของตัวเองและสามารถจัดสรรรายได<ในการใช<จVายในครัวเรือน ใช<จVายสVวนตัว และการออมได<อยVางอิสระ ในขณะท่ี

แมVเต็มเวลาต<องพึ่งพาเงินจากสามีในกิจกรรมตVาง ๆ ในชีวิตประจำวัน หลายคนรู<สึกถูกจำกัดการใช<จVาย ไมVสามารถ

ใช<จVายในเร่ืองสVวนตัวได<อยVางสบายใจ หลายคนได<รับเงินจากสามีในการใช<จVายภายในครัวเรือนและการเล้ียงลูก 

เทVานั้น จนอาจไมVมีเงินออม ทำให<รู <สึกขาดความมั่นคงและอิสรภาพทางด<านการเงิน ผลกระทบด<านเศรษฐกิจ                  

ยังสVงผลให<สามีต<องทำงานมากขึ ้น และนานขึ ้นเพื ่อชดเชยที ่ภรรยาไมVได<ทำงาน เพราะต<องเลี ้ยงดูบุตร                     

(Tsuya, Bumpass & Choe,2000). ในด<านจิตใจและอารมณL แมVทำงานรู<สึกเหนื่อยและท<อที่ต<องทำงานไปด<วย 

เลี้ยงลูกไปด<วย และในบางครั้งรู<สึกผิดที่ไมVสามารถใช<เวลากับลูกได<เต็มที่ ในขณะที่แมVที่ไมVได<ทำงานบอกวVารู<สึก

ตนเองไมVมีคุณคVา เพราะไมVได<ทำงาน  แตVทั้งแมVทำงานและแมVเต็มเวลา ตVางก็มีความสุขกับทางเลือกของตนเอง              

โดยแมVทำงานรู<สึกภูมิใจที่สามารถทำงานและเลี้ยงลูกไปด<วยได< รู<สึกวVาตนเองเปXนที่นับถือของลูก ในขณะที่แมVเต็ม

เวลารู<สึกภูมิใจที่สามารถทุVมเทให<กับการเลี้ยงลูกได<เต็มที่และสามารถเลี้ยงลูกได<อยVางมีคุณภาพตามที่ตนเองต<องการ

ด<านความสัมพันธLกับสามีและครอบครัว แมVทำงานสVวนใหญVต<องรับบทบาททั้งการทำงานนอกบ<าน เลี้ยงลูก และ

ทำงานบ<าน หลายคนรู<สึกถึงความไมVเปXนธรรมในการแบVงงานกันทำเพราะสามีไมVชVวยแบVงเบาภาระการเลี้ยงลูกและ

การทำงานบ<าน สVงผลให<รู<สึกอึดอัดใจและมีความสัมพันธLในเชิงลบกับสามี ในตVางประเทศ พบวVา พVอที่ทำงานนอก

บ<าน มีแนวโน<มที่จะใช<เวลาสVวนใหญVทำงาน มากกวVาที่จะใช<เวลาดูแลลูก  แม<จะมีงานและความต<องการของ

ครอบครัวมากมาย แตVพVอที่ทำงานมักไมVคVอยตอบสนองความต<องการของครอบครัวเทVาที่ควร (Jeffery,2005)            

จึงควรมีระบบสนับสนุนพVอทำงานให<สามารถสร<างสมดุลชีวิตทำงานและครอบครัวเพื่อจะสามารถชVวยแบVงเบาภาระ

ของแมVที่ต<องแบกรับ ซึ่งจะชVวยลดความขัดแย<งได< สVวนแมVเต็มเวลาที่ไมVทำงานก็มีแนวโน<มวVาจะมีความสัมพันธLในเชิง

ลบกับสามีเชVนกัน เพราะเมื่อไมVได<ทำงานจึงไมVมีรายได< ต<องพึ่งพาเงินจากสามีในการใช<จVายในชีวิตประจำวัน และ

รู<สึกวVาสามีมีอำนาจเหนือกวVาทำให<รู<สึกด<อยคVา บางคร้ังรู<สึกวVาสามีไมVให<เกียรติ แตVก็ต<องจำทน  

แมVที่เคยออกจากงานหรือเปลี่ยนงาน มีลูกโตเข<าโรงเรียนแล<ว โดยป�จจุบันอาจจะมีงานทำ หรือไมVมีงานทำก็

ได< กลุVมแมVท่ีสามารถกลับไปทำงาน หรือปรับตัวโดยทำงานท่ีบ<าน เปXนกลุVมท่ีได<รับผลกระทบด<านตVางๆ น<อย แตVกลุVม
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ที่ยังคงอยูVบ<านโดยไมVมีงานทำ จะได<รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ด<านจิตใจ และป�ญหาความสัมพันธLในครอบครัวใน

ลักษณะเดียวกันกับแมVที่เลี้ยงลูกเต็มเวลา ในด<านบทบาทการเลี้ยงดูบุตร แมVกลุVมนี้บอกวVา มีความวิตกกังวลน<อยลง 

เพราะลูกโตแล<ว ทำให<มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้น และไมVเหนื่อยจากการดูแลใกล<ชิดเชVนตอนเปXนเด็กทารกและ      

เด็กเล็ก ๆ อยVางไรก็ตามแมVกลุVมนี้ ก็ให<ความสำคัญกับการปลูกฝ�งเรื่องตVาง ๆ และสVงเสริมพัฒนาการของบุตรในเรื่อง

การเรียนตVอไป ขณะเดียวกัน บางคนก็วางแผนจะกลับไปทำงานเพ่ือชVวยเหลือครอบครัว เพราะเมื ่อบุตรโต                       

จำเปXนจะต<องมีคVาใช<จVายเรื่องการศึกษามากขึ้น อยVางไรก็ตาม การหางานทำ ไมVได<เปXนเรื่องงVาย เพราะบางคนออก

จากงานมาหลายปn     

ด<านการทำงานและความก<าวหน<าในงาน แมVที่เคยเปลี่ยนงาน/ออกจากงานมาเลี้ยงบุตร ซึ่งต<องการกลับไป

ทำงานเมื่อบุตรโตแล<ว เผชิญความยากลำบากในการหางานใหมVจากหลายสาเหตุ เชVน อายุ การขาดประสบการณL

การทำงานเปXนเวลานาน การเลือกงานที่เหมาะสม เชVน งานที่ไมVต<องเดินทาง งานที่ไมVมีความกดดันสูง หรืองานที่ไมV

ต<องทำ OT เปXนต<น ดังนั้นแม<วVาผู<หญิงกลุVมนี้จะได<งานทำ ก็อาจจะไมVได<คVาตอบแทนที่ดี มีการศึกษาพบวVา พนักงาน

ประจำหญิงที ่ออกจากงานเมื ่อคลอดบุตร หากกลับเข<าทำงานใหมVจะได<รับคVาจ<างน<อยกวVาผู <หญิงที ่ไมVมีบุตร                     

(Joshi,Paci & Waldfogel,1999) เนื ่องจากขาดประสบการณLการทำงาน มีผลิตภาพต่ำ หรือถูกเลือกปฏิบัติ               

จากนายจ<าง (Budig& England,2001) ในทางกลับกัน แมVที่สามารถรักษาความตVอเนื่องในการจ<างงานไว<ได<จะได<รับ

คVาตอบแทนเชVนเดียวกับผู<หญิงที่ไมVมีบุตร แตVก็ไมVเทVากับผู<ชาย (Joshi,Paci, &Waldfogel,1999) นอกจากนี้แมVกลุVม

นี้อาจขาดโอกาสด<านความก<าวหน<าในหน<าที่การงาน เพราะจะต<องรักษาสมดุลระหวVางครอบครัว กับงานเพ่ือ

ประคับประคองทั้งสองเรื่องพร<อมกัน ทั้งนี้ ความก<าวหน<าในงานของผู<หญิงจึงต<องมาพร<อมกับความเข<าใจของ

สมาชิกในครอบครัวและแรงจูงใจของผู<หญิงเองด<วย (Mammen& Paxson,2000) การให<ความสำคัญกับบุตร

มากกวVาการทำงาน ทำให<แมVที่เคยเปลี่ยนงานและเคยเปXนแมVเต็มเวลาไมVรู<สึกทุVมเทให<กับการทำงานเหมือนเดิม            

และไมVได<รู<สึกอยากแขVงขันเพื่อความก<าวหน<าทางอาชีพการงานเชVนที่ผVานมา สVงผลให<หลายคนมีประสิทธิภาพการ

ทำงานลดลงเนื่องจากต<องแบVงเวลาให<กับการเลี้ยงลูกไปด<วย โดยเฉพาะในชVวงปnแรก ๆ อยVางไรก็ตาม แมVที่วางแผน

จะกลับไปทำงานตอนอายุ 35 มีแนวโน<มจะกลับไปทำงานในชVวงขวบปnแรกท่ีลูกอายุ 1 ขวบ ซ่ึงทำให<เห็นความมุVงม่ัน

ในงาน นอกจากนี้ ผู<หญิงที่ทำงานมานานทำให<ผู<หญิงได<รับเงินชดเชยสูงหากต<องออกจากงาน และชVวยเพิ่มโอกาสใน

การกลับไปทำงานหลังจากมีบุตรอีกด<วย (Desai,Waite,1991) หากที่ทำงานเปXนสVวนหนึ่งที่ชVวยให<ผู<หญิงสามารถ

รักษาสมดุลของงานกับครอบครัวได<จะชVวยลดความกดดันและความเครียดของผู<หญิงลงได< (Jeffery,2005)  
 

สรุปและขcอเสนอแนะ 

ป�จจุบัน การมีบุตรสVงผลให<เกิดการเปลี ่ยนแปลงตVอครอบครัวในหลากหลายมิติ รวมถึงด<านการทำงาน 

โดยเฉพาะตVอผู <หญิงที ่มักเปXนผู <ที ่มีบทบาทสำคัญและเปXนคนหลักในการดูแลบุตร ด<วยป�จจัยหลายประการ                    

ทำให<ผู <หญิงหลายคนต<องปรับเปลี ่ยนวิถีการทำงานในหลายรูปแบบ ไมVวVาจะเปXนการเปลี ่ยนสถานที ่ทำงาน              

การเปลี่ยนอาชีพ การเปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน การเปลี่ยนแปลงเหลVานี้ล<วนเกิดจากความต<องการสร<างสมดุล

ระหวVางการทำงานและการดูแลครอบครัว และมีแมVจำนวนไมVน<อยท่ีตัดสินใจลาออกจากงานเพ่ือจะสามารถดูแลบุตร

ได<เต็มท่ีและมีคุณภาพ  

การเปลี ่ยนแปลงวิถีการทำงาน ไมVวVาจะในรูปแบบใด ตVางสVงผลกระทบตVอชีวิตผู <หญิงในหลาย ๆ ด<าน                     

ทั้งด<านจิตใจและอารมณL ด<านการเงิน ความสัมพันธLกับครอบครัวและสามี และด<านการทำงาน และอาจสVงผลให<

ผู <หญิงที่มีบุตรแล<วอยูVในสภาวะที่เปราะบางได< ข<อเสนอแนะดังตVอไปนี้ อาจชVวยบรรเทาผลกระทบและความ



 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                                                   Journal of HR intelligence 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 22 

 

เปราะบางที่อาจเกิดขึ้นกับผู<หญิงเมื่อมีบุตรและมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงาน และเอื้อให<ผู<หญิงสามารถหาสมดุล

ระหวVางการทำงานและชีวิตครอบครัว สามารถทำงานและเล้ียงดูบุตรได<อยVางมีคุณภาพควบคูVกันไปได<  

1) สถานท่ีทำงานเพ่ิมความยืดหยุVนในการทำงานให<กับผู<ท่ีมีบุตร เชVน สามารถเลือกช่ัวโมงทำงานและ 

สถานที ่ทำงานที ่เหมาะสมได< เพื ่อให<สามารถรักษาสมดุลของการทำงานกับการดูแลบุตรและครอบครัวได<                    

หรือกำหนดเวลาทำงานให<สั้นลง เพื่อให<สามารถดูแลบุตรในชVวงที่ยังเล็กได<มากขึ้น รวมถึงการไมVต<องเดินทางไปท่ี

ทำงานด<วย  

2) ควรมีมาตรการลงทุนขยายสถานเลี้ยงเด็กให<ทั ่วถึงโดยเฉพาะในเขตเมือง และพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กให<ดีขึ้น ทั้งนี้ ต<องให<ครอบครัวที่รายได<น<อย-ปานกลาง สามารถเข<าถึงได< เพื่อเปXนตัว

ชVวยในการดูแลบุตรในขณะท่ีแมVไปทำงาน 

3) สนับสนุนให<หนVวยงานภาครัฐและเอกชนรับผู <ที ่เคยออกจากงานเนื ่องจากมีบุตรกลับเข<าทำงาน                     

โดยกำหนดแรงจูงใจ เชVน ลดหยVอนภาษี รวมทั้งมีมาตรการชVวยเหลือเพื่อไมVให<บุคคลดังกลVาวต<องลาออกจากงาน  

เพ่ือเล้ียงดูบุตร 
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