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บทคัดยอ 

บทความเรื่อง การชวงชิงความหมาย “งานแมบาน” : กรณีศึกษาแรงงานแมบานในมหาวิทยาลัยราชภฎั
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลหรือเง่ือนไขของการเลือกที่จะมาเปนแมบานของกลุมแรงงาน
แมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (2) เพื่อศึกษาภาระหนาที่ของกลุมแรงงานแมบานท้ังในฐานะที่เปน 
“แมบานในบานตัวเอง” และ “แมบานของมหาวิทยาลัย” และ (3) เพื่อศึกษาการใหความหมายกับ “งานแมบาน” 
ของแมบานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พื้นที่ศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา 
(1) เหตุผล/เงื่อนไขของการกลายเปนแรงงานแมบานในกรณีศึกษาน้ี มีอยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรกอายุที่
สูงขึ้นกับระดับการศึกษาที่นอย ทําใหผูหญิงกลุมนี้เลือกนําเอาทักษะของการดูแลบานที่ตนมีมาใชในการประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ประการท่ีสอง พบวาแมเงินเดือนของแมบานจะไมมากนัก แตดวยขอจํากัดของอายุและ
การศึกษาของผูหญิงกลุมนี้ งานแมบานในมหาวิทยาลัยก็ถือวามีความมั่นคงอาชีพหน่ึง และประการท่ีสาม พบวา
บางกรณีเลือกมาเปนแมบานเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพเนื่องดวยปญหาสุขภาพบางประการเปนอุปสรรคตอ  
การทํางานรับจางอาชีพอื่น ๆ การทํางานเปนแมบานถือวาไมหนักมากนัก (2) ภาระหนาที่ของผูหญิงที่ทํางานเปน
แมบาน พบวาข้ึนอยูกับเง่ือนไขของสถานภาพของผูหญิง หากเปนผูหญิงที่มีครอบครัวและลูกแลว ผูหญิงกลุมนี้มี
ภาระหนาที่ตองทําทั้ง “งานบานในบาน” ตนเองในฐานะแมและเมีย และ “งานบานในมหาวิทยาลัย” ในฐานะ
ลูกจาง หากเห็นสาวโสดก็จะมีเฉพาะภาระ “งานบานในมหาวิทยาลัย” เทาน้ัน และ (3) การใหความหมายกับ  
“งานแมบาน” ของแรงงานพบวาแมบานใหความหมายอยางนอย 3 ประการคือ ประการแรก “เปนงานท่ีสุจริต”คือ 
มองงานที่ตนเองทําวาเปนงานที่สุจริตถึงรายไดจะนอยกวาการทํางานแบบอ่ืนและมีรายไดไมเหมาะสมกับงาน
แมบานท่ีทําแตก็เปนความภูมิใจและเปนอาชีพที่ตนไมคิดจะเปลี่ยนไปทํางานอยางอื่น เพราะงานแมบานจะมีเวลา
พักเปนบางชวง และตนไมเคยคิดที่จะดูถูกในงานของตนเองเลยถึงแมวาจะมีผลตอบรับจากคนอื่นท่ีมองงานของตน
วาเปนงานท่ีตอยต่ําและเงินเดือนนอย ประการที่สอง เปนงานท่ีใหความมั่นคงในชีวิต และประการที่สาม เปนงานท่ี
ทําใหพวกเธอพึ่งตนเองและจุนเจือครอบครัวไดในฐานะแมและเมีย  

 
คําสําคัญ : การใหความหมาย, งานแมบานและ มหาวิทยาลยัราชภัฎกําแพงเพชร 
 
บทนํา 

คุณจารุพันธ จิระรัชนิรมย ไดใหความหมายกับงานแมบานวา เปนอาชีพที่ใครหลายคนมองวางานหนัก 
เงินเดือนนอย แมแตคนอาชีพเดียวกันยังใหคํานิยามวา “กรรมกรหองแอร” และถูกมองขามจากคนจํานวนมากวา
เปนอาชีพไมมีเกียรติ ไมจําเปนตองใชความรูมาก แตแทจริงแลวใครจะรูวาน่ีแหละคืออาชีพที่มีเกียรติและสําคัญ
อยางมาก (จารุพันธ  จิระรัชนิรมย) ในขณะท่ีความตองการใชแรงงานแมบานเพ่ิมขึ้นไปพรอม ๆ กับการเติบโตของ

                                                           
1 เบญจวรรณ คําบุดดา, พณาวัน กันทะเมา, กัลยาดาร ดาษสินทว ีพชรพล สอนมี  
  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร. 
2 (อาจารยที่ปรึกษา) อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร. 
3 (อาจารยที่ปรึกษา) อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร. 



450   รายงานการประชุมวิชาการเครือขายนักศึกษาคณาจารยพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

ระหวางวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ภาคธุรกิจ จากการรวบรวมสถิติพบวา ปจจุบันนครฉงช่ิงมีบริษัทตัวแทนจัดหางานอาชีพแมบานที่ลงทะเบียนอยาง
ถูกตองจํานวนกวา 3,000 ราย และมีจํานวนแมบานที่เขาสมัครงานกับกลุมบริษัทเหลาน้ีประมาณ 250,000 คน  
ซึ่งหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ไดแก แมบาน พนักงานทําความสะอาด คนรับใช  เลี้ยงเด็กและดูแลคนชรา เปนตน 
เจาหนาที่รัฐบาลนครฉงช่ิง ใหขอมูลวา “ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของอาชีพแมบานเปนอยางมาก จึงสงเสริม
ใหเกิดการจัดตั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของกับอาชีพแมบานอยางเปนระบบ สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
อาชีพแมบาน ตลอดจนใหความรูการสรางและขยายสาขาในธุรกิจดังกลาว เพื่อกลายเปนอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกใน
สังคมยุคนี้” คาดการณไววาภายในป 2560 ภาครัฐจะสามารถผลิตบุคลากร “แมบานมืออาชีพ” ปอนเขาสู
ตลาดแรงงานในนครฉงช่ิงไดมากถึง 100,000 คน และจะสามารถสรางบริษัทจัดหางานแบรนด “แมบานเมดอินฉงช่ิง” 
ตามหัวเมืองใหญ ๆ เมืองละ 3 บริษัท และหัวเมืองรองเมืองละ 1 บริษัทสําหรับผูที่ตองการจางงาน “แมบาน”  
เพื่ออํานวยความสะดวกในงานบริการดานตาง ๆ สามารถติดตอผานบริษัทตัวแทนจัดหางานโดยตรง ผานทางเว็บ
ไซดของบริษัทหรือผานแอปพลิเคช่ัน “จางงานแมบาน” ทางโทรศัพทมือถือ โดยคาตอบแทนของแมบานในนคร 
ฉงช่ิงอยูระหวาง 1,500 -2,500 หยวน/คน/เดือน (ขึ้นอยูกับงานท่ีไดรับ) พรอมกับสวัสดิการดานที่พักและอาหาร 
(นครฉงช่ิง/ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู) 

สวนตลาดแรงงานอาชีพแมบานในไทยปจจุบันมีอัตราความตองการท่ีเพิ่มสงูข้ึน  เน่ืองจากรูปแบบการใช
ชีวิตของคนไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอน  รวมถึงจํานวนบุคลากรท่ีประกอบอาชีพแมบานมีนอยตอความ
ตองการของตลาดปจจุบันรูปแบบการใชชีวิตของคนไทยในกรุงเทพฯมีการเปลีย่นแปลงไปมากโดยเฉพาะเรื่องภายใน
บานสมัยกอน ครอบครัวสวนใหญผูเปนพอจะมีหนาที่ออกไปทํางานหารายไดใหกับครอบครัวสวนผูเปนแมจะมีใน
การจัดการเร่ืองภายในบานทั้งหมด อาทิ ทําความสะอาดบานและเลี้ยงดูแลลูก แตปจจุบันครอบครัวสวนใหญทั้ง  
ผูเปนพอ และแมจะออกไปทํางานหารายไดใหกับครอบครัว เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ,อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
และนโยบายของภาครัฐท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณตางๆในปจจุบันจากเหตุผลน้ีสงผลใหการจัดการภายในบานท่ีแต
กอนผูเปนแมจะจัดการนั้นไมมีคนทําหนาท่ีนี้ในครอบครัวอาชีพแมบาน และพี่เลี้ยงจึงเปนคําตอบท่ีเหมาะสมที่สุดใน
เหตุการณนี ้

ตลาดแรงงานในไทยปจจุบันประสบปญหาขาดแคลนคนงานหลายอัตรา โดยเฉพาะอาชีพแมบานที่
ปจจุบันความตองการของตลาดน้ันสูงมากเน่ืองจากแรงงานคนไทยไมนิยมทํางานแมบานเพราะแรงงานคนไทย  
สวนใหญคิดวา อาชีพนี้ไมมีอิสระตองอยูกับนายจางตลอดเวลา แตการทํางานในโรงงานหรืออาชีพท่ีมีเวลาเขา-ออก
ที่แนชัดนั้นจะมีอิสระมากกวาในขณะท่ีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานที่เขามาทํางานในไทย อาทิ พมา ลาวกัมพูชา 
และฟลิปปนส ไมมีทางเลือกในการหางานมากเทาแรงงานคนไทยทําใหเลือกท่ีจะประกอบอาชีพแมบานแรงงาน
เพื่อนบานที่เขามาทํางานอาชีพแมบาน และพ่ีเลี้ยงเด็กในมีอัตราเงินเดือนที่ดีมาก เพราะความตองการของตลาดท่ี
สูงขึ้นและอัตราเงินเดือนที่ไมสูงเทาเงินเดือนของแรงงานคนไทยแตถานายจางตองการแมบานจําเปนจริง ๆ หรือ
แบบเรงดวนแมบานหรือพี่เลี้ยงก็สามารถเสนอราคาคาบริการที่อัตราสูงขึ้นก็ได   ถึงแมนโยบายของภาครัฐที่
ชวยเหลือแรงงานเพ่ือนบานท่ีในเรื่องตาง ๆ อาทิ คาแรงข้ันตํ่า 300 บาท และประกันสังคมจากกฎหมายแรงงาน ทํา
ใหจํานวนแรงงานเพื่อนบานท่ีทําอาชีพแมบานเพิ่มขึ้นแตก็ยังไมพอตอความตองการของตลาดปจจุบันตลาดแรงงาน
ในอาชีพแมบานนั้นมีความตองการในตลาดมากเนื่องจากรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนไป ในขณะท่ีจํานวนแรงงาน
อาชีพแมบานที่เปนแรงงานจากเพ่ือนบานน้ันมีจํานวนท่ีไมเพียงพอตอความตองการตลาด (Ayasan, 2018) 

นอกจากนี้หนวยงานหรือองคกรทั้งภาครั ฐและเอกชนก็ตองการจางแรงงานแมบาน จะเห็นวา  
“งานแมบาน” กลายมาเปนอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่งที่เติบโตไปพรอมกับเศรษฐกิจในประเทศ กอใหเกิดการจางงาน
แรงงานหญิงขึ้นจํานวนมาก และเปดโอกาสใหผูหญิงบางกลุมเขามาทํางานในอาชีพน้ี บทความชิ้นน้ีสนใจศึกษาชีวิต
ของแรงงานแมบาน โดยเลือกศึกษากลุมแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร โดยมีประเด็นคําถามสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือขายนักศึกษาคณาจารยพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ ครั้งที่ 18 451 
“พลังสังคมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
ระหวางวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

คําถามในการศึกษา 
1.  เหตุผลและเงื่อนไขอะไรท่ีทําใหผูหญิงกลุมน้ีเลือกท่ีจะกลายเปนแรงงานแมบานในมหาวิทยาลัย 
2.  ภาระหนาท่ีของผูหญิงท่ีทํางานเปนแมบานเปนอยางไรบาง 
3.  แมบานมีการใหความหมายกับ “งานแมบาน” อยางไร 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาถึงเหตุผลและเง่ือนไขของการกลายมาเปนแมบานของกลุมแรงงานแมบานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  
2.  เพื่อศึกษาถึงภาระหนาที่ของกลุมแรงงานแมบานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3.  เพื่อศึกษาการใหความหมายกับงานแมบานของแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1.  ขอบเขตเน้ือหา 
ศึกษาเหตุผลและเง่ือนไขของการกลายเปนแรงงานแมบาน ภาระหนาท่ีของผูหญิงท่ีเปนแรงงานแมบาน 

และการใหความหมายกับงานแมบานของแรงงานแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. ขอบเขตเวลา 

2.1 การลงพื้นท่ีภาคสนามใชดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ตั้งแตเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 
2.2 เขียนรายงานผลการศึกษาในชวงเดือนตุลาคม 2561  

 
บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งอยูที่ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (กรมการฝกหัดครู) 
กระทรวงศึกษาธิการ กอนป พ.ศ. 2516 กรมการฝกหัดครูมีแผนการขยายการฝกหัดครูใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
กําหนดใหวิทยาลัยครูรับผิดชอบผลิตครูเขตละ 2 จังหวัด ตอมาในป พ.ศ. 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไดตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยใชที่ดิน สาธารณะทุงคอกวัวจํานวน 1,000 ไร และช้ือที่ดินเพิ่มเติมพื้นที่อีก
สวนหน่ึงราษฎรยกท่ีดิน ใหเพื่อสาธารณะจะเช่ือมตอถึงลําน้ําปงจํานวน 420 ไร ป 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให
กรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชรโดยสถาปนาขึ้นเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ . 2516 วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ตั้งอยูในเขตหมูบานวังยาง หมูที่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร อยูหางจากถนน
พหลโยธิน 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 421 ไร 58 ตารางวา 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงเหตุผลใดและเงื่อนไขใดท่ีเลือกมาทําอาชีพแมบาน 
2.  ไดทราบถึงภาระหนาท่ีของกลุมผูหญิงท่ีเปนแรงงานแมบาน 
3.  ไดทราบถึงการใหความหมายกับการทํางานแมบาน 

 

แนวคิด/ทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการทําวิจัยเรื่องการชวงชิงความหมาย “งานแมบาน”:กรณีศึกษาแรงงาน

แมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรคือแนวคิดแนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสต และแนวคิดสตรีนิยมสาย
วัฒนธรรม 
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ระหวางวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1. แนวสตรีนิยมสายมารกซิสต 
มารกกลาววาทรัพยสมบัติแรกท่ีเกิดขึ้นก็คือ ความเปนทาสที่มองไมเห็นในครอบครัว ทาสที่วานี้หมายถึง

ภรรยาและลูก ความเปนทาสในที่นี้ของมารกเพียงตองการวิเคราะหการจัดการทรัพยากรแรงงานในครัวเรือน
โดยรวม แนวคิดพื้นฐานของมารก สตรีนิยมสายมารกไดนํามาใชอธิบายสถานะของผูหญิง ขอเสนอท่ีวาเง่ือนไขทาง
วัตถุของชีวิตมนุษย เปนตัวกําหนดความสัมพันธดานอื่น ๆ ของมนุษยและเง่ือนไขทางวัตถุที่สําคัญที่สุดท่ีเปนตน
กําหนดคือ  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจจากแนวคิดนี้ทําใหสตรีนิยมสายน้ีใหความสนใจวิเคราะหเกี่ยวกับงานที่ผูหญิงทํา
เปนหลัก ทั้งที่เปนงานบานและงานอาชีพ เพราะมองวาเง่ือนไขทางเศรษฐกิจเปนตั วกําหนดท่ีสําคัญตอสภาพ 
ความเปนรองของผูหญิงที่เปนอยู ระบบทุนนิยมเปนระบบความสัมพันธของอํานาจที่ถูกกดขี่ขูดรีด ระบบผัวเดียว
เมียเดียวนี้ถูกใชบังคับกับฝายหญิงฝายเดียว  สวนฝายสามีก็ยังคงมีเมียหลายคนอยู และในครอบครัวแบบผัวเดียว
เมียเดียวนี้เองที่ทําใหสถานะของผูหญิงเลวรายมากข้ึน และเมื่อผูหญิงตัดสินใจหยาขาดจากสามีแลว นั่นแสดงวา 
ผูหญิงเชื่อมั่นในตัวเอง และไมตองพึ่งผูชายในทางเศรษฐกิจอีกตอไป (Sargent, 1981) 

2. แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) 
ในศตวรรษที่ 19 นับไดวาเปนการออกมาโตกับแนวคิดสตรีนิยมในยุคแหงการรูแจง (Enlightenment 

Feminism) เชนการสนับสนุนใหสตรีสามารถพ่ึงพาและปองกันตนเองได มิใชแคการมีชีวิตผานชีวิตของผูชายท่ีเปน
เจาของเธอ และไดเพิ่มเติมความสําคัญของการเติบโตทางอินทรีย Organic Growth ที่จะทําใหสามารถเติบโตทาง
ปญญาไดดวย การเติบโตนี้อาจทําไดโดยการแยกตัวผูหญิงออกจากสังคมชายเปนใหญ เพื่อใหพวกเธอไดสรางสังคม
ของพวกเธอขึ้นมาเอง คุณสมบัติของผูหญิงที่แตกตางจากผูชายน้ันกลายเปนพลังสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธระหวางมนุษยชาติจึงเปนกระแสทางทฤษฎีที่มุงคนควาเกี่ยวกับการสรางสรรควัฒนธรรมของผูหญิงที่
เปนเอกเทศ โดยไมเนนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ (สุชีรา  ตันชัยนันท, 2540 : 26) 

แนวคิดสตรีนิยมแบบวัฒนธรรมมองไปไกลกวาความมีเหตุผล หรือการมุงแกไขที่ตัวกฎหมาย แตกลับ
มองที่การถายเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมกับการปกครองแบบชายเปนใหญหรือที่เรียกวา ปตาธิปไตย 
(Patriarchy) มาเปนวัฒนธรรมและการปกครองที่ใหเพศหญิงเปนศูนยกลาง มุงมั่นท่ีจะรื้อฟนระบบสังคมตามที่เชื่อ
วาผูหญิงเปนใหญมากอนนั่นคือ ระบบมาตาธิปไตย (Matriarchy) เพราะการแกไขความไมเทาเทียมกันที ่
ตัวกฎหมายเปนเพียงการแกไขความไมเทาเทียมในระดับผิว ๆ เทานั้น หากแตการแกไขวัฒนธรรมอันเปนตัวกําหนด
ความคิดของสังคมนั้นจะเปนการสรางความเทาเทียมที่ยั่งยืนกวา จึงเนนคุณคาอันเกิดจากความเปนเพศแม เชน 
ความอาทร การมีน้ําใจ การไมเห็นแกตัว ซึ่งในสังคมที่ชายเปนใหญก็จะลดทัศนคติแบบผูหญิงลง แลวเชิดชูความ
เปนชายขึ้น กลุมนี้ไมไดเรียกรองใหผูหญิงตองมีบทบาทเปนนักการเมือง หรือใหผูหญิงมีบทบาทในทางสาธารณะแต
เรียกรองใหสังคมกลับมาใหคุณคา แกผูหญิงอยางที่ผูหญิงเปน เชน การทํางานบาน ซึงในความเปนจริงควรยกยอง
ผูหญิงที่ทํางานบาน ดังนั้นแนวคิดนี้จึงควรสรางหรือเปลี่ยนแปลงความหมายและคานิยมเกี่ยวกับลักษณะและ
บทบาทของผูหญิง 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากชายเปนใหญ ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ใชความรุนแรง การฆาฟนการนอง
เลือด และจบลงดวยความตายมาสูวัฒนธรรมแบบหญิงเปนใหญ เปนคูตรงขาม คือ เปนวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการให
กําเนิดการเลี้ยงดูและความออนหวาน ยอมทําใหสังคมเปนสังคมที่นาอยู และสงบสุขมากขึ้น 

นอกจากท่ีกลาวมาน้ี แนวคิดสตรีนิยมแบบวัฒนธรรม ยังมองวาศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต นิกาย
คาทอลิก และสังคม เปนสิ่งที่ กดข่ีสตรีเปนอยางมาก เพราะเปนการปลูกฝง ความคิดท่ีวา สติยอมเปนผูต่ํากวา ดอย
กวา มาทีหลัง และตองถูกควบคุม โดยชายตั้งแต พระคัมภีรไบเบิล ท่ีกลาววา ผูหญิงเปนคนแรกของโลกนั้น เกิดมา
จากซ่ีโครง ของชายคนแรก ท้ัง ๆ ที่ในไบเบ้ิล พระผูเปนเจาไดแสดงตน เปนทั้งเพศชายและเพศหญิง หรือแมกระท่ัง 
ในคัมภีร คาบาราของศาสนายิว การมองภาพลักษณ ของสตรีต่ํากวาบุรุษ ไปพ้ืนท่ีทางศาสนา เชนน้ีนําไป สูการวาง
สถานะ ของสตรี ใหเปนเพียงทรัพยสินของบุรุษ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

สัมภาษณแมบานแบบเชิงลึกการสุมตัวอยางอยางงายเปนการจับฉลากเปนวิธีการที่ผูทําวิจัยนึกถึงเพราะ
ในมหาวิทยาลัยมีจํานวนหลายตึกและแมบานยังทํางานกระจายตามตึกคงไมสะดวกถาจะไปสอบถามทั่วตามจํานวน
ตึกจึงทําการพันฉลากเพ่ือจับข้ึนมาใหครบตามจํานวนท่ีตองการ จํานวน 7 คน ท่ีมาจาก ตึกคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ใหม) ตึกองคการนักศึกษา ตึกโปรแกรมพลศึกษา (ใหม) ตึกคณะวิทยาศาสตร (ใหม) ตึกอาคารเรียน
รวม และตึกคณะคุรุศาสตร (ใหม) 

รูปแบบการศึกษา (Research Design) 
1.  การกําหนดประเด็นคําถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดย

ผูวิจยัใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการโดยการเตรียมแนวคําถามการสัมภาษณไวลวงหนา เพราะสามารถยืดหยุน 
และกระทําไดโดยงาย และมีความตอเนื่องของคําถาม สามารถเจาะลึก การตั้งแนวคําถามหลักไวกอนลวงหนาเปน
แบบกวาง ๆ เพื่อใหมีจุดยืนและประเด็นท่ีตอง สัมภาษณ ใชลักษณะคําถามแบบปลายเปด ไมมีการกําหนดหรือ
เรียงลําดับหัวขอคําถาม แตเปนการสนทนาแบบธรรมชาติ และไมสรางความอึดอัดแกผูถูกซักถาม  

2.  ใชการจดบันทึก โดยขออนุญาตผูใหขอมูลกอน เพื่อชวยใหสามารถเรียบเรียงความคิดในการนํามา
วิเคราะหผล นอกจากน้ียังชวยใหสรุปขอมูลไดเปนระยะ ๆ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา (Research Instrument/Tool)  
1. แบบสอบถามแบบเชิงลึก 
2. สมุดจดบันทึก 
3. ปากกา 
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
1.  ผูวิจัยไดแนะนําตัวกับกลุมตัวอยางแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อขอความรวมมือ

ในการสัมภาษณเก็บขอมูล 
2.  การเก็บขอมูลโดยใชแบบการสัมภาษณเชิงลึก โดยใหกลุมตัวอยางตอบคําถามตามท่ีกําหนดไว 
3.  ผูวิจัยไดเรียบเรียงขอมูลในการสัมภาษณเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
ศึกษาการสัมภาษณแบบเชิงลึกที่เกี่ยวกับการใหความหมายงานแมบาน ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยวิธี

เคราะหเชิงเน้ือหาพรรณนา และหลังจากท่ีไดขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาไดเรียบเรียงจากคําสัมภาษณ กอนสรุป
ความหมายเพื่ออธิบายสาเหตุและเช่ือมโยงขอมูล ที่เกิดข้ึนมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุป  

ขอจํากัดของการเขาถึงขอมูล 
ผูวิจัยพบวากลุมแมบานบางตึกไมสะดวกที่จะใหขอมูลกับทางผูวิจัย ทําใหผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูล

แรงงานแมบานไดครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย บทความช้ินน้ีจึงเปนเสียงสะทอนสวนหนึ่งของแรงงานแมบานเทานั้น 
 

ผลการวิจัย 
จากขอมูลผลการวิจัยจากกการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางแรงงานแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จํานวน 7 คน ตามสถานที่ตางๆ คือบริเวณ ตึกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ใหม) ตึกองคการ
นักศึกษา ตึกโปรแกรมวิชาพลศึกษา(ใหม) ตึกคณะวิทยาศาสตร(ใหม) ตึกอาคารเรียนรวม และตึกคณะคุรุศาสตร
(ใหม) 

1.  เหตุผลและเงื่อนไขของการกลายเปนแรงงานแมบานในกรณีศึกษานี้มีอยางนอย 3 ประการ
ดังตอไปน้ี 
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ระหวางวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1.1  อายุท่ีสูงขึ้นกับระดับการศึกษาที่นอยทําใหผูหญิงก็เอาทักษะการทํางานดูแลบานมาใชใน
การประกอบอาชีพนอกบาน 

ผูวิจัยพบวาแรงงานแมบานสวนใหญเปนแรงงานที่มีอายุคอนขางมาก ในขณะเดียวกันก็มีขอจํากัด
ในเรื่องระดับการศึกษาคือ มีระดับการศึกษานอย เง่ือนไขดังกลาวทําใหหางานรับจางอื่นคอนขางยาก ผูหญิงกลุมน้ี
จึงนําเอาทักษะของการทํางานบาน มาใชเพื่อเปนอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งงานแมบานเปนงานรับจางที่ไมตอง
อาศัยวุฒิการศึกษาสูงแตอาศัยทักษะการเอาใจใสทําความสะอาดสถานท่ีตาง ๆ ดังกรณี ปาหนอย (นามสมมุติ) อายุ 
53 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึกองคการนักศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบริเวรตึก 
ในตึก หองน้ําและรอบ ๆ เพราะทํางานแมบานหรือคนทําความสะอาด เปนงานท่ีหนักกวาปกติแตก็จะมีเวลาพักเปน
บางชวง เปนงานท่ีไมจํากัดวุฒิการศึกษาและอายุในการทํางาน 

หรืออยางในกรณีของปาพิณใจ (นามสมมุติ) อายุ 58 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําอยูตึกวิทยาศาสตร (ใหม) มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองนํ้า และเอาขยะไปท้ิง ท่ีเลือก
เปนงานสุดทายที่เลือกทําแตรูหรือไมวาแมบานก็ตองมีวิชาชีพ ตองเรียนรู ตองมีทักษะการทํางาน มีจิตวิทยาเขาใจ
นายจางมีความอดทนตออารมณ กับคนหลาย ๆ คนมีจิตใจที่เข็มแข็งและปรับตัว ปรับใจใหทนตอสภาพท่ีหนา
รังเกียจได มีความรูเรื่องเคมี ความปลอดภัยของการใชสารพิษ เพราะงานแมบานเปนท่ีหนักกวาปกติแตก็จะมีเวลา
พักบางบางชวง  

1.2  งานแมบานแมเงินนอยแตเปนงานที่คอนขางจะมั่นคง 
ผูวิจัยพบวาแรงงานแมบานบางรายใหเหตุผลวางานแมบานในมหาวิทยาลัยเปนงานที่คอนขาง

มั่นคงระดับหนึ่ง ดังที่ ปานอย (นามสมมติ) อายุ 51 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยู
ตึก 12 อาคารเรียนรวม ไดกําชับกับผูวิจัยวา อยานํารูปมาเผยแพรเพราะปาไดเลาวา มีลูกสาวและลูกสาวไดเรียนอยู
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแหงนี้ดวย เพราะลูกสาวไมพึ่งพอใจในอาชีพนี้เปนอยางมาก กลัววาเพื่อนของลูก
สาวรูแลวจะไมมีใครคบกับลูกสาวของตนจากการใหสัมภาษณของปานอยนั้น รูสึกไดวาสีหนา ทาทาง มีความนอย
เนื้อต่ําใจ ที่ปาไดทําอาชีพแมบานแตปาก็ไมเคยคิดที่จะลาออก เพราะมองวาเปนอาชีพที่มีความมั่นคงและสุจริต 
ถึงแมวาลูกสาวจะรูสึกไมพอใจ แตปาก็ยังคงทํางานอยูที่นี้ มีรายไดทุกวันและยังไดอยูใกลลูกสาวของตนเองอีกดวย 

1.3  เง่ือนไขเร่ืองสุขภาพ/การทํางานไมหนักมาก 
ปาดาว (นามสมมุติ) อายุ 51 ป มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองน้ําและรอบ ๆ ปาดาวได

ทํางานเปนแมบานมานานถึง 9 ป จากการไปสัมภาษณปาดาวนั้น มาสมัครงานเอง เน่ืองจากสามีปาดาวไดทํางานอยู
ตึกมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูแลว แตปาดาวไดมาทํางานท่ีตึกครุศาสตร (ใหม) ปาดาวบอกวาทํางานอยูที่นี้
เปนอาชีพท่ีมั่นคงและไดเงินทุกวัน ปามีโรคประจําตัว คือ โรคเลือดจาง เบาหวาน ความดัน จึงทําใหทํางานอาชีพอ่ืน
ที่หนักกวานี้ไมได และยังตองไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลทุก ๆ เดือน ท่ีโรงพยาบาลนัด 

ปาหนอย (นามสมมุติ)  อายุ 53 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึก
องคการนักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบริเวรตึก ในตึก หองน้ําและรอบ ๆ จากการสัมภาษณปาหนอยไดเขามาทํางาน
ที่นี้เนื่องจาก เมื่อกอนปาหนอยไดทํางานอยูโรงงานน้ําตาล แตที่ตองออกจากงานเปนเพราะปาหนอยเปนโรค
ประจําตัว คือ โรคภูมิแพ  จึงทําใหเปนอุปสรรคในการทํางานท่ีโรงน้ําตาลจึงไดลาออกจากงาน 

2.  ภาระหนาที่ของกลุมผูหญิงท่ีทํางานเปนแรงงานแมบาน 
2.1  งานในบานในฐานะแมและเมีย 
ผูวิจยัพบวาผูหญิงยังคงมีหนาท่ีหลักในการทํางานบานในบานของตัวเอง ไปพรอม ๆ กับรับผิดชอบ

งานแมบานในมหาวิทยาลัย อยางกรณีของ ปารุง (นามสมมุติ) อายุ 43 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําอยูตึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณช้ัน  1 และช้ัน 2 ของตึก  
ในสวนท่ีปาดีไดรับผิดชอบนั้นคือจะดูแลเกี่ยวกับการยืมของในคณะ เชน ผารองโตะ แกว ชอน ซอม และอื่น ๆ อีก
มากมาย และปายังทําหนาที่ทําความสะอาดบริเวณที่ใกลเคียงหลังจากที่ทํางานท่ีตึกที่ปาไดรับผิดชอบเสร็จแลว  
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ปารุงตองกลับมาทํางานบานตอแตปารุงนั้นยังดีที่สามีของปาชวยกันทํางานบาน สวนของปารุงหุงขาว สวนสามีของ
ปานัน้ กวาดบาน ถูบาน และกรอกนํ้า  จึงทําใหแบงเบาภาระของกันและกันได 

ผูหญิงจะมีภาระมากขึ้นหรือยุงยากกับการจัดการเวลาท้ังเพื่องานในบานและงานนอกบาน ก็คือ 
กรณีผูหญิงที่มีลูกเล็ก ดังกรณีของพี่น้ํา (นามสมมุติ) อายุ 28 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําอยูตึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบ น้ันคือจะดูแลเกี่ยวกับการยืมของในคณะ เชน 
ผารองโตะ แกว ชอน ซอม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย และพี่น้ํายังทําหนาที่ทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ตึกมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรหลังจากที่ทํางานท่ีตึก ที่พี่น้ําไดรับผิดชอบเสร็จแลว พี่น้ําตองกลับไปรับลูกท่ีฝากไวกับพอแมและมา
ทํางานบานตอ คือ ทํากับขาว หุงขาว ทําความสะอาดบานตาง ๆ และกลับไปเอาลูกอาบนํ้า ปอนขาว การจัดสรรเวลา
ของพี่น้ําจึงตองละเอียดกวาแมบานคนอื่น ๆ เพราะพ่ีน้ํานั้นมีลูกนอย กอนออกมาทํางานที่ตึกมนุษยศาสตรนั้น พี่น้ํา
ตองตื่นแตเชาเพ่ือมาหุงหาอาหารท้ังของสามี และของลูกนอย ตอนเชาตองปอนขาวลูก และเอาลูกไปฝากเลี้ยงกับ
พอแมกอนออกมาทํางานน้ันเอง 

2.2 งานนอกบานในฐานะแรงงานแมบาน / หรือลูกจาง 
ปาสม (นามสมมุติ) อายุ 42 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึก

โปรแกรมพลศึกษา (ใหม) มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองน้ํา และเอาขยะไปท้ิง เพราะงานแมบานเปนที่
หนักกวาปกติแตก็จะมีเวลาพักบางบางชวง เวลาการทํางานของปาสมเขางานเวลา 06.00 น. เวลาเลิกงาน 16.00 น. 
หนาท่ีของปาสมไดทําแตกตางจากแมบานคนอื่นจึงทําใหมีรายไดในแตละเดือนตกเดือนละ 7,000 บาทตอเดือน 

ปาดาว (นามสมมุติ) อายุ 51 ป มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองน้ําและรอบ  ๆ อาชีพ
แมบานเปนอาชีพที่ใครก็มองวาต่ํา แตปาเขาก็ไมเคยสนใจคําพูดพวกนั้นเลย เพราะเปนอาชีพที่สุจริต ถึงรายไดจะ
นอยกวาการทํางานแบบอื่นเพราะทํางานแมบานหรือคนทําความสะอาด เปนงานท่ีหนักกวาปกติแตก็จะมีเวลาพัก
เปนบางชวง เวลาทํางานของอาชีพนี้ เขางานเวลา 05.00 น. เวลาเลิกงาน 17.00 น. มีรายไดตกเดือนละ 7,530 
บาทตอเดือน 

3.  การชวงชิงความหมาย “งานแมบาน” ของแรงงาน 
3.1 “งานแมบาน” ในฐานะท่ีเปนงานที่สุจริตและนาภาคภูมิใจ 
แมบานสวนใหญกลาวตรงกันวาตนมอง “งานแมบาน” วาเปนงานที่สุจริต ดังกรณี  พี่น้ํ า  

(นามสมมุติ) อายุ 28 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึกคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พี่น้ํามองวาอาชีพแมบานนั้นเปนอาชีพที่สุจริตถึงแมรายไดจะนอยแตพ่ีน้ําก็ภูมิใจในอาชีพนี้และไม
คิดที่จะเปลี่ยนไปทําอาชีพอ่ืน 

ปาสม (นามสมมุติ) อายุ 42 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึก
โปรแกรมพลศึกษา (ใหม) มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองน้ํา มองวาอาชีพของเปนตนเปนอาชีพที่สุจริต 
ถึงรายไดจะนอยกวาการทํางานแบบอ่ืนแตปาสมก็ไมคิดจะเปลี่ยนอาชีพท่ีทําอยูรายไดอาจจะไมเหมาะสมกับงานท่ี
ทํา เพราะงานแมบานเปนท่ีหนักกวาปกติแตก็จะมีเวลาพักบางบางชวง 

ปาพิณใจ (นามสมมุติ) อายุ 58 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึก
วิทยาศาสตร (ใหม) มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองน้ํา ปาพิณใจไมเคยมองวาอาชีพของตนเปนอาชีพที่
ตอยตํ่า มองวาอาชีพของเปนตนเปนอาชีพท่ีสุจริต ถึงรายไดจะนอยกวาการทํางานแบบอ่ืนแตปาพิณใจก็ไมคิดจะ
เปลี่ยนอาชีพที่ทําอยูรายไดอาจจะไมเหมาะสมกับงานที่ทํา เพราะงานแมบานเปนที่หนักกวาปกติแตก็จะมีเวลาพัก
บางบางชวง 

ปานอย (นามสมมติ) อายุ 51 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึก12 
อาคารเรียนรวม มีหนาท่ีรับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองนํ้าและรอบ ๆ อาชีพแมบานเปนอาชีพท่ีใคร ๆ ก็มองวาต่ํา
ตอย แตปานอยก็ไมเคยสนใจคําพูดพวกนั้นเลย เพราะเปนอาชีพท่ีสุจริต ถึงรายไดจะนอยกวาการทํางานแบบอื่น 
แตก็เปนความภูมิใจและเปนอาชีพท่ีปานอยไมคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพ 
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3.2 “งานแมบาน” ในฐานะท่ีเปนโอกาสในการทํางานที่มีความมั่นคง 
ดวยเง่ือนไขขอจํากัดของอายุและระดับการศึกษา ทําใหแรงงานแมบานบางรายมองวางานแมบาน

ถือเปนโอกาสในการทํางานที่มั่นคงอาชีพหนึ่ง ถึงแมจะถูกมองจากคนรอบขาง และบางรายไมไดรับการยอมรับจาก
คนในครอบครัวของตนเอง อยางกรณีของแรงงานแมบานบางรายที่ลูกสาวของตนเองซึ่งศึกษาอยูในสถานศึกษา
เดียวกับที่ตนทํางานเปนแมบาน ไมตองการใหคนทราบวาตนเปนแมของเธอ อยางกรณีของปานอย (นามสมมติ) 
อายุ 51 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึก 12 อาคารเรียนรวม มีหนาที่รับผิดชอบ
บริเวณตึก ในตึก หองน้ําและรอบ ๆ ปานอยไดกําชับกบัพวกเราวา อยานํารูปมาเผยแพรเพราะปาไดเลาวา มีลูกสาว
และลูกสาวไดเรียนอยูมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแหงน้ีดวย เพราะลูกสาวไมพึ่งพอใจในอาชีพนี้เปนอยางมาก 
กลัววาเพื่อนของลูกสาวรูแลวจะไมมีใครคบกับลูกสาวของตน จากการใหสัมภาษณของปานอยนั้น รูสึกไดวาสีหนา 
ทาทาง มีความนอยเนื้อต่ําใจ ที่ปาไดทําอาชีพแมบาน แตปาก็ไมเคยคิดที่จะลาออก เพราะเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
และสุจริต ถึงแมวาลูกสาวจะรูสึกไมพอใจ แตปาก็ยังคงทํางานอยูที่นี้ มี รายไดทุกวันและยังไดอยูใกลลูกสาวของ
ตนเองอีกดวย 

3.3  “งานแมบาน” ในฐานะเปนงานท่ีทําใหผูหญิงพ่ึงตนเองไดและจุนเจือครอบครัวในฐานะ
แมและเมีย 

ในประเด็นนี้ทําใหเห็นวา “งานแมบาน” ไดถูกใหความหมายวาเปนงานที่ทําใหผูหญิงสามารถ
พึ่งตนเองและจุนเจือครอบครัวไดในฐานะแมและเมีย ดังกรณขีองปาหนอย (นามสมมุติ) อาย ุ53 ป เปนแมบานอยูท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําอยูตึกองคการนักศึกษามีหนาที่รับผดิชอบริเวรตึก ในตึก หองนํ้าและรอบ ๆ 
ทํางานเริ่มแรกนั้นไดเงินเดือนแค 6,790 บาท โดยเฉลี่ยตกวันละ 226.33 บาท จากท่ีเฉลี่ยแลวยังไมถึงคาแรงขั้นตํ่า
เลย แมจะไดเงินเดือนคอนขางนอย แตปาก็บอกวา อาชีพแมบานไดทําใหตนไดนําเงินที่ไดนั้นไปเลี้ยงดูหลานและ
ครอบครัว หลังจากเลิกงานแลวปาหนอยตองรีบกลับไปรับหลานกลับบาน และตองไปทํางานบาน หุงหาอาหาร
ใหกับสามี ปาหนอยรับผิดชอบทุกอยาง เชน ทํางานบานเอง จัดการเรื่องเงิน คาใชจายในบาน 

กรณีของปาพิณใจ (นามสมมุติ) อายุ 58 ป เปนแมบานอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําอยูตึกวิทยาศาสตร (ใหม) มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก หองนํ้า ปาพิณใจไดทํางานเปนแมบานมานาน
ถึง 13 ป จากการไปสัมภาษณปาพิณใจนั้น กอนหนานั้นทําขนมขาย แตรายไดในการเลี้ยงดูไมพอจุนเจือครอบครัว
เพราะบานปาพิณใจน้ันมีคนอยูถึง 6 คน และปาพิณใจตองรับภาระสงเสียลูกใหเรียนหนังสือใหสูง จึงทําใหตองมา
สมัครงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร งานแมบานจึงเปนงานท่ีทําใหปาพิณสามารถนําเงินไปสงเสียลูกท่ีกําลัง
เรียนอยูได  

 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยพบวา (1) เหตุผล/เงื่อนไขของการกลายเปนแรงงานแมบานในกรณีศึกษาน้ี มีอยางนอย 

3 ประการ คือ ประการแรกอายุที่สูงข้ึนกับระดับการศึกษาที่นอย ทําใหผูหญิงกลุมนี้เลือกนําเอาทักษะของการดูแล
บานที่ตนมีมาใชในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ประการท่ีสอง พบวาแมเงินเดือนของแมบานจะไมมากนัก 
แตดวยขอจํากัดของอายุและการศึกษาของผูหญิงกลุมนี้ งานแมบานในมหาวิทยาลัยก็ถือวามีความมั่นคงอาชีพหนึ่ง 
และ ประการที่สาม พบวาบางกรณีเลือกมาเปนแมบานเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพเน่ืองดวยปญหาสุขภาพบาง
ประการเปนอุปสรรคตอการทํางานรับจางอาชีพอื่น ๆ การทํางานเปนแมบานถือวาไมหนักมากนัก (2) ภาระหนาที่
ของผูหญิงท่ีทํางานเปนแมบาน พบวาข้ึนอยูกับเงื่อนไขของสถานภาพของผูหญิง หากเปนผูหญิงท่ีมีครอบครัวและลกู
แลว ผูหญิงกลุมนี้มีภาระหนาที่ตองทําทั้ง “งานบานในบาน” ตนเองในฐานะแมและเมีย และ “งานบานใน
มหาวิทยาลัย” ในฐานะลูกจาง หากเห็นสาวโสดก็จะมีเฉพาะภาระ “งานบานในมหาวิทยาลัย” เทานั้น และ  
(3) การใหความหมายกับ “งานแมบาน” ของแรงงานพบวาแมบานใหความหมายอยางนอย 3 ประการคือ ประการแรก 
“เปนงานที่สุจริต”คือ มองงานที่ตนเองทําวาเปนงานที่สุจริตถึงรายไดจะนอยกวาการทํางานแบบอื่นและมีรายได 
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ไมเหมาะสมกับงานแมบานท่ีทําแตก็เปนความภูมิใจและเปนอาชีพท่ีตนไมคิดจะเปลี่ยนไปทํางานอยางอ่ืน เพราะงาน
แมบานจะมีเวลาพักเปนบางชวง และตนไมเคยคิดท่ีจะดูถูกในงานของตนเองเลยถึงแมวาจะมีผลตอบรับจากคนอื่นที่
มองงานของตนวาเปนงานท่ีตอยต่ําและเงินเดือนนอย ประการที่สอง เปนงานท่ีใหความมั่นคงในชีวิต และประการท่ี
สาม เปนงานท่ีทําใหพวกเธอพึ่งตนเองและจุนเจือครอบครัวไดในฐานะแมและเมีย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ขอคนพบจากการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1.  เงื่อนไขของการกลายเปนแรงงานแมบานเกิดข้ึนพรอมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ

ที่กอใหเกิดความตองการแรงงานที่เขามาทําหนาที่ดูแลความสะอาดของสถานที่ ทําใหกลุมผูหญิงโดยเฉพาะกลุมที่มี
อายุ 40-60 ป ซึ่งถือวาอายุมากในขณะที่การศึกษาของผูหญิงในสมัยนั้นคอนขางนอยเปนขอจํากัดในการทํางาน
รับจางอื่นๆ ประกอบกับงานแมบานซึ่งเปนงานประจําที่มีรายไดเปนเดือนก็ถือวามั่นคงระดับหนึ่งสําหรับผูหญิงที่มี
ขอจํากัดดานอายุและวุฒิการศึกษา นอกจากนี้งานแมบานยังเปดโอกาสใหกับกลุมผูหญิงบางรายท่ีอาจจะมีปญหา
เรื่องสุภาพสามารถเขามาทําได ดังกรณีของแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมาสมัครงานแมบานเพราะ
แมบานบางคนนั้นเคยประสบกับการวางงาน ตกงาน และมีโรคประจําตัวรวมท้ั งการใชจายเงินในครอบครัวไม
เพียงพอ  

2.  แมวาอาชีพแมบานมักถูกมองจากคนภายนอกวาเปนอาชีพใชแรงงานระดับลางและเงินเดือน
คอนขางนอยแตงานศึกษาพบวา แรงงานแมบานในกรณีศึกษาน้ีไดใหนิยามความหมายของงานแมบานไปในทางบวก 
โดยที่แมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมองงานของตนเองวาเปนงานที่สุจริต ถึงรายไดจะนอยกวาการ
ทํางานแบบอ่ืนและมีรายไดไมเหมาะสมกับงานแมบานที่ทําแตก็เปนความภูมิใจและเปนอาชีพที่ตนไมคิดจะ
เปลี่ยนไปทํางานอยางอื่น เพราะงานแมบานเปนงานท่ีหนักกวางานอ่ืนแตก็มีเวลาพักเปนบางชวงและตนไมเคยคิดที่
จะดูถูกในงานของตนเองเลย 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

จากการศึกษาการชวงชิงความหมาย “งานแมบาน” : กรณีศึกษาแรงงานแมบานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มีขอเสนอแนะและสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงไดดังนี้ 

1. การสงเสริมในทางดานการศึกษาใหความรูและสามารถนําความรูความสามารถไปตอยอดและมี
หนาท่ีการงานท่ีดีขึ้น 

2. การสงเสริมเก่ียวกับเรื่องของสุขภาพและการดูแลตัวเองท้ังทางดานสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง
เขมแข็ง 
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