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บทคัดยอ 
การศึกษา เร่ืองผูบริหารสตรีกับการสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัวเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพดวยวิธีการเรื่องราวชีวิต เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับแนวทางการสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัว 

และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเร่ืองราวชีวิตจากตัวอยางที่คัดเลือกจาก

ขาราชการพลเรือนหญิงระดับ 9 ขึ้นไป ขาราชการกลาโหมชั้นยศนายพลหญิง รวมทั้งส้ิน 12 คน   

ขอคนพบสําคัญ คือ ผูบริหารหญิงที่ประสบความสําเร็จสามารถสรางความสมดุลระหวางการทํางาน

นอกบานกับภาระหนาที่งานบานและการดูแล  3 รูปแบบ คือ (1) จางลูกจางมาทํางานบานและการดูแลแทนตนเอง  

(2) ดําเนินการใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของตนเอง  และ (3) ชี้แจงใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจตอแบบแผนพฤติกรรมที่

เกิดขึ้น   ผลการศึกษานําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอองคการการทํางานและรัฐบาลเพื่อสรางการเปล่ียนแปลง

ในเชิงโครงสรางที่เอื้ออํานวยตอการสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัว 
 

คําสําคัญ : งานและครอบครัว  การสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัว 

 

ABSTRACT 
The study of “Women executives coping patterns toward reconciliation of work and family” is a 

qualitative research with the biographical approach. The lives of twelve women executives are 

considered in this study to identify coping patterns which contribute to reconcile the work and family.  

The women were selected among the Thai Government Level 9 Civil Executive and officers of the rank 

of general within the Thai Ministry of Defense.   

This study discovers some tactics and solutions employed by women to overcome some 

housework and care burdens while reaching their executive positions. There are 3 strategies that 

women executives coped with in order to balance between work and family. It, primarily, shows that 

women employ the homeworker. The study also discovers the tactic to be done depend on their 

conditions or circumstances. Lastly, this study indicates that women would have making clear about the 

activities in every day life to everyone of their families.  The results of this study can lead to policy 
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guidances to work organizations and government in order to make changes in the burdens which result 

in reconciliation of work and family. 
 

Keywords : Work and Family, Reconciliation of Work and Family  
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คํานํา 
บทบาททางเพศเปนบทบาทที่สําคัญของมนุษยในการกําหนดลักษณะการปฏิสัมพันธระหวางกันใน

สังคม บทบาทของผูหญิงที่สังคมกําหนดมาแตอดีตซึ่งถูกยอมรับและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับเปนอุปสรรค

ประการหนึ่งตอการออกไปทํางานนอกบานของผูหญิง กลาวคือ แตเดิมบทบาทของหญิงและชายแยกจากกันอยาง

ชัดเจน       ผูหญิงมีบทบาทสําคัญตอครอบครัว ดูแลชีวิตความเปนอยูแกสมาชิกภายในครอบครัว  ตางจากผูชายที่

มีบทบาทสําคัญในพื้นที่นอกบาน ซึ่งก็คือ บทบาทการออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว   

บทบาทที่ถูกกําหนดไวอยางตางกันชัดเจนดังกลาว ลวนถูกผลิตซ้ําสืบทอดตอเนื่องผานทางการอบรม

บมนิสัย ปลูกฝงเลี้ยงดู กอเกิดเปนภาพลักษณเฉพาะตัวของหญิงชาย  ตลอดจนเกิดเปนทัศนคติของสังคมตอทั้ง

ผูหญิงและผูชายดวย  สําหรับผูหญิงแลวสังคมยังใหความสําคัญกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูหญิงตอครอบครัว

วาตองมาเปนลําดับแรก  

เมื่อผูหญิงออกไปทํางานนอกบาน   สังคมก็ยังคงคาดหวังใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใน

ครอบครัวเปนบทบาทของผูหญิงอยูเชนเดิม   ไมวาจะเปนเรื่องการจัดเตรียมอาหาร การทําความสะอาด การดูแล

เด็กๆ และผูสูงอายุ  ดังนั้น ผูหญิงอาจประสบปญหาเรื่องเวลาที่ตองใชในการทําหนาที่ความรับผิดชอบของทั้ง

บทบาทการประกอบอาชีพและบทบาทการเปนแมบานใหสําเร็จลุลวง 

การดิ้นรนตอสูเพื่อสรางความสมดุลระหวางครอบครัวและงานยังคงเปนปญหาที่ยิ่งใหญสําหรับผูหญิง  

การที่ผูหญิงจะกาวล้ําออกไปในพื้นที่นอกบานเพื่อประกอบอาชีพ ขณะที่ยังคงตองแบกรับภาระงานของพื้นที่ใน

บานไวดวย จึงมิใชเร่ืองงายนักสําหรับผูหญิง 

บทความนี้ ตองการนําเสนอวิธีการที่ผูหญิงเมื่อประกอบอาชีพการงานวาตอบสนองตอภาระหนาที่

เกี่ยวกับงานบานและการดูแลตามที่สังคมมอบหมายใหอยางไร         ตลอดจนมุมมองของผูหญิงเกี่ยวกับงานบาน

และการดูแลวาเปนอุปสรรคหรือไมตอการออกไปทํางานนอกบาน    โดยเฉพาะผูหญิงที่ไดทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี

อาชีพการงานในตําแหนงระดับผูบริหารของหนวยงานภาครัฐไทย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  ศึกษาแนวทางการสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัวของผูบริหารหญิง  

2.  ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้ออํานวยตอการสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัว 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1. อุปกรณ 
1.  แบบศึกษาเอกสาร 

2.  แบบสัมภาษณปลายเปด 
 

2. วิธีการ 
 2.1  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยแนวทาง Biographical Approach  ที่ใชเร่ืองราวชีวิตใน

การศึกษาประสบการณเชิงการใหความหมายของกลุมเปาหมายที่ทําการวิจัย  
2.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรของการวิจัย ครั้งนี้ คือ ขาราชการพลเรือนหญิง ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป และขาราชการกลาโหม

หญิงชั้นยศนายพลหญิงขึ้นไป ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจงโดยไดกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารหญิง 

12 ตัวอยาง  
2.3  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.3.1  แบบศึกษาเอกสาร เปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารทาง 

วิชาการ ส่ิงตีพิมพตางๆ  

2.3.2  แบบสัมภาษณปลายเปด  เปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผูบริหารหญิงเกี่ยวกับภาระหนาที่ตอครอบครัววาเปนอุปสรรคตอการทํางานหรือไม  ในเหตุการณที่เปนอุปสรรค  มี

การตอบสนองตอเหตุการณที่เปนอุปสรรคอยางไร เปนตน    
 2.4  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณมาทําการวิเคราะห เพื่อคนหาแบบแผนการ

ประพฤติปฏิบัติที่มีความสอดคลองกันเชื่อมโยงกัน ซึ่งสะทอนผานทางประสบการณและมุมมองของกลุมผูบริหาร

หญิงที่เขาไปศึกษา ดวยการบรรยาย อธิบาย แลวสรุปเปนองคความรูใหมภายใตบริบทสังคมไทย  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

1.  ขอมูลสถานภาพของเอกสารและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ขอมูลพื้นฐานของเอกสาร 
 ขอมูลเอกสารที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งส้ิน  184 ฉบับ 

1.2.  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ผูบริหารสตรีที่เปนตัวอยางจะไดรับการปกปดชื่อ และตําแหนง โดยถอยคําที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร

สตรี ทั้ง 12 ทาน  ผูวิจัยจะใชนามแฝงในการนําเสนอ 
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ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูบริหารหญิง 

 
สังกัด ระดับ 

อายุ  
(ป) 

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

บุตร 
(คน) 

F 1 สํานักนายกรัฐมนตรี 9 54 ปริญญาโท สมรส 2 

F 2 สํานักนายกรัฐมนตรี 10 58 ปริญญาโท สมรส 2 

F 3 สํานักนายกรัฐมนตรี 10 59 ปริญญาโท โสด - 

F 4 กระทรวงกลาโหม นายพลหญิง 59 ปริญญาโท สมรส 3 

F 5 กระทรวงกลาโหม นายพลหญิง 58 ปริญญาโท สมรส 2 

F 6 กระทรวงกลาโหม นายพลหญิง 56 ปริญญาโท สมรส 1 

F 7 กระทรวงมหาดไทย 9 53 ปริญญาโท สมรส - 

F 8 กระทรวงศึกษาธิการ 9 53 ปริญญาเอก สมรส 1 

F 9 สํานักนายกรัฐมนตรี 9 52 ปริญญาโท โสด - 

F 10 สํานักนายกรัฐมนตรี 9 53 ปริญญาโท สมรส - 

F 11 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 10 57 ปริญญาโท สมรส 1 

F 12 กระทรวงศึกษาธิการ 9 57 กําลังศึกษาปริญญา

เอก 

สมรส 2 

 

2. งานบานและการดูแลกบังานนอกบาน 

2.1  ทัศนะตองานบานและการดูแลกับงานนอกบาน 

ผูบริหารหญิงสวนใหญ มีทัศนะวาภาระหนาที่ตาง ๆ ภายในบาน อาทิ การซักลาง ทําความสะอาด 

จัดหาอาหาร ดูแลเด็กและผูสูงอายุเปนงานของผูหญิง 

ผูบริหารหญิงที่ไดทําการศึกษาเหลานี้แสดงทัศนะตอการที่ตนเองมีความรับผิดชอบตองานบานและการ

ดูแล อาทิ  การซักลาง ทําความสะอาด จัดหาอาหาร ดูแลเด็กและผูสูงอายุ พรอม ๆ กับการออกไปทํางานนอกบาน 

แตกตางกันออกไปใน 2 แนวทาง  กลาวคือ    

ทัศนะในแนวทางแรก  คือ งานบานและการดูแลไมเปนอุปสรรคตอการออกไปทํางานนอกบาน (10 

ราย) ผูบริหารหญิงสวนใหญเห็นวาสามารถจัดการกับงานบานและการดูแลไดซึ่งพฤติกรรมที่ไดบอกเลาสะทอนถึง

การปรับแปลงแบบแผนพฤติกรรม เพื่อสามารถออกไปทํางานนอกบานไดอยางราบรื่น 

ทัศนะในแนวทางหลัง คือ  งานบานและการดูแลเปนอุปสรรคตอการออกไปทํางานนอกบาน (2 ราย)  

ดังทัศนะที่วา “มันไมถึงกับสาหัสเทาไหร...” “ตองเลี้ยงลูกและทํางาน แมรูสึกเหนื่อยแคไหน มันทําใหเราอดทน...

ชีวิตตองสู...” แสดงใหเห็นถึงการที่งานและครอบครัวแมเปนอุปสรรค แตยังไมถึงขั้นที่เกิดความขัดแยงจนมิอาจ

สรางความสมดุลตอกันได 

2.2  แบบแผนพฤติกรรมเกี่ยวกับงานบานและการดูแล 

ผูบริหารหญิงที่ไดทําการศึกษาเหลานี้ มีวิธีดําเนินการเกี่ยวกับงานบานและงานเกี่ยวกับการดูแลเพื่อ

สามารถออกไปทํางานนอกบานไดอยางราบแสดงถึงการปรับแปลงแบบแผนพฤติกรรมเกี่ยวกับงานบานและการ

ดูแล  จําแนกตามลักษณะงาน  2 ประเภท ไดแก  (1) งานบาน เชน งานซักลาง ทําความสะอาด จัดหาอาหาร และ

งานบานอื่น ๆ  (2) งานเกี่ยวกับการดูแล  ดังนี้ 
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งานบาน อันไดแก การซักลาง ทําความสะอาด และงานบานอื่น ๆ ผูบริหารหญิงมีวิธีประพฤติปฏิบัติตน

ในชีวิตประจําวัน อาทิ  การจางคนมาทํางานบานแทนตนเอง  งานจัดหาอาหารจะมุงที่ความสะดวกในแตละมื้อแต

ละวัน   “เร่ืองอาหารพี่ใชวิธีแวะซื้อกับขาวหรือแวะทานระหวางทางกลับบาน พวกเราแมลูกแวะทานกันตลอด

ทาง…”   “อาหารเลือกทําแตที่งาย ๆ และซื้อเอา…”     

งานเกี่ยวกับการดูแล 

ผูบริหารหญิงมีการดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุตร และผูสูงอายุใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของตนเองโดย

มุงเนนที่การบริหารเวลา การจัดการกับกิจกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวกับการดูแลดวยการขอความชวยเหลือจากบุคคล

รอบขาง เชน สามีและญาติพี่นอง การจางลูกจาง  
2.3  แบบแผนพฤติกรรมเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจําวัน  
การปรับตัวใหเขากับเงื่อนไข แสดงถึงการจัดการเกี่ยวกับวิถีปฏบิัติในชวีิตประจําวันใหเขากับเงื่อนไข

ของตนเองที่มี เชน การกําหนดวิธีการรับสงบตุรไปโรงเรียน และปรับเปล่ียนใหเหมาะสมเมื่อบุตรโตขึ้น การพาบุตร

ออกไปทําธุระนอกบานดวย การขอเขาเวรเฉพาะตอนกลางวัน การดูแลบุตรพรอมกบัทํางานที่นํากลับไปทําตอที่ 

บานการขออนุญาตกลับบานตามเวลาเลิกงานปกติ    

การชี้แจงใหบุตรเขาใจถึงภาระหนาที่การงานของมารดา และความจําเปนที่ตองประพฤติปฏิบัติตน

เชนนั้นนับวามีความสําคัญดวย “พี่เปนหัวหนาตองมาดูแลลูกนอง ลูกตองเขาใจ…”  “รอแมทํางานจนเสร็จ...ลูก ๆ

จะตองเขาใจและยอมรับ…”  “หากพี่มีประชุมชวงเย็นหลังเลิกงาน ลูกก็จะอานหนังสือรออยูที่หองทํางานของพี่ ลูกรู

ถึงความจําเปนของเราแลวไมทําตัวใหเปนปญหา เราก็ทํางานตามปกติไดแมจะกลับบานเย็นหนอย...”   

การทําความเขาใจกับสามีเพื่อใหยอมรับตอการที่ภรรยาออกไปทํางานนอกบาน “หากสามีไมเขาใจวา

ทํางานอะไรกันดึก  ๆ ดื่น  ๆ ก็จะมีปญหา…” การชี้แจงใหสามีเขาใจถึงความรับผิดชอบตอหนาที่การงานวาตอง

ทุมเททํางานจนค่ํามืด   “สามีเขาใจงานที่พี่ทําวาตองทุมเททํางานหนัก…” 
 
3. การแกปญหาความขัดแยงของบทบาทดวยการสรางความสมดุล 

ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาผูบริหารหญิงพยายามดําเนินการดวยแนวทางแกปญหาความ

ขัดแยงทางบทบาทตามตัวแบบของ Hall (1972, pp. 471-486) นับเปนวิธีการเอาชนะความไมเทาเทียมระหวาง

ชายและหญิงเกี่ยวกับบทบาททางเพศ  แนวทางที่ผูบริหารหญิงไดสรางความสมดุลระหวางการกระทําบทบาททั้ง

การประกอบอาชีพกับการเปนแมบานขณะเดียวกัน  ดังนี้ 

1.  การมุงเปล่ียนแปลงความคาดหมายทางบทบาทของผูอื่นที่มีตอบทบาทที่เธอสวมรับอยู ทั้งบทบาท

การทํางานนอกบานกับบทบาทการทํางานบานและการดูแล  ดังนี้ 

1.1  การลดกิจกรรมที่อยูภายใตบทบาทของงานบานและการดูแล  โดยบทบาทพื้นฐานก็ยังคงมี

อยู แตมีการใหความหมายใหมแกบทบาทในสวนของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบทบาทนั้น ๆ  รวมท้ังมีการตกลง

รวมกับคูบทบาท  อาทิเชน  งานเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารแกสมาชิกในครอบครัว มีเปล่ียนแปลงความ

คาดหมายทางบทบาทของสมาชิกในครอบครัว โดยลดกิจกรรมทําอาหารที่บานแลวซื้ออาหาร  รับประทานนอก

บาน  
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1.2  การสนับสนุนจากภายนอกชุดของบทบาท โดยตกลงกับผูที่ไมใชคูบทบาทใหเขามาชวยใน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทดวยการจายคาตอบแทนให  อาทิเชน  (1) งานเกี่ยวกับการทําความสะอาดบานและ

การซักลาง  ใชวิธีการจางลูกจาง  (2) งานเกี่ยวกับการดูแลเด็กและผูสูงอายุ  ใชวิธีการจางพี่เล้ียง 

1.3  การสนับสนุนจากภายในชุดของบทบาท โดยตกลงกับคูบทบาทหรือบุคคลที่อยูแวดลอมให

มาชวยในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาท โดยการเขามาชวยเหลือนั้นมาจากความ สัมพันธสวนบุคคลซึ่งไมมีการ

จายคาตอบแทนให อาทิเชน  (1) งานเกี่ยวกับการทําความสะอาดบานและซักลาง ใหสามีและลูก ๆ  ชวยทํา (2) 

งานเกี่ยวกับการดูแลเด็กและผูสูงอายุ  ใหสามี บิดา มารดา และญาติพี่นองชวยดูแล  หากประชุมเลิกเย็นจะให

ผูใตบังคับบัญชาชวยไปรับลูกที่โรงเรียน 

1.4  การแกปญหากับคูบทบาท โดยปรึกษากับคูบทบาทในเรื่องการใหความหมายใหมแก

บทบาท  ผลที่เกิดขึ้นจึงเปนการตกลงรวมกันในการเปลี่ยนแปลงความคาดหมายทางบทบาท เชน (1) การที่

ผูบริหารหญิงมีการพูดคุยและชี้แจงใหบุตรเขาใจถึงความจําเปนที่ตัวบุตรเองตองมารอมารดาที่ที่ทํางานในชวงเย็น  

การที่มารดาตองไปทํางานในวันหยุด (2) การที่ผูบริหารหญิงมีการพูดคุยกับสามีถึงหนาที่ความรับผิดชอบตองาน

ตําแหนงบริหารที่เธอตองทํางานหนักและทุมเทนอกเวลางาน ความจําเปนที่ตองเชาอพาทเมนทขางที่ทํางาน

เนื่องจากมีงานในความรับผิดชอบมาก (3) การที่ผูบริหารหญิงไดพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน เพื่อขอแลกเปลี่ยนการ

เขาเวรในเวลากลางคืนมาเปนการเขาเวรในเวลากลางวันขณะที่บุตรยังเล็ก  (4) การที่ผูบริหารหญิงขออนุญาต

ประธานในที่ประชุมเพื่อกลับบานตรงเวลา 

1.5  การผสานบทบาท โดยคูบทบาทจะตระหนักถึงการใหความหมายใหมแกบทบาท ซึ่งมีการ

แสดงบทบาทหลาย ๆ บทบาทพรอม ๆ กัน อาทิเชน (1) การที่ผูบริหารหญิงนํางานกลับมาทําที่บาน  การคิดงาน

ขณะดูแลบุตรที่บาน (2) การที่ผูบริหารหญิงออกไปทําธุระนอกบาน พรอมท้ังพาบุตรออกไปดวยกัน 

2. การมุงเปล่ียนแปลงความคาดหมายทางบทบาทของตัวเธอเองเกี่ยวกับบทบาทที่เธอสวมรับอยู  โดย

ไมมีการพูดคุย ตกลงกับคูบทบาทหรือผูอื่น  ความคาดหมายทางบทบาทของคูบทบาทหรือผูอื่นที่มีตอตัวเธอยังคง

ไมมีการเปล่ียนแปลง  ดังนี้ 

2.1  การพัฒนาทัศนคติใหมตอบทบาท ซึ่งจะชวยลดความคาดหมายทางบทบาทที่ขัดแยงกัน  

อาทิเชน การที่ผูบริหารหญิงบอกกับตนเองวาหากมีเวลาตนเองจะพยายามไปรับไปสงบุตรเพื่อไปเรียนพิเศษดวย

ตนเอง 

3. การมุงมีพฤติกรรมที่ตอบโตความขัดแยงทางบทบาท เพื่อใหความคาดหมายทางบทบาทตอทุก

บทบาทสําเร็จลุลวง  โดยการพยายามหาทางปองกันความขัดแยงจากการกระทํากิจกรรมทั้งหมดภายใตบทบาททุก

บทบาทที่สวมรับอยู ดังนี้ 

3.1  การวางแผนจัดตารางเวลา จัดระเบียบกิจกรรมตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพ โดยทําใหสามารถ

บรรลุความคาดหมายทางบทบาทได และทําใหการกระทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามบทบาทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิเชน (1) การที่ผูบริหารหญิง มีการจัดตารางเวลาการทํางานประจําวันของตนเองเพื่อใหทํางานสําเร็จลุลวง 

โดยเร็ว  (2) หากไมมีความจําเปนเรงดวนก็ไมนํางานกลับไปทําตอท่ีบาน 

3.2  การทํางานหนักขึ้น โดยมีการทุมเทเวลาและพลังงานใหแกการกระทําตามความคาดหมาย

ทางบทบาทไดครบทุกบทบาท  อาทิเชน การที่ผูบริหารหญิงพยายามทํางานทั้งงานนอกบานและงานบาน แมวา

รูสึกเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็จะบอกตนเองวาชีวิตตองสู 
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กลาวไดวา ผูบริหารหญิงสามารถเอาชนะความไมเทาเทียมระหวางชายและหญิงดวยการคลี่คลาย

ความขัดแยงทางบทบาททั้งการประกอบอาชีพกับบทบาทแมบาน โดยทําการเปลี่ยนแปลงความคาดหมายทาง

บทบาทของผูอื่นที่มีตอตัวเธอ  การเปลี่ยนแปลงความคาดหมายของตัวเธอเองตอบทบาทที่เธอสวมรับอยู    

ตลอดจนการพยายามปองกันความขัดแยงทางบทบาทที่อาจเกิดขึ้น  โดยเรียกวา “การสรางความสมดุลระหวาง

งานและครอบครัว” (Reconciliation of work and family) 

แนวทางการเปลี่ยนแปลงความคาดหมายทางบทบาทของผูอื่น เปนแนวทางที่ถูกผูบริหารหญิงใชมาก

ที่สุด แนวทางนี้ส่ิงสําคัญ คือ การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเฉพาะจากคูครองทั้งทางกําลังใจและการลง

มือกระทําการชวยเหลือ ซึ่งทําใหผูหญิงคลี่คลายปญหาความขัดแยงทางบทบาทโดยเกิดความสมดุลของบทบาท 

นับเปนแนวทางแกปญหาความขัดแยงทางบทบาทในระยะยาวไดดีกวาแนวทางอื่น (Hall, 1972, p. 484) ดวย

แนวทางนี้ รัฐบาลสามารถดําเนินการจัดเตรียมใหความชวยเหลือแกผูหญิงในรูปการจัดบริการดูแลเด็กและผูสูงอายุ  

การใหเงินเพื่อซื้อหาบริการดูแลเด็กและผูสูงอายุจากระบบตลาด  การดําเนินการของรัฐบาลลักษณะนี้  รัฐบาลจะ

อยูในฐานะผูสนับสนุนจากภายนอกชุดของบทบาท  
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
แบบแผนพฤติกรรมของผูบริหารหญิงเกี่ยวกับงานบานและการดูแล มี 3 รูปแบบ ดังนี้  

  1.  รูปแบบแรกเปนการจางลูกจางมาทํางานบานและการดูแลแทนตนเอง  

  2.  รูปแบบที่สองเปนการดําเนินการใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของตนเอง  

  3.  รูปแบบที่สามเปนการชี้แจงใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจตอแบบแผนพฤติกรรม  

แบบแผนที่ผูบริหารหญิงไดดําเนินการขางตน สะทอนถึงความพยายามสรางความสมดุลระหวางการ

กระทําบทบาททั้งการประกอบอาชีพกับการเปนแมบานขณะเดียวกัน  ผูบริหารหญิงสามารถสรางความสมดุล

ระหวางการทํางานนอกบานกับภาระหนาที่ตอครอบครัว  โดยมีการปรับแปลงแบบแผนพฤติกรรมตนเอง เพื่อให

สามารถรับผิดชอบตองานบานและการดูแลพรอม ๆ กับการออกไปทํางานนอกบานไดอยางราบรื่น  นับเปนความ

พยายามสรางความสมดุลระหวางสองพื้นที่ ทั้งงานนอกบานและในบานนั่นเอง (Private and Public Space)  

สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  องคการการทํางานและรัฐบาล ควรดําเนินการเปลี่ยนแปลงในเชิง

โครงสรางอันมุงเนนที่การสรางแบบแผนการปฏิบัติที่คํานึงถึงความเทาเทียมดวยการใหความหมายใหมตอบทบาททาง

เพศ  ดังนี้ 

องคการการทํางาน รัฐบาล 

(1)  จัดบริการดูแลเด็กในสถานประกอบการ    

(2)  การใหเงินสงเคราะหบุตรแกพนักงาน   

(3)  จัดโปรแกรมชั่วโมงทํางานที่ยืดหยุน 

(1)  นโยบายสวัสดิการสังคม เชน การจัด บริการสถาน

 ดูแลเด็กกอนวัยเรียน  การใหผูชายลาหยุดเพื่อชวย

 ดูแลบุตรหลังคลอด  

(4) จัดโปรแกรมฝกอบรมแกผูชาย เพื่อสรางความตระหนัก

 ตอการชวยแบงเบาภาระงานบานและการดูแลจาก

 ผูหญิง  

(2) การจัดหลักสูตรการศึกษาที่มุงเรื่องความเทาเทียม

 การใหความหมายใหมตอบทบาททางเพศแกทั้ง

 เด็กชายและเด็กหญิง 

(5) สรางวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนใหพนักงานปฏิบัติ

 ตอผูหญิงอยางเทาเทียมกับผูชาย  โดยผูบริหารของ

 องคการปฏิบัติเปนตัวอยาง   
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