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การแบ่งแยกแรงงานระหว่างเพศของงานบ้านและงานดูแล :  

กรณีศึกษาความเท่าเทียมระหว่างเพศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

Gender Division of Housework and Care :  

A Case Study of Gender Equality of Kasetsart University Undergraduate Students 
 

โชติมา  แก้วกอง1 

 Chotima Kaewkong1 

 
บทคัดย่อ 

บทความเร่ือง “การแบง่แยกแรงงานระหว่างเพศของงานบ้านและงานดแูล : กรณีศึกษาความเท่าเทียมระหว่าง

เพศของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”  มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัทศันคติของนิสิตระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ต่อการแบ่งงานกนัทําสําหรับงานบ้านและงานดแูล และ 2) ให้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายท่ีเอือ้อํานวยตอ่การออกไปทํางานนอกบ้านของสตรี  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้คือ นิสิตระดบัปริญญา

ตรีภาคปกติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จํานวน 15,574 คน (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554)  

กําหนดขนาดตวัอยา่งจากสตูรของ Taro Yamane (1967) ท่ีความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึน้ (e) เท่ากบั 5% บนความ

เช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดตวัอยา่ง ทัง้สิน้  390 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วิจยัครัง้นี ้คือ  ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ข้อค้นพบสําคญั คือ งานบ้านและงานดแูลท่ีนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ทําครัง้แรกเป็น

สว่นใหญ่  คือ งานทําความสะอาดบ้าน  โดยผู้ ฝึกหดัให้นิสิตทํางานบ้านและงานดแูลครัง้แรก สว่นใหญ่  คือ มารดา  ใน

สว่นของทศันคติตอ่การแบง่งานกนัทําสาํหรับงานบ้านและงานดแูลระหว่างภรรยาและสามี  นิสิตสว่นใหญ่แสดงทศันคติ

ระดบัมากในประเด็นการแบง่ปันงานบ้านและงานดแูลให้เทา่กนัระหวา่งภรรยาและสามี (Mean = 3.84, S.D.= 0.942) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ นโยบายท่ีมีมมุมองเชิงบทบาทท่ีให้ความสนใจกบัการท่ีสตรีต้องเผชิญกบับทบาท 2 

ด้าน (Dual role) นัน่คือ บทบาทความรับผิดชอบต่องานในบ้านและบทบาทการออกไปทํางานนอกบ้าน ดงันัน้ นโยบาย

สวสัดิการสงัคมท่ีเป็นมิตรกับสตรีจะต้องมุ่งเน้นท่ีการจัดการกับทัง้สองบทบาท อาทิเช่น การให้บริการเลีย้งดูเด็กอ่อน 

(Nurseries) การดแูลเด็กหลงักลบัจากโรงเรียน (After-school care) การให้ความยืดหยุ่นต่อช่วงเวลาท่ีทํางาน (Working 

on a flexitime) เป็นต้น สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยเอือ้อํานวยให้สตรีสามารถผนวกรวมทัง้ภาระงานภายในบ้านและงานนอกบ้านได้   

 
คาํสาํคัญ :  การแบง่แยกแรงงานระหวา่งเพศของงานบ้านและงานดแูล  

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) to investigate the attitude toward gender division of housework 

and care of Kasetsart University undergraduate students and 2) to propose the policy suggestion to enhance 

the women to go to the workplace. The population were 15,574 undergraduate students of Kasetsart 

                                                           
1  โครงการจดัตัง้สายวิชาสงัคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
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University in 2011. The sample size was calculated from Yamane (1967: 886). The stratified random sampling 

technique was used and the samples consisted of 390 undergraduate students. A questionnaire was used as 

a tool for studying. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

The research results found that 1) housework and care that the undergraduate students learned to 

do at first time was cleaning the house and they learned to do from their mothers, the undergraduate students’  

attitude toward gender division of housework and care between wife and husband was at a high level (Mean 

= 3.84, S.D.= 0.942), and 2) the social welfare policy to enhance the women to go to the workplace should 

concern the area of dual role of the women; the earner role as well as care-giving role; in order to help them to 

manage and to balance their both roles such as nurseries service, after-school care, working on a flexitime. 

 
Key word   : gender division of housework and care 

E-mail       : chotimak@hotmail.com 

 

บทนํา 

งานบ้าน ในสงัคมมกัจะถูกพิจารณาว่าเป็นงานของแม่บ้าน หรือเป็นภาระหน้าท่ีของผู้หญิงโดยเฉพาะ 

การแบ่งงานระหวา่งเพศตัง้แตส่งัคมยุคโบราณ ผู้ชายจะเป็นฝ่ายท่ีต้องออกจากบ้านไปล่าสตัว์มาเป็นอาหาร งาน

ของผู้ ชายจึงต้องใช้พละกําลงั ความแข็งแรงทางร่างกาย ขณะท่ีผู้หญิงเป็นฝ่ายท่ีต้องอยู่บ้านรับผิดชอบงานใน

ครัวเรือน การเลีย้งดใูห้นมบตุรอยู่ท่ีบ้าน การเพาะปลกูพืช การเลีย้งสตัว์เลีย้งตา่งๆ งานของผู้หญิง จงึเป็นงานท่ีไม่

ต้องใช้พละกําลงั ความแข็งแรงทางร่างกายเหมือนกบังานของผู้ชาย  

ปัจจบุนั ผู้ชายเข้ามารับผิดชอบตอ่ภาระหน้าท่ีของงานบ้านมากขึน้ โดยช่วยเหลือผู้หญิง  แต่ภาระหน้าท่ี

หลกัก็ยงัคงเป็นของผู้หญิง (Biernat & Wortman, 1991; Coltrane, 2000 quoted in Sourabh, p. 925) ผู้หญิงไม่

เพียงแต่รับผิดชอบงานบ้านท่ีมากกว่า แต่ประเภทของงานทัง้มีจํานวนมาก ต้องทําบ่อยครัง้และต่อเน่ือง

ตลอดเวลาด้วย เช่น งานทําอาหาร งานซกัล้างทําความสะอาด งานซือ้หาสิ่งยงัชีพประจําบ้าน ขณะท่ีงานบ้านของ

ผู้ชาย มกัเป็นงานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ งานบํารุงรักษารถยนต์ งานตดัหญ้าในสนาม ซึ่งไม่ต้องทําบ่อยครัง้และ

ต่อเน่ืองตลอดเวลาเช่นงานบ้านท่ีผู้หญิงรับผิดชอบ (Hochschild & Machung, 2003; Mederer, 1993; Steil, 

1997 quoted in Sourabh, p. 925)  

การศกึษาเร่ืองการแบ่งแยกแรงงานระหว่างเพศของงานบ้านและงานดแูล : กรณีศกึษาความเท่าเทียม

ระหว่างเพศของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นับเป็นการศึกษาทัศนะของเยาวชนไทยต่อ

งานบ้านและงานดแูล  ผลการศกึษาในประเด็นการทํางานในครัวเรือน โดยเฉพาะงานบ้านและงานดแูลของนิสิต

หญิงและชายย่อมสะท้อนสถานการณ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศภายในปริมณฑลพืน้ท่ีครัวเรือน ข้อค้นพบท่ีได้

จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์และเอือ้อํานวยการออกไปทํางานนอกบ้านของสตรี อนัจะ

เสริมสร้างความเท่าเทียมของหญิงชายให้บงัเกิดขึน้ในสงัคมไทยตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.ศึกษาระดับทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการแบ่งงานกันทํา

สําหรับงานบ้านและงานดแูล  

2.ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเอือ้อํานวยตอ่การออกไปทํางานนอกบ้านของสตรี 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบระดบัทศันคติของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ต่อการแบ่งงานกนัทําสําหรับงาน

บ้านและงานดแูล  

 2.เกิดองค์ความรู้เก่ียวกบัการทํางานบ้านและงานดแูลของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

และสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอนัจะเอือ้อํานวยต่อการออกไปทํางานนอกบ้านของสตรี

ตอ่ไป 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กําหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง ตลอดจนการเก็บ

รวบรวมข้อมลู และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 ประชากรและการเลือกตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั ง้นี  ้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน ในปีการศกึษา 2553  จํานวน 15,574 คน  (กองบริการการศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554)   

 กําหนดขนาดตวัอย่างด้วยการคํานวณขนาดตวัอย่างจากสตูรของ Taro Yamane (1967) (Yamane, 

T. 1967, Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall)  โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึน้ 

(e) เท่ากับ 5% บนความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ทัง้สิน้  390 คน  และเลือกตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสดัส่วน (Stratified 

Random Sampling)  

 การเก็บรวบรวมข้อมลู  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ตามขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลจากการค้นคว้าตําราทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ วารสาร รายงานการวิจยั ตลอดจนข้อมลูจากเวบ็ไซด์ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  เป็นข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู     

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย  ระยะเวลาการทําวิจยั  คือ  ก.พ. 2554  -  มิ.ย. 2555 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก ่ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  คา่เฉลี่ย (Mean)   

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์ 

    งานบ้านและงานดูแลท่ีนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ทําครัง้แรก ส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 38.46  คือ งานทํา

ความสะอาดบ้าน เช่น กวาดบ้าน, เช็ดถูบ้าน  โดยผู้ ฝึกหดัให้นิสิตทํางานบ้านและงานดแูลครัง้แรก ส่วนใหญ่ถึง

ร้อยละ 78.21  คือ มารดา  ในส่วนของทศันคติต่อการแบ่งงานกนัทําสําหรับงานบ้านและงานดแูลระหว่างภรรยา

และสามี  นิสิตส่วนใหญ่แสดงทัศนคติระดบัมากในประเด็นการแบ่งปันงานบ้านและงานดแูลให้เท่ากันระหว่าง

ภรรยาและสามี (Mean = 3.84, S.D.= 0.942) รายละเอียดข้อมลู ดงัตารางท่ี 1 ถงึ 3 

ตารางท่ี 1. การฝึกหัดทาํงานบ้านและงานดูแลครัง้แรก 
 

รายละเอียด 

 

ความถี่ 

 

ร้อยละ 

1.งานจดัเก็บท่ีนอน, ปท่ีูนอน 3 0.77% 

2.งานดแูลเดก็, ผู้สงูอาย ุ 5 1.28% 

3.งานประดิษฐ์, เย็บปักถกัร้อย, ทําของเลน่ให้น้อง 5 1.28% 

4.งานช่าง, ซอ่มแซมสิ่งตา่งๆ 6 1.54% 

5.งานซือ้ของ, ซือ้กบัข้าว 6 1.54% 

6.งานสวน, ตกแตง่ก่ิงไม้, เก็บกวาดใบไม้, รดนํา้ต้นไม้ 14 3.59% 

7.งานทําอาหาร, หงุข้าว 14 3.59% 

8.งานซกัเสือ้ผ้า, รีดผ้า 20 5.13% 

9.งานจดัเก็บสิ่งของ, จดัห้อง, จดับ้าน 29 7.44% 

10.งานล้างจาน 82 21.03% 

11.งานทําความสะอาดบ้าน เช่น กวาดบ้าน, เช็ดถบู้าน 150 38.46% 

12.อ่ืนๆ  51 13.08% 

13.ไมต่อบ 5 1.28% 

รวมทัง้หมด 390 100.00% 

 
ตารางท่ี 2. ผู้ฝึกหัดให้ทาํงานบ้านและงานดูแลครัง้แรก  
 

รายละเอียด 

 

ความถี่ 

 

ร้อยละ 

1.มารดา 305 78.21% 

2.บิดา 43 11.03% 
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3.ญาติพ่ีน้อง      19 4.87% 

4.ครู 4 1.03% 

5.อ่ืนๆ 19 4.87% 

รวมทัง้หมด 390 100.00% 

ตารางท่ี 3. ทัศนคตต่ิอการแบ่งงานกันทาํสาํหรับงานบ้านและงานดูแล 
 

 รายละเอียด 

 ระดับทัศนคต ิ   

 มาก

ที่สดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อยที่สดุ 

(1) 

ไม่

ตอบ 

รวม

ทัง้หมด 

 ความสาํคญัของงานบ้านและงานดแูล หาก

บคุคลนัน้ๆ เป็นภรรยา 

ความถ่ี 1 3 62 213 111 - 390 

  (ร้อยละ) 0.26% 0.77% 15.90% 54.62% 28.46% - 100.00% 

  ค่าเฉล่ีย 4.10  ระดับ มาก    

 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.699       

 ความสาํคญัของงานบ้านและงานดแูล หาก

บคุคลนัน้ๆ เป็นสามี 

ความถ่ี 2 7 152 175 54 - 390 

  (ร้อยละ) 0.51% 1.79% 38.97% 44.87% 13.85% - 100.00% 

  ค่าเฉล่ีย 3.7  ระดับ มาก    

 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.746       

 ความสาํคญัของงานบ้านและงานดแูล หาก

บคุคลนัน้ๆ เป็นบุตรเพศหญิง 

ความถ่ี 1 3 121 179 86 - 390 

  (ร้อยละ) 0.26% 0.77% 31.03% 45.90% 22.05% - 100.00% 

  ค่าเฉล่ีย 3.89  ระดับ มาก    

 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.757       

 ความสาํคญัของงานบ้านและงานดแูล หาก

บคุคลนัน้ๆ เป็นบุตรเพศชาย 

ความถ่ี 3 9 177 161 40 - 390 

  (ร้อยละ) 0.77% 2.31% 45.38% 41.28% 10.26% - 100.00% 

  ค่าเฉล่ีย 3.58  ระดับ ปานกลาง    

 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.737       

 การแบง่ปันงานบ้านและงานดแูล 

ให้ภรรยาทํา เท่ากับ สาม ี

ความถ่ี 3 15 145 104 123 - 390 

  (ร้อยละ) 0.77% 3.85% 37.18% 26.67% 31.54% - 100.00% 
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 รายละเอียด 

 ระดับทัศนคต ิ   

 มาก

ที่สดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อยที่สดุ 

(1) 

ไม่

ตอบ 

รวม

ทัง้หมด 

  ค่าเฉล่ีย 3.84  ระดับ มาก    

 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.942       

 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยสะท้อนถึงมุมมองของเยาวชนไทยต่อภาระงานบ้านและงานดูแลท่ีส่วนใหญ่ มี

ทัศนคติระดับมากต่อการแบ่งปันงานบ้านให้ภรรยาทําเท่ากับสามี  หากพิจารณานโยบายสวสัดิการสงัคมท่ีมี

มมุมองเชิงบทบาท (Role-related Model)  ดงัท่ี Ruggie  (1984, quoted in Blakemore Ken and Robert F. 

Drake, 1996, pp. 78-81)  ได้กล่าวถึงเร่ืองบทบาทไว้ว่าจําเป็นต้องให้ความสนใจกบัการท่ีสตรีต้องเผชิญกับ

บทบาท 2 ด้าน (Dual role) นัน่คือ บทบาทความรับผิดชอบตอ่งานบ้านและบทบาทการออกไปทํางานนอกบ้านท่ี

ได้รับคา่จ้าง  ดงันัน้  นโยบายสวสัดิการสงัคมและการปฏิบติัในเร่ืองการจ้างงานตอ่สตรีจะต้องมุง่เน้นท่ีการจดัการ

กับบทบาททัง้สองด้านข้างต้น อาทิเช่น การให้บริการเลีย้งดูเด็กอ่อน (Nurseries) การดูแลเด็กหลงักลบัจาก

โรงเรียน (After-school care) การให้ความยืดหยุ่นต่อช่วงเวลาท่ีทํางาน (Working on a flextime) เป็นต้น สิ่ง

เหลา่นีจ้ะช่วยเอือ้อํานวยให้สตรีสามารถผนวกรวมทัง้ภาระงานในบ้านและงานนอกบ้านได้   

ดงันัน้ การดําเนินนโยบายสวสัดิการสงัคมตามแนวคิด Role-related Model ของ  Ruggie (1984)  จะ

ทําให้นโยบายสวสัดิการสงัคมของไทย มีลกัษณะ “Women friendly”  ย่ิงขึน้ ถือเป็นนโยบายสวสัดิการสงัคมท่ีจะ

ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ อนัจะเอือ้อํานวยต่อการออกไปทํางานนอกบ้านของสตรี

อย่างเตม็ท่ี   และช่วยลดข้อกลา่วอ้างท่ีจะถกูนําไปเลือกปฏิบติัในตลาดแรงงาน เม่ือสตรีจะเข้าสูก่ารเลื่อนขัน้เลื่อน

ตําแหน่ง  ด้วยเหตผุลท่ีสงัคมกลา่วอ้างมาโดยตลอดว่า “ผู้หญิงไม่มีความพร้อม อนัเน่ืองจากภาระทางครอบครัว” 

นอกจากนี ้สตรีไทยพึงควรได้รับความคุ้มครองจากนโยบายสวสัดิการสงัคม เน่ืองจากชีวิตสมรสปัจจุบันมีความ

มัน่คงน้อย  อีกทัง้ยงัหวงัพึง่พาในทางเศรษฐกิจจากสามีไมไ่ด้  

 

บทส่งท้ายและข้อท้าทายสาํหรับสังคมไทย 

สวัสดิการสังคมท่ีภาครัฐไทยปัจจุบันจัดให้ ผู้ ท่ีได้รับบริการ ก็คือ  ผู้ ท่ีอยู่ในตลาดแรงงาน  โดยยังไม่

ครอบคลมุแก่สตรีท่ีไมไ่ด้ทํางานนอกบ้าน สตรีท่ีตกงาน หรือแม้กระทัง่สตรีท่ีอยู่ในฐานะแรงงานนอกระบบ  ดงันัน้ 

ภาครัฐไทยจึงควรจดัสวสัดิการสงัคมให้เป็นสิทธิท่ีพึงควรได้รับแก่ประชาชนทุกคน และต้องไม่จดัแต่เพียงเพ่ือให้

ประชาชนได้รับรู้ว่า “มีการจดัให้” เท่านัน้ แต่ต้องจดัลกัษณะ “ให้ดี-ให้มีคณุภาพ-ให้ครอบคลมุความต้องการ-ให้

อย่างเท่าเทียมทัว่ถงึ” ด้วย   

ทิศทางของนโยบายสวสัดิการสงัคมท่ีภาครัฐไทยในอนาคตควรมุ่งเน้น คือ การจดับริการดแูลเด็กเล็ก ซึง่

มีอายุต่ํากว่า 3 ปี ท่ีนับว่าจําเป็นต่อการจ้างงานของผู้ เป็นมารดา และเอือ้ต่อสตรีท่ีเป็นมารดาในการจะเข้าสู่
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ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง  แตแ่นวคิดการจดับริการดแูลเดก็ท่ีภาครัฐไทยมุง่เน้นปัจจบุนัให้ความสําคญักบัเด็กท่ีมี

อายุตัง้แต่ 3-6 ปี ภายใต้ระบบการศึกษาท่ีให้การดูแลเด็กภายในเวลาเรียนของระบบโรงเรียนเท่านัน้ ยังไม่มี

บริการดูแลเด็กนอกเวลาเรียน ซึ่งยังไม่เอือ้อํานวยต่อผู้ หญิงอย่างเต็มท่ี เพราะยังมีข้อจํากัดเร่ืองการท่ีผู้ หญิง

จะต้องจัดหาพ่ีเลีย้งเด็กนอกเหนือจากเวลาเปิด-ปิดของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมารดาท่ีต้องเลีย้งดูบุตรแต่

เพียงลําพงั การทํางานนอกบ้านทัง้งานประจําและงานนอกเวลาจะช่วยสร้างความมัน่คงทางการเงินแก่สตรีเหล่านี ้ 

บริการดแูลเดก็นอกเวลาเรียนจงึนบัวา่มีความสําคญัอย่างย่ิง  
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