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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

พ่อบ้านใจกล้า”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ปรากฎอยู่ใน เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้า 2) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantity research) 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกโพสในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
พ่อบ้านใจกล้า เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2559 และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายที่กดติดตามเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า และมีประสบการณ์ในการท างานบ้าน จ านวนทั้งสิ้น 8 คน โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
และใช้แนวคิดเรื่องความหมายและประเภทของงานบ้าน แนวคิดชุมชนสังคมออนไลน์ แนวคิด
เรื่องบทบาทชายหญิง แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมด้านบทบาทหญิง-ชาย มาใช้ในการจัด
ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอใน     เฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า  และใช้ใน
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจ
กล้า 

ส าหรับงานวิจัยส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจ
กล้าแบ่งเนื้อหาได้ 3 ประเด็น คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
พ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามประเภทของผู้ส่งสาร 2) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอลงในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามรูปแบบของเนื้อหา 3) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่น าเสนอผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูก
น าเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามประเภทของผู้ส่งสารนั้น สามารถแบ่งได้ 2 
ประเภทคือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ผลิตและน าเสนอโดยแอดมิน 2) เนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บ้านจากลูกเพจที่ถูกโพสโดยแอดมิน ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอลงในเฟซบุ๊กแฟน
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เพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามรูปแบบของเนื้อหา มีทั้งหมด 4 รูปแบบ 1) รูปถ่าย 2) ภาพการ์ตูน 3) 
ภาพเคลื่อนไหว 4) ข้อเขียน/บทความ/ข้อความสั้น ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่น าเสนอผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) เนื้อหาที่
น าเสนอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเพ่ือให้ความรู้เรื่องงานบ้าน 2) เนื้อหาที่น าเสนอผ่าน
เฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านเพ่ือความบันเทิง 3) เนื้อหาที่น าเสนอ
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านเพ่ือการโฆษณา 
 ส าหรับงานวิจัยส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความหมายของงานบ้าน มี 2 
ความหมาย คือ 1) งานบ้านเป็นงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลสถานที่ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัถตุสิ่งของ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการท าความสะอาดเป็นหลัก 2) 
งานบ้านเป็นงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานที่ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับวัถตุสิ่งของ รวมถึงการดูแลลูกและสมาชิกในครอบครัวด้วย 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการแบ่งประเภทของงานบ้านใช้เกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภทงานบ้านไว้ 4 เกณฑ์ คือ 1) ลักษณะของกิจกรรมที่ท า 2) พ้ืนที่ในบ้านกับนอกบ้าน 3) 
ความถี่การท างานบ้าน 4)ความหนักเบาของงานบ้าน ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
บทบาทหน้าที่ในการท างานบ้าน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการท างานบ้านได้ 4 ประเด็น 1) งานบ้าน
เป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง 2) งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ชายที่สามารถท า
คนเดียวได้ 3) งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้หญิง 4) งานบ้านเป็นงานที่สามารถจ้างคน
อ่ืนมาท าแทนได ้
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อเนื้อหาและเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านในสัดส่วนที่น้อย
มากเม่ือเทียบกับเนื้อหาอ่ืนๆในเพจ อีกทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ือ
ความบันเทิงที่น าเสนอเรื่องราวของในเชิงสียดสีตลกขบขันของคู่สามีภรรยา ท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเพ่ือคลายเครียด หรือเพ่ือความผ่อนคลาย 
ค าส าคัญ : งานบ้าน ผู้ชาย ความคิดเห็นของผู้ชาย แอดมิน ลูกเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื้อหาที่
ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Abstract 
 
  The objectives of the research of the meaning of household chores in 
men’s views via samples from posts in the Facebook Fanpage, “Por Baan Jai 
Klar” (Fearless Husband) are:1) To study contents of household chores from 
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posts in the page.2) To study men’s opinions toward the meaning of household 
chores via posts from the page. 

This is a quality research conducted by collecting data from Facebook 
posts posted during March 2016 – April 2016, and In-depth interview from 8 male 
subjects who follow the Facebook Fanpage and have some experiences in 
household chores by using in-depth interview as a research method. 
Furthermore, the concepts of the meanings and types of household chores, 
online communities, gender roles, and socialization of gender roles were used to 
categorize household chore related contents presented on the Facebook 
Fanpage and to analyze men’s opinions toward the meanings of household 
chores. 

The household chore related contents shown on the Facebook Fanpage 
can be broken down into three  points: 1) Contents categorized by types of 
senders; 2) Contents categorize by formats; 3) Contents categorized by objectives. 
The contents categorized by types of senders can be divided into two categories:  
1) Contents originally posted by administrators. 2) Contents distributed by 
followers which are posted by the administrators. The contents categorized by 
formats can be divided into four categories: 1) Photo 2) Cartoon strips 3) Video 
clips 4) Essays/Articles/Quotes And The contents categorized by the page’s 
objectives can be divided into three categories: 1) To educate followers in 
household chore techniques.2)To entertain.3) To advertise. 

According to the subjects, the phrase “household chores” consists of two 
meanings:1) Household chores are focused mainly on cleaning. 2)Household 
chores are about taking care of family members. Moreover, the subjects 
categorized the types of household chores by using four criteria: 1) Types of 
activities. 2) Indoor and outdoor areas of houses. 3) Regularity of doing household 
chores.4) Levels of difficulty. Finally, the subjects categorized gender roles in 
doing household chores into four groups: 1) Household chores are both men’s 
and women’s responsibility. 2) Men can do household chores by themselves.3) 
Women are the main force for doing household chores.4) Household chores can 
be done by hiring housekeepers.  
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  In conclusion, the subjects think that the contents of “Por Baan Jai Klar” 
Facebook Fanpage regarding household chores are fewer compared to other 
types of contents on the page. They also view the page as a form of 
entertainment that portrays couples’ stories in sarcastic manner. Therefore, most 
of the subjects follow this page mainly for entertaining and relaxing purposes. 
Keywords: household chores, Men, Men’s views, Admin, Facebook Fanpage, 
Contents in Facebook Fanpage“Por Baan Jai Klar” 

 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยปัจจุบันนั้นมีข้อถกเถียงหลายประการเรื่องความเสมอภาค
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางสรีระร่างกาย เพศสภาพ บทบาททาง
สังคม ดังจะเห็นได้จากอดีตพบว่าผู้ชายต้องออกไปท างานนอกบ้านรับภาระเลี้ยงดูครอบครัว เช่น 
รับราชการ เกณฑ์ทหาร ท างานรับจ้าง จึงไม่ได้มีโอกาสอยู่บ้านเพื่อท างานบ้านหรือดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว ภาระนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงดูบุตร ท างานบ้าน รวมถึงปรนนิบัติสามีที่
เสร็จสิ้นจากการท างาน เราจึงเชื่อมาโดยเสมอว่าภาระความรับผิดชอบใดที่เกี่ยวกับเรื่องภายใน
บ้านนั้นเป็นหน้าที่ของผู้หญิง (วารุณี ภูริสนสิทธิ์, ม.ป.ป.)  

ทั้งนี้ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ได้น าเอาความเจริญอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
มิติของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงกฏหมาย ส่งผลให้มีการค านึงถึงสิทธิของผู้หญิง 
และความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดบทบาททางเพศ 
สร้างค่านิยม และมายาคติของผู้ชายและผู้หญิงในปัจจุบันเปลี่ยนไป ดังนั้นบทบาทของผู้ชายและ
ผู้หญิงจึงไม่ได้ถูกจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่อีกต่อไป อาจกล่าวได้ว่างานภายในบ้านหรืองานบ้าน จึง
ไม่ได้เป็นบทบาทหรือภาระหน้าที่ของผู้หญิงเสมอไป ดังนั้นเรื่องภายในบ้านตลอดจนทัศนคติ
เกี่ยวกับงานบ้านจึงเป็นเรื่องที่ลื่นไหลและสามารถเป็นได้ทั้งบทบาทของผู้หญิงที่รวมเรียกว่างาน
ของแม่บ้านและเรื่องของผู้ชายที่ถูกเรียกว่าพ่อบ้านนั่นเอง ซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเป็น
พ้ืนที่หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจและบทบาททางเพศของผู้ชายและผู้หญิงโดยเฉพาะบทบาท
เรื่องงานบ้านได้เป็นอย่างดี 
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยผู้ชาย 3 
คนที่ เป็น เพ่ือนกัน  คือ “ต้อม” อาชีพทั วร์ลีด เดอร์   “โอ” อาชีพวิศวกรโยธา  และคน
สุดท้าย “วีร์” อาชีพเภสัชกร เป็นที่สังเกตุว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าเป็นพ้ืนที่ในการ
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รวมตัวของกลุ่มพ่อบ้านหรือผู้ชายที่มีประสบการณ์ เดียวกัน มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์คล้ายๆกัน เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่ โดยเฉพาะเรื่องการท างานบ้าน ซึ่ง
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองอ านาจของ
ผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้าน 

นอกจากนั้นเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้ายังมีความน่าสนใจที่จะศึกษาถึงการต่อสู้
ต่อรองในเรื่องบทบาททางเพศด้วย กล่าวคือ การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านของผู้ส่ง
สารอันได้แก่แอดมินเพจเป็นการต่อรองกับมายาคติว่าบทบาทงานบ้านเป็นบทบาทของผู้หญิง 
แอดมินจึงพยายามการประกอบสร้างความหมายของงานบ้านและบทบาทงานบ้านในแบบของ
ผู้ชายผ่านการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า จึงเปรียบเสมือน
การต่อสู้ต่อรองระหว่างบทบาทงานบ้านของผู้ชายที่สังคมคาดหวังกับบทบาทงานบ้านที่เป็นจริง
ของผู้ชาย ในขณะที่มุมเสียดสีและข าขันในเรื่องแฟนหรือภรรยาก็อาจเป็นผลผลิตของการต่อรอง
สถานะและบทบาทของความเป็นพ่อบ้านด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ
ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานบ้านที่ปรากฎอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า รวมไปถึงความ
คิดเห็นของผู้ชายที่มีต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า  
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ปรากฎอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า  
2.เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้าน ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจ
กล้า  

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ พ่อบ้านใจกล้า ดังนั้นผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บ้านที่ปรากฎอยู่ ใน  เฟซบุ๊กแฟนเพจ  พ่อบ้านใจกล้า และกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ชายที่มี
ประสบการณ์ในการท างานบ้านและกดติดตามใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้าจ านวน 8 คน 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ชาย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 
เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนิทสนม หรือรู้จักกันมาก่อน (การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง)จนครบทั้ง 8 คน โดยระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนั้น
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งเริ่มเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 
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ส าหรับการรวมรวมข้อมูลที่ เป็นเนื้อหาผู้วิ จัยท าการเก็บรวบรวมเนื้อหาที่แอดมิน 
(Admin)เป็นผู้คัดเลือก และน ามาโพสลงใน เฟสบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้า ทุกรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อหาที่เป็น รูปภาพ ภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อไหว และ ข้อเขียน/บทความ/ข้อความสั้น ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานบ้าน ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะถูกน ามาจัด
ประเภทและศึกษาวิเคราะห์ต่อไป โดยผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น เนื้อหา 2 
เดือน คือเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2559 
  

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้าน ผ่านเฟสบุ๊
กแฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้า” สามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บ้านที่ปรากฏในเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า และ 2) ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมาย
ของงานบ้านผ่าน    เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า  
 
 
ส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ปรากฏในเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า 
 ผลการวิจัยจากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอใน เฟสบุ๊กแฟนเพจ 
พ่อบ้านใจกล้า สามารถแบ่งเนื้อหาได้ 3 ประเด็น คือ 1)เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอใน 
เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามประเภทของผู้ส่งสาร 2)เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูก
น าเสนอลงใน เฟสบุ๊กแฟนเพจ พ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามรูปแบบของเนื้อหา 3)เนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บ้านที่น าเสนอผ่าน เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 
 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอในเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามประเภท
ของผู้ส่งสารนั้น สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ผลิตและน าเสนอโดย
แอดมิน กับเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านจากลูกเพจที่ถูกโพสโดยแอดมิน ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้าน
ที่ถูกน าเสนอลงใน เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตามรูปแบบของเนื้อหา ผู้วิจัยพบว่ามี
รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอลงในเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า ทั้งหมด 4 
รูปแบบ โดยเรียงล าดับจากเนื้อหาที่พบมากไปจนถึงน้อย ดังนี้ 1) รูปถ่าย 2) ภาพการ์ตูน 3) 
ภาพเคลื่อนไหว 4) ข้อเขียน/บทความ/ข้อความสั้น 5 ทั้งนี้รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่เป็น
รูปถ่ายจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานบ้าน ส่วนเนื้อหา
เกี่ยวกับงานบ้านที่เป็นภาพการ์ตูนและภาพเคลื่อนไหวจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ให้ความ
บันเทิง และเพ่ือการโฆษณา รวมถึงให้ข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานบ้าน ในขณะที่รูปแบบ
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เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่เป็นบทความ/ข้อความสั้น จะเป็นเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ
งานบ้านเพียงอย่างเดียว 
 เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่น าเสนอผ่าน เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของเนื้อหา แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) เนื้อหาที่น าเสนอผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้าน
ใจกล้าเพ่ือให้ความรู้เรื่องงานบ้าน 2) เนื้อหาที่น าเสนอผ่าน เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า
เกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านเพื่อความบันเทิง 3)เนื้อหาที่น าเสนอผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า
เกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านเพ่ือการโฆษณา โดยเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอในเฟสบุ๊
กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างความหมายของงานบ้านของแอดมิน
และลูกเพจ กล่าวคือ เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอหากจ าแนกตามลักษณะงานบ้าน 
พบว่างานบ้านที่เป็นงานเสื้อผ้า อย่างเช่น การซักผ้า ตากผ้า เป็นเนื้อหาที่ถูกน าเสนอมากที่สุด 
รองลงมาเป็นงานดูแลรักษาบ้าน อย่างเช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านและ
งานอาหารการกิน อย่างเช่น การท าอาหาร ล้างจาน ในทางกลับกันงานบ้านที่เป็นงานเลี้ยงดูบุตร
กับดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ถูกน าเสนอน้อยที่สุด ในขณะที่เนื้อหา
งานบ้านที่เป็นงานการเลี้ยงดูบุตรจะถูกน าเสนอออกมาในลักษณะของเนื้อหางานบ้านเพ่ือความ
บันเทิงเพียงอย่างเดียว   
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า ได้ประกอบสร้างความหมายเกี่ยวกับเรื่องของ
งานบ้านผ่านการผลิตสร้างและการน าเสนอเนื้อหาของแอดมินและลูกเพจ ว่างานบ้านเป็นงานที่
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันที่ต้องท าเป็นกิจวัตรอยู่ในพื้นที่ขอบเขตของรั้วบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับการดูแลสถานที่ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัถตุสิ่งของ และหมายรวมถึงการดูแลเลี้ยงดูบุตร
และสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย แต่ลักษณะของกิจกรรมงานบ้านที่ปรากฎในเฟสบุ๊กแฟนเพจ
พ่อบ้านใจกล้า มีลักษณะกิจกรรมงานบ้านเพียงไม่กี่ประเภท โดยในชีวิตจริงอาจมีลักษณะ
กิจกรรมหรืองานบ้านที่มากกว่าที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าน าเสนอ จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะของงานบ้านส่วนใหญ่ที่ผู้ชายท า โดยมีประเด็นส าคัญคือในความเป็นจริงผู้ชายท างาน
บ้านในลักษณะของงานที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือวัตถุสิ่งของ  แต่หากเป็นงานบ้านที่
เป็นเรื่องเลี้ยงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัวผู้ชายกับไม่ได้ให้ความส าคัญเห็นได้จากเฟสบุ๊กแฟน
เพจพ่อบ้านใจกล้าไม่ได้น าเสนอเนื้อหาที่พูดถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือให้ข้อมูล
ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหรือสมาชิกใครอบครัวเลย  

นอกจากนัน้เนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ปรากฏในเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้ายังสะท้อน
ให้เห็นถึงบทบาทการท างานบ้านของผู้ชายในมิติที่หลายหลาย กล่าวคือ ผู้ชายในปัจจุบันท างาน
บ้านมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา เห็นได้จากการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงาน
บ้านของแอดมินเพจ ท าให้ห็นว่างานบ้านเป็นงานที่ต้องท าแอดมินจึงพยายามให้ข้อมูลความรู้
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เกี่ยวกับงานบ้าน ควบคู่ไปกับเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านที่ตอบสนองทางด้านอารมณ์ อย่างมุกตลก
เกี่ยวกับงานบ้าน หรือเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านเพ่ือความบันเทิงเพ่ือท าให้เห็นว่ามีผู้ชายจ านวน
มากที่ท างานบ้านและมีประสบการณ์ในการณ์ท างานบ้านในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือจาก
การศึกษาพบว่าในความเป็นจริงผู้ชายท างานบ้านแต่ไม่ได้รู้สึกเต็มใจหรือรู้สึกดีเมื่อท างานบ้าน 
หรือจะท างานบ้านเมื่อถูกสั่งให้ท าเท่านั้น อีกทั้งผู้ชายยังไม่มีความถนัดในการท างานบ้านบาง
ประเภท ทั้งหมดนี้เห็นได้จากเนื้อหาที่ถูกน าเสนอโดยลูกเพจที่มีการต่อรองอ านาจในเรื่องของ
บทบาทการท างานบ้าน  
 กล่าวได้ว่าเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าไม่เพียงแต่ประกอบสร้างความหมายของงาน
บ้านในมิติของผู้ชายเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทที่เป็นจริงของผู้ชายในการท างานบ้านอีกด้วย 
โดยหากพูดถึงเรื่องบทบาทชายหญิง พบว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างเรื่องเพศ(sex)และ
เพศสภาวะ(Gender) ท าให้เกิดบทบาททางเพศที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงถูกกดขี่ให้อยู่ต่ ากว่า
ผู้ชาย เนื่องจากสรีระที่ด้อยกว่า รวมทั้งความเชื่อที่ว่าผู้หญิงขาดความสามารถในการใช้เหตุผล
อย่างที่ผู้ชายมี จึงถูกก าหนดให้มีพ้ืนที่เฉพาะคือ ในบ้าน ส่วนผู้ชายมีพ้ืนที่นอกบ้าน หรือพ้ืนที่
สาธารณะในการท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้เห็นว่าสังคมคาดหวังต่องานที่ผู้หญิงท าว่าต้องเป็นงานใน
บ้าน หรืองานบ้านต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง ในทางกลับกันเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจ
กล้าท าให้เห็นว่า บทบาทที่เป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านนั้นไม่ได้เป็นบทบาทหน้าที่ของ
ผู้หญิงทั้งหมด แต่ผู้ชายก็มีบทบาทบาทในการท างานบ้านเพ่ิมขึ้น แม้ว่าบทบาทที่สังคมคาดหวัง
เรื่องของงานบ้านว่าต้องเป็นบทบาทของผู้หญิงก็ตาม  
 
 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้าน 
 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ชายทั้ ง 8 คน มีความคิดเห็นต่อ
ความหมายของงานบ้านผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า แบ่งได้เป็น 5 ประเด็นดังนี้ 1) ความ
คิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านและการแบ่งประเภทของงานบ้าน 2) ความคิดเห็น
ของผู้ชายต่อบทบาทหน้าที่ในการท างานบ้าน 3)ความคิดเห็นของผู้ชายเกี่ยวกับประสบการณ์การ
ท างานบ้าน     4) ความคิดเห็นของผู้ชายต่อเรื่องของงานบ้านที่ปรากฏในเฟสบุ๊กแฟนเพจ
พ่อบ้านใจกล้า  
 ความคิดเห็นของผู้ชายต่อความหมายของงานบ้านแบ่งได้เป็น 2 ความหมาย คือ 1) งาน
บ้านเป็นงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานที่ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับวัถตุสิ่งของ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการท าความสะอาดเป็นหลัก 2)งานบ้านเป็นงานหรือ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสถานที่ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัถตุ
สิ่งของ รวมถึงการดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัวด้วย จะเห็นว่างานบ้านเป็นงานที่ถูกจ ากัด
ด้วยเรื่องของสถานที่หรือพ้ืนที่ที่ เรียกว่า “บ้าน” ดังนั้นงานบ้านจึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่บ้าน
รวมถึงกิจกรรมต่อวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างบางคนยังเห็นว่างานเลี้ยงดู
บุตรและสมาชิกในครอบครัวเป็นหนึ่งในงานบ้าน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเลี้ยงดูบุตร
และสมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเช่นเดียวกันงานบ้านที่เป็นงานหรือหน้าที่
รับผิดชอบที่เก่ียวกับครอบครัว  
 ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทของงานบ้านของกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความแตกต่าง
จากการแบ่งประเภทงานบ้านของวิชัย โฆษิตชัยยงค์ (2535 , น.11) ที่แบ่งประเภทของงานบ้าน 
โดยใช้เกณฑ์ลักษณะของงานในการจัดประเภท จึงแบ่งงานบ้านออกเป็น 4 ประเภท คือ งาน
อาหารการกิน งานเสื้อผ้า งานดูแลรักษาบ้าน และงานเลี้ยงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของงานบ้านที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ มีกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนใช้เกณฑ์เรื่องพ้ืนที่ในการแบ่งประเภทของงานบ้านจึงแบ่งงานบ้านเป็นงานบ้านที่
ท าในบ้านกับงานบ้านที่ท านอกบ้าน การใช้เรื่องของพ้ืนที่ในการแบ่งประเภทงานบ้านสะท้อนให้
เห็นว่างานบ้านเป็นงานหรือกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของบ้านเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
บางคนใช้เกณฑ์เรื่องความหนักเบาของงานบ้านในการแบ่งประเภทงานบ้าน จึงแบ่งงานบ้านเป็น
งานบ้านหนักกับงานบ้านเบา โดยงานบ้านหนักเป็นงานที่ต้องออกแรงในการท าและใช้ทักษะ
บางอย่างในการท าส่วนงานบ้านเบาเป็นงานที่ออกแรงในการท าน้อยและเป็นงานละเอียดอ่อน 
สะท้อนให้เห็นว่างานบ้านเป็นงานที่ต้องใช้แรงและทักษะพิเศษบางอย่างในการท า ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างบางคนใช้เกณฑ์ความถี่บ่อยในการแบ่งประเภทงานบ้าน จึงแบ่งงานบ้านเป็นงานบ้านที่
ต้องท าเป็นประจ ากับงานบ้านที่นานๆท าครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าการท างานบ้านมีการก าหนดเวลา
ในการท า ซึ่งงานบ้านบางอย่างอาจต้องท าทุกวันหรือต้องท าเป็นประจ าแต่งานบ้านบางอย่างอาจ
นานๆท าครั้ง  
  

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ในการท างานบ้านของกลุ่มอย่าง สามารถแบ่ง 4 ประเด็น 
คือ1) งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง 2) งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ชาย
ที่สามารถท าคนเดียวได้ 3) งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้หญิง 4)งานบ้านเป็นงานที่
สามารถจ้างคนอ่ืนมาท าแทนได้ ซึ่งความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทหน้าที่ในการท างาน
บ้านสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านและบทบาททางเพศต่อการ
รับผิดชอบเรื่องงานบ้าน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่างานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ชาย
และผู้หญิง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนี้เห็นว่างานบ้านเป็นงานที่ต้องช่วยกันท าไม่ได้เป็นงานของ
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ผู้ชายหรือผู้หญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่างานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ชายที่
สามารถท าคนเดียวได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนี้เห็นว่างานบ้านเป็นงานที่สามารถท าคนเดียวได้ไม่
จ าเป็นต้องมีคนช่วยท า ดังนั้นงานบ้านจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ผู้ชายสามารถท าหรือรับผิดชอบ
เพียงคนเดียวได้  
 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างบางคนเห็นว่างานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้หญิง หากใช้

แนวคิดเรื่องบทบาทชายหญิงและการขัดเกลาทางสัมคมด้านบทบาทชายหญิงมาอธิบายความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนี้ พบว่าบทบาทของผู้ชายกับผู้หญิงที่สังคมคาดหวังโดยเฉพาะบทบาท

ความรับผิดชอบเรื่องงานบ้านมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้หญิงจะถูกจ ากัดให้อยู่แต่ในพ้ืนที่ที่

เรียกว่า “บ้าน” แต่ผู้ชายสามารถมีบทบาทในพ้ืนที่นอกบ้านหรือพ้ืนที่สาธารณะได้ ท าให้บทบาท

ความรับผิดชอบเรื่องงานบ้านเป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังต่อผู้หญิงจนน าไปสู่การขัดเกลาทาง

สังคมต่อบทบาทของผู้หญิงว่าผู้หญิงต้องเก่งเรื่องงานบ้าน ต้องท างานบ้านเป็น เพราะงานบ้าน

เป็นงานของผู้หญิง ในขณะที่ผู้ชายมีบทบาทนอกบ้านหรือมีบทบาทในการท างานหาเงินเพ่ือมา

เลี้ยงดูครอบครัวท าให้บทบาทของผู้ชายที่สังคมคาดหวังนั้นต้องมีบทบาทความเป็นผู้น าหรือ

หัวหน้าครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงไม่จ าเป็นต้องท างานบ้านเพราะมีบทบบาทหน้าที่ในการท างาน

นอกบ้านเป็นหลักส่งผลให้หน้าที่หลักในการท างานบ้านเป็นบทบาทของผู้หญิง  

 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่างานบ้านเป็นงานที่สามารถจ้างคนอ่ืนมาท าแทนได้ 

สะท้อนให้เห็นว่างานบ้านไม่ได้เป็นบทบาทที่ถูกก าหนดหรือแบ่งโดยใช้เรื่องของเพศอีกต่อไป 

กล่าวคืองานบ้านไม่ได้เป็นบทบาทความรับผิดชอบของผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เป็นบทบาทหน้าที่ของ

ใครก็ตามที่เราสามารถจ้างมาท างานบ้านแทนเราได้ ท าให้เห็นว่าหากกลุ่มตัวอย่างท างานบ้าน

ด้วยตัวเองกลุ่มตัวอย่างจะเห็นว่างานบ้านเป็นงานที่ต้องใช้แรงและเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

แต่ในขณะเดียวกันงานบ้านกลับกลายเป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้เมื่อคนอ่ืนเป็นคนท า  

 นอกจากนั้นพบว่าประสบการณ์การท างานบ้านของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความ

คิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่การท างานบ้าน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่างานบ้านเป็นบทบาท

หน้าที่หลักของผู้หญิงนั้นมีประสบการณ์ในการท างานบ้านที่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างอ่ืน 

กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างนี้เคยมีประสบการณ์ในการท างานบ้านตอนโสดแต่เมื่อแต่งงานแล้วกลับ

ไม่ได้ท างานบ้านเลยเพราะมีภรรยาท างานบ้านให้ หรือกลุ่มตัวอย่างบางคนท างานบ้านน้อยลง

เมื่อแต่งงาน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การท างานบ้านในลักษณะนี้จึงมีความคิดเห็นว่า

งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้หญิง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
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ในการท างานบ้านทั้งในขณะที่โสดและเมื่อแต่งงานแล้วก็ยังคงท างานบ้านอยู่ มีความคิดเห็นว่า

งานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง และงานบ้านเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ ชายที่

สามารถท าคนเดียว 

 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อเนื้อหาและFacebook Fanpageพ่อบ้านใจกล้า พบว่า

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า Facebook Fanpageพ่อบ้านใจกล้า น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านใน

สัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อหาอ่ืนๆในเพจ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ า Facebook 

Fanpageพ่อบ้านใจกล้าเป็นFacebook Fanpage เพ่ือความบันเทิงที่น าเสนอเรื่องราวของในเชิง

ตลกขบขันของคู่สามีภรรยา โดยสะท้อนเรื่องจริงของชีวิตคู่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวรวมไปถึง

เรื่องของการท างานบ้านของผู้ชาย ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามFacebook Fanpage

พ่อบ้านใจกล้าเพื่อคลายเครียด หรือเพ่ือความผ่อนคลายเป็นหลัก  

ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงต่อความหมายของงานบ้านผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ
พ่อบ้านใจกล้า เนื่องจากงานศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเฉพาะผู้รับสารที่เป็นผู้ชาย โดย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับสารที่เป็นผู้หญิงอาจมีความคิดเห็นต่อความหมายของงานบ้าน 
และความคิดเห็นต่อบทบาทในการท างานบ้านที่เหมือนหรือแตกต่างไปจากผู้ชาย หรือศึกษาใน
กรณีเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้ชายกับผู้หญิง 
 2. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ชายในการสร้างตัวตน และการ
ต่อรองอ านาจในเรื่องของงานบ้าน เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาเพียงความคิดเห็นของผู้ชายต่อ
ความหมายของงานบ้านผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า โดยศึกษาจากเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บ้านที่ปรากฏในเพจและศึกษาความคิดเห็นของผู้ชายต่อเรื่องของงานบ้านเท่านั้น ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงขาดการศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ชายในการสร้างตัวตน และ
การต่อรองอ านาจในเรื่องของงานบ้านเพ่ือท าให้เข้าใจและทราบถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ชายในเชิงลึกมากข้ึน ซึ่งอาจจะศึกษาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้าหรือเฟสบุ๊
กแฟนเพจอ่ืนๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้าน  
 3. การศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการท างานบ้านของผู้ชาย โดยศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือหา
ข้อมูลในเชิงตัวเลขเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติเกี่ยวกับลักษณะงานบ้านที่ผู้ชายท า เพ่ือท าให้
เข้าใจและทราบถึงพฤติกรรมการท างานบ้านของผู้ชายและเพ่ือน าข้อมูลนั้นมาศึกษาต่อยอดและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานบ้านของผู้ชายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  
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