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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาประสบการณ์และการปรับตวั สภาพการดาํเนินชีวิต 

และสังเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวิตของครอบครัวแมเ่ลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ  โดยใช้

ระเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลเป็นแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จในชีวิตซึงอาศยัอยูใ่น 

จงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จาํนวนทงัสิน 13 ราย  เก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม  ผลการวิจยัพบวา่  

 1. ประสบการณ์และการปรับตวัของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ  แบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะวิกฤติกลายเป็นแม่เลียงเดียว  ระยะปรับตวัภายหลงัเป็นครอบครัวแม่

เลียงเดียว  และระยะสมดุลชีวิตใหม่  

 2. สภาพการดาํเนินชีวติในครอบครัวแม่เลียงเดียว ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่

การจดัการความสัมพนัธ์ในครอบครัว การดูแลลูกในครอบครัวแม่เลียงเดียว การจดัการดา้นการเงิน 

และการจดัการทางสงัคมและภาพลกัษณ์ของแม่เลียงเดียว  

 3. รูปแบบการดาํเนินชีวติของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ จาํแนกได ้2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ ครอบครัวแม่เลียงเดียวไมเ่ดียวดาย  และครอบครัวแม่เลียงเดียวนกัสู ้ 

Abstract 

 The objectives of this research were to examine the experiences, adaptation, and 

lifestyle as well as to synthesize lifestyle patterns of successful single mother families by using 

qualitative research. The key informants were 13 successful single mothers living in Nakhon 
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Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket, and Ubon Ratchathani provinces. The data were collected 

by employing in-depth interviews and focus group discussions. The results of the research were 

as follows:   

 1. The experiences and adaptation of successful single mother families can be divided 

into 3 phases:  crisis phase of newly becoming single mothers, adaptation phase after becoming 

single mother families, and new life balance phase.   

 2. Lifestyle of single mother families consisted of activities: relationship management 

in the families, child rearing in single mother families, financial management, and social and 

image management of single mothers. 

 3. Lifestyle patterns of successful single mother families can be divided into 2 

patterns: co-op single mother families and fighter-single mother families. 

บทนํา 

 สถาบนัครอบครัวเป็นหน่วยทีเลก็ทีสุดในสังคม  แต่มีความสําคญัอยา่งยิงต่อการพฒันา

มนุษยใ์หมี้คุณภาพทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็นสถาบนัหลกัทีรับผิดชอบต่อการ

ดาํเนินชีวิตสมาชิกตงัแต่เกิดจนตาย  ครอบครัวไทยในอดีตมีความอบอุ่นและมนัคง  เนืองจากการ

เป็นสงัคมเกษตรกรรม  แต่ละครอบครัวตอ้งการแรงงานเพือทาํการเกษตรจึงนิยมมีบุตรมาก การอยู่

รวมกนัในครอบครัวขนาดใหญ่นนัสมาชิกจึงมีบทบาทสาํคญัต่อกนัและไดช่้วยเหลือเกือกูลกนัอยู่

ตลอดเวลา  ถือเป็นทุนทางสังคมรูปแบบหนึงของสงัคมไทย 

 นบัตงัแต่ประเทศไทยไดมี้การพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบั

ที  (พ.ศ.2504-2509)  เป็นตน้มา  ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างต่อระบบเศรษฐกิจ  

สังคมและวฒันธรรมไทยมาโดยตลอด  และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัวใหมี้ขนาดเลก็ลง

อยา่งต่อเนือง  ในขณะเดียวกนัรูปแบบครอบครัวกมี็ความหลากหลายมากขึน  (สาํนกังานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัว, 2556,  หนา้ 10)   

 ครอบครัวเลียงเดียว คือครัวเรือนทีประกอบดว้ยบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงอาศยัอยู่

เพียงลาํพงักบับุตรตงัแต่ 1 คน ขึนไป โดยสาเหตุสําคญัของการเป็นครอบครัวเลียงเดียวนนัส่วน

ใหญ่เกิดจากการหยา่ร้าง การถูกทอดทิง  การแยกทาง  รวมถึงการเสียชีวิตของคู่สมรส  ซึงจาํนวน

ครัวเรือนเลียงเดียวของไทยมีมากขึนอย่างต่อเนือง และส่วนใหญ่ร้อยละ .   เป็นแม่เลียงเดียว  

ส่วนครอบครัวทีเป็นพ่อเลียงเดียวมีเพียง  ใน  ของครอบครัวเลียงเดียวทงัหมด  (กองทุน

ประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2556, หนา้ 79) 
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 สถานการณ์ปัญหาของครอบครัวแม่เลียงเดียวในสงัคมไทยมีแนวโนม้ทีรุนแรงและมี

ความสลบัซบัซอ้นมากขึน  การศึกษาเกียวกบัครอบครัวเลียงเดียวทีผา่นมาไดมุ่้งเนน้ไปยงัประเด็น

สภาพปัญหาและผลกระทบในการดาํเนินชีวติของครอบครัวแมเ่ลียงเดียว  ซึงพบวา่แม่เลียงเดียว

ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นจิตใจ  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  ส่วนลูกทีอยูใ่นครอบครัว

เลียงเดียวมกัจะมีปัญหาดา้นจิตใจ  ร่างกาย  และพฤติกรรม  แต่ในอีกดา้นหนึงแม่เลียงเดียวบางราย

กลบัประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตทงัดา้นการประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ สังคมและการเลียง

ดูลูก ดงัจะเห็นไดจ้ากการนาํเสนอข่าวในสือต่าง ๆ ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเกียวกบั

ประสบการณ์  การปรับตวั  สภาพการดาํเนินชีวิตในครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จใน

การดาํเนินชีวติ  ตลอดจนสังเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวิตทีประสบความสาํเร็จของครอบครัวแม่

เลียงเดียว  ผูว้ิจยัเห็นวา่การศึกษานีจะช่วยใหเ้กิดการรวบรวมองคค์วามรู้อย่างเป็นระบบและช่วย

เติมเต็มองคค์วามรู้เกียวกบัครอบครัวเลียงเดียวในอีกมิติหนึง  อีกทงัผลของการศึกษาจะช่วยให้

ครอบครัวแม่เลียงเดียวมีแนวทางในการดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งไดมี้แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตครอบครัวเลียงเดียวในระดบันโยบายต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 .  เพือศึกษาประสบการณ์และการปรับตวัของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบ

ความสาํเร็จ 

 2.  เพือศึกษาสภาพการดาํเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ 

 .  เพือสังเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบ

ความสาํเร็จ  

วธีิดําเนนิการวจิัย  

 การวิจยันีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิจยัแนว

ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) มีวิธีการดงัต่อไปนี 

 1.  ผูใ้หข้อ้มูลและวิธีการเลือกผูใ้หข้อ้มูล  

 ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษานีคือ แมเ่ลียงเดียวทีอาศยัอยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง จาํนวนทงัสิน 13 ราย  ประกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มลูจากจงัหวดันครราชสีมา 2 ราย  บุรีรัมย ์2 

ราย  สุรินทร์ 4 ราย  ศรีสะเกษ 2 ราย  และอุบลราชธานี 3 ราย  

 วิธีการเลือกผูใ้หข้อ้มูลใช้วธีิการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยขอใหห้น่วยงาน

สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา 

บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ไดค้ดัเลือกแม่เลียงเดียวทีมีประสบการณ์เป็นแม่เลียง

เดียวระยะเวลามากกวา่ 10 ปี  เป็นครอบครัวทีชุมชนหรือสงัคมใหก้ารยอมรับวา่ประสบความสาํเร็จ
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ในการประกอบอาชีพ  การเลียงลูก  มีคุณภาพชีวิตทีดี ทงัดา้นสุขภาพ  จิตใจ  อารมณ ์ไดรั้บการ

ยอมรับจากสังคมและพึงพาตนเองได ้ ทงันีสาํนกังานพฒันาชุมชนแต่ละจงัหวดัไดป้ระสานไปยงั

แม่เลียงเดียวจาํนวน 2-3 คน  เพือถามความสมคัรใจในการเป็นผูใ้หข้อ้มูลวิจยั  จากนนัผูวิ้จยัได้

โทรศพัท์ติดต่อไปยงัแมเ่ลียงเดียวและเขา้พบเพือสอบถามความสมคัรใจและพิจารณาความ

เหมาะสมของผูใ้หข้อ้มูลเพือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  ในกรณีของจงัหวดันครราชสีมา

และจงัหวดัสุรินทร์  พบวา่แมเ่ลียงเดียวทีหน่วยงานใหร้ายชือมาจงัหวดัละ 1 ราย มีคุณสมบติัไม่

เป็นไปตามทีกาํหนด  ผูวิ้จยัไดแ้จง้ยกเลิกการเป็นผูใ้หข้อ้มูลต่อทงั  2 ราย และขอความอนุเคราะห์

ใหแ้ม่เลียงเดียวไดแ้นะนาํแม่เลียงเดียวคนอืน ๆ ทีมีคุณสมบติัทีกาํหนด  เพือคดัเลือกเป็นผูใ้หข้อ้มูล  

ซึงเป็นวิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบบอกต่อ  (ทวศีกัดิ  นพเกษร, 2548, หนา้ 181) 

 2.  ขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยั  

  2.1  ขนัเตรียมการ  เป็นขนัตอนเกียวกบัการเตรียมตวัผูว้ิจยั  ซึงผูวิ้จยัการเตรียมความ

พร้อมดา้นวชิาการและการเตรียมความพร้อมดา้นการดาํเนินการวิจยั จากนนัไดม้ีการประสานงาน

กบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งและผูใ้ขอ้มูลทงัแบบทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นนัคือการใช้

หนงัสือราชการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ ใช้โทรศพัทติ์อต่อกบัผูใ้หข้อ้มูล  และจากนนัทาํ

หนงัสือแจง้วตัถุประสงคก์ารวิจยัขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล  การเตรียมเครืองมือ  ผูว้ิจยัได้

เตรียมแนวทางการสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Guideline)  สาํหรับการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลรายบคุคล  และเตรียมแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion 

Guideline)  เป็นเครืองมือสาํหรับการสนทนากลุ่ม  นอกจากนียงัไดเ้ตรียมผูช่้วยวิจยัเพือใหท้าํหนา้ที

จดบนัทึกการสัมภาษณ์  ถอดเทปคาํสัมภาษณ์  ถ่ายภาพทีตอ้งการในระหวา่งการดาํเนินการวิจยั  

บนัทึกวิดีโอ  อาํนวยความสะดวก  และช่วยเหลือจดักระบวนการกลุ่มในช่วงทีมีการจดัสนทนากลุ่ม 

  2.2.  ขนัดาํเนินการ  เริมจากการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลเพือใหเ้กิด

ความสัมพนัธ์อนัดีและเกิดความไวว้างใจในการใหข้อ้มูล  ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

รายบุคคลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  กบัผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน 13 ราย  ใน

ระหวา่งวนัที  28 พฤศจิกายน – 14 ธนัวาคม 2560  ในแต่ละวนัหลงัจากการสัมภาษณ์รายบุคคลจะมี

การแปลผลขอ้มลูประจาํวนั  โดยการเขียนบนัทึกการสมัภาษณ์หรือบนัทึกภาคสนามฉบบัสมบูรณ์  

ทาํการลงรหสั (Coding)  และสร้างดชันีคาํ (Indexing)  เพือจะนาํไปใชใ้นขนัตอนการแยกแยะ

ประเภทและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลต่อไป  เมือมนัใจว่าไดข้อ้มูลทีอิมตวั (Saturation) แลว้จึงยติุการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลรายบคุคล  จากนนัจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม  ผูวิ้จยัไดเ้ชิญ

ตวัแทนแม่เลียงเดียวประเภทเลียงเดียวไมเ่ดียวดาย 2 ราย  และประเภทเลียงเดียวนกัสู ้2 ราย  รวม

เป็น 4 ราย เขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  และเชิญนกัวชิาการดา้นสงัคมศาสตร์ จาํนวน 4 คน  มาร่วมรับ

ฟังและวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 
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 3.  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แนวทางการสมัภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Interview Guideline)  ซึงไดรั้บการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือการวจิยั

จากผูเ้ชียวชาญ 5 คน  นอกจากนียงัใชแ้นวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion 

Guideline)  ทีพฒันาขึนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสมัภาษณ์แม่เลียงเดียวรายบุคคลสาํหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 

 4.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์ตามวธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ  ตามแนวทางการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแนวปรากฏการณ์วิทยาของ Creswell (2007) ส่วนการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มลู  ผูวิ้จยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ (Triangulation)  ตามแนวคิดของสุภางค ์       

จนัทวานิช  (2557) 

ผลการวจิัย  

 จากการศึกษา  สรุปผลไดด้งันี  

 1. ประสบการณ์และการปรับตวัของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ 

 ครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จทุกครอบครัวผา่นประสบการณ์และการ

ปรับตวั 3 ระยะ ไดแ้ก่  ระยะวกิฤติกลายเป็นแม่เลียงเดียว  ระยะปรับตวัภายหลงัเป็นแม่เลียงเดียว  

และระยะสมดุลชีวิตใหม ่ ดงันี  

  1.1  ระยะวิกฤติกลายเป็นแม่เลียงเดียว  เป็นระยะเวลาทีครอบครัวแม่เลียงเดียวตกอยู่

ในสถานการณ์ทียากลาํบากทีสุด  ทุกครอบครัวเผชิญกบัเหตุการณ์ทีเป็นสาเหตุของสินสุดชีวิตคู่  

การศึกษานีมีครอบครัวแม่เลียงเดียวทีมีสาเหตุจากสามีเสียชีวติจาํนวน 4 ครอบครัว  และครอบครัว

แม่เลียงเดียวทีสามีนอกใจจนนาํมาสู่การหยา่รา้งหรือแยกทาง จาํนวน 9 ครอบครัว  ระยะวกิฤติของ

แต่ละครอบครัวมีระยะเวลาแตกต่างกนัตงัแต่ 3 เดือนถึง 8 ปี  ระยะวิกฤติของครอบครัวแม่เลียง

เดียวเป็นสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่สมาชิกในครอบครอบครัวแม่เลียงเดียวทงัดา้นจิตใจ

และสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นการเลียงดูลูก ดงันี  

   1.1.1  ดา้นจิตใจและสุขภาพ  การเสียชีวิตของสามีทาํใหแ้ม่เลียงเดียวไดรั้บ

ผลกระทบทางจิตใจอยา่งรุนแรง บางรายมีอาการช็อค ร้องไหอ้ยา่งหนกั บางรายไม่สามารถจดัการ

เกียวกบังานศพไดเ้องและลูกในครอบครัวก็ไดรั้บผลกระทบจากการสูญเสียพ่อ ในบางรายแมเ้วลา

ผา่นไประยะหลายปีแต่ยงัทาํใจไดย้าก  เนืองจากการอยูอ่าศยัในบา้นหลงัเดิม สภาพแวดลอ้ม

แบบเดิม  ทาํใหย้งัคงคิดถึงสามีและเป็นเกิดความทุกข ์ ส่วนแม่เลียงเดียวทีสามีนอกใจไดรั้บ
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ผลกระทบทางจิตใจ  สับสน สูญเสียความมนัใจ  บางรายทุกขใ์จจนเจบ็ป่วย ในบางรายสามีมี

พฤติกรรมทาํร้ายร่างกายร่วมดว้ย 

   1.1.2  ดา้นเศรษฐกิจ  การจากไปของสามีหรือพ่อส่งผลใหทุ้กครอบครัวไดรั้บ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  แมเ่ลียงเดียวบางครอบครัวตกอยูใ่นภาวะรับภาระหนีสินเพียงลาํพงั  

สูญเสียทรัพยสิ์นเนืองจากการขาดรายได ้ เกิดการก่อหนีสิน  รวมไปถึงสถานการณ์การเงินที

ฝืดเคืองเนืองจากรายไดไ้ม่พียงพอกบัรายจ่าย  แม่เลียงเดียวต่างก็มีวิธีการตอบโตก้บัปัญหานี

แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และโอกาสของตน แม่เลียงเดียวทงัหมดทาํงานหนกัขึน ใชเ้วลาใน

การทาํงานมากขึน บางรายขายทรัพยสิ์นเพือนาํมาชาํระหนี บางรายแสวงหาแหล่งช่วยเหลือในการ

จดัการปัญหาการเงินซึงส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย ์และทุกครอบครัวตอ้งใชจ่้ายอยา่งประหยดั

ใหไ้ดม้ากทีสุด  

   1.1.3  ดา้นความสมัพนัธ์และสงัคม  แม่เลียงเดียวในกลุ่มทีสามีนอกใจเห็นว่า

ตนเองไดรั้บผลกระทบดา้นความสมัพนัธ์และสงัคม  รู้สึกอบัอายคนในสังคม  ไม่อยากตอบคาํถาม

หรือพูดเรืองครอบครัวกบัคนอืน รู้สึกวา่ตนเองลม้เหลวทีไม่สามารถรักษาความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวไวไ้ด ้ในบางครอบครัวลูกไดรั้บผลกระทบทางสังคมจากเพือนบา้น  และในบาง

ครอบครัวความสมัพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัลูกแยล่ง  

   1.1.4  ดา้นการเลียงดูลูก  ครอบครัวแม่เลียงเดียวทีมีลูกเล็กจะประสบปัญหาการ

เลียงดูลูกในระยะวิกฤติค่อนขา้งมาก เพราะแม่ตอ้งทาํงานนอกบา้นหาเงินเป็นหลกัจึงตอ้งหาคนมา

ช่วยดูแลลูกไม่วา่จะเป็นญาติพีนอ้งหรือให้ลูกคนโตช่วยดูแลนอ้ง ๆ และดูแลกนัเองตามสภาพ 

รวมถึงการผลกัดนัใหลู้กเขา้โรงเรียนในขณะทีอายยุงัไม่ถึง 3 ขวบ  ส่วนครอบครัวเลียงเดียวกลุ่มที

มีลูกโตแลว้  แม่เลียงเดียวก็ยงัมีหนา้ทีดูแลอยา่งใกลชิ้ดทงัดา้นการเรียน ดา้นพฤติกรรม และ

วางแผนดา้นการประกอบอาชีพในระยะยาว 

  1.2  ระยะปรับตวัภายหลงัเป็นครอบครัวแม่เลียงเดียว  การปรับตวัของครอบครัวแม่

เลียงเดียวอาจเกิดขึนหลายครังตลอดระยะเวลาการเป็นแม่เลียงเดียว  การปรับตวัเริมจากการยอมรับ

สถานภาพของแม่เลียงเดียว  การปรับตวัดา้นทีอยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้ม  การปรับตวัดา้น

เศรษฐกิจ  และการปรับตวัดา้นบทบาทของแม่เลียงเดียว ดงันี 

   1.2.1  การยอมรับสถานภาพของแม่เลียงเดียว  แม่เลียงเดียวทุกรายจะยอมรับ

สถานภาพใหมเ่มือเวลาผา่นไประยะหนึง  แม่เลียงเดียวตอ้งปรับแนวคิดหรืออาศยัสถานการณ์ต่างๆ 

เพือยอมรับการเปลียนแปลงสถานภาพเป็นแม่เลียงเดียว  ส่วนใหญ่ทาํใจเริมชีวิตใหม่โดยมีเป้าหมาย

ทีลูกเป็นสาํคญั  มีวิธีคิดแบบยดึคาํสอนของศาสนาเป็นทีพึง  และในบางรายใหก้ารทาํงานหนกั

ทดแทนความเสียใจ 
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   1.2.2  การปรับตวัดา้นทีอยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้ม  การเปลียนแปลงทีอยู่อาศยั

และสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึงทีช่วยใหแ้ม่เลียงเดียวปรับตวัไดดี้ขึน เนืองจากการเปลียนแปลง

สภาพแวดลอ้มและสงัคมรอบขา้งซึงส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ และสภาพเศรษฐกิจ  ครอบครัวแม่เลียง

เดียวทียา้ยทีอยูอ่าศยักลบัมาอยูก่บัครอบครัวเดิมนนัไดรั้บการสนบัสนุนทงัทีอยู่อาศยั  การทาํงาน  

การเงิน  และการเลียงลูก  ครอบครัวแม่เลียงเดียวทียา้ยไปอยูที่อืนก็มีเหตุผลเพือลดค่าใชจ่้ายเป็น

สาํคญั  ส่วนครอบครัวแม่เลียงเดียวทียงัคงอาศยัอยูบ่า้นหลงัเดิมหลายครอบครัวปรับการใชชี้วิตและ

สภาพแวดลอ้มในบา้นเพือไม่ใหจ้มอยูก่บัความเสียใจ 

   1.2.3  การปรับตวัดา้นเศรษฐกิจ  ครอบครัวแม่เลียงเดียวไดมี้การปรับตวัดา้น

เศรษฐกิจเพือเพิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว  ทงัการเปลียนงานทีไดรั้บค่าตอบแทนสูงขึน  การทาํงาน

หลายอยา่งเพิมขึน  การใชเ้วลาในการทาํงานมากขึน  ส่วนการบริหารจดัการการเงินนนัตอ้งมีการ

วางแผนการเงินและการใชจ่้ายเงินอย่างประหยดั  ในครอบครัวทีมีหนีสินแมเ่ลียงเดียวไดเ้รียนรู้

เกียวกบัแหล่งกูยื้มทงัในและนอกระบบ การคิดดอกเบีย และการชาํระคืนทีเหมาะสม และยงัไดมี้

การแสวงหาแหล่งช่วยเหลือดา้นการเงิน ไม่วา่จะเป็นจากพอ่แม่ในครอบครัวเดิม จากลูก หรือการ

กูย้ืมจากญาติพีนอ้ง 

   1.2.4  การปรับตวัดา้นบทบาทของแม่เลียงเดียว  เป็นการปรับตวัของแม่เลียงเดียว

เพือรักษาสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานกบัครอบครัว  แม่เลียงเดียวมีการบริหารจดัการตนเองและ

ลูกๆ  เพือใหไ้ดใ้ชเ้วลาอยูร่่วมกนัใหม้ากทีสุด  แม่เลียงเดียวมีการปรับแนวคิดเกียวกบัการเลียงลูก

ดว้ยการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด การสือสารกบัลูกเชิงบวก การเป็นแบบอยา่งทีดี สร้าง

สถานการณ์ใหลู้กไดช่้วยเหลือตนเอง การวางแผนสร้างอนาคตใหลู้ก การสร้างตวัแบบพ่อหรือ

ผูช้ายในครอบครัว  และการสร้างความเขา้ใจเรืองครอบครัวเลียงเดียวเพือใหลู้กมีความมนัใจใน

ตนเอง 

  1.3  ระยะสมดุลชีวติใหม่ เป็นระยะทีสมาชิกในครอบครัวมีความสุขและความพึง

พอใจในการดาํเนินชีวติ  ครอบครัวแม่เลียงเดียวมีการเปลียนแปลงทีดีขึนในดา้น ความมนัคงทาง

เศรษฐกิจ  ความสาํเร็จของลูก  และการพฒันาตนเอง ดงันี  

   1.3.1 ความมนัคงดา้นเศรษฐกิจ  ครอบครัวแม่เลียงเดียวทุกครอบครัวมีทีพกัอาศยั

เป็นของตนเองโดยไม่ตอ้งเช่าบา้นอยู่อาศยั  บางรายมีทีดิน บา้นและกิจการไวเ้ป็นมรดกแก่ลูก  แม่

เลียงเดียวมีอาชีพทีสร้างรายไดที้มนัคง  สามารถเลียงดูตนเองและลูกๆ ได ้ มีหลกัประกนัดา้น

สุขภาพทงัของตนเองและลูกๆ และมีความมนัใจอุ่นใจหากมีการเจ็บป่วย  

   1.3.2  ความสาํเร็จของลูก  แมเ่ลียงเดียวมีความสุขเมือลูกในครอบครัวแม่เลียงเดียว

มีพฤติกรรมทีเหมาะสมตามวยั เป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม  ลูกในครอบครัวแม่เลียงเดียว
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ส่วนใหญ่เป็นคนขยนั  ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือตนเองได ้ ลูกในวยัเรียนมีความตงัใจเรียน

ส่วนลูกในวยัทาํงานบางรายประสบความสาํเร็จเกินกวา่ทีแม่คาดหวงัไว ้ 

   1.3.3  การพฒันาตนเองและการทาํประโยชน์เพือสงัคม  แม่เลียงเดียวไดพ้ฒันา

ตนเองมากขึนในหลายดา้น  ไม่วา่จะเป็นการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึนไป  การขยายกิจการและมี

ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ  การกา้วไปสู่ตาํแหน่งผูน้าํทางสงัคมและไดก้ารทาํประโยชน์

เพือสงัคม  และทีสาํคญัแม่เลียงเดียวมีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง  

 2.  สภาพการดาํเนินชีวติของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ  

 ตลอดระยะเวลาของการเป็นครอบครัวเลียงเดียว  ในแต่ละครอบครัวมีแบบแผนของ

กิจกรรมทีส่งผลใหก้ารดาํเนินชีวิตประสบความสาํเร็จ ในประเด็นต่าง ๆไดแ้ก่ การจดัการ

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  การดูแลลูกในครอบครัวแม่เลียงเดียว  การจดัการดา้นการเงิน การ

จดัการทางสังคมและภาพลกัษณ์ของแม่เลียงเดียว  ดงันี 

  2.1  การจดัการความสัมพนัธ์ในครอบครัว  การดาํเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลียง

เดียวมีการปรับความสัมพนัธ์ภายในใหม่เพือใหเ้กิดความสมดุล ไดแ้ก่ การจดัการความสัมพนัธ์

ระหวา่งแม่กบัลูก แม่ในครอบครัวเลียงเดียวเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุด แมจ้ะใหอิ้สระแก่ลูกแต่กเ็ป็นผู ้

กาํหนดขอบเขตเสมอ  แม่เป็นทุกสิงทุกอยา่งสาํหรับลูก  เป็นทงัพ่อ แม่ และเพือนของลูก  มีการ

สรา้งความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัในครอบครัว ส่วนการจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อกบัลูก

นนัเป็นไปใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การรักษาความสมัพนัธ์ การลดระดบัความสัมพนัธ์  และการตดัขาด

ความสัมพนัธ์   

  2.2  การเลียงลูกในครอบครัวเลียงเดียว  แม่เลียงเดียวใหค้วามสาํคญักบัการฝึกให้ลูก

ไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกนัในครอบครัว  สือสารกบัลูกในเชิงบวก การตงัคาํถามอยา่ง

สรา้งสรรค ์ไม่ดุด่า ตาํหนิเกินกวา่เหตุ หรือซาํเติมความผิดของลูกใหเ้กิดความเสียใจหรือนอ้ยใจ  

การแนะนาํใหลู้กไดมี้มุมมองในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัตนเอง  จดัตารางเวลา

สาํหรับกิจวตัรของลูกเพือสร้างความมีวินยั คอยดูแลถามไถ่เรืองการเรียน  การทาํการบา้น และ

วางแผนดา้นการประกอบอาชีพในอนาคตใหแ้ก่ลูก   

  2.3  การจดัการการเงิน  การบริหารจดัการดา้นการเงินถือเป็นเรืองสําคญัและจะตอ้ง

ทาํอยูต่ลอดเวลา ครอบครัวแมเ่ลียงเดียวตอ้งวางแผนบริหารจดัการกบัรายไดที้มี  ส่วนใหญ่แม่

เปิดเผยรายรับแก่ลูกๆ วางแผนการใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัโดยเริมจากการประหยดัทีแม่ก่อน  ลูกๆ 

ในครอบครัวแม่เลียงเดียวส่วนใหญ่ทาํงานช่วยเหลือครอบครัวและหารายไดจ้ากการทาํงานพิเศษ  

แม่เลียงเดียวเรียนรู้การจดัการหนีสินเพือใหต้นเองปลอดหนี  ซือประกนัสุขภาพเพือดูแลสมาชิก

ยามเจ็บป่วย  มีการวางแผนการออมเงินในรูปแบบการออมเงินสดกบัธนาคารและการซือ
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อสงัหาริมทรัพย ์บางครอบครัว มีการแยกบญัชีธนาคารสาํหรับการออมและการใชจ่้ายในแต่ละ

ประเภท  

  2.4 การจดัการทางสังคมและภาพลกัษณ์ของแม่เลียงเดียว  การเป็นครอบครัวแม่เลียง

เดียวนนั  สมาชิกในครอบครัวอาจตอ้งเผชิญกบัท่าทีของบุคคลอืน ทงัดา้นบวกและดา้นลบ แม่เลียง

เดียวกลุ่มสามีเสียชีวติทงัหมดไดรั้บความเห็นอกเห็นใจทีตอ้งสูญเสียหวัหนา้ครอบครัวไปอยา่ง

กะทนัหนั  ส่วนแมเ่ลียงเดียวกลุ่มทีสามีนอกใจมีความวิตกกงัวลกบัสายตาของสงัคม เพือนและญาติ

พีนอ้ง  ซึงส่วนใหญ่มกัจะมีคาํถามทีรบกวนจิตใจ  ดงันนัแม่เลียงเดียวจึงไดมี้การจดัการทางสังคม

และการจดัการเกียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง  การดาํเนินชีวิตส่วนใหญ่จึงทุ่มเทให้กบัการเลียงลูก

และการทาํงานหนกั และเพอืพิสูจน์ตนเองวา่คงสถานภาพการเป็นแม่เลียงเดียวไวไ้ด ้ ดา้น

ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมนนั ในระยะแรกทีครอบครัวยงัไมเ่ขม้แข็งแม่เลียงเดียวมกัจะเก็บตวัเลก็นอ้ย 

ต่อเมือระยะเวลาผ่านไปครอบครัวมีความเขม้แข็งขึน แม่เลียงเดียวจึงเพิมการออกสังคมและ

ช่วยเหลือสังคมอยา่งเต็มที จนไดรั้บการยอมรับเคารพนบัถือว่าเป็นแบบอยา่งทีดีแก่คนอืน 

 3.  รูปแบบการดาํเนินชีวติของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ 

 ผลการศึกษานีสามารถสงัเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวติของครอบครัวแม่เลียงเดียวได ้2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ เลียงเดียวไม่เดียวดาย และเลียงเดียวนกัสู ้  

  3.1  เลียงเดียวไม่เดียวดาย  ครอบครัวแม่เลียงเดียวประเภทไมเ่ดียวดายมีจาํนวน 6 

ครอบครัว  คุณลกัษณะทีสาํคญัของครอบครัวกลุ่มนีคือ แต่ละครอบครัวมีความสามารถในการ

จดัการในครอบครัวแตกต่างกนับางครอบครัวมีรายไดเ้ลียงตนเองได ้แต่บางครอบครัวแม่เลียงเดียว

ไม่มีอาชีพ ดา้นความเขม้แขง็ทางจิตใจของแม่เลียงเดียวก็มีความแตกต่างกนั แม่เลียงเดียวบางคน

เขม้แข็งแต่บางคนอ่อนแอเนืองจากถูกทาํร้ายทงัทางร่างกายและจิตใจ แต่คุณลกัษณะร่วมกนัของ

ครอบครัวประเภทนีคือ มีแหล่งทรัพยากรทงัภายในและภายนอกครอบครัวทีช่วยเกือหนุนใหก้าร

ดาํเนินชีวิตประสบความสาํเร็จได ้ แหล่งทรัพยากรของครอบครัวนีส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดิม

หรือพ่อแมข่องแมเ่ลียงเดียว  ทีสนบัสนุนดา้นทีอยู่อาศยั  การเงิน  การทาํงานและการเลียงลูก  และ

บางครอบครัวมีเครือข่ายทางสังคมทีช่วยเหลือเยียวยาดา้นจิตใจ  เป็นทีน่าสงัเกตวา่มี 1 ครอบครัวที

อดีตสามีรับผิดชอบช่วยเหลือค่าเลียงดูบุตรเป็นประจาํทุกเดือน  การสนบัสนุนทรัพยากรดงักล่าวมี

ส่วนช่วยใหค้รอบครัวเลียงเดียวสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งราบรืน 

  3.2  เลียงเดียวนกัสู ้ ครอบครัวแม่เลียงเดียวประเภทนกัสูมี้จาํนวน 7 ครอบครัว  

ครอบครัวแม่เลียงเดียวกลุ่มนีไดเ้ผชิญหนา้และต่อสู้กบัปัญหาการดาํเนินชีวิตมาโดยตลอด  แต่ก็มี

การจดัการปัญหาในครอบครัวของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  ครอบครัวกลุม่นีประสบปัญหาหลายอยา่ง  

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นการเงิน  มีหนีสินมาก  บางรายไม่มีทีพกัอาศยัทีมนัคงตอ้งเช่าบา้นและยา้ย

ทีอยู่หลายครัง  สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพตอ้งเขา้ออกโรงพยาบาลบ่อย ๆ หรือเป็นผูป่้วย
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ติดเตียง ครอบครัวกลุ่มนีเรียนรู้ทีจะแกปั้ญหาและพงึพาตนเองดา้นการเงิน  ลูกๆ ตอ้งช่วยเหลือ

ตวัเองไดแ้ละในบางครอบครัวช่วยเหลือแม่แกปั้ญหาการเงินไดด้ว้ย  แม่เลียงเดียวกลุ่มนีมี

ลกัษณะร่วมกนัคือมีความเขม้แข็งทางจิตใจมาก  สามารถสร้างกาํลงัใจใหก้บัตนเองไดจ้ากการ

ทุ่มเทความสนใจทงัหมดไปทีลูก  มีการวางแผนชีวติของตนเองและลูก  มีเป้าหมายในการดาํเนิน

ชีวิตทีชดัเจน  แมว่้าครอบครัวเหล่านีจะขาดแหล่งทรัพยากรหรือขาดแหล่งเกือหนุนทางสงัคมทีเป็น

ครอบครัวเดิมและเครือญาติ  แต่ประสบการณ์การเผชิญปัญหาและความสามารถในการจดัการ

ครอบครัวไดห้ล่อหลอมใหส้มาชิกในครอบครัวปรับตวัและช่วยเหลือกนัจนเป็นครอบครัวที

ประสบความสาํเร็จในทีสุด 

อภิปรายผล  

 ผลการศึกษานาํไปสู่การอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี  

 1.  ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวแม่เลียงเดียว 

 การศึกษานีพบวา่ แม่เลียงเดียวทุกรายไดผ้า่นประสบการณ์ชีวิตซึงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ไดแ้ก่  ระยะวิกฤติกลายเป็นแม่เลียงเดียว  ระยะปรับตวัภายหลงัเป็นแม่เลียงเดียว  และระยะสมดุล

ชีวิตใหม่  ซึงแต่ละระยะเป็นการใหนิ้ยามลกัษณะสาํคญัของประสบการณ์ชีวิตออกเป็นช่วงกวา้งๆ  

ตามความรู้สึกนึกคิดของแม่เลียงเดียวเอง  โดยทีระยะวกิฤตินนัเริมขึนเมือครอบครัวพบกบัปัญหา

ครังแรกไม่วา่จะเป็นสถานการณ์ความเจบ็ป่วยของสามีซึงนาํไปสู่การสูญเสีย  หรือสถานการณ์ที

ทราบวา่สามีกาํลงันอกใจและนาํไปสู่การหยา่ร้างและแยกทาง  ทงันีครอบครัวแมเ่ลียงเดียวมี

ช่วงเวลาของประสบการณ์ระยะวิกฤติแตกต่างกนั  ตังแต่ 3 เดือน จนถึง 8 ปี  โดยทีกรณีครอบครัว

แม่เลียงเดียวทีสามีเสียชีวิตใชเ้วลาในระยะวิกฤติ 1-3 ปี  ส่วนครอบครัวแม่เลียงเดียวทีอยู่ในระยะ

วิกฤติเพียง 3 เดือนนนั  เป็นครอบครัวทีสามีนอกใจและไดต้กลงแยกทางกนัไดเ้ร็ว  ภายหลงัการ

แยกทางแม่เลียงเดียวไดก้ลบัมาอยู่กบัครอบครัวเดิมและเปลียนสภาพแวดลอ้มใหม่หมด จึงทาํให้

ครอบครัวแม่เลียงเดียวเขา้สู่ระยะปรับตวัและเป็นปกติไดเ้ร็ว  ส่วนครอบครัวแม่เลียงเดียวทีอยู่ใน

ระยะวิกฤตินานทีสุดคือครอบครัวแม่เลียงเดียวทีสามีนอกใจและทาํร้ายร่างกาย  แต่ไม่สามารถพูด

ระบายความทุกขห์รือบอกใครได ้ จนเมือเวลาผ่านไปลูกสาวไม่ยอมรับพอ่จึงไดมี้การแยกทางกนั

ไดอ้ยา่งถาวร ทงันีการเริมชีวติครอบครัวแม่เลียงเดียวไดเ้ร็วมีส่วนช่วยให้ผูห้ญิงมีเป้าหมายในการ

ดาํเนินชีวิตทีชดัเจน  และสามารถเริมตน้ชีวิตใหม่ไดอ้ยา่งมนัใจ  ผูห้ญิงทีตดัสินใจไดช้้าก็ทาํให้

เริมตน้ใหม่ไดช้า้และชีวติยงัคงดาํเนินอยูใ่นระยะวกิฤติเป็นเวลายาวนาน  ประเด็นนีสอดคลอ้งกบั

งานของ ธญัภา  พรหมรักษ ์(2550)  ทีระบุวา่ผูห้ญิงทีไดรั้บความรุนแรงทงัทางร่างกาย  วาจา  จิตใจ

และเพศ  หากผูห้ญิงตอบโตด้ว้ยการหยา่ร้างจะมีความสุขมากขึน พน้ทุกขแ์ละเป็นอิสระ  และ 

Thomas  (2006) แนะนาํใหผู้ห้ญิงหลุดพน้ออกจากเหตุการณ์หยา่ร้างใหเ้ร็วทีสุดดว้ยความรู้สึกที
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เติบโตภายใน  ซึงเกิดขึนจากการทีผูห้ญิงเห็นคุณค่าของตนเองและเขา้ใจตนเองดีวา่ตอ้งปรับ

บทบาทอย่างไร  และรู้วา่ควรทาํเช่นไรเพือใหเ้กิดคุณค่ากบัตนเอง จนนาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตแม้

ตอ้งเป็นแม่เลียงเดียว  งานของวชัรี  บุญวทิยา (2551)  ยงัไดอ้ธิบายวา่  ในระยะก่อนทีจะมีการหยา่

รา้งหรือแยกทางกนั  จะมีการต่อรองระหว่างผูห้ญิงทีเป็นผูใ้หข้อ้มูล สามี และหญิงอืนในระยะหนึง  

ก่อนจะนาํไปสู่การแยกกนัอยู่และหยา่รา้งในทีสุด  แตส่าํหรับผลการศึกษาเรืองรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตของครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จครังนีพบวา่  การต่อรองของแม่เลียงเดียวก่อน

การหยา่ร้างหรือแยกทางนนั เป็นการต่อรองทีเกิดขึนกบัผูที้เกียวขอ้งหลายคน  ไม่วา่จะเป็นการ

ต่อรองระหวา่งแม่เลียงเดียวกบัอดีตสามี  แม่เลียงเดียวกบัครอบครัวของสามี  แม่เลียงเดียวกบัพอ่แม่

และลูกของตนเอง  นนัแสดงใหเ้ห็นวา่ความสัมพนัธ์ในครอบครัวยอ่มมีผูอื้นในครอบครัวหรือเครือ

ญาติเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยไม่เฉพาะสามีและภรรยา 

 2.  การปรับตวัและเรียนรู้สู่การเป็นครอบครัวแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ 

 ขอ้คน้พบจากการศึกษานีระบุว่าการปรับตวัของแม่เลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จเริมตน้

จากการยอมรับสถานภาพของแม่เลียงเดียว  ไปสู่การปรับตวัดา้นอืน ๆ ทงันีการยอมรับสถานภาพ

ของแม่เลียงเดียวถือเป็นการปรับมุมมองแนวคิดและสร้างความเขม้แข็งทางจิตใจใหก้บัแม่เลียงเดียว 

โดยทีแมเ่ลียงเดียวหลายคนจะวางเป้าหมายชีวิตตนเองเสียใหม่โดยทุ่มเทความสนใจไปทีลูก  มีลูก

เป็นเป้าหมายของชีวิต  มีศาสนาเป็นทียึดเหนียวจิตใจ  และในบางรายหนัความสนใจไปทีการ

ทาํงานหนกัเพือใหลื้มความทุกขที์เกิดขึน สอดคลอ้งกบังานของฐิติกาญจน์  อินทาปัจ ( ) 

การศึกษาเรืองการสร้างความเขม้แข็งทางใจและการปรับตวัต่อวิกฤติการณ์ของครอบครัวเลียงเดียว 

ระบุวา่ครอบครัวเลียงเดียวสามารถสร้างความเขม้แข็งทางใจใหต้นเองดว้ยสติ  มีการปรับมุมมอง

พชิิตความเศร้า  มีศาสนาเป็นทีพึงทางใจ และยอมรับการเปลียนแปลงตามความเป็นจริง และงาน

ของ Mendenhall & Bowman & Zhang (2013) ระบุวา่ความเชือทางศาสนาทีเขม้แข็งและความ

ใกลชิ้ดในครอบครัวจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการป้องกนัปัญหาดา้นบทบาท ความเครียด และ

ช่วยเหลือดา้นการปรับตวัของแม่เลียงเดียวและก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ทีดีขึน  ทงัในดา้นความรู้สึกและ

การรับรู้ความสามารถส่วนบุคคล  การนบัถือตนเอง  และความพอใจในชีวิต 

 การเปลียนแปลงทีอยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้ม  เป็นปัจจยัหนึงทีช่วยใหค้รอบครัวแม่

เลียงเดียวปรับตวัไดดี้ขึน การเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มและสงัคมรอบขา้งส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ 

และสภาพเศรษฐกิจ  บางครอบครัวมีการยา้ยทีอยูอ่าศยั ยา้ยโรงเรียนของลูกเพือตดัปัญหาและตดั

ความสัมพนัธ์กบัอดีตสามี  บางครอบครัวยา้ยทีอยูอ่าศยักลบัมาอยู่กบัครอบครัวเดิม ซึงมีส่วนสาํคญั

ทีช่วยเกือหนุนทางดา้นจิตใจ  การเงิน และการเลียงลูก  ส่วนครอบครัวแม่เลียงเดียวทีไม่ไดย้า้ยทีอยู่

อาศยัหลายครอบครัวไดป้รับการดาํเนินชีวติประจาํวนัและสภาพแวดลอ้มในบา้นเพือไม่ใหจ้มอยู่

กบัความเสียใจ  ผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบังานของ  Mutisya (2010) ทีไดศ้ึกษาเรืองประสบการณ์
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การหยา่ร้างหรือการแยกทางของแม่เลียงเดียวผิวสี พบวา่ แม่เลียงเดียวตอ้งปรับแนวคิดใหลู้กเป็น

ศูนยก์ลางชีวิต  ภายหลงัการหยา่ร้างควรยา้ยจากทีอยูอ่าศยัเดิมไปสู่บรรยากาศหรือทีอยู่ใหม่  

เนืองจากจะช่วยใหรู้้สึกสงบและสุขภาพจิตดีขึน   

 เป็นทีน่าสนใจวา่การปรับตวัดา้นบทบาทแม่เลียงเดียวนนั  มีความสาํคญัอยา่งมากในการ

ทีจะประคบัประคองใหลู้กในครอบครัวแม่เลียงเดียวไดป้ระสบความสาํเร็จในชีวิตตามวยัของเขา  

แม่ในครอบครัวเลียงเดียวมีความพยายามทีจะจดัการตนเองและลูกๆ  เพือใหไ้ดใ้ชเ้วลาอยู่ร่วมกนั

ใหม้ากทีสุด  บา้งก็ใหลู้กช่วยเหลืองานของแม ่ ใหลู้กไดไ้ปร่วมกิจกรรมไดเ้ห็นการทาํงานของแม่  

ไดรู้้จกัสงัคมใหม่ๆ รู้จกัการวางตวัเมือออกสงัคม  แม่เลียงเดียวบางรายยงัไดส้รา้งสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพือใหลู้กไดช่้วยเหลือตนเอง  ขอ้คน้พบเหล่านีสอดคลอ้งกบังานของปรุงใจ สถานสุข  ( )  วา่

แนวทางการอบรมขดัเกลาบุตรวยัรุ่นในครอบครัวแม่เลียงเดียวคือ แม่ตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีใหแ้ก่

ลูก ใหค้วามรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด  และมีความอดทนอยา่งสูง พร้อมรับฟังทุก

ปัญหาจากลูก พร้อมใหค้าํแนะนาํ มีกิจกรรมครอบครัวมากขึน  ฝึกวินยัและมีการแบ่งงานให้

รับผิดชอบภายในครอบครัว เพือใหบุ้ตรวยัรุ่นสามารถพึงตนเองและเอาตวัรอดในสงัคมได ้  

 3. บทบาทของแม่ทีมีต่อลูกกบัการดาํเนินชีวิตในครอบครัวแม่เลียงเดียว  

 การดาํเนินชีวติของครอบครัวแม่เลียงเดียวมีความแตกต่างจากการดาํเนินชีวิตใน

ครอบครัวประเภทอืน  เนืองจากแม่เลียงเดียวนนัไดม้ีการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัลูก  พอ่

และญาติฝ่ายพอ่กบัลูก  ขอ้คน้พบนีชีใหเ้ห็นถึงการใชอ้าํนาจในครอบครัว  ซึงแม่เลียงเดียวจะเป็นผู ้

มีอาํนาจกาํหนดขอบเขตพฤติกรรมใหลู้ก กาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างพอ่กบัลูก  ซึงในครอบครัว

ทีแม่เลียงเดียวทีสามีเสียชีวิต  ส่วนใหญ่ลูกและครอบครัวฝ่ายพ่อยงัมีความสัมพนัธ์อนัดีมีการส่ง

ข่าวคราวถึงกนัอยา่งสมาํเสมอ  ส่วนกรณีทีครอบครัวแม่เลียงเดียวลดความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบั

ลูก ส่วนใหญ่มีเหตุผลมาจากการทีลูกตอ้งอยู่ในความดูแลของแม่  แม่เลียงเดียวไม่เห็นประโยชน์

จากการติดต่อกบัอดีตสามีหรือญาติทางฝ่ายอดีตสามี ในกรณีเช่นนีเมือลูกโตขึนความสัมพนัธ์ของ

พอ่กบัลูกก็มกัจะห่างเหินกนัไปตามระยะเวลา  ส่วนการจดัความสัมพนัธ์แบบตดัขาดนันเกิดขึน

เพราะแม่เลียงเดียวเห็นวา่หากพอ่ลูกยงัมีความสมัพนัธ์ต่อกนัจะสรา้งปัญหาขึนมากระทบครอบครัว

แม่เลียงเดียวได ้ในกรณีเช่นนี  Pate (1996)  ไดอ้ธิบายวา่ ภายหลงัการหยา่รา้งแม่เลียงเดียวจะมีการ

ปรับแบบแผนความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวและการจดัแบบแผนความสัมพนัธ์กบัภายนอก

ครอบครัว  การจดัความสมัพนัธ์ลกัษณะนีมีความจาํเป็นมากโดยเฉพาะเมือครอบครัวแม่เลียงเดียวมี

ลูกวยัรุ่น 

 4.  ทรัพยากรและเครือข่ายทางสังคมทีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของครอบครัวแม่เลียงเดียว  

 การศึกษานีไดส้ังเคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลียงเดียวออกเป็น 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ ครอบครัวแม่เลียงเดียวนกัสูแ้ละครอบครัวแม่เลียงเดียวไม่เดียวดาย  ในกรณีของ
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ครอบครัวแม่เลียงเดียวนกัสู้นนั  แม่เลียงเดียวเป็นผูห้ญิงทีมีลกัษณะเป็นผูก้ระทาํการทีเขม้แข็ง  ไม่

ยอมจาํนนต่อสถานการณ์ปัญหาของชีวิต  กลุ่มนีเป็นแม่เลียงเดียวทีมีความเขม้แข็งทางจิตใจมาก  มี

ความกลา้หาญ สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จดัการครอบครัว  และพฒันาตนเองดว้ยประสบการณ์

และการเผชิญปัญหาหลายต่อหลายครัง  ส่วนครอบครัวแม่เลียงเดียวไมเ่ดียวดายนนั  เป็นครอบครัว

ทีแม่เลียงเดียวมคีวามเขม้แข็งทางจิตใจในระดบัทีแตกต่างกนั และยงัมีการจดัการในครอบครัว

รวมถึงการพึงพาตนเองแตกต่างกนั  อยา่งไรก็ตามครอบครัวแม่เลียงเดียวกลุ่มนีไดรั้บการสนบัสนุน

ทรัพยากรทงัภายในและภายนอกครอบครัวรวมถึงมีเครือข่ายทางสังคมทีช่วยเกือหนุนใหผ้า่น

สถานการณ์วิกฤติในชีวติตลอดจนพฒันาตนเองไปสู่ความสําเร็จได ้ ซึงทรัพยากรของครอบครัวแม่

เลียงเดียวไม่เดียวดายนนัส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเดิมของแม่เลียงเดียว ไม่วา่จะเป็นทีอยูอ่าศยั  

การเงิน  การทาํงาน  กาํลงัใจ  และการแบ่งเบาภาระเลียงดูลูก  ส่วนการเขา้ร่วมเครือข่ายครอบครัว

แม่เลียงเดียว  ทาํใหค้รอบครัวไดแ้ลกเปลียนและร่วมดาํเนินกิจกรรมเพือช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษา

แก่แม่เลียงเดียวคนอืน ๆ ทีกาํลงัประสบปัญหาในช่วงวิกฤติของชีวิต  การมีเครือข่ายทางสงัคมจึง

จาํเป็นสาํหรับการเยียวยาและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัแม่เลียงเดียวทีกาํลงัประสบปัญหาใน

ชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี  

 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชัรี  บุญวทิยา (2551) ทีอธิบายวา่  แม่เลียงเดียวจะสามารถ

สรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัตนเองขึนมาใหม่และกลบัเขา้สู่สภาพปกติเมือมีปฏิสงัสรรคก์บัผูค้นใหม่ๆ ใน

สังคม  นอกจากนีในการศึกษาของ Smith (2010)  เกียวกบัประสบการณ์ความสาํเร็จในการเลียงดู

บุตรของมารดาผูมี้รายไดน้อ้ยทีเลียงดูบุตรโดยลาํพงั  อธิบายวา่แม่เลียงเดียวผา่นประสบการณ์

ความเครียดและความทา้ทายในชีวิต  ปัจจยัทีสนบัสนุนใหป้ระสบความสาํเร็จคือปัจจยัดา้น

ภูมิคุม้กนัและการรับรู้จุดแข็งของตนเอง  ส่วนการศึกษาของ Dabney (2013) ก็สนบัสนุนวา่ การ

เลียงดูบุตรโดยลาํพงัเป็นประสบการณ์ทีทา้ทายและสามารถพฒันาได ้ แม่เลียงเดียวมีความตอ้งการ

การสนบัสนุนทางสังคมและทรัพยากรทางการเงินสาํหรับการจดัการและดูแลครอบครัว และใน

การดาํเนินชีวติบางรูปแบบการเลียงดูบุตรโดยลาํพงัทาํใหเ้กิดความสาํเร็จมากกว่าการเลียงดูบุตร

โดยพ่อแม่ทีไม่หยา่ร้าง   

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการศึกษาและการพฒันาสังคมมีดงันี  

  1.1  นกัวชิาการควรมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้เรืองครอบครัวทีหลากหลายผา่นการวิจยั

กบัครอบครัวประเภทต่าง ๆ  และสร้างองคค์วามรู้เรืองครอบครัวใหท้นัการเปลียนเปลงของ

สถานการณ์ครอบครัวในยคุปัจจุบนั  อาจตอ้งมีการรือสร้างหรือนิยามครอบครัวขึนใหม่  เพือสร้าง

การรับรู้ต่อสงัคมและสร้างตวัตนใหก้บัครอบครัวทุกประเภทในสังคม  
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  1.2  ควรมีการรวบรวมความรู้ในลกัษณะของคู่มือพ่อแม่เลียงเดียวเพิมขึน  เพือเป็น

เครืองมือในการเลียงดูลูกสาํหรับครอบครัวเลียงเดียว   

  1.3  หน่วยงานดา้นการพฒันาสงัคมควรจดัใหมี้การช่วยเหลือหรือสนบัสนุน

ทรัพยากรทีจาํเป็นสาํหรับครอบครัวเลียงเดียว ไม่วา่จะเป็นดา้นการใหค้าํแนะนาํปรึกษาสาํหรับพ่อ

แม่เลียงเดียว  ดา้นการเงินอาจมีกองทุนสนบัสนุนครอบครัวเลียงเดียว  ดา้นการเลียงดูลูก หน่วยงาน

ทงัรัฐและเอกชนอาจจดัใหม้ีสวสัดิการเลียงลูกในทีทาํงาน เพอืลดค่าใชจ่้ายในการเลียงลูกหรือเปิด

โอกาสใหแ้ม่เลียงเดียวไดท้าํงานใกลชิ้ดลูก 

  1.4  ควรมีการพฒันาเครือข่ายครอบครัวเลียงเดียวเพิมขึนในทุกจงัหวดั เพือเป็นการ

ส่งเสริมใหค้รอบครัวเลียงเดียวไดมี้โอกาสแลกเปลียนความรู้และช่วยเหลือกนั  และไดร่้วมมือกนั

ทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชนต์่อสงัคม  

  1.5  ควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมยกย่องชืนชมแม่เลียงเดียวในโอกาสต่าง ๆ เพอื

สรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ม่เลียงเดียวพร้อมกบัสร้างตวัแบบของผูห้ญิงทีประสบความสาํเร็จไดโ้ดย

ไม่จาํเป็นตอ้งพึงพาสามี  นอกจากนีการพิจารณาการใหร้างวลัแก่ผูห้ญิงในโอกาสต่าง ๆ ควรตดั

อคติเกียวกบัความเป็นหมา้ยออกไป เพือสร้างการรับรู้ใหม่วา่หมา้ยไม่ใช่ขอ้บกพร่อง  

 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาต่อเนืองกบัลูกในครอบครัวเลียงเดียว เพือใหเ้ห็นปรากฎการณ์ที

อาจเป็นผลกระทบระยะยาวจากการเป็นแม่เลียงเดียว  และลูกทีเติบโตในครอบครัวแมเ่ลียงเดียว  

ไม่วา่จะเป็นประเดน็เกียวกบัสุขภาพของแมเ่ลียงเดียว  การแสดงบทบาทของลูกในครอบครัวแม่

เลียงเดียว  และแนวโนม้การเป็นครอบครัวเลียงเดียวซาํ  

  2.2  ควรมีการศึกษาสภาพการดาํเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลียงเดียวโดยใชท้ศันะ

จากลูกในครอบครัวเลียงเดียวเพิมเติม 

  2.3  ควรมีการศึกษากบัครอบครัวพ่อเลียงเดียวทีประสบความสาํเร็จ  ทีมีจาํนวน
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