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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนของการพฒันาประเทศชาตมิาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 พ.ศ. 2504 จนถงึปัจจุบนั ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  ปัจจุบนั
สงัคมเปลีย่นแปลงทีท่ าใหค้รอบครวัมวีถิกีารด าเนินชวีติ และมผีลต่อการรบัรูค้วามอยู่ดมีสีุข 
โดยเฉพาะอย่างยิง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่12 มเีป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
รวมทัง้การปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเดน็การปฏิรูป
ประเทศมุ่งสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” และยงัคงเน้นให้ “คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา” นอกจากน้ี แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ยงัคงยดึ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
ใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ก่อใหเ้กดิความอยู่ดมีสีุขทีมุ่่งเน้นถงึ “สงัคมทีม่คีวามสุข
ยัง่ยนื” การพฒันาศกัยภาพคนทีพ่งึปรารถนา ท าใหทุ้กคนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพอย่าง
เต็มที่ ทุกคนมคีุณภาพชีวิตที่ด ีและท าให้การพฒันาประเทศมีความสมดุลก่อให้เกิดการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื ทัง้น้ีครอบครวัเป็นหน่วยย่อยของสงัคมทีส่ะทอ้นสุขภาวะองสงัคมไทยทีม่ี
การเปลี่ยนแปลงตามระยะวงจรชีวิตครอบครัว  คณะผู้วิจัยจึงศึกษาความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัไทย โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทย (Family well-being) 
ตามวงจรหรอืพฒันาการชวีติครอบครวั  

2. ระบุวงจรชีวติครอบครวัไทย (Thai Family Life Cycle) แบ่งระยะตามลกัษณะ
การรบัรูเ้ปลีย่นแปลงทีเ่กดิในครอบครวัในระยะต่างๆ ตามการเพิม่และลดของสมาชกิ 

3. ศกึษาครอบครวัลกัษณะเฉพาะ ทีม่ลีกัษณะพเิศษ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปัจจยัที่
มอีิทธพิลต่อการอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทย และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกบัลักษณะ 
บรบิท และความตอ้งการเฉพาะของครอบครวัทีค่ดัสรร 
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การศึกษาระยะที่ 1 

การวจิยัเชงิคุณภาพ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบของความอยู่ดมีสีุขของ
ครอบครวัและคุณลกัษณะของแต่ละดา้นตามการรบัรูข้องผูใ้หข้อ้มลูซึง่มคีุณสมบตัติามเกณฑ์
ที่ก าหนด อาศัยใน 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจดัท าร่างโครงสร้างของแบบวดัความอยู่ดมีสีุขของ
ครอบครวัไทย ตามการใหค้วามหมายและการรบัรูข้องตวัแทนครอบครวั โดยการสนทนา
กลุ่มใน 5 พื้นที่ๆ  ละ 2 อ าเภอ/เขตๆ ละ 2 กลุ่มตามคุณสมบตัดิา้นเศรษฐกจิ โดยแบ่งเป็น 
อ าเภอ/เขตทีม่รีายไดส้งูกว่า และอ าเภอ/เขตทีม่รีายไดต้ ่ากวา่ ซึง่ในแต่ละอ าเภอ/เขตแบ่งการ
สนทนากลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ตามเพศ (หญิงและชาย) และอายุ (วัยรุ่น วัยกลางคนและวยั
เกษยีณ) ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู (N = 310, 6-10 คน/กลุม่) ในช่วงสงิหาคม-พฤศจกิายน พ.ศ. 
2559  จากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า มกีารให้ความหมายที่หลากหลาย แต่
สามารถสรุปไดว้่า “ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั” มคีุณลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
หลกั 9 ประการ คอื 1) ดา้นสมัพนัธภาพ 2) ดา้นบทบาทหน้าที่ 3) ดา้นเศรษฐกจิ  4) ดา้น
การด าเนินชวีติอย่างพอเพยีง  5) ดา้นความร่วมใจและความปลอดภยัในชุมชน  6) ดา้นการ
พฒันาทางจติวญิญาณ  7) ดา้นการดแูลสุขภาพ  8) ดา้นการศกึษา และ 9) ดา้นความมัน่คง
และการพึ่งพาตนเอง โดยเมื่อน าองประกอบทัง้ 9 ด้านมาวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และมกีาร
วเิคราะห์โดยโปรแกรมส าเรจ็รูป ATLAS มาประกอบ ภายหลงัได้ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธี
ตรวจสอบสามเสา้ คณะผูว้จิยัไดส้รปุขอ้คน้พบและพฒันาเครื่องมอืชี้วดั “ครอบครวัอยู่ดมีสีุข” 
ตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 1. พฒันาร่างแบบสอบถาม  2. ตรวจสอบความถูกต้องเชงิเน้ือหาจาก
ผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่าน  3. ศกึษาน าร่องในครอบครวั 351 ครอบครวัในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และ 5. สรปุผลการพฒันาเครือ่งวดั “ครอบครวัอยู่ดี
มสีุข” ผลการพฒันาเครื่องมอืได้สร้างแบบสอบถามจ านวน 75 ขอ้ทีส่ะทอ้นความอยู่ดมีสีุข
ของครอบครวั และตดัขอ้ทีค่า่จ าแนกต ่าออก สดุทา้ยเหลอืแบบสอบถามมขีอ้ค าถามเพยีง 36 ขอ้ 
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การศึกษาระยะที่ 2 

 การศกึษาเชงิส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 6,158 ราย เป็นตวัแทนจากครอบครวัทัว่ประเทศ 
พบว่าครอบครวัส่วนมากเป็นครอบครวัเดีย่ว รอ้ยละ 39.4 และครอบครวัขยาย รอ้ยละ 27.8 
โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึง่เป็นครอบครวัม ี2 รุ่น (generation)  จากขอ้มลูการช่วงระยะเวลา
แต่งงาน มบีุตร บุตรแยกออกจากครอบครวั และวยัของกลุ่มตวัอย่างสามารถระบุระยะวงจร
ชวีติครอบครวัไทยเป็น 8 ระยะส าคญั คอื 

1. ก่อนระยะเริม่ตน้/ไมแ่ต่งงาน  (อายเุทา่กบัหรอืต ่ากวา่ 22.92 ปี) 
2. ระยะเริม่ตน้ ไมม่บีตุร   (อาย ุ22.93-24.31 ปี) 
3. ระยะเริม่เลีย้งดบูตุร   (อาย ุ24.32-29.82 ปี) 
4. ระยะเลีย้งบตุรวยัก่อนเรยีนและวยัเรยีน (อาย ุ29.83-36.00 ปี) 
5. ระยะเลีย้งดบูตุรวยัรุน่   (อาย ุ36.01-45.00 ปี) 
6. ระยะวยักลางคน   (อาย ุ45.01-60.00 ปี) 
7. ระยะวยัชรา    (อาย ุ60.01-80.00 ปี) 
8. ระยะวยัชรามาก   (อายมุากกวา่ 80.01 ปี) 

ครอบครวัไทยทีเ่ป็นครอบครวัขยายมลีกัษณะพึง่พาสมาชกิบางช่วง โดยพจิารณา
ลกัษณะเครอืญาตติามช่วงวยั พบว่าครอบครวัฝ่ายภรรยาอยูร่่วมกบัครอบครวัระยะดแูลบตุร
มากกว่าฝ่ายสาม ีและในระยะท้ายๆ จะมสีมาชิกเครือญาติทัง้สองฝ่ายอยู่ร่วมในสดัส่วน
ใกลเ้คยีงกนั 

ส าหรบัค่าคะแนนความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละภูมภิาค
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิและแต่ละระยะวงจรชีวติครอบครวัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ 
โดยรวมครอบครวัไทยมีระดับความอยู่ดีมีสุขในระดบัปานกลาง-มาก (ค่าเฉลี่ย 3.7499 
คะแนน จากคะแนน 1-5 คะแนน) และครอบครัวที่มีองค์ประกอบสมาชิกต่างกัน เช่น 
ครอบครวัเดีย่ว ครอบครวัขยาย ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ฯลฯ พบวา่มรีะดบัคะแนนครอบครวัอยู่
ดมีสีุขใกล้เคยีงกนั ยกเวน้ครอบครวัทีอ่งค์ประกอบครอบครวัมสีมาชิกเพยีงบุตรและญาติ 
และกลุม่มเีพยีงภรรยาและญาต ิเป็นกลุม่ทีม่คีวามอยูด่น้ีอยทีส่ดุ 
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ครอบครัวจากพื้นที่ภาคใต้มีคะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสุขสูงสุด ส่วนพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนต ่าสุด และในคะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสุขทัง้ 9 ด้าน พบว่า
คะแนนด้านการพฒันาทางจิตวิญญาณมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือด้านการศึกษา ด้าน
บทบาทหน้าที ่ดา้นการด าเนินชวีติอย่างพอเพยีง ดา้นสมัพนัธภาพ ความร่วมใจและความ
ปลอดภยัในชุมชน และดา้นการดูแลสุขภาพ ตามล าดบั โดยพบว่าดา้นเศรษฐกจิมคีะแนน
ต ่าสดุ นอกจากนัน้มกีารเกบ็ขอ้มลูดา้นสมดุลเวลาและชวีติครอบครวั พจิารณาความพงึพอใจ
ของสมาชกิครอบครวัในการจดัการเวลาระหว่างชวีติการท างานและชวีติครอบครวั พบว่าค่า
คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.91 จากคา่สงูสดุ-ต ่าสดุ 1-5 คะแนน 

ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัจากการวิเคราะห์โดยสถิติการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจยัที่สามารถท านายความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ รายไดค้รอบครวั ระดบัการศกึษา จ านวนบุตร และจ านวนผู้
พกิารในครอบครวั โดยพบว่าเป็นปัจจยัทีส่่งผลเชงิบวก ยกเวน้จ านวนผูพ้กิารทีม่ผีลเชงิลบ
ต่อความอยูด่มีสีขุของครอบครวั  

แต่เมื่อเพิม่ตวัแปรดา้นความสมดุลเวลาท างานและชวีติครอบครวัเขา้ไปในสมการ 
พบวา่ คะแนนการสมดลุเวลาฯมอีทิธพิลสงูสุด และไมพ่บอทิธพิลของจ านวนผูพ้กิาร  สรปุว่า
ปัจจยัด้านเศรษฐฐานะมผีลต่อความอยู่ดมีีสุขของครอบครวั ครอบครวัที่รายได้สูง ระดบั
การศกึษาสงู จะมแีนวโน้มทีค่ะแนนความอยูด่มีสีขุสงู  

นอกจากนัน้จ านวนบุตรมอีทิธพิลบวกต่อคะแนนความอยู่ดมีสีุขครอบครวัอยู่ดมีสีุข
มากขึน้ ครอบครวัทีม่บีตุรจ านวนมาก จะมคีะแนนความอยูด่มีสีขุสงูตามล าดบั แต่เมือ่จ านวน
บุตรเกนิ 5 คน จะมแีนวโน้มมคีวามอยูด่มีสีุขลดลง และกลุ่มตวัอย่างเพศหญงิรบัรูค้วามอยูด่ี
มสีขุน้อยกวา่ชาย และทีส่ าคญัพบว่ามสีมดลุของเวลาระหวา่งการท างานและชวีติครอบครวัที่
ด ีมผีลทางบวกกบัความอยูด่มีสีขุของครอบครวั โดยรายไดค้รอบครวั ระดบัการศกึษา สมดลุ
เวลาการท างานและชีวิตครอบครัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
ครอบครวัอยูด่มีสีขุได ้รอ้ยละ 19.51 
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การศึกษาระยะที่ 3 

ผลการศกึษาเชงิคุณภาพ ในครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 100 ครอบครวั เพื่อศกึษาถงึ
ปัญหาและความต้องการของครอบครวัเสีย่งและเปราะบางทัว่ประเทศ ในครอบครวัที่ต้อง
ดูแลพกิาร ครอบครวัทีต่้องดูแลผูป่้วยตดิเตยีง ครอบครวัแม่เลี้ยงเดีย่ว ครอบครวัแม่วยัใส 
ครอบครวัสงูอายุเลีย้งหลานตามล าพงั และครอบครวัสงูอายุตอ้งพึง่พา พบปัญหาและความ
ตอ้งการร่วม ดงัน้ี 1) ครอบครวัแม่วยัใส ครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่ว และครอบครวัผูส้งูอายุเลีย้ง
หลานมคีวามเชื่อมโยงกนั คอื เมื่อเริม่เป็นแม่วยัใสมลีกูไม่พรอ้มน ามาสู่การตอ้งเลีย้งลกูตาม
ล าพงัและไดฝ้ากใหป้ยู่าหรอืตายายเลีย้งหลานตามล าพงัเพื่อแมจ่ะไดอ้อกไปท างานหาเงนิส่ง
เงนิกลบัมาดแูลพ่อแม่และลูก ซึ่งบางส่วนไม่สามารถส่งเงนิไดเ้พยีงพอและสม ่าเสมอเป็นภาระ
ท าใหผู้ส้งูวยัตอ้งท างานหาเงนิเพื่อหารายไดเ้พิม่ใหเ้พยีงพอแก่การดแูลครอบครวั มปัีญหา
ทัง้ดา้นสุขภาพกายใจและมชี่องว่างทางความรู้ความคดิระหว่างวยัทีแ่ตกต่างของเด็กและ
ผูส้งูอายุ มคีวามเสีย่งของคณุภาพการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็เป็นพลเมอืงมคีุณภาพ
ของสงัคม ซึง่เสีย่งต่อการเขา้สู่วงจรการเกดิพ่อแม่วยัใสซ ้า  2) ครอบครวัทีต่อ้งดแูลคนพกิาร 
ผูป่้วยตดิเตยีง และผูส้งูอายตุอ้งพึง่พงิ แมจ้ะไดร้บัสวสัดกิารดา้นหลกัประกนัสขุภาพ แต่สว่น
ใหญ่มปัีญหาค่าใช้จ่ายเมื่อออกจากสถานบริการต้องใช้เงนิจ านวนมากในการใช้วสัดุทาง
การแพทย ์วสัดุสิน้เปลอืง ในสภาวะทีไ่ร้เงนิส ารองเพื่อดแูลเมื่อเจบ็ป่วย สมาชกิครอบครวัที่
ถกูคดัเลอืกตอ้งออกจากการท างานหารายไดม้าท าหน้าทีผู่ด้แูลหลกั โดยไรส้วสัดกิารการจา้ง
งาน ไรร้ะบบสนับสนุนผูท้ าหน้าทีดู่แลผูป่้วยในครอบครวัทัง้ด้านสุขภาพกายใจ และผูป่้วย 
ผูสู้งอายุต้องพึง่พงิจ านวนหน่ึงถูกทอดทิ้งใหเ้ผชญิชะตากรรมเพยีงล าพงัแบบชัว่คราวหรอื
ถาวรเมือ่สมาชกิครอบครวัไมส่ามารถท าหน้าทีด่แูลได ้
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

พฒันาครอบครวัตามวงจรชีวิตครอบครวั 

1. จากการศกึษาพบว่า ระยะพฒันาการครอบครวัไทยแบ่งไดเ้ป็น 8 ระยะ และพบ
ความแตกต่างของระดบัความอยู่ดมีสีขุทีม่คีวามแตกต่าง เช่น ระยะเริม่เลีย้งดบูตุร เป็นระยะ
ทีค่รอบครวัมรีะดบัค่ะคะแนนต ่าสุด รองลงมาคอืครอบครวัระยะวยัชรามาก (อายุมากว่า 80 
ปีขึน้ไป) ทีค่วรพจิารณาเป็นกลุ่มเสีย่ง ใหก้ารดแูลสนับสนุนเป็นพเิศษจากองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
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เช่น สถานประกอบการ กระทรวงพฒันามนุษย์และสงัคม กระทรวงสาธารณสุข องค์กร
บรหิารชุมชน เป็นตน้ ควรมกีารศกึษาปัจจยัและเงือ่นไขทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื 

2. เจา้หน้ากระทรวงพฒันามนุษยแ์ละสงัคม กระทรวงสาธารณสุข องคก์รบรหิาร
ชุมชน เป็นตน้ น าแบบประเมนิความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั 36 ขอ้ มาประเมนิความอยู่ดมีี
สขุ 9 ดา้นยอ่ย เพือ่พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

3. พิจารณาองค์ประกอบของครอบครวัที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์  การพิจารณา
ระบบเฝ้าระวงัและช่วยเหลือ เช่น ครอบครวัเด็กอาศัยกับญาติ และครอบครัวที่ภรรยา  
(ล าพงั) ทีอ่าศยัร่วมกบัญาต ิเป็นกลุ่มทีพ่บว่ามรีะดบัคะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขต ่ากว่ากว่า
กลุม่อื่น โดยเป็นระบบในชุมชนทีส่ามารถสนับสนุนเมือ่ตอ้งการความช่วยเหลอื 

4. ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม อทิธพิลต่อระดบัความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั การ
สนับสนุนดา้นการช่วยตนเองทางการเงนิ การออม และการใหก้ารสงเคราะห์ ยงัเป็นความ
จ าเป็น 

5. ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัดา้นจ านวนบุตร มอีทิธพิลต่อระดบัความอยูด่มีสีขุของ
ครอบครัว แต่หากมีมากเกินก็จะมีผลทางลบ เสนอให้มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการ
สนับสนุนการมบีตุร 2 คนขึน้ไป 

6. การรกัษาสมดุลเวลาท างานและชวีติครอบครวั เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อระดบั
คะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขมากสุด ควรสนับสนุนการช่วยใหส้มาชกิจดัการสมดุลเวลาท างาน
และชวีติครอบครวั โดยผูท้ีอ่ยู่ในวยัท างาน ควรไดร้บัขอ้มูลใหเ้ขา้ใจปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึ้น
และสถานประกอบการณ์ร่วมรณรงค์ Happy Workplace & Happy Family จะมผีลต่อการ
รบัรูค้วามอยูด่มีสีขุของครอบครวัโดยรวม 

7. ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัเป็นเป้าหมายของการพฒันาคนและประเทศไทย 
ทัง้น้ีปัจจุบนักระทรวงพฒันามนุษย์และสงัคม ริเริ่มจดัท าโครงการโรงเรียนครอบครวั มี
หลกัสูตร 4 หลกัสูตร ทีใ่ช้ใน 12 จงัหวดั ทีค่วรมกีารพฒันาหลกัสูตรให้ครอบคลุมทุกระยะ
พฒันาการครอบครวั เสนอใหก้ระทรวงพฒันามนุษยแ์ละสงัคมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
จดัท าหลกัสูตรพฒันาครอบครวั และจดัใหม้กีารเรยีนการสอน ส าหรบัครอบครวัทุกช่วงวยั 
โดยเน้ือหาแบ่งเป็น 1) การพฒันาครอบครวัตามระยะวงจรชวีติ 8 ระยะ ตามองค์ประกอบ
ความอยู่ดมีสีุข 9 ดา้นของครอบครวั  2) การพฒันาครอบครวัตามภาวะเสีย่งในแต่ละระยะ 
และ 3) การจดัการครอบครวัในภาวะวกิฤต ทีห่น่วยงานต่างๆ มสีว่นรว่มในการด าเนินการใน
อนาคต 
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ครอบครวัเปราะบาง 

ปัญหาและความต้องการของครอบครวัเสี่ยงและเปราะบางทัว่ประเทศ ดงัน้ี  1) 
ครอบครัวแม่วัยใส ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลานมีความ
เชื่อมโยงกนั คอื เมื่อเริม่เป็นแม่วยัใสมลีกูไม่พรอ้มน ามาสู่การตอ้งเลีย้งลกูตามล าพงัและได้
ฝากใหปู้ย่าหรอืตายายเลีย้งหลานตามล าพงัเพื่อแม่จะไดอ้อกไปท างานหาเงนิส่งเงนิกลบัมา
ดแูลพ่อแม่และลกู ซึ่งบางส่วนไม่สามารถส่งเงนิไดเ้พยีงพอและสม ่าเสมอเป็นภาระท าใหผู้ส้งู
วยัต้องท างานหาเงินเพื่อหารายได้เพิม่ให้เพยีงพอแก่การดูแลครอบครวั มปัีญหาทัง้ด้าน
สขุภาพกายใจและมชี่องว่างทางความรูค้วามคดิระหว่างวยัทีแ่ตกต่างของเดก็และผูส้งูอาย ุมี
ความเสีย่งของคุณภาพการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็เป็นพลเมอืงมคีุณภาพของสงัคม
ซึ่งเสีย่งต่อการเขา้สู่วงจรการเกิดพ่อแม่วยัใสรอบแลว้รอบเล่า  2) ครอบครวัทีต่้องดูแลคน
พกิาร ผูป่้วยตดิเตยีง และผูส้งูอายุตอ้งพึง่พงิ แมจ้ะไดร้บัสวสัดกิารดา้นหลกัประกนัสุขภาพ 
แต่ส่วนใหญ่มปัีญหาค่าใชจ้่ายเมื่อออกจากสถานบรกิารตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากในการใช้วสัดุ
ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลือง ในสภาวะที่ไร้เงินส ารองเพื่อดูแลเมื่อเจ็บป่วย สมาชิก
ครอบครวัที่ถูกคดัเลือกต้องออกจากการท างานหารายได้มาท าหน้าที่ผู้ดูแลหลกั โดยไร้
สวสัดกิารการจา้งงาน ไรร้ะบบสนับสนุนผูท้ าหน้าที่ดูแลผูป่้วยในครอบครวัทัง้ดา้นสุขภาพ
กายใจ และผูป่้วย ผูส้งูอายุตอ้งพึง่พงิจ านวนหน่ึงถูกทอดทิง้ใหเ้ผชญิชะตากรรมเพยีงล าพงั
แบบชัว่คราวหรอืถาวร เมื่อสมาชิกครอบครวัไม่สามารถท าหน้าที่ดูแลได ้จากผลการวิจยั
ครอบครวัผูส้งูอายเุลีย้งหลานสามารถตัง้ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันา ดงัน้ี 

1. การส ารวจผูสู้งอายุเลี้ยงหลานทุกปีเพื่อประเมนิความอยู่ดมีสีุข ความต้องการ
ด้านสุขภาพองค์รวม ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้านความต้องการการ
ช่วยเหลอืเกีย่วกบังานอาชพี 

2. การเพิม่คา่ครองชพีส าหรบัผูส้งูอายุทีต่อ้งเลีย้งหลาน 
3. การจดัสวสัดกิารส าหรบัเดก็ทีผู่ส้งูอายุมรีายไดน้้อย เช่น การใหอ้าหารส าหรบั

เดก็ การใหท้นุการศกึษา การเรยีนฟร ี
4. การพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุเกี่ยวกับทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้ทนักับ

สถานการณ์ สิง่แวดลอ้ม และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อส่งเสรมิการ
เจรญิเตบิและพฒันาการเดก็ทีเ่หมาะสม 
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5. การจดัใหม้ชีมรมหรอืศนูยใ์นชุมชนเกีย่วกบัการเลีย้งดเูดก็ รวมถงึการจดัการให้
มชีุมชนทีป่ลอดภยัส าหรบัเดก็ ชุมชนปราศจากแหล่งอบายมขุ และชุมชนสง่เสรมิและพฒันาเดก็ 

6. การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานและปรบัเปลีย่นใหท้นัการสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปทกุปี 
 
ครอบครวัผูส้งูอายพุึ่งพาผูอ่ื้น 

ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น จากผลการวจิยัครอบครวั
ผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่น มดีงัน้ี 

1. ควรส ารวจครอบครวัผูสู้งอายุพึ่งพาผูอ้ื่นทุกปี การจ าแนกประเภทผูสู้งอายุใน
ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายุหลายรุ่นในครวัเรอืน ผูส้งูอายุหลายคนในครวัเรอืน ผูส้งูอายุตามล าพงั 
เพื่อประเมนิความอยู่ดมีสีุข ระดบัการดแูลสุขภาพของผูส้งูอายุแต่ละประเภทในกลุ่ม A,B,C 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบสุขภาพผูสู้งอายุแบบองค์รวม ทีใ่หค้รอบครวั ผูดู้แล สมาชกิใน
ครอบครวัเขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลผูส้งูอายอุยา่งถูกตอ้ง 

2. ควรมเีจา้หน้าทีส่าธารณสุขมาเยีย่มเยยีนใหค้ าแนะน าดา้นการดูแลสุขภาพ ม ี
อสม. มาตรวจวดัความดนัโลหติสงูทีบ่า้น โดยเฉพาะการจดัท าแผนรายกรณีร่วมกนัระหว่าง
ทมีสขุภาพ รพ.สต. กบัครอบครวัในการดแูลผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่น 

3. ควรเพิม่งบประมาณสนับสนุนช่วยเหลอืการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัครอบครวั
ผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นทีม่คีวามยากล าบาก 

4. ควรปรบัเปลีย่นทศันคตขิองครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นและสงัคมต่อการดแูล
ผูส้งูอายุเป็นเรื่องของสมาชกิทุกคนในครอบครวัมากกว่าการก าหนดใหผู้ห้ญงิเป็นคนหลกัที่
ตอ้งรบัภาระการดแูลผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่น 

5. ควรน าองค์ประกอบของแบบประเมินครอบครัวอยู่ดีมีสุขมาพัฒนาเป็น 
“หลกัสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น” เตรยีมความพร้อมของครอบครวัผู้สูงอายุ
พึง่พาผูอ้ื่นแต่ละกลุม่ 

6. ควรใหข้อ้มลูสวสัดกิารแห่งรฐักบัครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น และส่งเสรมิการ
เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารแห่งรฐัและสวสัดกิารต่างๆ ทีจ่ะท าใหผู้ส้งูอายุไดร้บับรกิารทางสงัคมที่
ตรงกบัความตอ้งการของผูส้งูอายุ 
 



การศึกษาครอบครวัไทยแบบบรูณาการตามวงจรชีวิตครอบครวั 

 

    11 
 

ครอบครวัลกัษณะเฉพาะมารดาวยัรุน่ 

จากการศกึษาพบว่า การก าเนิดของครอบครวัมารดาวยัรุ่น ส่วนใหญ่เกดิจากการ
ตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ตัง้ใจ ส่งผลใหข้าดโอกาสในการศึกษา ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการประกอบอาชีพ 
และมรีายไดท้ีต่ ่าไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายของครอบครวั รวมทัง้ขาดทกัษะในการด าเนินชวีติ
ครอบครวั ส่งผลใหเ้กดิการหย่ารา้งและปัญหาสมัพนัธภาพในครอบครวั จงึมขีอ้เสนอแนะต่อ
การการพฒันาครอบครวัลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 

1. พฒันาความรูแ้ละทกัษะการคุมก าเนิดในวยัรุ่นทีย่งัอยู่ในระบบการศกึษา เพื่อ
ป้องกนัการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ตัง้ใจ นอกจากน้ีในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในระบบการศึกษา 
ควรไดร้บับรกิารวางแผนครอบครวัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์
ซ ้า 

2. สนับสนุนค่าใช่จ่ายทีจ่ าเป็นตามลกัษณะเฉพาะของครอบครวัมารดาวยัรุ่น ให้
เพยีงพอกบัรายจา่ยทีแ่ทจ้รงิ 

3. สนับสนุนใหม้คีวามรูแ้ละช่องทางในการประกอบอาชพีเสรมิ 
4. สนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อหลังคลอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ

สามารถเรยีนไดท้ีบ่า้น เช่น การศกึษาออนไลน์ 
5. สนับสนุนความรู้และให้ค าปรกึษาด้านการด าเนินชีวติครอบครวัพ่อแม่วยัรุ่น 

เช่น ทกัษะการใชช้วีติครอบครวั ทกัษะในการเลีย้งดบูตุร 
 
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

จากผลการวจิยัครอบครวัเลี้ยงเดี่ยว ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะต่อแนวทางการพฒันา
ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ดงัน้ี 

1. สาเหตุของการกลายเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มาจากความเปราะบางของ
ครอบครวั ไดแ้ก่ ปัญหาการหย่ารา้ง ความรุนแรงในครอบครวั การใชส้ารเสพตดิ การพนัน  
รฐัจงึควรมมีาตรการในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัในปัจจบุนัไทย 

2. ควรมกีารส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลครอบครวัเลี้ยงเดีย่วทัง้ในระดบัชาติและ
ระดบัพื้นที ่เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและด าเนินงานทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 
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3. จดัใหม้กีารส ารวจปัญหาความตอ้งกาสวสัดกิารส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
4. การปรบัทศันคตทิีเ่หมาะสม ไมต่ตีราต่อการเป็นพอ่และแมเ่ลีย้งเดีย่ว 
5. ครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่นมบีทบาทส าคญัในการช่วยเหลอื ดูแลและเสรมิ

พลงัความเขม้แขง็ใหค้รอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
6. สง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุม่ครอบครวัเลีย้งเดีย่วเพือ่ช่วยเหลอืกนัเองใหม้ากขึน้ 
7. จดัใหม้บีรกิารใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่ครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีป่ระสบปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวที่มีคนพิการต้องดูแล 

จากการศกึษาครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูล จะพบวา่สมาชกิในครอบครวัทีด่แูลคน
พกิาร จะไดร้บัผลกระทบทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม รวมถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิ
จงึขอเสนอแนะ เพือ่การพฒันาครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูลดงัน้ี 

1. รัฐบาลให้เงินสนับสนุนที่เพียงพอแก่ครอบครัว เมื่อต้องดูแลคนพิการใน
ครอบครวั อาจจะใหเ้บีย้คนพกิารเพิม่ขึน้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในการดแูลคนพกิารใน
ครอบครวั 

2. ใหค้วามรูแ้ก่ผูด้แูลคนพกิาร ทัง้ในเรือ่งสขุภาพกาย สขุภาพจติ รวมถงึความรูใ้น
การดแูลคนพกิาร 

3. เพิม่กระบวนการใหก้ารปรกึษา (Counseling) ในการดแูลคนพกิาร ใหแ้ก่ผูด้แูล
คนพกิาร และคนพกิารโดยอาจจะใหชุ้มชนเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ 

4. ชุมชนหรือหน่วยงานของราชการ อาจจะมีการจดักิจกรรมที่ท าให้คนพิการ 
สมาชิกในครอบครวั และชุมชนได้มาใช้ชีวิตร่วมกนั ท าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็น
ชุมชนแหง่การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 
 
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวผู้ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง 

จากผลการวิจัยครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้าน  ติดเตียง คณะผู้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาครอบครวัผูป่้วยเรือ้รงั ดงัน้ี 
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1. ควรมกีารปรบัปรุงระบบการให้บริการผู้ป่วย ผู้ให้การดูแลและครอบครวัของ
ผูป่้วยเรือ้รงักลุม่ตดิบา้นตดิเตยีง ใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการและลกัษณะของ
ปัญหาของแต่ละครอบครวั ใหก้ารดแูลโดยการเยีย่มบา้นอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อประเมนิ
ความตอ้งการของญาตผิูด้แูลและครอบครวั และสภาพอาการของผูป่้วยทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. ควรจดัใหม้บีรกิารดา้นขอ้มลูข่าวสารเพื่อการดูแลผูป่้วยเรื้อรงั กลุ่มตดิบา้น 
ตดิเตยีงใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงตามลกัษณะของความเจบ็ป่วยใหม้ากขึน้ 

3. ระบบสนับสนุนจากครอบครวั ชุมชนและทอ้งถิน่มบีทบาทส าคญัในการช่วยเหลอื 
ดแูลและเสรมิพลงัความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูท้ าหน้าทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วยเรือ้รงักลุม่ตดิบา้น ตดิเตยีง
และครอบครวั ผูด้แูลควรไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมอยา่งเพยีงพอ ไมรู่ส้กึโดดเดีย่วหรอืถูก
ทอดทิง้ จะช่วยใหผู้ด้แูลปรบัตวัได ้

4. ระบบสวสัดกิารพืน้ฐานทีร่ฐัมไีวช้่วยเหลอืครอบครวัผูป่้วยเรือ้รงัยงัเป็นแหล่งทีด่ ี
ได้แก่ เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพกิาร แต่ควรมรีะบบสนับสนุนจากรฐัในเรื่องการเงนิ
เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนชดเชยผู้ดูแลเมื่อไม่สามารถท างานได้ หรือเงินสนับสนุนด้านวัสดุ
สิน้เปลอืงต่างๆ ไดแ้ก่ แพมเพริส์ 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัว 

สงัคมไทยเริม่สู่สงัคมผูส้งูอายุ แต่ระบบการดแูลเน้นรฐัสวสัดกิาร อาจไม่สามารถให้
การดแูลอย่างครอบคลุมประชากรทัว่ประเทศ โดยเฉพาะครอบครวัทีม่ผีูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และ
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จากกรณีตวัอย่างของ Koreikyo-Japanese Home Care เป็นการ
จดัตัง้หน่วยการดูแลกจิวตัรประจ าวนัผู้สูงอายุในชุมชนทีเ่ป็นการดูแลจากผู้ดูแลทีไ่ม่ใช่ ผู้
ประกอบวชิาชพี (non-professional) เน่ืองจากผูส้งูอายตุอ้งการอยูบ่า้นตนเองมากกวา่การไป
อยู่ในศูนย์ดูแล (Nursing Home) แต่ลูกหลานต้องไปท างานกลางวนั ดงันัน้จงึเกดิศูนย์การ
ดูแลในชุมชนโดยการจัดกลุ่มบ้านที่อยู่ใกล้กัน ใช้ผู้ดูแลซึ่งเป็นสมาชิกลูกหลานในบ้าน
ผูสู้งอายุในกลุ่มนัน้ๆ ดูแลร่วมกนั  ช่วยดูแลกจิวตัรประจ าวนั กนิขา้ว อาบน ้า พาไปตลาด
ดว้ยรถตูด้ว้ยกนั ไปหาหมอ ฯลฯ ผูด้แูลไดร้บัค่าจา้งจากบรษิทัประกนัสุขภาพทีค่รอบครวัท า 
และหากตอ้งดแูลดา้นปัญหาสุขภาพ เช่น ท าแผลหรอือื่นๆ จะเรยีกพยาบาลประจ าศูนยใ์หญ่
ซึง่สว่นใหญ่มสี านักงานอยูโ่รงเรยีนมธัยมในพืน้ที ่
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เป้าหมายของระบบ  
1) ระบบทีเ่อือ้ผูส้งูวยัพึง่พาไดร้บัการดแูล 
2) ผูป่้วยเรือ้รงั ไมก่ลายเป็นผูป่้วยตดิเตยีง 
3) ลกูหลานทีท่ างานไกลบา้น มทีางเลอืกในการกลบัมาดแูลทัง้ครอบครวัแบบ

มรีะบบสนับสนุน 
Multiple function home care ลูกหลานมาช่วยดูแลผูสู้งอายุป่วย ผูต้้องการการพึ่งพา 

สามารถท างานได ้มรีายได ้เสนอใหม้กีารออกกฎหมายสนับสนุน ใหก้องทนุสขุภาพสนับสนุน
เงนิเอกชน สามารถเสนอบรกิารในชุมชนเพือ่จดัการ multiple function family care ได ้

 
ข้อเสนออื่นๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันานโยบาย 

1) จดัท ากฎหมาย  ส าหรบัการดูแลสุขภาพครอบครวั (The family careact) เพื่อ
เอื้อการดูแลสุขภาพครอบครวัทีบ่า้น เช่น จดัท าระบบดูแลครอบครวัทีห่น่วยงานต่างๆ  มี
สว่นรว่ม (โดยกระทรวงสาธารณะสขุ) 

2) จดัหลกัสูตรโรงเรียนครอบครวั  เพื่อการพฒันาศกัยภาพครอบครวัใหม้คีวาม
อยู่ดีมีสุข เป็นต้น ที่ครบคลุมการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสุขภาวะของครอบครัว 
สนับสนุนศักยภาพสมาชิกในการดูแลกันและกัน ป้องกันภาวะเสี่ยงในระยะพฒันาการ
ครอบครวัต่างๆ และช่วยเหลอืแก้ไขภาวะวกิฤตครอบครวั (โดยกระทรวงพฒันาสงัคมฯ) 
ระยะเริม่เลี้ยงดูบุตร เป็นระยะทีค่รอบครวัมรีะดบัคะแนนต ่าสุด รองลงมาคอืระยะสูงวยัมาก 
(อายุมากว่า 80 ปีขึ้นไป) ทีค่วรพจิารณาเป็นกลุ่มเสีย่ง ใหก้ารดูแลสนับสนุนเป็นพเิศษจาก
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ควรมกีารศกึษาปัจจยัและเงือ่นไขทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื 

3) ประเมินความอยู่ดีมีสุข  เจา้หน้ากระทรวงพฒันามนุษย์และสงัคม กระทรวง
สาธารณสขุ  องคก์รบรหิารชุมชน เป็นตน้  น าแบบประเมนิความอยู่ดมีสีขุของครอบครวั 36 ขอ้ 
มาประเมนิความอยูด่มีสีขุ 9 ดา้นยอ่ย เพือ่พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

4) หากลุ่มเส่ียง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พจิารณาครอบครวัที่มีที่มีโครงสร้างไม่
สมบูรณ์เป็นพเิศษ จดัระบบเฝ้าระวงัและช่วยเหลอื เช่น ครอบครวัเดก็อาศยักบัญาต ิและ
ครอบครวัทีภ่รรยา (ล าพงั) ทีอ่าศยัรว่มกบัญาต ิเป็นกลุม่ทีพ่บว่ามรีะดบัคะแนนครอบครวัอยู่
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ดีมีสุขต ่ากว่ากว่ากลุ่มอื่น โดยเป็นระบบในชุมชนที่สามารถสนับสนุนเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลอื 

5) จดัระบบการเงินการออม  ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม อทิธพิลต่อระดบัความ
อยู่ดมีสีุขของครอบครวั  การสนับสนุนดา้นการช่วยตนเองทางการเงนิ การออม และการให้
การสงเคราะห ์ยงัเป็นความจ าเป็น 

6) จดัระบบในชุมชนโดยชุมชนเพ่ือคนในชุมชน  เช่น ศนูยก์ารดแูลในชุมชน จดั
กลุ่มการดแูลตดิเตยีง สรา้งรายไดจ้ากรฐับาล ดแูลกนัเอง the multiple function home care 
กลุ่มน้ีเป็นแรงงานไหลกลบัมาท าหน้าทีดู่บา้นตนและเพื่อนบา้น ไดค้่าตอบแทน  ดแูละเป็น
คุม้/กลุม่บา้น ใหแ้ก่บา้นทีข่าดคนดแูล (โดยกระทรวงสาธารณะสขุ)  

7) ออกกฎหมายนิติบญัญติัเก่ียวกบัสถานท่ีพกัอาศยั  เหมาะสมกบัผูอ้ยู่อาศยั
ทุกเพศ ทุกวยั จดัการคอนโดและนิต ิจดัการชุมชนในการสรา้งกายภาพป้องกนัความเสีย่ง
สุขภาพ เฝ้าระวังความเจ็บป่วย ประสานกับหน่วย multiple function home care (โดย
กระทรวงมหาดไทย) 

8) หลกัสูตรสุขภาพ  ร่วมกบัโรงเรยีนและบ้าน สร้างหลกัสูตรสุขภาพจากสร้าง
เสรมิถงึฟ้ืนฟู ป้องกนัวงจรวกิฤตวยัรุน่ วยัเรยีน (โดยกระทรวงศกึษาธกิาร) 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ครอบครวัทีเ่ขม้แขง็เป็นแหล่งบ่มเพาะสมาชกิทีแ่ขง็แรงของชาต ิเพราะครอบครวั
เป็นหน่วยสงัคมทีอ่บรมเลีย้งดสูมาชกิและเป็นแกนหลกัของสงัคม ครอบครวัใหก้ าเนิดสมาชกิ
ใหเ้ป็นพลงัส าคญัของประเทศ จากขอ้มลูสภาวะปัญหาครอบครวัในช่วงสบิปีทีผ่่านมาพบว่า 
ครอบครวัไทยมกีารเปลีย่นแปลง มลีกัษณะแตกต่างไปจากเดมิ พบปัญหาครอบครวัแตกแยก
และความรุนแรงในครอบครวั มปัีญหาตัง้ครรภ์วยัรุ่น มผีูสู้งอายุเพิม่ขึ้น และมกีารทอดทิ้ง
สมาชกิเพิม่มากขึน้ (ชาย โพธสิติา และสชุา ทวสีทิธ,์ 2552; กุศล สนุทรธาดา, 2552; อมัมาร 
สยามวาลา และคณะ, 2557) นอกจากนัน้พบว่าดชันีครอบครวัอบอุ่นลดลง ขณะเดยีวกนั
ครวัเรอืนมหีน้ีสนิเพิม่ขึน้ อตัราการหย่ารา้งเพิม่ขึน้ท าใหเ้ดก็อาศยัอยู่ในครอบครวัเลีย้งเดีย่ว
มากขึน้ สาเหตุของปัญหาครอบครวัมปัีจจยัจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิสงัคม วถิชีวีติ 
และค่านิยมที่ท าให้การท าหน้าที่ของครอบครัวขาดประสิทธิภาพ ดังนั ้นการทบทวน
วรรณกรรมและสงัเคราะห์องค์ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั การศกึษาการเปลีย่นแปลง
จากอดตีและแนวโน้มของครอบครวัไทยในอนาคต จะช่วยให้สามารถป้องกนัและบรรเทา
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้น้ียงัไม่มรีายงานการศกึษาระยะ
ต่างๆ ในวงจรชวีติครอบครวัไทย วงจรชวีติครอบครวัมคีวามส าคญัต่อการท านายปัจจยัทีก่่อ
ให้ปัญหาครอบครวัที่มมีคีวามเฉพาะเจาะจงต่อช่วงเวลาของชีวติครอบครวั และสามารถ
พยากรณ์เพือ่การป้องกนัและจดัการปัญหาได ้  

ประเทศไทยพฒันาตนเองจากประเทศเกษตรกรรมรายได้น้อยมาเป็นประเทศกึ่ง
เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม ทีม่รีายไดป้ระชาชาตอิยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนขา้งสูงตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2554 โดยรายได้ประชากรต่อปีของไทยสูงปีละราวปีละ U.S.$ 4,210 (World Bank, 
2011) เป็นการเปลีย่นแปลงช้าๆ ในช่วง 50 ปีทีผ่่านมา และวถิีการด าเนินชวีติปรบัเปลีย่น
จากการเพาะปลูกเพื่อการด ารงชีพมาเป็นการผลติเพื่อขายและส่งออก มผีลต่อครอบครวั
อย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได ้ทัง้น้ีครอบครวัเป็นหน่วยย่อยส าคญัของสงัคมในการผลติ อบรม
เลี้ยงดู และดูแลสมาชกิ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและวงจรชวีติครอบครวัทีไ่ปในทิศทาง
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แสดงลกัษณะครอบครวัหลากหลายมากขึ้น ระบบครอบครวัไทยมคีวามแตกต่างกบัสงัคม
อื่นๆตามวฒันธรรมไทย มรีะบบการอยู่ร่วมและก าหนดบทบาทแนวปฏบิตั ิและหน้าทีข่อง
สมาชกิในครอบครวัตามลกัษณะวฒันธรรมไทย ระบบครอบครวัและเครอืญาตถิอืเป็นระบบ
พืน้ฐานทีส่ าคญัทีส่ดุของสงัคม (สารานุกรมไทย, 2557)  

 รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพครอบครัวไทย: 
แนวทางเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครวั (รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ , 2558) ชี้ว่า
ครอบครัวไทยมีขนาดลดลงที่ท าให้การดูแลสมาชิกเปลี่ยนแปลง  วิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินชีวิต จากสังคมเกษตรกรรม
เปลีย่นแปลงเป็นสงัคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ลกัษณะครอบครวัขยายขนาดใหญ่มแีนวโน้ม
ลดลง ลกัษณะความสมัพนัธ์ในเครอืญาตทิีเ่ป็นความสมัพนัธ์เชงิแลกเปลีย่นพึง่พาลดลงไป 
ผูส้งูอายุทีเ่คยเป็นแกนหลกัในบา้นมบีทบาทเป็นผูน้ าลดลง มสีตรที างานนอกบา้นมากขึน้ มี
อตัราการหยา่รา้งเพิม่ขึน้ แต่ไมม่กีารศกึษาในเรือ่งผลกระทบต่อครอบครวัอยา่งชดัเจน 

การศกึษาเชงิปรมิาณของ พทิยา จารพุนูผล และคณะ โดยส านักงานกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั (2552) ไดศ้กึษาและพฒันาแบบจ าลองประเมนิสถานการณ์ครอบครวัไทย 
โดยการวเิคราะหเ์ชงิสาเหตุเพือ่การท านายความเขม้แขง็ของครอบครวั ศกึษาปัจจยั 2 ปัจจยั
หลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครวัและปัจจยัดา้นชุมชน พบวา่ปัจจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อความ
เขม้แขง็ของครอบครวั ไดแ้ก่ ปัจจยัระดบัครอบครวัและระดบัชุมชน สามารถอธบิายความ
เข้มแข็งของครอบครัวได้ถึงร้อยละ 96 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเป็นปัจจัย
เกี่ยวข้องกบัปัจจยัชุมชนเกือบทัง้หมด ได้แก่ การปรบัตวัของครอบครวัในชุมชน ทุนทาง
สงัคมระดบัชุมชน และความสมัพนัธ์ของครอบครวัในชุมชน มีเพยีงปัจจยัภายในครอบครวั
ดา้นการพึง่พาตนเองและการปรบัตวัของครอบครวัเท่านัน้ทีม่อีทิธพิลมากต่อความเขม้แขง็
ของครอบครวั ผลการศกึษาจงึมขีอ้จ ากดัในการสรุปและเสนอแนวทางพฒันาครอบครวั เพื่อ
เพิม่ความสามารถภายในครอบครวัที่เฉพาะตามบรบิทครอบครวั เช่น ครอบครวัลกัษณะ
ต่างๆ ครอบครวัทีก่ าลงัอยู่ในระยะพฒันาการทีแ่ตกต่าง เช่น สมาชกิยงัไม่แต่งงาน แต่งงาน
ยงัไมม่บีตุร หรอืมบีตุรวยัต่างๆ เป็นตน้  
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การศกึษาครอบครวัมพีื้นฐานจากแนวคดินิเวศวทิยามนุษย์น้ีเป็นกรอบทฤษฎขีอง
ศาสตราจารย์บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner, 1979) กล่าวคือครอบครัวได้รับ
อทิธพิลจากสิง่แวดลอ้ม และในขณะเดยีวกนัครอบครวัเป็นสิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อสมาชกิ
แต่ละคน ทีร่ะบุชัน้ของบรบิทของคนไว ้โดยยดึตวัเดก็เป็นหลกั ครอบครวัเป็นบรบิทใกลต้วั
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่ใกล้ชิดที่สุด หรือระบบจุลภาค (Microsystem) ถัดมาเป็นระบบ
กึ่งกลางระหว่างครอบครวัและสิง่แวดล้อมภายนอก (Mesosystem) เช่น ความสมัพนัธ์ใน
บา้น ความสมัพนัธ์กบังาน ระบบถดัมาคอืระบบภายนอก (Exosystem) ไดแ้ก่ สถานการณ์
ภายนอกครอบครวัทีม่ผีลต่อสมาชกิ เช่น นโยบายสวสัดกิาร การศกึษา การบรกิารสุขภาพ 
เป็นตน้ สุดทา้ยระบบมหภาค (Macrosystem) ทีร่วมทัง้ระบบความเชื่อ วฒันธรรมทีม่ผีลต่อ
ครอบครวัและสมาชกิ รวมทัง้ทรพัยากรระดบัชาตแิละนานาชาตใินการดูแลครอบครวั ทัง้น้ี
ระบบนิเวศของครอบครวัไมอ่ยูน่ิ่ง มกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาต่างๆ ของชวีติ 

 

 

ภาพท่ี 1  ระบบนิเวศมนุษยต์ามแนวคดิของบรอนเฟนเบรนเนอร ์(Bronfenbrenner, 1979) 
 

วงจรชวีติครอบครวัหมายถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัครอบครวัทีเ่ตบิโตตามช่วง
ระยะเวลาของชีวิตครอบครวั ครอบครวัมีพฒันาการคล้ายกับคน มีการก่อเริ่มต้น มีการ
เตบิโตและสิน้สดุ  ในอดตีมกีารแบง่วงจรชวีติครอบครวัตามระยะพฒันาการ ตามการเกดิใหม่
ของครอบครวั และมกัพจิารณาระยะพฒันาการแตกต่างกนั ทฤษฎพีฒันาการครอบครวัสว่น
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ใหญ่พฒันาจากวฒันธรรมตะวนัตก เช่น ดูวาลแบ่งครอบครวัเป็น 8 ระยะ ตามการเกดิและ
ดแูลสมาชกิ แต่ละระยะขึน้กบัวยัของบุตรคนแรก เริม่จากระยะแต่งงาน จนตัง้ครรภ์ ลกูอยูใ่น
วยัต่างๆ จบจนลูกแยกครวัครวัหมด และเป็นครอบครวัวยัชราในที่สุด ก่อนสิ้นสุดดว้ยการ
เสยีชวีติ (Duvall, 1977)  คาร์เตอร์และแมคกูลคิ แบ่งระยะครอบครวัตามลกัษณะการรบัรู้
และสมัพนัธภาพในครอบครวั เพื่อประโยชน์ในครอบครวับ าบดั (McGoldrick, Carter, & 
Walsh, 2003) เป็นต้น  ในประเทศไทยมกีารศกึษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเดก็ (ศริกิุล 
อศิรานุรกัษ์ และปราณี สทุธสิคุนธ,์ 2550) และพฒันกจิในการเลีอ้งดเูดก็ไทย (รจุา ภู่ไพบลูย,์ 
อรุณศรี เตชัสหงส์, ชื่นฤดี คงศักดิต์ระกูล และจิรา อ่อนไสว, 2545) แต่ยงัไม่มีรายงาน
การศึกษาระยะต่างๆ ในวงจรชีวิตครอบครัวไทย ทัง้น้ีสภาพการเปลี่ยนผ่านและการ
เปลีย่นแปลงในการด าเนินในแต่ละระยะของวงจรชวีติ น่าจะมผีลต่อบทบาทสมาชกิครอบครวั
ในการดูแลสมาชกิทุกวยัจากเดก็จนถงึผูสู้งอายุทัง้ในภาวะปกต ิภาวะมปัีญหาหรอืเจบ็ป่วย
จนอาจน าไปสูภ่าวะวกิฤตครอบครวัหรอืมสีภาวะอยูด่มีสีขุลดลงต ่ากวา่เกณฑป์กติ 

ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ โดยมีการประยุกต์
แนวคดิการบูรณาการความรู้จากหลากหลายแนวคดิเป็นการผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้
ตัง้แต่ 2 แนวคดิขึน้ไป (Cambridge dictionary, 2019) ในการศกึษาแบบบรูณาการเป็นการ
ผสมผสานองค์ความรู้ทางสงัคมศาสตร์ สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ จติวทิยา 
เพือ่การพฒันาครอบครวั โดยเน้นการศกึษาความอยู่ดมีสีขุของครอบครวัตามพฒันาการและ
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ความอยู่ดีมีสขุของครอบครวั 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 มีปรัชญาและทิศทางของ
แผนพฒันา ไดจ้ดัท ากรอบแนวคดิ “ความอยู่ดมีสีุข” ทีม่ขีอ้สรุปส าคญัคอื การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ทัง้หมดของความอยู่ดมีสีุข แต่ต้องมุ่งไปที่ความส าเรจ็ของบุคคลเป็น
ส าคญั ทีม่จีุดเน้นทีก่ารอธบิายความอยู่ดมีสีุขในแง่ของ “ภารกจิ” ซึ่งหมายถงึ ความส าเรจ็ 
และ “สมรรถภาพ” หมายถงึ ความสามารถน าไปสู่ความส าเรจ็ ทีใ่นทีสุ่ดจะเชื่อมโยงกบัการ
เลอืกวถิีการด าเนินชีวติและมีทางเลือกที่บุคคลมอีิสระที่จะเลือกส าหรบัการด ารงชีวิต หรอื
แสวงหาความส าเรจ็ในชวีติ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ , 
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2561)  โดยกรอบแนวคดิดงักลา่วประกอบดว้ยองคป์ระกอบของความอยูด่มีสีขุ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นสุขภาพอนามยัและโภชนาการ 2) การศกึษา  3) ชวีติการท างาน  4) ชวีติครอบครวั  
5) การเตบิโตทางเศรษฐกจิ  6) สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั  7) ประชารฐั (การมสีว่นร่วม
ของประชาชน) 

ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั จงึนับเป็นตวัชี้วดัส าคญัในองค์ประกอบ 7 ประการ
ดงักล่าวทีร่ะบุความสมัพนัธ์ของสมาชกิในครอบครวั รวมทัง้ขนาดโครงสรา้งครอบครวัเป็น
ตวัก าหนดระดบัความเป็นอยู่ของสมาชกิแต่ละคน ครอบครวัทีด่ตี้องมคีวามรกั ความอบอุ่น 
รวมทัง้ตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั (นานัค คคัวานี อา้งถงึ
ใน ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2561; จรวยพร สุภาพ, 
2556) 

นิตยา คชภกัด ีและคณะ (2545) ไดศ้กึษาและสรุปดชันีความอยูด่มีสีุขดา้นชวีติ
ครอบครวัว่า มอีงค์ประกอบ 5 ดา้นส าคญัคอื 1) องค์ประกอบและรูปแบบครอบครวั        
2) บทบาทหน้าที ่ 3) สมัพนัธภาพ  4) การพึง่ตนเอง  5) การเกือ้กลูสงัคม และจากการศกึษา
ต่อมาเพื่อรวมปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัทีม่บีุตรวยัรุ่น พบว่า ปัจจยั
ด้านความยดึเหน่ียวกนัในครอบครวั สิง่แวดล้อม เพื่อนบ้านและชุมชน การปรบัตวัของคู่
สมรส มอีิทธพิลทางบวกต่อความอยู่ดมีีสุขของครอบครวัโดยตรง และพบว่าสถานะทาง
เศรษฐกจิและการปรบัตวัของคู่สมรสมอีทิธพิลทางออ้มต่อความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั (ดารุณี 
จงอุดมการณ์, เกษราภรณ์ คลงัแสง และบวัพนัธ ์พรหมพกัพงิ, 2552; เกษราภรณ์ คลงัแสง, 
ดารุณี จงอุดมการณ์ และบวัพนัธ์ พรหมพกัพิง, 2554; ยุพา จิว๋พฒันกุล, 2555; ศุภวลัย์ 
พลายน้อย และคณะ, 2557) 

จากรายงานการศกึษาครอบครวัไทยยคุปัจจบุนั ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากยคุแมบ่า้น
เตม็เวลาหายไป เป็นคนรุน่ใหมส่รา้งครอบครวัของภูเบศร ์สมทุรจกัร  ธรีนุช กอ้นแกว้ และรฎิวนั 
อุเดน็ (2561) ระบุว่า ครอบครวัไทยรุ่นใหม่มชีวีติครอบครวัทีห่ลากหลาย และมีการปรบัตวั
กบัชวีติการท างานและชวีติครอบครวั โดยเน้นการทีบุ่คคลมสีมดลุการท างานและการใชช้วีติ 
จะมผีลท าใหช้วีติมคีวามอยูด่มีสีขุได ้
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โดยสรุปครอบครวัที่มคีวามสุข มอีงค์ประกอบของความอยู่ดมีีสุขทัง้ภายในและ
ภายนอกครอบครวั ดงันัน้ครอบครวัทีม่คีวามสุขจงึควรมคีวามสามารถในการหาเงนิมาเลี้ยง
สมาชกิได ้และมคีวามรกัใคร่กลมเกลยีว รบัผดิชอบหน้าทีต่นในครอบครวั และมสี่วนร่วมใน
การดแูลสงัคมภายนอก 

 

วงจรชีวิตและพฒันาการครอบครวั 

วัฎจักรหรือวงจรชีวิตของครอบครัวไทยมีความแตกต่างจากแนวคิดของชาติ

ตะวนัตก ทฤษฎวีงจรชวีติครอบครวัทัว่ไปเน้นการพฒันาครอบครวัเดีย่วไปสู่ครอบครวัเดีย่ว

ใหม่ๆ เช่น เริม่จากการสมรส มสีมาชกิใหม่ทีเ่ขา้สู่ระยะเลี้ยงดูบุตร จนบุตรเขา้สู่วยัรุ่นแลว้

แยกครอบครวัออกไป จนเหลอืเพยีงคูส่มรส 2 คนทีเ่ขา้สูว่ยักลางคน จนลว่งถงึวยัชราและจบ

ชวีติลง (Duvall อา้งถงึใน รุจา ภู่ไพบลูย์, 2541) แต่ครอบครวัไทยเป็นครอบครวัทีว่งจรชวีติ

เริม่จากครอบครวัเดีย่วไปสูค่รอบครวัขยายและครอบครวัขยายไปสูค่รอบครวัเดีย่ว ขึน้อยูก่บั

การแต่งงานของลูกสาว หรอืครอบครวัขยายแบบแตกกิง่ (Stem Family) (สารานุกรมไทย, 

2557) โดยครอบครวัไทย แบง่เป็น 3 ระยะ คอื 

- ระยะที ่1 ครอบครวัเดีย่ว ประกอบดว้ยพอ่แมแ่ละลกูทีย่งัไมแ่ต่งงาน 
- ระยะที ่2  ครอบครวัขยาย ประกอบดว้ยพ่อแม่ ลกูทีแ่ต่งงานแลว้ ลกูเขย และยงั

ไมแ่ต่งงาน รวมทัง้หลานๆ 
- ระยะที ่3  ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย ครอบครัวรุ่นลูกหลังจากรุ่นพ่อแม่

เสยีชีวติไปหมดแล้ว ครอบครวัน้ีจงึกลบัเป็นครอบครวัเดี่ยวอกีครัง้ 
ลกูสาวคนสดุทอ้งเป็นผูด้แูลพอ่แมจ่นเสยีชวีติ 

 
นอกจากนัน้มลีกัษณะพเิศษครอบครวัไทย คอื ลกูชายแต่งงานแลว้จะออกไปอยูบ่า้น

ฝ่ายหญงิ ลูกสาวคนโตแต่งงานแลว้จะน าสามเีข้ามาอยู่ร่วมบ้านและมลีูกของตนเอง ท าให้
ครอบครวันัน้ๆ กลายเป็นครอบครวัขยาย ลกูทีแ่ต่งงานแลว้จะอยู่กับพ่อแม่ชัว่คราวจนเมื่อมี
ลกู หรอืน้องสาวคนต่อไปแต่งงาน หรอืเมื่อพรอ้มกจ็ะยา้ยไปตัง้ครอบครวัใหม่ พ่อแม่มกัอยู่
ในทีพ่ านักเดมิกบัลกูสาวคนสดุทอ้งจนเสยีชวีติ (สารานุกรมไทย, 2557) การทีอ่ตัราการเจรญิ
พนัธุข์องหญงิไทยลดลงเป็นการลดจ านวนครอบครวัใหม่ในอนาคต และสอดคลอ้งกบัจ านวน
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สมาชิกในครัวเรือนที่ลดลงจาก 5.6 คนต่อครวัเรือน ในปี พ.ศ. 2503 เหลือ 3.1 คนต่อ
ครวัเรอืน ในปี พ.ศ. 2553  ในอดตีครอบครวัอาจมจี านวนบุตร 6 คน ท าใหม้คีรอบครวัเดีย่ว
ใหม่เกดิขึน้ได ้4-5 ครอบครวั แต่การทีปั่จจุบนัครอบครวัไทยมบีุตรเพยีงราว 1-2 คน จะท า
ใหม้คีรอบครวัเดีย่วเกดิใหม่ไดน้้อยลงเป็นอย่างมาก จงึเป็นสาเหตุใหส้ดัส่วนครอบครวัเดีย่ว
ต่อครอบครวัขยายลดลงเรื่อยๆ นอกจากนัน้การทีม่ผีูค้รองสถานะสมรสโสดมากขึน้และเลื่อน
อายุการแต่งงานออกไป มผีลการศกึษาการเปลีย่นแปลงครอบครวัไทยช่วง 17 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2533 ถงึ 2550 โดยการค านวณจากขอ้มลูการส ารวจส ามโนประชากรของ ธธัไท 
กรีตพิงษ์ไพบลูย ์(Keeratipongpaiboon, 2012) แสดงการเปลีย่นแปลงของครวัเรอืนไทยทีม่ี
บุตรน้อยและมผีูส้งูอายุมากขึน้ โดยพบว่าครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 วยั และทีม่สีมาชกิ 4 วยั มี
สดัส่วนคงที ่พบรอ้ยละ .55 และรอ้ยละ 3.85 ตามล าดบัใน พ.ศ. 2550  ในขณะทีค่รวัเรอืนที่
มสีมาชกิ 2 วยั เช่น ครวัเรอืนทีม่พี่อ/แม่ ลกู มสีดัส่วนลดลงจากรอ้ยละ 62 เหลอืรอ้ยละ 50 
เป็นตน้ และพบวา่สดัส่วนครอบครวั 1 วยัทีเ่ป็นครวัเรอืนมเีพยีงคนๆ เดยีว เพิม่เกอืบเท่าตวั 
จากรอ้ยละ 17 เป็น รอ้ยละ 31 เป็นตน้ 

นอกจากนัน้การขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทย ท าให้มีโอกาสใน
การศึกษามากขึ้น นักเรียนอยู่ในระบบการศึกษานานขึ้น ท าให้มีโอกาสท างานเมื่อจบ
การศกึษาเมื่ออายุมากขึ้น ท าใหเ้ยาวชนทีอ่ยู่ในระบบศกึษาครองสถานะโสดยาวนาน เป็น
สาเหตุท าใหอ้ตัราการเกิดครอบครวัใหม่ช้าลงเรื่อยๆ ในขณะเดยีวกนัครอบครวัมแีนวโน้ม
หย่ารา้งมากขึ้น อตัราส่วนจดทะเบยีนหย่าต่อสมรส 100 ครัง้ มแีนวโน้มสูงขึ้นชดัเจน และ
ปัจจุบนัมแีนวโน้มคงที ่อตัราการหย่าต่อการสมรส ราว 1 : 3  นอกจากน้ีจากการศกึษาดชันี
ชี้วดัสุขภาวะครอบครวัใน พ.ศ. 2552 พบว่าครอบครวัไทยจ านวนมากละเลยการปฏบิตัสิิง่
ดีๆ  ทีช่่วยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในครอบครวั เช่น การใชว้าจาทีไ่พเราะต่อกนั 
การกล่าวค าขอโทษหรอืขอบคุณคนในครอบครวั การแสดงความรกัต่อกนัดว้ยการโอบกอด
หรอืสมัผสัเป็นประจ า ครอบครวัไทยน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ทีใ่ชเ้วลาทีพ่อจะมกีจิกรรมร่วมกบั
สมาชกิในครอบครวัเป็นประจ า จากการตดิตามดชันีครอบครวัอบอุ่นทีถ่อืวา่คะแนนยงัต ่ากว่า
เกณฑ ์ยงัตอ้งปรบัปรุงอกีทัง้มทีศิทางทีล่ดลงโดยเฉพาะในดา้นบทบาทหน้าทีข่องครอบครวั
ในการอบรมเลีย้งดูเดก็ใหก้ารดแูลผูส้งูอายุและการหาเลีย้งครอบครวัของสมาชกิวยัแรงงาน 
(สาวติร ีทยานศลิป์, 2554) ท าใหเ้กดิค าถามว่าครอบครวัไทยทีอ่ยู่ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงน้ี 
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มภีาวะอยู่ดมีสีุขเช่นไร และสามารถท านายไดต้ามการเปลีย่นผ่านในแต่ระยะของพฒันาการ
หรอืวงจรชวีติครอบครวัหรอืไมอ่ยา่งไร 

 
บทบาทหน้าท่ีและโครงสร้างครอบครวัและการเลีย้งดเูดก็ 

การอบรมเลีย้งดขูองครอบครวัโดยบดิามารดามอีทิธพิลต่อพฒันาการเดก็ โดยเฉพาะ
เดก็วยัทารก ก่อนเรยีน และวยัเรยีน จงึเกดิค าถามว่าอะไรคอืวธิกีารอบรมเลีย้งดเูดก็ทีด่ทีีสุ่ด 
มงีานวจิยัมากมายที่ศึกษาลกัษณะการอบรมเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดูเดก็มผีลต่อศกัยภาพและ
พฒันาการเดก็ (Baumrind, 1967) การศกึษาของ Simon and Conger (2007) พบว่า 
การเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ใหผ้ลบวกต่อเดก็มากทีสุ่ดและสามารถปกป้องเดก็จากสิง่เลวร้ายได ้
นอกจากน้ีการศึกษาพบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูที่เข้มงวดหรือปล่อยปละมีผลให้ความคิด
อตัโนมตัดิา้นลบสูงกว่าการเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตย ผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่มกีารตอบสนอง
ความต้องการของเดก็มาก รองลงมาคอืพฤตกิรรมใช้เหตุผล ส่วนพฤตกิรรมควบคุมเดก็ให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตนหรอืแบบปล่อยตามธรรมชาตพิบไดน้้อยมาก แสดงใหเ้หน็
ว่าการดูแลเดก็วยัน้ีเน้นการตอบสนองมากกว่า และควบคุมน้อยมาก (รุจา   ภู่ไพบลูย์,   
จติตนิันท์ เดชะคุปต์, จรยิา วทิยะศุภร และจนัทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ, 2546) รูปแบบการ
เลีย้งดเูดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี ของปู่ /ยา่/ตา/ยาย การเลีย้งดเูดก็ส่วนใหญ่เป็นแบบประชาธปิไตย 
ควบคมุ และตามใจรวมกนั (สกุญัญา ฆารสนิธ,์ 2555) ผูเ้ลีย้งดเูดก็ในครอบครวัส่วนใหญ่เป็น
มารดาของเดก็ยงัมกีารรบัรู้และพฤติกรรมการส่งเสรมิพฒันาการที่ไม่เหมาะสม (จรินันท์     
ไขแ่กว้, 2545) 

ความรกัความผูกพนัระหว่างบดิามารดาและทารกเป็นรากฐานในการหล่อหลอม
พฒันาบุคลกิภาพของบุคคล ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบิดามารดาและทารกซึ่งปฏิสมัพนัธ์เป็น
พื้นฐานส าคญัของการพฒันาความผกูพนัระหว่างบดิามารดาและทารก ปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
บดิามารดาและทารกมผีลต่อพฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็วยัก่อนเรยีน (Wacharasin, 
Barnard, & Spieker, 2003) และผลของปฏสิมัพนัธท์ีไ่ม่เหมาะสมคอืเดก็มปัีญหาพฤตกิรรม 
เช่น เป็นเดก็ดือ้ เกเร และต่อตา้นสงัคมเมื่อโตขึน้  ปัจจุบนัครอบครวัปล่อยใหบุ้ตรดูทวีนีาน
มากขึ้น ท าให้บดิามารดามปีฏิสมัพนัธ์กับบุตรน้อยลง (อจัฉรยี์ อินทุโสมา , 2555) บุตรมี
ทกัษะทางสงัคมลดลงและบุตรมพีฒันาการดา้นสตปัิญญาน้อยลงเมื่อเดก็อายุมากขึ้น การวจิยั
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เพื่อส่งเสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบดิามารดาและบุตรยงัเน้นการใหค้วามรู ้ (ปิยะนันท ์โพธชิยั 
และพชัราภรณ์ เจนใจวทิย์, 2555) นอกจากน้ียงัมปัีจจยัส าคญัคือคุณภาพสิง่แวดล้อมใน
ครอบครวัและการเลีย้งดเูอาใจใส ่ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องเดก็มผีลโดยตรงต่อพฒันาการเดก็ 
สิง่แวดลอ้มรวมถงึสิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ ความรกัความอบอุ่นในครอบครวั ความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชกิครอบครวั ของเล่นหรอืสิง่กระตุน้การเรยีนรูข้องเดก็ (Casey & Bradlsy, 1982; 
Phuphaibul et al, 2012; สุธรรม นันทมงคลชัย และคณะ, 2548; เกศินี เกิดอนันต์, 2552; 
สถาบนัรามจติต,ิ 2555; จุร ีจนัตุด,2556)  มงีานวจิยัทีศ่กึษาผลของสิง่แวดลอ้มในครอบครวั
สามารถท านาย IQ ของเดก็ (Yeates et al.,1983) ความสามารถทางภาษา (Deckner et al., 
2006) และความส าเรจ็ทางการศกึษาของเดก็ (Cleveland et al., 2000) 

มหีลายการศกึษาพบว่าเดก็วยัก่อนเรยีนและวยัเรยีนทีค่รอบครวัมเีหตุการณ์เปลีย่น
ผ่านหรือโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนตัง้แต่หน่ึงเหตุการณ์ขึ้นไป มีปัญหาพฤติกรรมซึ่ง
แสดงออกตัง้แต่อายุ 5 ปี (Najman, Behrens, Andersen, Bor, O’Callaghan & Williams, 
1997; สุธรรม นันทมงคลชยั และคณะ, 2550) เดก็วยัเรยีนมปัีญหาพฤตกิรรมทีโ่รงเรยีน 
การปรับตัวทางอารมณ์ไม่ดี ได้เกรดน้อย (Martinez & Forgatch, 2002) และเลิกเรียน
กลางคนัเมือ่วยัรุน่ (Pong & Ju, 2000) ครอบครวัหยา่รา้งทีบ่ตุรตอ้งอาศยักบับดิาหรอืมารดา
คนใดคนหน่ึง บุตรมปัีญหาทางการเรยีน พฤตกิรรม และอารมณ์ ซึ่งเกดิในช่วง 2 ปีแรกของ
การหยา่รา้ง แต่หลงัจาก 2 ปี ปัญหาเหลา่น้ีจะค่อยๆ ดขีึน้ และจากผลการศกึษาวเิคราะห์อภิ
มาน (Meta-analysis) พบว่าเด็กที่อยู่ในครอบครวัหย่าร้างมีภาวะอยู่ดีมีสุข (Well-being) 
น้อยกว่าเดก็ที่มบีิดามารดาอยู่ด้วยกนัพร้อมหน้า และยงัพบอีกว่าผู้ใหญ่ที่ตอนเด็กอยู่ใน
ครอบครวัหย่ารา้งและความส าเรจ็ทางสงัคมเศรษฐกจิต ่ากว่า มคีวามเสีย่งของการตัง้ครรภ์
นอกสมรสมากขึ้น และมคีุณภาพชวีติสมรสไม่ด ี(Amato, 2005) และปฐมวยัเดก็ทีอ่าศยัอยู่
ในครอบครวัที่มภีาวะวกิฤต มโีอกาสได้รบัการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดแีละมพีฒันาการที่ล่าช้า
มากกว่าเดก็ที่อาศยัอยู่ในครอบครวัปกติ  ในขณะที่กลุ่มเดก็วยัเรยีนไม่พบความสมัพนัธ์
ระหว่างภาวะวกิฤตในครอบครวักบัการอบรมเลีย้งดแูละพฒันาการเดก็  (สุธรรม นันทมงคลชยั 
และคณะ, 2548) และพบว่าการท าหน้าที่ของครอบครัวมีผลกับความฉลาดทางอารมณ์ 
(มิสชนัญญา เงินเมือง , 2553; ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการ
สรา้งสรรค;์ 2555) นอกจากนัน้พบว่าปัจจยัความยดืหยุ่นทนทานของครอบครวั (resiliency) 
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ช่วยใหค้รอบครวัทีม่บีตุรป่วยดว้ยฟ้ืนหายจากภาวะเจบ็ป่วยได ้(McCubbin, Balling, Possin, 
Frierdich, & Bryne, 2002)  

 
เศรษฐกิจครอบครวัและสมดลุเวลาครอบครวั 

ประเทศไทยมกีารขยายตวัของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายครวัเรอืนอย่างต่อเน่ือง หน้ีของ
ครวัเรอืนไดม้กีารขยายตวัตามไปดว้ยเช่นเดยีวกนั ครวัเรอืนมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไดเ้พิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ืองจากรายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 10,779 บาท ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 25,194 บาท ในปี 
พ.ศ. 2556  โดยรายไดเ้ป็นรายไดป้ระจ าประมาณรอ้ยละ 98 ของรายไดท้ัง้หมด เป็นรายได้
ที่มาจากการท างานที่ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน และก าไรสุทธิที่จากการท าธุรกิจและ
การเกษตร (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2555) แต่
หน้ีสนิครวัเรอืนเพิม่ขึน้เช่นกนัโดยมปัีจจยัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ในระบบเศรษฐกจิต ่า 
การเขา้ถงึแหล่งเงนิกูท้ีเ่ป็นสถาบนัการเงนิในระบบสามารถท าไดง้่ายขึน้ การออกนวตักรรม
ทางการเงนิใหม่ๆของสถาบนัการเงนิ ท าใหค้รวัเรอืนมสีดัส่วนของหน้ีต่อรายไดส้งูขึน้เรือ่ยๆ 
โดยอตัราการขยายตวัของหน้ีครวัเรอืนมากกว่าอตัราการขยายตวัของรายได ้ในขณะทีก่ารออม
ของครวัเรอืนมแีนวโน้มที่ลดลง หากสถานการณ์น้ียงัคงด ารงต่อไป โอกาสที่ครวัเรอืนจะ
ประสบกบัความเสีย่งทางเศรษฐกจิจะสงูขึน้ สว่นหน่ึงของสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจาก
การส่งเสรมิในการใหบ้รกิารทางการเงนิ แต่ขาดการส่งเสรมิและใหค้วามรูท้างการเงนิ ท าให้
ครวัเรอืนขาดภูมคิุม้กนัทีเ่พยีงพอในการจดัการเศรษฐกิจของครวัเรอืน (ยรรยงไทยเจรญิ, 
เกยีรตพิงศ,์ อรยิ ปรชัญา และฐติมิา ชเูชดิ, 2549) 

ส าหรบัการแบ่งเวลาท างานและการดแูลครอบครวัมคีวามส าคญัต่อชวีติมนุษย ์หาก
บรหิารเวลาระหว่างงานกบัครอบครวัไดไ้ม่ดพีอ ไมส่ามารถสรา้งสมดลุหรอืใหเ้กิดความลงตวั
ของทัง้สองสิง่ได ้และในบางครอบครวัสมาชกิเพศหญงิต้องเขา้สู่ตลาดแรงงานท าใหค้รอบครวั
ขาดบคุคลทีจ่ะจดัการดแูลสภาพความเป็นอยูใ่นครอบครวั ดงันัน้การท างานและครอบครวัจงึ
ส่งผลกระทบกนัในทีสุ่ด เกดิเป็นเหตุความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั (Work-Family 
Conflict)  ไดม้กีารศกึษาความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัในหลากหลายรปูแบบ บาง
รูปแบบเป็นการศึกษาตัวแปรหรือปัจจยัที่ท านายความขดัแย้งระหว่างงานกับครอบครวั 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และจ านวนบุตรเป็นตวัแปรทีส่ามารถ
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ท านายความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั เพราะวา่บคุคลทีส่มรสแลว้ตอ้งแบกรบับทบาท
ในครอบครวัเพิม่ขึน้ เช่น บทบาทของสาม ีภรรยา หรอืบทบาทของพ่อแม่ บทบาททีเ่พิม่ขึน้
ส่งผลใหบุ้คคลประสบกบัความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั (Noor, 2004) นอกจากน้ียงั
มผีลงานวจิยัทีพ่บว่าเพศและสถานภาพสมรสส่งผลต่อการรบัรูค้วามขดัแยง้ระหว่างงานกบั
ครอบครวัมากกว่าบุคคลทีโ่สด ส าหรบัหญงิทีส่มรสและมบีตุรจะประสบกบัความขดัแยง้ระหว่าง
งานกบัครอบครวัมากกว่าชายที่สมรสและมีบุตร (Greenhaus and Beutell, 1985; Byron, 
2005) ผลของความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครวั สง่ผลต่อตวับคุคล ครอบครวัและองค์กร
ได ้เช่น ความพงึพอใจในงาน ความผาสุกทางใจ และสุขภาวะทางจติ เป็นต้น (พมิกาญจน์ 
สมภพกุลเวช, 2553; สุรชา เชษฎาธนาพร และพรรณระพ ีสุทธวิรรณ, 2556) มกีารศกึษา
พบว่า ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัไทยทัง้ในรปูแบบของความขดัแยง้และสาเหตุ
ของความขดัแยง้มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความพงึพอใจในชวีติ (ดวงหทยั คชเสนี, 2549) 

 

ครอบครวัลกัษณะเฉพาะและครอบครวัด้อยโอกาส 

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของครอบครวัลกัษณะเฉพาะและผูด้อ้ยโอกาส ในช่วง 
20 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2538-2557) เป็นผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการพฒันาประเทศทีเ่น้นการ
พฒันาเศรษฐกจิมากกว่าการพฒันาสงัคม ประเดน็ครอบครวัปรากฏชดัเจนในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดร้ายงานดชันีความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัในสงัคมไทยในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) จนถงึแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2556) 
จาก 5 องค์ประกอบหลกั โดยมผีลการประเมนิองค์ประกอบที่ 2 ครอบครวัอบอุ่น ร้อยละ 
61.65 ในปี พ.ศ. 2550 ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 68.31 ในปี พ.ศ. 
2555  แต่ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 66.28 ในปี พ.ศ. 2556  โดยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 ถอืเป็นปัจจยัทีค่อ่นขา้งทรงตวัยงัอยูใ่นระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุเรง่แก้ไข 
ขณะเดียวกันมีการก าหนดคุณลกัษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ไว้ใน
องคป์ระกอบที ่(3) คนไทยมคีรอบครวัทีอ่ยู่ดมีสีุข สงัคมไทยมคีรอบครวัอบอุ่นและเป็นแหลง่
บ่มเพาะประชากรที่มีคุณภาพสู่สงัคมไทยเพื่อรองรบัและสนับสนุนการพฒันาประเทศใน
อนาคต ดงันัน้สถาบนัครอบครวัจงึเป็นรากฐานการพฒันาสงัคมทุกระดบัและเป็นก าลงัส าคญั
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ทีเ่ชื่อมโยงสมัพนัธก์บัการสรา้งสงัคมคุณภาพ สงัคมคุณธรรมอย่างยัง่ยนื (สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสขุ, 2553; สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2555; ระพพีรรณ ค าหอม, 2557)   

ปัจจุบนัสงัคมไทยมคีนจนทัง้หมด 8.4 ล้านคน มจี านวนครวัเรอืนยากจน 2,344 
ครัวเรือน (พันครัวเรือน) ซึ่งสะท้อนผ่านเส้นความยากจน 2,492 บาทต่อคนต่อเดือน 
(ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2555)  ครอบครวัผูด้อ้ยโอกาสตามค า
จ ากัดความ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ , 2558) หมายถึง 
ครอบครวัคนจน ครอบครวัคนเร่รอ่น ครอบครวัผูท้ีม่ปัีญหาสถานะบุคคล ครอบครวัผูพ้น้โทษ 
ครอบครวัผูต้ดิเชื้อเอชไอว ีผูป่้วยเอดส ์และครอบครวัทีไ่ดร้บัผลกระทบ (ทพิาภรณ์ โพธถิวลิ 
และระพพีรรณ ค าหอม, 2549; ส านักสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
และผูส้งูอาย,ุ 2555 และ 2557) 

การนิยาม การรบัรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัครอบครวัผูด้อ้ยโอกาสยงัมคีวามแตกต่าง
กนั เช่น นิยามคนทัว่ไปเชื่อว่า ครอบครวัผูด้อ้ยโอกาสเป็นครอบครวัทีย่ากจน ขาดโอกาสที่
จะเขา้ถงึบรกิารของรฐัเน่ืองจากมขีอ้จ ากดัด้านการขาดหรอืไม่มหีลกัฐานสถานะบุคคล   
(ใบสตูบิตัร ทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน) สง่ผลใหไ้ม่สามารถเขา้ถงึบรกิารสงัคมพืน้ฐานทีร่ฐั
จัดให้อย่างถ้วนหน้า เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีประชากรเข้าถึงระบบ
หลกัประกนัสุขภาพรอ้ยละ 98.0 และมปีระชากรรอ้ยละ 2.0 ทีถ่อืเป็น “ผูม้สีทิธวิ่าง” เป็นตน้ 
การให้ความส าคญักับ “ภาวะด้อยโอกาส” ขาดพลงัการด าเนินชีวติอย่างมคีุณภาพในสังคม 
(ณรงค์ เพช็รประเสรฐิ, 2549; กติพิฒัน์ นนทปัทมะดลุ และอภญิญา เวชยชยั, 2546) พบวา่
การเจบ็ป่วยและภาวะสงูวยัเป็นประเดน็สาเหตุร่วมของปัญหาของภาวะขาดแหล่งประโยชน์ 
(สมัฤทธิ ์ศรธี ารงค์สวสัวดิ ์และกนิษฐา บุญธรรมเจรญิ, 2553; ดารุณี จงอุดมการณ์, 2556; 
ศริาณี ศรมีหาภาค และคณะ, 2557) การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งครอบครวัไทยในช่วงปี พ.ศ. 
2549 ถงึปัจจุบนัทีพ่บคอื ลกัษณะเฉพาะของครอบครวัเริม่มคีวามซบัซ้อน หลากหลายทาง
สงัคมและวฒันธรรมเพิม่ขึ้นจากปัจจยัภายนอกการมแีรงงานต่างชาติจากกลุ่มประชาคม
อาเซยีน (Asian Community : AC) กลุ่มอาเซยีนบวกสาม (จนี ญีปุ่่ น เกาหล)ี กลุ่มอาเซียน
บวกหก (จนี ญีปุ่่ น เกาหล ีอนิเดยี ออสเตรเลยี นิวซแีลนด)์ เขา้มาท างานในไทยมากขึน้ เช่น 
การตัง้ถิน่ฐานเฉพาะกลุม่ของครอบครวัผูด้อ้ยโอกาสในลกัษณะโซน (zoning) เช่น ครอบครวั
พม่า ครอบครวักมัพชูา ครอบครวัต่างชาตยิโุรป ครอบครวัลาว ครอบครวัมอญ ฯลฯ  ขณะที่
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ครอบครวัไทยอีสานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในเมืองแบบถาวรมาเป็นแบบ
ชัว่คราว เช่น ชุมชนคา้ขายลอ็ตเตอรีว่งัสะพงุ อ.วงัสะพงุ จ.เลย และมแีนวโน้มขยายตวัไปยงั
อ าเภออื่นๆ ในจงัหวดัเลย ผู้หญิงไทยอีสานนิยมแต่งงานกับชาวต่างชาติมากขึ้นจนเป็น
วฒันธรรมลอกเลยีนแบบกนักระจายไปทัว่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น จงัหวดัอุดรธานี 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และครอบครัวต่างชาติที่อพยพมาอยู่ไทยก็นิยม
แต่งงานกับคนไทยหรือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรที่เข้าเมืองมาไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายกจ็ะส่งผลใหก้ลายเป็น “กลุ่มครอบครวัผูด้อ้ยโอกาส” การอยู่อย่างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย การถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผูอ้ื่นไดง้่าย   

ข้อสงัเกตคือ ครอบครวัต่างวฒันธรรมมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น มคีวามซับซ้อนทาง
สงัคมและวฒันธรรมมากขึน้ การเขา้ถงึครอบครวัลกัษณะน้ียากเพราะเกีย่วขอ้งกบักฎหมาย 
การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครวั การคา้มนุษย ์สถานการณ์ครอบครวัผูด้อ้ยโอกาสจงึ
มคีวามล่อแหลม คาบเกี่ยวกับการถูกละเมดิสิทธิมนุษยชน การกีดกนั  การเลอืกปฏิบตัิ 
ความเสีย่งทางสงัคม องคก์รระหว่างประเทศจงึใชค้ ากลางๆ เป็นค าว่า “ครอบครวัเปราะบาง
ทางสงัคม” แทนค าวา่ “ครอบครวัผูด้อ้ยโอกาส” ทีถ่อืวา่เป็นการตตีราลง และพบวา่การศกึษา
ทีผ่า่นมาเกีย่วกบัครอบครวัเหลา่น้ีมจี านวนจ ากดั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทย (Family well-being) 

ตามวงจรพฒันาการชวีติครอบครวั 

2. ระบุวงจรชีวติครอบครวัไทย (Thai Family Life Cycle) แบ่งระยะตามลกัษณะ

การรบัรูเ้ปลีย่นแปลงทีเ่กดิในครอบครวัในระยะต่างๆ ตามการเพิม่และการลดของสมาชกิ 

3. ศกึษาครอบครวัทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทย ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัลกัษณะ บรบิท และ

ความตอ้งการเฉพาะของครอบครวัทีค่ดัสรร 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ครอบครวัเป็นหน่วยย่อยและเป็นแกนหลกัของสงัคม เป็นทัง้แหล่งก าเนิดที่ดูแล
สมาชกิใหเ้ป็นพลงัส าคญัของประเทศเพราะครอบครวั เป็นผูใ้หก้ารเลี้ยงดู อบรมและดูแล
สมาชกิตัง้แต่เกดิจนตาย การสรา้งเสรมิความเขม้แขง็แก่สถาบนัครอบครวันับเป็นวาระส าคญั
ของชาติ เน่ืองจากปัจจุบนัครอบครวัไทยอ่อนแอและเปราะบางมากขึ้น จากข้อมูลสภาวะ
ปัญหาครอบครวัในช่วงสบิปีทีผ่่านมา พบว่าครอบครวัมปัีญหาครอบครวัแตกแยก มกีารใช้
ความรุนแรงในครอบครัว มีปัญหาตัง้ครรภ์วัยรุ่นและมีการทอดทิ้งสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนัน้พบว่าดชันีครอบครวัอบอุ่นลดลง ขณะเดยีวกนัครวัเรือนมหีน้ีสนิเพิม่ขึน้ อตัรา
การหย่าร้างเพิม่ขึ้น ท าให้เดก็อาศัยอยู่ในครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น พบว่าสาเหตุของ
ปัญหาครอบครวัมปัีจจยัจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิสงัคม วถิชีวีติ และคา่นิยมทีท่ าให้
การท าหน้าทีข่องครอบครวัขาดประสทิธภิาพ ดงันัน้การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์
องค์ความรูท้ีเ่กี่ยวข้องกบัครอบครวั การศกึษาการเปลีย่นแปลงจากอดตีและแนวโน้มของ
ครอบครวัไทยในอนาคต จะช่วยใหส้ามารถป้องกนัและบรรเทาปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต
ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ครอบครวัไทยมีขนาดลดลงที่ท าให้การดูแลสมาชิกเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมี
จ านวนครอบครวัประมาณ 18.3 ลา้นครอบครวั วถิชีวีติของคนไทยเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินชีวิต  จากสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น  ลักษณะครอบครัวขยายขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง  ลักษณะ
ความสมัพนัธ์ในเครอืญาตทิีเ่ป็นความสมัพนัธ์เชงิแลกเปลีย่นพึง่พาลดลงไป ผูสู้งอายุทีเ่คย
เป็นแกนหลกัในบ้านมบีทบาทในการท างานนอกบ้านมากขึ้นและไม่มกีารศึกษาในเรื่องน้ี
อย่างชดัเจน  ทัง้น้ียงัไม่มรีายงานการศกึษาระยะต่างๆ ในวงจรชวีติครอบครวัไทยวงจรชวีติ
ครอบครวัมคีวามส าคญัต่อการท านายปัจจยัทีก่่อใหปั้ญหาครอบครวัที่มมีคีวามเฉพาะเจาะจง
ต่อช่วงเวลาของชวีติครอบครวั และสามารถพยากรณ์เพือ่การป้องกนัและจดัการปัญหาได ้ 
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ปัญหาครอบครวัเป็นปัญหาพื้นฐานของสงัคม ที่ทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยกรม
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั จดัท านโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนัครอบครวั 
พ.ศ. 2547–2556 เป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนัครอบครวัอย่างเป็นองคร์วมครอบคลุม
ทุกมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั 4 แนวทาง คอื 1) ยุทธศาสตรห์ลกัการพฒันาศกัยภาพของ
ครอบครวัแบบองค์รวม  2) ยุทธศาสตร์หลกัการสร้างหลกัประกนัคุ้มครองทางสงัคมของ
ครอบครวั  3) ยุทธศาสตรห์ลกัการสรา้งระบบกลไกบรหิารจดัการใหเ้กื้อหนุนความเขม้แขง็
ของครอบครวั และ 4) ยุทธศาสตร์หลกัการพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายทางสงัคมเพื่อ
พฒันาครอบครวั โดยระดมความร่วมมอืจากรฐัและองค์กรทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้
ครอบครวัมคีวามมัน่คง แขง็แรง เป็นสิง่แวดลอ้มทีด่ทีีช่่วยพฒันาสมาชกิและสงัคม พึง่ตนเอง
ได ้และสบืทอดวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิ 

มีการศึกษาที่ผ่านมาศึกษาคุณลักษณะครอบครัวเชิงเดี่ยว ปัญหาครอบครัวใน
ครอบครวัยากล าบาก  ปัญหาการหย่ารา้ง เป็นตน้  ปัญหาครอบครวัมคีวามหลากหลายมาก
ขึน้ตามชนิด ซึ่งองคก์รภาครฐัและภาคเอกชนมุ่งแกปั้ญหาโดยจดัระบบเกื้อหนุนตามสภาพ
ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ ครอบครวัเหล่าน้ีต้องการระบบช่วยเหลอืทางสงัคมในภาวะวกิฤตและ
ระบบบรหิารจดัการเชงิรุกในการป้องกนัปัญหา เพิม่ใหม้กีารป้องกนั เตรยีมพรอ้ม เผชญิเหตุ 
และพืน้ฟู/เยยีวยาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

อาจสรุปไดว้่า ปัจจุบนัมกีารจดัท าแผนและแก้ปัญหาครอบครวัอย่างเป็นระบบ แต่
เมื่อพิจารณาองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวที่ย ังเป็นการศึกษาเชิงเดี่ยว ท าให้แผนการ
แก้ปัญหาเน้นบุคคลอ่อนด้อยในครอบครวั และการป้องกนัปัญหาหรอืแผนเชงิรุกต้องการ
ความรูค้วามเขา้ใจครอบครวัในทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทีท่ าใหเ้ผชญิปัญหาแตกต่างในแต่ละ
ช่วง การป้องกนัและแกปั้ญหาควรเป็นองคร์วมทีส่มาชกิมสี่วนร่วมอย่างชดัเจน ทบทวนและ
สงัเคราะห์องค์ความรูเ้กี่ยวกบัครอบครวัแบบบูรณาการ จะช่วยใหส้ามารถระบุช่องว่างของ
องคค์วามรูท้ีต่อ้งการการศกึษาเพิม่เตมิ และช่วยใหส้ามารถวเิคราะหน์โยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบบรหิารจดัการแหล่งประโยชน์ภายในภายนอกครอบครวั ใหส้ามารถเสนอแนะแนวทาง
ในการเพิม่ความเขม้แขง็ใหร้ะบบครอบครวัไทยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในอนาคต 
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ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 

จากรายงานการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้กีย่วกบัครอบครวัไทยของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั โดย รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ (2558) สรปุไดว้า่ ประเทศไทยพฒันาตนเอง
จากประเทศเกษตรกรรมรายไดน้้อยมาเป็นประเทศกึง่เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม ทีม่รีายได้
ประชาชาตอิยู่ในเกณฑป์านกลางค่อนขา้งสงู ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นการเปลีย่นแปลงช้าๆ
ในช่วง 50 ปีทีผ่่านมา และวถิกีารด าเนินชวีติปรบัเปลีย่นจากการเพาะปลกูเพื่อการด ารงชพี
มาเป็นการผลติเพื่อขายและส่งออก ครอบครวัซึ่งเป็นหน่วยย่อยส าคญัของสงัคมในการผลติ 
อบรมเลี้ยงดู และดูแลสมาชิก มกีารปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวงจรชวีติครอบครวัทีไ่ปใน
ทศิทางแสดงลกัษณะครอบครวัหลากหลายมากขึน้  

ระบบครอบครวัไทยมีความแตกต่างกับสงัคมอื่นๆ ตามวฒันธรรมไทย บทบาท
หน้าทีข่องสมาชกิในครอบครวัตามลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทย มรีะบบครอบครวัและ
เครอืญาต ิเป็นระบบพืน้ฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดของสงัคม วฎัจกัรหรอืวงจรชวีติของครอบครวัไทย
มคีวามแตกต่างจากแนวคดิของชาตติะวนัตก ทฤษฎวีงจรชวีติครอบครวัทัว่ไปเน้นการพฒันา
ครอบครวัเดีย่วไปสู่ครอบครวัเดีย่วใหม่ๆ เช่น เริม่จากการสมรส มสีมาชกิใหม่ทีเ่ขา้สู่ระยะ
เลีย้งดบูุตร จนบุตรเขา้สู่วยัรุ่นแลว้แยกครอบครวัออกไป จนเหลอืเพยีงคู่สมรส 2 คนทีเ่ขา้สู่
วยักลางคน จนล่วงถงึวยัสูงอายุและจบชวีติลง แต่ครอบครวัไทยเป็นครอบครวัทีว่งจรชวีติ
เริม่จากครอบครวัเดีย่วไปสูค่รอบครวัขยายและครอบครวัขยายไปสูค่รอบครวัเดีย่ว ขึน้อยูก่บั
การแต่งงานของลูกสาว หรอืครอบครวัขยายแบบ Stem Family หรอื ครอบครวัต่อก้าน ที่
แตกหน่อออกไปเรือ่ยๆ ลกูสาวแต่งงานลกูเขยยา้ยเขา้มาอยู่ในบา้นหรอืปลกูเรอืนใกลบ้รเิวณ
บา้น ดงันัน้การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้พือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงจากอดตีจนถงึปัจจุบนั ท าให้
เขา้ใจภาพการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และปัจจยัทีน่่าจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นใน
อดตีและแนวโน้มในอนาคต 

สรปุองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของครอบครวัไทยเชงิโครงสรา้ง ไดด้งัน้ี 

1.1 ครอบครวัไทยแตกตัวเป็นครอบครัวใหม่ช้าลง ครอบครวัไทยแตกตัวเป็น
ครอบครวัใหมช่า้ลง ท าใหส้ดัส่วนครอบครวัขยายต่อครอบครวัเดีย่วค่อยๆเพิม่ขึน้ตลอดเวลา 
20 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากสาเหตุหลักคือ การก่อรูปครอบครัวใหม่ช้าลง (Delay family 
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formation) ทัง้น้ีพบวา่ชายและหญงิไทยแต่งงานชา้ลง พ.ศ. 2523 ผูช้ายแต่งงานจากเมือ่อายุ
ราว 25 ปี ไดเ้พิม่แต่งงานเป็นเมื่ออายุเฉลีย่ 28.3 ปี ในปี พ.ศ. 2553 และหญงิไทยแต่งงาน
ช้าลงจากเมื่ออายุ 22.8 ปีเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นเมื่ออายุ 23.75 ปี พ.ศ. 2553  อย่างไรก็ดี
หญิงไทยวยัรุ่นกลบัมปัีญหาตัง้ครรภ์และแต่งงานเรว็ขึ้น   การขยายโอกาสทางการศกึษา 
ประเทศไทยพฒันาการศกึษาท าใหเ้ดก็ไทยมโีอกาสในการศกึษามากขึน้ นักเรยีนอยูใ่นระบบ
การศกึษานานขึน้ ท าใหม้โีอกาสท างานเมื่อจบการศกึษาเมื่ออายุมากขึน้ ท าใหเ้ยาวชนทีอ่ยู่
ในระบบศกึษาครองสถานะโสดยาวนานขึน้ ประชากรทีอ่าย ุ15 ปีขึน้ไป เมือ่อดตี 20 ปีทีผ่า่น
มามกีารศกึษาเฉลีย่เท่ากบั 5.7 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2553 พบวา่เพิม่เป็น 8.0 ปี เป็นสาเหตุท าให้
อตัราการเกดิครอบครวัใหมล่ดลงเรือ่ยๆ 

1.2 ครอบครวัมขีนาดเลก็ลง จากการทีจ่ านวนบตุรในครอบครวัลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ครอบครวัไทยมบีุตรอดตีเฉลีย่ 2.0 คนในปี พ.ศ. 2539 เปลีย่นเป็นมบีุตรน้อยลงเฉลีย่ 1.5 
คนในปี พ.ศ. 2557 ท าใหค้รอบครวัทีจ่ะแตกออกเป็นครอบครวัใหม่ลดลงโดยปรยิาย อธบิาย
ไดจ้ากมาตรการการสนับสนุนการคุมก าเนิด จ านวนสมาชกิในครวัเรอืนทีล่ดลงจาก 5.6 คน
ต่อครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2503 เหลอืเพยีง 3.1 คนต่อครวัเรอืน ในปี พ.ศ. 2553  

1.3 ครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย แต่สัดส่วนครอบครัวขยายเพิ่ม
ต่อเน่ืองแนวโน้มสดัส่วนของครอบครวัขยายมเีพิม่ขึน้ ในขณะที่สดัส่วนของครอบครวัเดีย่ว
กลบัลดลง สดัส่วนครอบครวัเดีย่วต่อครอบครวัขยายในปี พ.ศ. 2543 เท่ากบั 60.3 : 29.6 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 49.8 : 35.7 ท าให้เกิดความเข้าใจว่า ครอบครวัขยายเป็น
ครอบครวัทางเลอืกส าหรบัครอบครวัไทยปัจจุบนัมากขึน้ แต่หากพบว่าเมื่อวเิคราะหร์ปูแบบ
ครอบครวัไทยในอดตีกลบัพบว่า ครอบครวัไทยเป็นครอบครวัเดีย่วมากกว่าครอบครวัขยาย
อยู่แลว้ เน่ืองจากคนไทยในอดตีมลีกูมาก ลกูๆแยกครวัเรอืนออกไปหลงัแต่งงาน ลกูสาวคน
เล็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ตนหลังแต่งงาน   ท าให้ครัวเรือนพ่อแม่เดิมของฝ่ายหญิงเป็น
ครอบครวัขยายไปจนพ่อแม่เดิม ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างของครอบครวัไทย
เปลีย่นแปลง มสีดัส่วนของครอบครวัขยายต่อครอบครวัเดีย่วทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งน่าจะเป็นผลจาก
อตัราการเจรญิพนัธุท์ีล่ดลง และการทีป่ระชากรไทยแต่งงานชา้ลงทัง้เพศชายและหญงิ ท าให้
เกดิครอบครวัใหมไ่ดน้้อย โดยเฉพาะครอบครวัเดีย่ว 

1.4 ครอบครวัล่มสลายมากขึน้ ครอบครวัไทยมแีนวโน้มหยา่รา้งมากขึน้ อตัราส่วน
จดทะเบยีนหยา่ต่อสมรส 100 ครัง้ พ.ศ. 2546–2557 ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ชดัเจน ระหวา่งปี พ.ศ. 
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2550–2553  และปัจจบุนัมแีนวโน้มคงที ่อตัราการหย่าต่อการสมรส มากกว่า 1 : 3  ดงันัน้อาจ
สรุปไดว้่าลกัษณะโครงสรา้งครอบครวัไทยมกีารชะลอการเกดิครอบครวัใหม่ ครอบครวัผลติ
สมาชกิใหมน้่อยลง และครอบครวัลม่สลายมากขึน้ 

1.5 ครอบครวัไทยมคีรอบครวัพเิศษเพิม่ขึน้ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ 
โครงสร้างครอบครวัมีความส าคญัต่อความมัน่คงและสมัพนัธภาพระหว่าง

สมาชกิในครอบครวั การเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมมผีลกระทบต่อลกัษณะ
ครอบครวั ก่อใหเ้กดิครอบครวัรปูแบบพเิศษต่างๆ เช่น 

1.5.1 ครอบครวัผูส้งูอาย ุ
การเปลีย่นแปลงประชากรในกลุ่มผูสู้งอายุทีเ่พิม่ขึน้เป็นล าดบั อายุคาดหมาย

เมื่อแรกเกดิต่อประชากรทัง้หมดเท่ากบั 74.6 ปี (ชายเท่ากบั 71.1 ปี และหญงิเท่ากบั 78.1 
ปี) ท าให้สดัส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีแม้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตร 
พบว่าผูส้งูอายุมอีตัราการอยู่ร่วมกบับุตรหรอือาศยัใกลบุ้ตรลดลงจากรอ้ยละ 80.4 ในปี พ.ศ. 
2538 เป็นรอ้ยละ 70.8 ในปี พ.ศ. 2550 ซึง่ต่างกบัครอบครวัชาตติะวนัตกทีว่ฎัจกัรครอบครวั
ไทยเน้นการพฒันาครอบครวัเดีย่วทีบุ่ตรจะแยกตวัออกสรา้งครอบครวัใหม่ออกไปเมื่ออยู่ใน
วยัผูใ้หญ่ โดยไมม่ผีูส้งูอายอุยูร่ว่มดว้ย 

1.5.2 ครอบครวัพเิศษอืน่ๆ 
ครอบครัวพิเศษอื่นๆ  ที่พบเพิ่มขึ้น เป็นครอบครัวเปราะบางที่มีความ

ยากล าบาก เช่น ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ครอบครวัวยัรุ่น ครอบครวัมผีูพ้กิาร ครอบครวัยากไร ้
ที่ต้องการการศึกษาลักษณะเฉพาะของครอบครัวเป็นรายกรณีไป ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
(รายละเอยีดแสดงในหวัขอ้ครอบครวัเปราะบาง) 

 ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 

 ครอบครวัเดก็อยูต่ามล าพงั 

 ครอบครวัเร่รอ่น 

 ครอบครวัไรส้ญัชาต ิ

 ครอบครวัชายรกัชาย / หญงิรกัหญงิ เป็นตน้ 
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1.6 สถานการณ์และปัจจยัทีม่สีง่ผลต่อโครงสรา้งและวงจรชวีติครอบครวั 
การเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจสงัคมและการเมอืง มผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ครอบครวัไทย ไดแ้ก ่
1.6.1 ผลกระทบของปัญหาเศรษฐกจิและการเมอืง 
ประเทศไทยเผชญิปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิหลายครัง้ ในช่วงวกิฤตการเงนิท าให้

ประเทศไทยต้องรบัความช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศ ( IMF) ในช่วงวิกฤตฟองสบู่ 
ในช่วง พ.ศ. 2540–2545 ผลการวเิคราะห์เศรษฐกจิระดบัมหภาค พบว่าช่วงปี พ.ศ. 2549–
2550 เกดิวกิฤตเศรษฐกจิโลก (Hamburger disease) ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิไทยมกีารชะลอตวั 
การขยายตวัของรายไดป้ระชาชาตหิรอื GDP ชะลอจากรอ้ยละ 6.3 ในปี พ.ศ. 2547 เหลอื
เพยีงรอ้ยละ 5.1 และ 4.7 ในปี พ.ศ. 2549 และ 2550 ตามล าดบั นอกจากนัน้ยงัมกีารเกิด
รฐัประหารรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร เมื่อ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ท าใหเ้กดิวกิฤตทาง
การเมอืงในประเทศ 

ผลจากปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจโลก (พ.ศ. 2549-2550) และความไม่สงบทาง
การเมอืงและมรีฐัประหารในช่วงดงักล่าวสง่ผลต่อเศรษฐกจิครวัเรอืน เป็นภาวะวกิฤตทีส่่งผล
ต่อจ านวนการจดทะเบยีนสมรสทีม่กีารลดลงชดัเจน และมกีารจดทะเบยีนหย่าเพิม่มากขึ้น 
จากข้อมูลสถิติการหย่าร้างของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราการหย่าร้างในช่วง
ดงักล่าวเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จากอตัรา 10 ครัง้ต่อการสมรส 100 ครัง้ในปี พ.ศ. 2536 และ
อตัรา 26 ครัง้ต่อการสมรส 100 ครัง้ในปี พ.ศ. 2548 ไดเ้พิม่อยา่งรวดเรว็เป็น 32 ครัง้ต่อการ
สมรส 100 ครัง้ในปี พ.ศ. 2550  การทีอ่ตัราการหย่าเพิม่ขึ้นอย่างชดัเจนในช่วงวกิฤตซ้อน
วกิฤตทีม่คีวามเครยีดสะสมในครอบครวั คาดว่าเป็นผลของภาวะเศรษฐกจิโลกและการเมอืง
ต่อการลม่สลายของครอบครวัไทยในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ภาวะการไม่มีงานท า 

ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิอนัทีท่ าใหเ้กดิภาวการณ์ไม่มงีานท า ทีม่ผีลต่อ
ภาวะโสดและการหย่ารา้ง จากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมครวัเรอืน พ.ศ. 
2554 พบว่าคนทีต่กงานมโีอกาสหย่ารา้งสูงกว่าคนทีม่งีานท า และชายทีต่กงานจะครองตน
เป็นโสดมากกว่าชายทีม่งีานท า 2.4 เท่า ในขณะทีห่ญงิทีต่กงานจะครองตนเป็นโสดมากกวา่
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หญงิทีม่งีานท า 1.89 เท่า สรุปว่าเศรษฐกจิครวัเรอืนมผีลต่อการสรา้งครอบครวัใหม่ ผลจาก
การศกึษาดงักล่าวแสดงว่ารายได้ที่สูงลดโอกาสทีจ่ะครองภาวะโสดและหย่าร้างได้อย่างมี
นัยส าคญัท า 

สรปุภาพรวมการเปลีย่นแปลงของครอบครวัไทยในระยะ 20 ปีทีผ่า่นมา คอื ผลผลติ
น้อย แตกครอบครวัใหมช่า้ และมปัีญหาหยา่มากขึน้ มคีรอบครวัพเิศษเช่นครอบครวัผูส้งูอายุ
มากขึน้  
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 

ส านักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ ไดด้ าเนินการจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนัครอบครวั 
(พ.ศ. 2547–2556) ขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั
ไทย โดยนโยบายฯ น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ครอบครวัมชีวีติทีเ่ป็นสุขและปราศจากความ
รุนแรง  2) ครอบครวัพึ่งพาตนเองได้ โดยมีอาชีพที่สุจริต และอาศัยหลกัการของความ
พอเพยีง  3) ครอบครวัสามารถเลี้ยงลูกให้มีความสุขและมพีฒันาการรอบดา้นทีเ่หมาะสม
ตามวยั  4) ครอบครวัเป็นพลงัสรา้งสงัคมทีม่คีุณภาพ  5) ลดปัจจยัเสีย่งและสภาพแวดลอ้มที่
เป็นอนัตรายและบัน่ทอนครอบครวั พรอ้มทัง้เพิม่ปัจจยัเกื้อหนุน และสรา้งภูมคิุม้กนัให้แก่
ครอบครวั  6) ครอบครวัทีม่ปัีญหาไดร้บับรกิารช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม จนสามารถกลบัคนืสู่
สภาวะปกต ิ 7) สรา้ง พฒันา และเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัครอบครวั ใหป้ระชาชน
ไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ  8) บุคลากรทีท่ างานดา้นครอบครวัไดร้บัความรู ้ทกัษะ และมเีจต
คตทิีถู่กต้องในการพฒันาป้องกนัและแก้ไขปัญหาครอบครวั  9) องคก์รทุกภาคส่วนมกีาร
ประสานและด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และ 10) สื่อมหีน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร ทัง้ในรปูแบบและเน้ือหาสาระทีถู่กตอ้งและเหมาะสม
เพือ่พฒันาครอบครวั ทัง้น้ี ไดม้กีารก าหนดเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนัครอบครวัอย่าง
เป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมติิภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลกั ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพของครอบครวัแบบองคร์วม เน้นเรื่องการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัทีเ่หมาะสมและ
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ การสง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัตระหนักในความส าคญัของการมี
สุขภาพดตีลอดช่วงชวีติ และสามารถดูแลสมาชกิในครอบครวัทุกคนใหม้สีุขภาพดไีด ้และ



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

46  
 

การสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิของครอบครวับนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพยีง  2) ยุทธศาสตร์การสร้างหลกัประกนัคุ้มครองทางสงัคมของครอบครวั เน้นการ
พฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบั การจดัระบบสวสัดกิารสงัคมพืน้ฐาน
เพื่อลดปัจจยัเสี่ยงและเพิม่ความมัน่คงของครอบครวั โดยเฉพาะเรื่องการป้องกนัและขจดั
ความรุนแรงในครอบครวั รวมถงึการช่วยเหลอืและแก้ไขครอบครวัทีม่ปัีญหาหรอืต้องการ
ความช่วยเหลอื  3) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งระบบกลไกบรหิารจดัการใหเ้กื้อหนุนความเขม้แขง็
ของครอบครวั โดยครอบคลุมทัง้การส่งเสรมิสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันา
ครอบครวั การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการพฒันาครอบครวั การสรา้งความเขม้แขง็และ
ประสานความร่วมมอืของกลไกในระดบัชาติและในระดบัท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการ
ศกึษาวจิยั การปรบัปรุงและพฒันาระบบการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูล/องค์ความรูเ้พื่อพฒันา
ครอบครวั และ 4) การพฒันาศกัยภาพของเครอืข่ายทางสงัคมเพื่อพฒันาครอบครวั ซึ่งเน้น
การสง่เสรมิบทบาทของชุมชนในการสรา้งความรกัความเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
สมาชกิในครอบครวัและระหว่างครอบครวักบัชุมชน เพื่อการสรา้งครอบครวัเป็นสุข ชุมชน
เขม้แขง็ สงัคมมคีณุภาพ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการพฒันาสถาบนัครอบครวัไทยเป็นไปอย่างมเีอกภาพ
และต่อเน่ืองในกลุ่มผูป้ฏบิตังิานดา้นครอบครวั ส านักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จึงได้ด าเนินงานแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนัครอบครวั พ.ศ. 2547-2556 มาเป็นแผนปฏบิตัิการส่งเสรมิ
สถาบนัครอบครวั (พ.ศ. 2551-2556) ที่ซึ่งเป็นผลสรุปมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกนัของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ
ในหลักการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยแผนปฏิบัติการฯน้ีประกอบด้วย
แผนงาน โครงการหรอืกจิกรรมตาม 4 ยทุธศาสตรห์ลกัในนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันา
สถาบนัครอบครวั พ.ศ. 2547-2556 ดงัน้ี 

1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพของครอบครวัแบบองคร์วม ประกอบดว้ย 

- โครงการครอบครวัเข้มแข็ง เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะการด าเนินชีวิต
ครอบครวัเพือ่เป็นครอบครวัเขม้แขง็ 
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- โครงการครอบครัวพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้
ครอบครวัมกีารวางแผนการใชเ้งนิและการออม 

- โครงการส่งเสรมิสุขภาวะครอบครวั เพื่อส่งเสรมิให้ครอบครวัมพีฤติกรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงคท์ีน่ าไปสูก่ารมสีขุภาพดทีัง้ร่างกาย จติใจ และสงัคม 

- โครงการครอบครวัภูมใิจไทย เพื่อเสรมิสรา้งค่านิยมและความภาคภูมใิจใน
ความเป็นไทย และเพือ่อนุรกัษ์และสบืสานการด ารงชวีติแบบวถิไีทย 

 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันคุ้มครองทางสังคมของครอบครัว 
ประกอบดว้ย 
- โครงการแกไ้ข ปรบัปรงุและบญัญตักิฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ

เกี่ยวกบัครอบครวั เพื่อใหม้กีฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ครอบครวั 

- โครงการผลกัดนัใหเ้กดิการบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ
เกี่ยวกบัครอบครวัอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้กีารบงัคบัใช้กฎหมาย กฎ 
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เกีย่วกบัครอบครวัใหส้มัฤทธผิล 

- โครงการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบงัคบั
ต่างๆ เกีย่วกบัครอบครวั เพือ่ใหป้ระชาชนและครอบครวักลุม่เป้าหมายมวีาม
รูค้วามเขา้ใจดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัครอบครวั และเพื่อใหบุ้คลากรทีบ่งัคบั
ใชก้ฎหมายสามารถใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบการป้องกนัและลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครวั เพือ่ใหม้รีะบบการป้องกนัและลดปัญหาความรนุแรงในครอบครวัที่
มปีระสทิธภิาพ 

- โครงการเสรมิสรา้งจติส านึกในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครวั เพือ่ป้องกนัและลดปัญหาความรนุแรงในครอบครวั 

- โครงการมาตรฐานครอบครวัเข้มแขง็ เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพครอบครวัและ
ชุมชนใหม้ภีูมคิุม้กนัและสามารถลดปัจจยัเสีย่งต่อครอบครวั 
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- โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยด้าน
ครอบครวั เพื่อให้ชุมชนมีระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยด้านครอบครวั และ
เพือ่ใหชุ้มชนสามารถบรหิารจดัการระบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยัดา้นครอบครวั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการพฒันาการจัดระบบสวัสดิการด้านครอบครัวขัน้พื้นฐาน เพื่อให้
ครอบครวัได้รบัสวสัดิการด้านครอบครวัขัน้พื้นฐานที่มปีระสทิธภิาพอย่าง
ทัว่ถงึ 

- โครงการจัดตัง้และพัฒนาศูนย์บริการด้านครอบครัวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อ
ยกระดบัการใหบ้รกิารแก่ครอบครวัทีป่ระสบปัญหาแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร
คณุภาพ 

 

3) ยุทธศาสตรก์ารสร้างระบบกลไกบริหารจดัการให้เก้ือหนุนความเข้มแขง็

ของครอบครวั ประกอบดว้ย 
- โครงการจดัท าเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านครอบครวั เพื่อใหม้ี

เกณฑ์มาตรฐานในการประเมนิสมรรถนะบุคลากรที่ท างานด้านครอบครวั 
และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้านครอบครวัเป็นบุคลากรที่มมีาตรฐาน
สมรรถนะเดยีวกนั 

- โครงการฝึกอบรมบคุลากรดา้นครอบครวัตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถนะ เพือ่
เพิ่มความรู้และทกัษะที่จ าเป็นต่อการพฒันาศักยภาพการปฏิบตัิงานด้าน
ครอบครวัแก่บุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้านครอบครวั และเพื่อให้บุคลากรด้าน
ครอบครวัมศีกัยภาพในการปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถนะ 

- โครงการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์กรด้านครอบครวั เพื่อ
พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์รดา้นครอบครวั 

- โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศดา้นครอบครวั เพื่อพฒันาระบบ
ขอ้มลูและสารสนเทศดา้นครอบครวัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

- โครงการส่งเสริมการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ด้าน
ครอบครวั เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้อีงค์ความรูด้า้นครอบครวัเพื่อการ
พฒันาสถาบนัครอบครวั 
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- โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัยด้านครอบครัวที่มี
ประสทิธภิาพ 

- โครงการพัฒนาการน าเสนอด้านครอบครัวอย่างสร้างสรรค์แก่สื่อ เพื่อ
พฒันาการน าเสนอด้านครอบครวัอย่างสร้างสรรค์แก่สื่อวทิยุ โทรทศัน์ สื่อ
สิง่พมิพ ์และอนิเทอรเ์น็ต 

- โครงการสนับสนุนใหม้เีครอืข่ายเฝ้าระวงัสื่อทีเ่ป็นภยัต่อครอบครวั เพื่อเฝ้า
ระวงัสือ่ทีเ่ป็นภยัต่อครอบครวัคณุภาพ 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ครอบครวั ประกอบดว้ย 
- โครงการส่งเสรมิให้องค์กรด้านครอบครวัมกีารท างานอย่างเป็นเครอืข่าย 

เพือ่ใหอ้งคก์รดา้นครอบครวัมกีารท างานอยา่งเป็นเครอืขา่ย 
- โครงการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นครอบครวัระหว่างเครอืข่ายทาง

สงัคม เพื่อใหเ้กดิเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นครอบครวัระหว่างเครอืข่ายทาง
สงัคม เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาการปฏบิตังิานดา้นครอบครวั 

- โครงการฝึกอบรมการบริหารจดัการองค์กรด้านครอบครวั เครือข่ายทาง
สังคมด้านครอบครัว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เครอืขา่ยทางสงัคมดา้นครอบครวั 

- โครงการส่งเสริมการประสานงานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่าง
เครอืข่ายทางสงัคมด้านครอบครวั เพื่อส่งเสรมิและพฒันาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานดา้นครอบครวั และเพื่อส่งเสรมิใหเ้ครอืข่ายมี
การประสานและเชื่อมโยงการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ 

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

จนมาถงึ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
ยงัคงมเีน้ือหาในส่วนของการพฒันาสถาบนัครอบครวั โดยแผนฯ ฉบบัน้ียดึแนวคดิการพฒันา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมทีม่ ี “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” ซึ่งเป็นแนวคดิการพฒันาสู่
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ความพอเพยีงที่ปรบัจากการมุ่งเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการพฒันาที่ยดึ “คน” 
เป็นตวัตัง้ ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์และความอยู่เยน็เป็นสุขของประชาชนเป็นหลกั 
และใช้การพฒันาเศรษฐกจิเป็นเครื่องมอืช่วยพฒันาใหค้นมคีวามสุขและมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
และมุ่งสรา้งภูมคิุม้กนัตัง้แต่ระดบัปัจเจก ครอบครวั และชุมชน ใหส้ามารถจัดการความเสีย่ง
และปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง รวมถงึมโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากรและไดร้บัประโยชน์จาก
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งเป็นธรรมคณุภาพ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้าน
ครอบครวั 

 โดยภาพรวม ประเทศไทยให้ความส าคญักับการพฒันาสถาบนัครอบครวัมา
อยา่งยาวนานมาโดยตลอด ปรากฏในนโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนงานดา้นครอบครวัหลาย
ฉบบั และจากหลายหน่วยงานทีร่ว่มกนัผลกัดนั 

 มกีารน าแนวคดิและหลกัการพฒันาสถานบนัครอบครวัจากหลากหลายแหล่ง
ความรูท้ ัง้ในระดบัองค์กรและระดบับุคคล เช่น UN UNICEF และจากความรู/้ประสบการณ์
ของคณะท างานซึง่ลว้นเป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในงานดา้นครอบครวั มาใชใ้นการ
ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนงานดา้นครอบครวัของประเทศไทย 

 เป้าหมายของนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานดา้นครอบครวัของประเทศไทย 
มกีารพฒันาและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งตามการพลวตัรของสงัคม โดยการวเิคราะหจ์ากขอ้มลู
สถิติทางประชากรและสงัคม รวมถึงสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัที่ทวีความ
ซบัซอ้นและปัญหาดา้นครอบครวัในประเทศ 
 

ดัชนีและตัวชี้วัดที่ประเมินสถานการณค์รอบครัวในประเทศไทย 

การพัฒนาดัชนีและตัวชี้ว ัดส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่ อใช้เป็น
เครื่องมอืบอกถงึระดบัการพฒันานัน่เอง เดมิการพฒันาประเทศมจีุดมุ่งหมายที่ส าคญั คอื 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนัน้ จึงใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National 
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Product: GNP) วดัการพฒันา แต่ในสภาพความเป็นจรงิแลว้ การพฒันาทางเศรษฐกจิ จะมี
ผลควบคู่ไปกบัการพฒันาทางดา้นสงัคมเสมอ การใชผ้ลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตเิพยีงตวั
เดียวไม่สามารถบอกถึงสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ต่อมาของการพัฒนามุ่ง
พจิารณาทีป่ระชากรเป้าหมายของการพฒันาว่า ควรมคีุณภาพชวีติ (Quality of Life) ทีด่ขี ึน้ 
หรอือกีแนวทางหน่ึง จะใชค้ าวา่ ความเป็นอยู่ทีด่ ี(Well Being) จงึเริม่มกีารแยกแยะประเดน็
ต่างๆทีแ่สดงถงึคณุภาพชวีติหรอืความเป็นอยู่ทีด่ ีท าใหต้วัชีว้ดัผลการพฒันาเกดิขึน้มากมาย 
รวมถึงการพัฒนาดัชนีและตัวชี้ว ัดแบบองค์รวม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ2548) และมคีวามสนใจพฒันาดชันีและตวัชี้วดัสงัคม ทีป่ระเมนิ
มติหิรอืสถานการณ์ครอบครวั ส าหรบัใชป้ระเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มงีานวจิยัส่วนหน่ึงทีร่องรบั
การพฒันาตวัชี้วดัด้านครอบครวัที่จ าเป็นต้องใช้ในการวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์
ครอบครวัไทย (ส านักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 2553) ในปี พ.ศ. 2530 มกีารใช้
เครือ่งชีว้ดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ) 8 หมวด 32 ตวัชีว้ดั เป็นเครือ่งมอืวดัคณุภาพชวีติของ
คนไทย และในปี พ.ศ.2532 กรมการพฒันาชุมชนไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัเกบ็ขอ้มลู จปฐ. เป็น
ประจ าทุกปี ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535-2539) 
เริม่ก าหนดมาตรการเสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั สนับสนุนความร่วมมอื
ระหว่างครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน ให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสงัคม การจดัการกับ
ปัญหา การเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลอืด้านค าปรกึษาปัญหาทางสงัคม กฎหมาย การงาน
อาชพี การใหค้วามรูด้า้นการดแูลสขุภาพกายและจติ ในปี พ.ศ. 2535 มกีารปรบัปรุงเครื่องชี้
วดัขอ้มลู จปฐ. เพื่อใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็น 9 
หมวด 37 ตัวชี้ว ัด และรัฐบาลไทยได้ตอบสนองต่อมติที่ประชุมสมัชชาของคณะมนตรี
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยประกาศใหปี้ พ.ศ. 2537 เป็น “ปีครอบครวัสากล” (1994 
International Year of the Family) 

พ.ศ. 2540 มกีารปรบัปรุงเครื่องชี้วดั จปฐ. เพื่อใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็น 8 หมวด 39 ตวัชี้วดั และในปี พ.ศ.2545-2546 เริม่ต้นใช้
ดชันีความอยู่ดมีสีุข (ชวีติครอบครวัเป็น 1 ใน 7 ดา้นขององค์ประกอบความอยู่ดีมสีุข โดย
ดชันีดา้นชวีติครอบครวัม ี2 องค์ประกอบย่อย และ 4 ตวัชี้วดั)  ต่อมาปี พ.ศ. 2555 มกีาร
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ปรบัปรุงเครื่องชี้วดัข้อมูล จปฐ.เพื่อใช้จดัเก็บข้อมูลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) เป็น 5 หมวด 30 ตวัชีว้ดั ในปี พ.ศ. 2557 มกีารพฒันาดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุข 
(ครอบครวัอบอุ่นเป็น 1 ใน 6 ดา้นขององคป์ระกอบของปัจจยัพืน้ฐานรว่มในการสรา้งสขุ โดย
ดชันีดา้นครอบครวัอบอุ่น อยูใ่นระหวา่งการปรบัปรงุ ม ี3 องคป์ระกอบยอ่ย และ 9 ตวัชีว้ดั) 

จะเห็นได้ว่าข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากเป็นขอ้มลูในระดบัครวัเรอืนทีแ่สดงถงึสภาพความจ าเป็นของคนในครวัเรอืนในดา้น
ต่างๆเกีย่วกบัคุณภาพชวีติทีไ่ดก้ าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าเอาไวว้่า คนควรจะมคีุณภาพชวีติใน
เรือ่งนัน้ๆ อยา่งไรในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพือ่ใหม้ชีวีติทีด่แีละสามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้
อย่างมคีวามสุข โดยมหีน่วยวดัเป็นครวัเรอืนแบบครอบครวั มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทุกครวัเรอืน 
เกบ็ขอ้มลูต่อเน่ืองทุกปี และมกีารปรบัตวัชี้วดัใหส้อดรบัตามกรอบแผนพฒันาฯ ทุกช่วงเวลา
5 ปี 

นอกจากนัน้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีการจดัท าการส ามะโน/ส ารวจ โดยแบ่ง
รายการสถติอิอกเป็น 6 ดา้น คอื สถติเิศรษฐกจิ สถติปิระชากรและสงัคม สถติสิิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน สถติอิุตสาหกรรมและก่อสรา้ง สถติเิทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สถิติ
การเกษตรและประมง ส านักงานสถติแิห่งชาต ินับเป็นหน่วยงานกลางในการจดัเกบ็ขอ้มูล
และจดัท าสถติทิางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ ในรปูแบบที่
เป็นมาตรฐานขอ้มลูสถติแิละค าบรรยายเกีย่วกบัขอ้มลู (Meta data) แก่ผูใ้ชข้อ้มลู โดยเฉพาะ
ขอ้มูลทางประชากรและครวัเรอืน และมขีอ้มูลจากการท างานวจิยั ส่วนใหญ่ด าเนินการโดย
หน่วยงานราชการและสถาบนัการศกึษาต่างๆทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัครอบครวั โดยมกีาร
พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรด้านครอบครัว ตามภารกิจหรือนโยบายของ
หน่วยงานเป็นส าคัญ ซึ่งหน่วยการวัดมีความหลากหลายและตัวแปรด้านครอบครัวจะ
แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัและกรอบแนวคดิการวจิยั หรอืเป้าหมาย
ของการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว แม้จะใช้ค าว่า “ตัวชี้ว ัด” แต่
กระบวนการพฒันาตวัชีว้ดันัน้ยงัเป็นเพยีงแบบจ าลองคุณลกัษณะทีน่่าจะเป็นมากกว่า มกีาร
ทดสอบทดลองนัยส าคญัทางสถติ ิและมไิดม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างต่อเน่ืองเพยีงพอทีจ่ะน า
ข้อมูลที่ได้รบัมาพฒันาให้เป็นตัวชี้ว ัดที่มีประสิทธิภาพ เช่น คุณลกัษณะครอบครัวที่พึง
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ปรารถนา 15 ตัวชี้ ว ัด  (สหประชาชาติ 1988)  ครอบครัวผาสุก 20 ตัวชี้ ว ัด  (กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2538) ครอบครัวอบอุ่น 6 
คุณลกัษณะ (ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ2545) ครอบครวัตามเกณฑ์การ
ประกวดครอบครวัร่มเยน็ (ส านักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 2545) ครอบครวัเข้มแข็ง 14 ตัวชี้วดั (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 2549) เกณฑ์ครอบครวัอบอุ่นตามคุณลกัษณะครอบครวัแขง็แรง 12 
คุณลกัษณะ (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 2549) ครอบครวัตามเกณฑ์การประกวด
หมู่บา้นต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 23 ตวัชี้วดั (กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
2552) ในขณะทีม่บีา้งทีใ่ชก้ระบวนการทางสถติใินการพฒันาตวัชีว้ดั เช่น ครอบครวัอยูด่มีสีุข 
22 ตวัชี้วดั (สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล 2545) 
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 57 ตัวชี้ว ัด (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์2549) เป็นตน้ 

รายงานสถานการณ์ครอบครวั ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สะท้อนภาพตวัชี้วดัการ

เปลี่ยนแปลงครวัเรือนเชิงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงครอบครวัเชิงสงัคม ส่วนดชันี
ครอบครวัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพฒันา 

รายงานผลการส ารวจครวัเรอืนและการอยู่อาศยั  การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและ
ครวัเรอืนในสงัคมไทย สามารถแยกพจิารณาเรือ่งของครอบครวัและครวัเรอืน ออกเป็นคนละ
สว่น (ชาย โพธสิติา และสชุาดา ทวสีทิธิ,์ 2552) สถานการณ์การเปลีย่นแปลงครอบครวั เน้น
เฉพาะดา้นการแต่งงาน การหย่ารา้ง และขนาดครอบครวั จากงานวจิยัทีผ่่านมาและข้อมูล
เอกสารเท่าที่สามารถหาได้ คนไทยมแีนวโน้มที่จะเริม่ชีวติครอบครวั (แต่งงาน) เมื่ออายุ
สงูขึน้ และมคีนเลอืกทีจ่ะครองโสดมากขึน้ ขนาดครอบครวัเลก็ลงมาก ขณะทีค่วามสมัพนัธ์
ระหว่างสามแีละภรรยามแีนวโน้มทีจ่ะไม่มัน่คงอนัเน่ืองจากการหย่ารา้งทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที่
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงครวัเรอืน เน้นมติดิา้นโครงสรา้งซึง่ก าหนดไดจ้ากรปูแบบการอยู่
อาศยั โดยอาศยัขอ้มลูเชงิปรมิาณ ในดา้นการเปลี่ยนแปลงครวัเรอืน บทความน้ีตัง้ค าถามวา่ 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสงัคมไทยมกีารพฒันาเศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรม
มากขึน้นัน้ ครวัเรอืนไทยเปลีย่นจากการเป็นครวัเรอืนขยายไปสู่การเป็นครวัเรอืนเดีย่ว ดงัที่
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มกัจะเขา้ใจกนัทัว่ไปจรงิหรอืไม ่เมือ่พจิารณาธรรมเนียมปฏบิตัเิกีย่วกบัทีอ่ยูห่ลงัการแต่งงาน
ของคนไทยทีแ่พรห่ลายมาตัง้แต่อดตี ซึง่ใหบ้ตุรทีแ่ต่งงานแลว้คนหน่ึงอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั
กบัพ่อแม่ตลอดไป (เป็นครวัเรือนขยาย) ส่วนบุตรที่เหลือแยกออกไปมีครวัเรือนของตน
ต่างหาก (เป็นครวัเรอืนเดีย่ว) ผูเ้ขยีนตัง้สมมตฐิานว่า ครวัเรอืนไทยในอดตีสมยัทีค่นยงัมลีกู
มากนัน้ ส่วนใหญ่น่าจะมรีปูแบบเป็นครวัเรอืนเดีย่ว ต่อมาในช่วง 3-4 ทศวรรษมาน้ีคนมลีูก
น้อยลง ขณะทีธ่รรมเนียมเกีย่วกบัทีอ่ยู่หลงัการแต่งงานทีม่มีาแต่อดตียงัคงอยู่ ท าใหส้ดัส่วน
ครวัเรอืนเดีย่วค่อยๆ ลดลง พรอ้มกบัสดัส่วนครวัเรอืนขยายที่เพิม่ขึ้น สุดทา้ย บทความน้ี
กล่าวถึงการเกิดขึ้นของครวัเรอืนแบบอื่นๆ ที่ต่างไปจากจากครวัเรอืนเดี่ยวและครวัเรอืน
ขยายทัว่ไป ทีน่่าสนใจและน่าจะมนีัยเชงินโยบาย คอื ครวัเรอืนทีส่มาชกิเป็นผูส้งูอายแุละเดก็ 
และครวัเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กันตามล า พงั ครวัเรือนทัง้สองประเภทน้ีมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้ 

รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน หน้ีครวัเรอืนทีม่าจาก
การปล่อยสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิต่างๆ เร่งตวัขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556) โดย
ขยายตวัสงูกว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ ส่งผลใหส้ดัส่วนหน้ีสนิภาคครวัเรอืน
ต่อจดีพีเีร่งขึน้จากระดบั 63.3% เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็น 77.5% ในไตรมาส 1/56 โดยเฉพาะ
ระหว่างปี 2554–ไตรมาส1/56 หน้ีภาคครวัเรอืนขยายตวัมากถงึ 17% เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ช่วงก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2547-2553) ที่ขยายตวั 13%  ส่วนการให้สนิเชื่อแก่ภาคครวัเรอืน
พบว่า มาจากธนาคารพาณิชย์มากถงึ 43% รองลงมาคอืสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ (SFIs) 
30.9% และสถาบนัการเงนิอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์ บรษิัทเงนิทุน โรงรบัจ าน า เป็นตน้ 
26.1% และเป็นทีส่งัเกตวา่ ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิมบีทบาทใหส้นิเชื่อ
แก่ภาคครวัเรอืนเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม การเพิม่ขึน้ของหน้ีภาคครวัเรอืนทีม่าจากการเขา้ถงึ
แหล่งทุนในระบบมากขึ้น แต่ภาพรวมของสภาพคล่องของครวัเรอืนทีพ่จิารณาจากสดัส่วน
สนิทรพัย์ทางการเงนิต่อหน้ีสนิไดป้รบัลดลงมาอยู่ที ่2.3 เท่า (ปี 2554-ไตรมาส 1/56) จาก
ช่วงก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2547-2553) อยูท่ี ่2.5 เทา่ โดยสิง่ส าคญัทีต่อ้งใชป้ระกอบการประเมนิ
เสถยีรภาพของภาคครวัเรอืน คอื ความสมดุลดา้นรายได้-รายจ่าย ระดบัการออม ภาระใน
การช าระหน้ี และวนิัยทางการเงนิของภาคครวัเรอืน ทัง้น้ี เมื่อวเิคราะหค์วามสามารถในการ
ช าระหน้ีของภาคครวัเรอืนไทย โดยวดัจากรายจ่ายในการช าระหน้ีต่อรายไดต้่อเดอืน พบว่า 
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ระหว่างปี 2552–ไตรมาส 1/56 ครวัเรอืนไทยมภีาระในการช าระหน้ีเพิม่ขึ้นเป็น 0.34 เท่า 
เพิม่ขึน้จากระดบั 0.29 เท่าเมื่อปี พ.ศ. 2552 สะทอ้นว่า หากครวัเรอืนมรีายไดต้่อเดอืน 100 
บาท ตอ้งช าระหน้ีทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ 34 บาท แมส้ดัสว่นสนิเชื่อคา้งช าระเกนิ 1 เดอืนต่อ
สนิเชื่ออุปโภคบรโิภคยงัอยู่ในระดบัต ่า แต่หน้ีภาคครวัเรอืนทีเ่ร่งตวัขึ้น ท าใหฐ้านะการเงนิ
ของภาคครวัเรอืนมคีวามเปราะบางมากขึน้ 

รายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครวั ปัญหาหน่ึงทีเ่รื้อรงั
มานานและมแีนวโน้มน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆ คอื การใช้ “ความรุนแรง” เพื่อยุติปัญหา
ภายใน “ครอบครวั” มูลเหตุเบื้องต้น พบว่า มสีาเหตุมาจากภาวะเมาสุราหรอืเสพยาเสพติด 
ปัญหาสุขภาพกายหรือจิตใจ และการนอกใจหรือหึงหวง (ส านักกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครวั 2557) พบว่า ความเขม้แขง็ของครอบครวัในภาพรวมทัง้ประเทศยงัไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โดยไดร้ะดบัการประเมนิอยู่ทีร่อ้ยละ 75.4 จากเกณฑม์าตรฐานซึ่งตัง้ไวอ้ยู่ทีร่้อยละ 
80 โดยทัง้หมด 77 จงัหวดั มเีพยีง 13 จงัหวดัหรอืคิดเป็นร้อยละ 16 เท่านัน้ที่มคี่าความ
เขม้แขง็ของครอบครวัผา่นเกณฑม์าตรฐาน สว่นอกี 64 จงัหวดั หรอืรอ้ยละ 84 ไมผ่า่นเกณฑ ์ 
โดยจงัหวดัทีผ่่านเกณฑค์รอบครวัเขม้แขง็ ประกอบดว้ย แพร่ พจิติร เลย หนองบวัล าภู  
บงึกาฬ สกลนคร กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ อ านาจเจรญิ ฉะเชงิเทรา สระแกว้ ชุมพร และตรงั เมื่อ
พจิารณาองคป์ระกอบตวัชี้วดัแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ ์ดา้นการพึง่พาตนเอง ดา้น
ทุนทางสงัคม และดา้นการหลกีเลีย่งภาวะเสีย่ง พบว่ามอียู่ 2 ดา้นทีไ่ม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ ์ซึ่งประกอบดว้ยตวัชี้วดัเรื่องอตัราการจดทะเบยีนสมรสและการจด
ทะเบยีนหย่า รวมทัง้ร้อยละของครอบครวัที่มคีวามอบอุ่น มกีารเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลอื
สนับสนุนซึ่งกนัและกนั แสดงซึ่งความรกัและสมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั และการเคารพในสทิธิ
ส่วนบุคคล และดา้นการหลกีเลีย่งภาวะเสีย่งทีต่้องไดร้บัการดูแล  จะเหน็ไดว้่าสถานการณ์
ครอบครวัไทยก าลงัตกอยูใ่นภาวะเสีย่งสงูและเผชญิกบัปัญหาครอบครวัในระยะยาว 

รายงานผลการส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครวั จากการศกึษาสถานการณ์สุข
ภาวะครอบครวัไทยปี พ.ศ. 2553 เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2552  พบวา่ พฤตกิรรมครอบครวั
ตามกรอบแนวคดิ หยุดทุกข์ สร้างสุข เพื่อครอบครวั นัน่คอื หยุด 4 คอื อบายมุข หน้ีสนิ 
ความรนุแรง การนอกใจ และสรา้ง 4 คอื สือ่สารด ีมเีวลารว่มกนั แบง่ปันใสใ่จ หว่งใยสขุภาพ  
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ในเรื่องของอบายมุขนัน้เป็นปัจจยัหลกัทีโ่ยงไปถงึอกี 7 ปัจจยั กล่าวคอื หากครอบครวัใดมี
สมาชกิเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัอบายมขุ จะมสีภาพดา้นอื่นไมด่ ีแต่กย็งัโชคดทีีม่คีรอบครวัไทยอยู่ 
25% หรอืประมาณ 4.5 ลา้นครอบครวัไทยทีป่ลอดอบายมุข ไม่มสีมาชกิในครอบครวัดื่มสรุา 
เล่นการพนัน และเล่นหวยใตด้นิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูหรอืงานวจิยัก่อนหน้าน้ีพบว่า ใน
แต่ละปี เงนิทีส่ญูเสยีไปกบัอบายมขุทัง้ 3 ดา้น คอื สรุา การพนัน และหวยใตด้นิ จะสงูถงึ 5.5 
แสนล้านบาทต่อปี มีครอบครัวจ านวน 16.2% ของครอบครัวไทยทัง้หมด ที่มีสมาชิก
เกี่ยวข้องกับอบายมุขทัง้ 3 ด้านน้ี ท าให้มีเงินที่สูญเสียไป 2.2 แสนล้านบาทต่อปี ส่วน
ครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มสุราและเล่นหวยใต้ดิน มี 29.5% สูญเงิน 2 แสนล้านบาทต่อปี 
นอกจากน้ียงัพบดว้ยวา่ ครอบครวัไทยจ านวน 67% แทบไมเ่คยประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
ร่วมกนัในบา้น ส่วน 58% แทบไม่เคยออกก าลงักายร่วมกนั และครอบครวัไทย 20% ไม่เคย
กล่าวค าขอโทษหรอืขอบคุณให้แก่กนั ซึ่งเรื่องเหล่า น้ีเป็นเรื่องกิจกรรมที่ครอบครวัควรมี
โอกาสท าร่วมกนั ในส่วนของอบายมุข ซึ่งภาพรวม ไดแ้ก่ การพนัน การซื้อลอตเตอรี ่การเล่น
หวยใต้ดิน การดื่มสุรา ในปี พ.ศ. 2553 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ส่วนเรื่องหน้ีสินพบว่า 
ครอบครวัมรีายไดไ้ม่พอเลีย้งครอบครวั ไมม่เีงนิออมเพิม่ขึน้ แต่มหีน้ีสนิลดลงประมาณ 10% 
อาจเป็นตวัชี้วดัหน่ึงถงึนโยบายแกปั้ญหาหน้ีของรฐับาลทีไ่ดผ้ลระดบัหน่ึง ขณะทีส่ิง่น่าห่วง
คอืเรื่องความรุนแรง ซึ่งสมาชิกครอบครวัมกัทุบตีกนั ทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจ า ปล่อย
ผูสู้งอายุตามล าพงั ลงโทษเดก็ดว้ยการต ีมสีดัส่วนเพิม่ขึ้นเกอืบเท่าตวั และการนอกใจก็มี
สถานการณ์แย่ลง โดยสมาชกิในครอบครวัมกีิก๊เพิม่เป็นเท่าตวั โดยเฉพาะในเขตเมอืงทีเ่พิม่
มากกว่าชนบท ส าหรบัสถานการณ์สุขภาวะครอบครวัไทยเปรยีบเทยีบปี  พ.ศ. 2555 กบัปี 
พ.ศ. 2554 พบวา่รอ้ยละ 61.0 มบีคุคลในครอบครวัดืม่สุราเป็นประจ ามากทีสุ่ด มกีารเลน่การ
พนันมากขึ้น โดยปี พ.ศ. 2555 พบรอ้ยละ 40.1 ขณะทีปี่ พ.ศ. 2554 พบเพยีงรอ้ยละ 26.7 
สว่นสถานการณ์หน้ีสนิครอบครวัทีม่เีดก็อายตุ ่ากว่า 22 ปี พบรอ้ยละ 56.2 และครอบครวัทีม่ ี
ผูส้งูอายุ รอ้ยละ 57.6 แนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2554 ทีพ่บรอ้ยละ 72.6 และรอ้ยละ 77.4 
ส่วนประเดน็ความรุนแรงในครอบครวัและมกีารท าร้ายทุบต ีในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามรี้อยละ 
30.8 ซึ่งสงูกว่าปี พ.ศ. 2554 ทีพ่บรอ้ยละ 13.8 จะเหน็ไดว้่า ครอบครวัไทยอยู่ในภาวะเสีย่ง
และเผชญิหน้ากบัปัญหาครอบครวัทีอ่าจเรื้อรงัต่อเน่ืองได ้หากมไิดม้มีาตรการฟ้ืนฟูความ
อบอุ่นเขม้แขง็อยา่งจรงิจงัเป็นรปูธรรม 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาครัง้น้ีใช้วธิกีารวจิยัผสานวธิ ี (Mixed-Methods Research) (Creswell & 
Clark, 2007) หรอื exploratory sequential design แบง่เป็น 3 ระยะ คอื 

ระยะท่ี 1   การศกึษาพฒันาการชวีติครอบครวัไทย ความอยู่ดมีสีุขตามวงจรชีวติ
ครอบครวัไทยและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดย วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ การ
เริม่จากวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) ท าใหเ้กดิความ
เขา้ใจในคุณลกัษณะเฉพาะของความอยู่ดมีสีุขตามวงจรชวีติในบรบิท
ของครอบครวัไทย ผลลพัธ์จากการศกึษาเชงิคุณภาพไดข้อ้มูลทีม่ฉีาก
และเหตุการณ์ประสบการณ์ชีวติของผู้ถูกศึกษา (emic) มหีลากหลาย
ซับซ้อนตามบรบิทสงัคมวฒันธรรม ผ่านทศันะของคนนอก (etic) คอื
นักวจิยัใหไ้ดแ้ก่นและกรอบความคดิชี้น าการพฒันาเครื่องมอืทีจ่ะใช้ใน
การศกึษาโดยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณในระยะที ่2 

ระยะท่ี 2   การส ารวจครอบครวัไทยแบบบูรณาการ โดย วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
น าข้อมูลเชิงคุณภาพสู่การสร้างหรือพัฒนาแบบวัดเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เพื่อระบุอุบัติการณ์ของปรากฏการณ์ตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการอยู่ดมีสีขุ
ของครอบครวัไทย (Family well-being) ตามวงจรหรอืพฒันาการชีวติ
ครอบครวั 

ระยะท่ี 3   การศึกษาเจาะลึกประเด็นครอบครวัลักษณะเฉพาะ ใช้  วิธีการเชิง
คุณภาพ ส่วนน้ีใช้วธิกีารวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท า
การตรวจสอบผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการตรวจสอบข้อมูลจาก
เจา้ของประสบการณ์ (Member Checking) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูผลลพัธ์ทีม่ ี
ความน่าเชื่อถอืมากทีส่ดุ (Munhull, 1993) โดยเจาะลกึประเดน็ส าคญัใน
กรณีครอบครวัทีม่ลีกัษณะเฉพาะและครอบครวัยากล าบาก 
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ระเบียบวิธีวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาเชิงคุณภาพ ความอยู่ดีมีสุขกับวงจร

ชีวิตครอบครัวไทย 

เป็นการศกึษาความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะของความอยู่ดมีสีุขกบัวงจรชีวติ
ครอบครัวไทย และเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขและพัฒนาการตามวงจรชีวิต
ครอบครวัไทย ในอดตีและปัจจบุนั 

โดยมวีตัถุประสงคย์อ่ยใน ระยะที ่1 ดงัน้ี 

1. เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามหมายและองคป์ระกอบของ “ครอบครวัอยู่ดมีสีุข” ของ
ครอบครวัไทย 

2. เพือ่ระบคุณุลกัษณะ ระยะเปลีย่นผา่น และบรบิทของครอบครวัไทย  
3. เพือ่พฒันาแบบสอบถาม “ครอบครวัอยูด่มีสีขุ” 
 

1.1 สถานที ่(settings)  พื้นทีจ่งัหวดัต่างๆ ใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ สุ่ม
ภาคละ 2 จงัหวดั รวม 8 จงัหวดั จงัหวดัละ 1 อ าเภอ โดยสุ่มตามเศรษฐฐานะต่อไปน้ี (1) 
กลุ่มอ าเภอทีเ่จรญิ (โดยการจดัอนัดบัของกรมการปกครองใหเ้ป็นอ าเภอชัน้ที่ 1 และ 2 เป็น
จ านวน 4 อ าเภอ และ (2) กลุ่มอ าเภอทีล่า้หลงัโดยการจดัอนัดบัของกรมการปกครองใหเ้ป็น
อ าเภอชัน้ที่ 3 และ 4 เป็นจ านวน 4 อ าเภอ และเขตกรุงเทพมหานครฯ 1 เขต ซึ่งอาศยัใน
ชุมชนชนบท และในชุมชนเมอืง  

 

1.2 ผูใ้หข้อ้มลู (Informants)  ผูใ้หข้อ้มลูเชงิคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion –FGD) ในการศึกษาครัง้น้ีคอื สมาชิกในครอบครวัที่มคีุณลกัษณะร่วม
ทางเศรษฐกิจที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพื้นที่จ ังหวัดต่างๆ 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งสุ่มได้ ภาคละ 2 จงัหวดั โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละจงัหวัด 2 
จงัหวดัๆ ละ 2 อ าเภอ เป็น 6 กลุ่มตามเพศและช่วงวยั เพื่อลดช่องว่างใหม้คีวามแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลน้อยทีส่ดุ ผูใ้หข้อ้มลูกระจายตามกลุม่อายแุละเพศ ดงัน้ี ดงัน้ี 1) เพศหญงิ อายุ
ระหว่าง 18-30 ปี  2) เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี  3) เพศหญงิ อายุระหว่าง 31-59 ปี  
4) เพศชาย อายรุะหวา่ง 31-59 ปี  5) เพศหญงิ อาย ุ60 ปีขึน้ไป และ 6) เพศชาย อาย ุ60 ปี
ขึน้ไป 
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- จ านวนผูใ้หข้อ้มลู 
(4 ภาค x 2 จงัหวดั x 2 อ าเภอ x 10 คน) และ กรุงเทพฯ (2 ชุมชน x 10 คน)   

=   ราว 200-300 คน 

- เกณฑก์ารคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลู 
เลอืกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบตัิ

ทีก่ าหนด และเป็นการเลอืกเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Sampling) 

โดยมเีกณฑก์ารคดัเขา้ดงัน้ี 
1. มเีชือ้ชาตไิทย  
2. การไดย้นิปกต ิ
3. สามารถสือ่สารภาษาไทยและใหข้อ้มลูได ้
4. รบัทราบรายละเอยีดของการวจิยั และยนิยอมเขา้รว่มวจิยั 

 

มเีกณฑใ์นการคดัออกดงัน้ี 

1. เป็นผู้ที่ได้รบัยาในการรกัษาโรคทางจติเวช หรอืมปีระวตัิใช้สาร
เสพตดิในปัจจุบนัหรอืช่วงก่อนหน้าทีก่ารวจิยั 1 ปี หรอืผูท้ีอ่ยู่ใน
สภาพไมส่ามารถรบัรูห้รอืใหข้อ้มลูได ้

 

1.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคณุภาพ 
 

1.3.1 ผูว้จิยัเป็นเครื่องมอืส าคญัในการเกบ็ขอ้มูลวจิยัเชงิคุณภาพ รบัผดิชอบ
น าทมีและก ากบั ควบคุมคุณภาพขอ้มลูโดยนักวจิยัในโครงการ ทมีเกบ็ขอ้มลูเป็นผูช้่วยวจิยั
เป็นผูคุ้น้เคยผูใ้หข้อ้มูลและพื้นที่ศกึษา ทมีนักวจิยัผ่านการฝึกอบรมมปีระสบการณ์ในการ
เกบ็ขอ้มูลเป็นอย่างดแีละอยู่ภายใต้การใหค้ าแนะน าปรกึษาหารอื และตรวจสอบขอ้มลูของ
นักวจิยัผูเ้ชีย่วชาญในการท าวจิยัเชงิคุณภาพ (Lincoln, & Guba, 1985) 

1.3.2 เครื่องมอืในการวจิยัอื่นๆ ทีผู่ว้จิยัใช้เป็นแนวทางในการไดข้อ้มูลอย่าง
ครบถว้น ประกอบดว้ย 

1.3.2.1 แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวก)  ตัวอย่างแนว
ค าถามเช่น  



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

60  
 

1) ช่วยเล่าสถานะครอบครวัของท่านในขณะน้ีว่าตอ้งมภีาระ
ท าอะไรบ้าง ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตท่านคิดว่า
ครอบครวัท่าน ผ่านระยะส าคญัๆ ของการเปลี่ยนแปลง
ครอบครวั และทา่นเรยีกชื่อแต่ละระยะวา่อะไรบา้ง 

2) ใหนึ้กถงึช่วงเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงครอบครวัในขอ้  ท่านคดิ
ว่าระยะไหนมคีวามอยู่ดมีสีุขมากที่สุด น้อยที่สุด เพราะ
อะไรจงึคดิเช่นนัน้  

1.3.2.2 สมุดส าหรับจดบันทึกภาคสนาม ใช้จดสิ่งต่างๆ  ที่ผู้วิจัย
สังเกตเห็น รวมทัง้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสนทนาตาม
ธรรมชาต ิการสนทนากลุม่ 

1.3.2.3 เครือ่งบนัทกึเสยีง เป็นเครือ่งทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูแบบไฟล ์mp3 

1.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารหลากหลายแบบในช่วงเวลาทีต่่างกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ะทอ้น
ความเป็นจรงิเชื่อถอืได้ ไดแ้ก่ การสงัเกตและการบนัทกึภาคสนาม การสนทนากลุ่ม 
การวเิคราะหเ์อกสาร และใชแ้หล่งขอ้มลูหลากหลายแหล่งเช่น ขอ้มูลจากเอกสาร เทปบนัทกึเสยีง 
เพื่อตรวจสอบยนืยนัความถูกต้องตรงกนัของขอ้มูล ในการศกึษาครัง้น้ีใช้เวลาทัง้สิ้น 12 เดอืน 
ระหว่างเดอืนมกราคม ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 แบ่งเป็น 2 ช่วง  1) ก่อนเริม่ด าเนินการ
วจิยัใชเ้วลา 2 เดอืน ประกอบดว้ย การเตรยีมงาน ประสานงานพืน้ที ่และการขอรบัรองการ
ท าวจิยัในมนุษย ์ 2) การด าเนินการวจิยัใชเ้วลา 10 เดอืน ประกอบดว้ย การสรา้งสมัพนัธภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดของขัน้ตอนและวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงัแสดงในภาคผนวก 

1.4.1 การสนทนากลุ่ม เป็นการเกบ็ข้อมูลที่เน้นการพูดคุยแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนาในประเด็นที่นักวิจยัน าเสนอเข้ากลุ่ม (ศิริพร 
จริวฒัน์กุล, 2552) ผูว้จิยัใชก้ารสนทนากลุ่มครอบครวัเป้าหมายตามเกณฑ์ทีต่ ัง้ไว้ เน้นใหม้ี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นประสบการณ์ มุมมองที่ต่างกัน จากข้อมูลที่ ได้รบัฟัง
หลากหลาย ในการศกึษาครัง้น้ีคณะผูว้จิยัและหรอืผูช้่วยวจิยัที่มปีระสบการณ์ ด าเนินการ
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สนทนาโดยมผีูช้่วยอย่างน้อย 2 คนช่วยในการเกบ็ขอ้มลู และเป็นผูส้งัเกตกระบวนการ และ
มกีารบนัทกึเทปหลงัไดร้บัการอนุญาตแลว้ 

ซึ่งการสนทนากลุ่มเริม่จากการแนะน าตวัของผู้วจิ ัย และใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่มได้แนะน าตนเอง จากนัน้ได้ท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม และขอ
อนุญาตในการจดบนัทกึขอ้มลูและบนัทกึเสยีง เซน็ใหก้ารยนิยอมในแบบฟอรม์ใบยนิยอมเขา้
ร่วมโครงการวจิยั แลว้จงึเปิดประเดน็การสนทนาในบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง ใชแ้นวค าถาม
เริม่ตน้ ตามกรอบแนวคดิชีน้ าการวจิยัทีก่ล่าวมาแลว้ โดยการเรยีงล าดบัค าถามจะยดืหยุ่นไม่
เรยีงขอ้ตายตวั ใชค้ าถามปลายเปิด และระมดัระวงัไม่แสดงความรูส้กึต่อประเดน็หรอืหวัขอ้
สนทนา เพื่อใหผู้ร้่วมสนทนาสามารถตอบไดห้ลากหลาย ดว้ยการนัดหมายสมาชกิสนทนา
กลุม่ครัง้ละ 8-10 คน เฉลีย่นานประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาทถีงึ 2 ชัว่โมง  

1.4.2 การบนัทกึเสยีง เป็นวธิทีีช่่วยให้ผู้วจิยัสามารถทบทวนขอ้มูลทีไ่ด้จาก
การสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจยัสามารถน ามาเปิดฟังได้บ่อยครัง้ตามต้องการ ช่วยให้ผู้วิจัย
ทบทวนข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ที่น ามายนืยนัสภาพการณ์ที่ผู้วจิยัอาจหลงลืมหรือจด
บนัทกึไม่ทนัในระหว่างด าเนินการสงัเกตและการสนทนากลุ่มผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องบนัทกึเสยีงที่
มกีารจดัเกบ็ ก่อนบนัทกึเสยีงผูว้จิยัขออนุญาตจากผูใ้หข้อ้มลูก่อนเสมอ 

 

1.5 การวเิคราะหข์อ้มลู  

วเิคราะหค์ุณลกัษณะเฉพาะของความอยู่ดมีสีุขกบัวงจรชวีติครอบครวัไทยและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงคุณภาพได้ข้อมูลที่มีฉากและเหตุการณ์
ประสบการณ์ชวีติของผูถู้กศกึษา สรุปแก่นและกรอบความคดิชี้น าการพฒันาเครื่องมอืทีจ่ะ
ศึกษาในระเบยีบวธิวีิจยัเชิงปรมิาณ ในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวเิคราะห์
เน้ือหา (content analysis) ร่วมกบัการวเิคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) มเีป้าหมาย
เพือ่จดัระบบกลุม่กอ้นของขอ้มลู การแสดงความสมัพนัธ/์เชื่อมโยงของขอ้มลู การตคีวามและ
หาขอ้สรุป เพื่ออธบิายปรากฏการณ์อย่างลกึซึ้งในมุมมองของผูถู้กศกึษาหรอืคนใน (emic 
view) ซึ่งมปีระสบการณ์หลากหลายซบัซ้อนตามบรบิทสงัคมวฒันธรรม ร่วมกบัทศันะของ
นักวจิยัซึง่เป็นคนนอก (etic view) การวเิคราะหข์อ้มลูเริม่ด าเนินการระหวา่งการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล และภายหลงัการเก็บรวบรวมข้อมูล (Denzin, & Lincoln, 2000; สุภางค์ จนัทวนิช, 
2543) ในขณะเกบ็ขอ้มลูคณะผูว้จิยัมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูไปพรอ้ม
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กัน การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นกระบวนการที่ท าซ ้ากลบัไปกลบัมา ระหว่างการเก็บการ
วเิคราะห ์และการตคีวามขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปตลอด ผูว้จิยัใชห้ลกัการวเิคราะหข์อ้มลู 3 ขัน้ตอน 
คอื 1) การจดัระเบยีบขอ้มลู  2) การแสดงขอ้มลู และ 3) การสรปุตคีวาม ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของการวจิยั 

1.5.1 การสรปุ ตคีวาม และตรวจสอบความถกูตอ้งของการวจิยั 
หลงัจากจดักลุ่มเน้ือหาแล้ว ผู้วิจยัสร้างข้อสรุปถึงที่มาของข้อมูล ผู้วิจยัจะ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้สรปุทีไ่ด ้3 ลกัษณะคอื 
1.5.1.1 การตรวจสอบดา้นขอ้มลู (data triangulation) เพือ่ตรวจสอบว่า

ขอ้มลูทีไ่ดม้าถูกตอ้งหรอืไม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในเวลา และสถานที่ทีแ่ตกต่างกนั  แลว้
น าขอ้คน้พบกลบัไปตรวจสอบกบัผูใ้หข้อ้มลูคอืกลุ่มครอบครวัเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการวเิคราะหข์อ้มลู 

1.5.1.2 ตรวจสอบโดยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี (method 
triangulation)ไดแ้ก่ การสงัเกต การสนทนาตามธรรมชาต ิรว่มกบัการสนทนากลุม่   

1.5.1.3 การตรวจสอบกบัคณะผู้วจิยัเองซึ่งถือว่ามปีระสบการณ์ และ
สอนเกี่ยวกบังานวจิยัเชงิคุณภาพรวมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒอิื่นๆ ใหช้่วยสะทอ้นคดิ (debriefing) 
ขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยั ว่าการตคีวามของผูว้จิยัหลงัจากตรวจสอบขอ้มูลกบัผูใ้ห้ข้อมูล 
และการเกบ็ขอ้มลูหลายวธิ ีเป็นการตคีวามทีต่รงตามมมุมองของผูใ้หข้อ้มลูหรอืไม่ 
 

การพฒันาเครือ่งมือวิจยั 

หลงัจากผูว้จิยัสรุปแนวคดิพฒันาการและปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัครอบครวัไทยในข้อ 
1.5.1 จึงน าไปพฒันาเครื่องมอืวิจยัตามกระบวนการพฒันาเครื่องมอืความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒดิา้นครอบครวัศึกษาเพื่อ
ความถูกต้องเชงิเน้ือหาจ านวน 5 ท่าน หลงัจากนัน้น าไปทดสอบในครอบครวักลุ่มตวัอย่าง 
น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 351 ครอบครวั 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Mulit-stage Sampling) จ านวน 2 เขต และสุม่ตวัอยา่งตามรายได ้อาย ุและเพศ เครือ่งมอืที่
พฒันาจากกระบวนการน้ี จะน ามาใชใ้นการส ารวจครอบครวัในระยะที ่2 
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การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามมทีัง้หมด 75 ค าถามหรอืตวัแปร จดัเป็นหมวด 
9 ปัจจยั (factors) จ านวนผูต้อบแบบถาม 351 คน มกีารตรวจสอบเรื่อง internal reliability 
และ construct reliability ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบ internal reliability 
 

1.1 พจิารณาคา่ Correlation ระหวา่งตวัแปรภายในแต่ละปัจจยั 
 ค่า correlation ระหว่างตวัแปรภายในปัจจยัจาก correlation matrix พบว่าตวั

แปรเกือบทุกคู่ในแต่ละปัจจัยมีค่า correlation coefficient  ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ คือค่า 
correlation อยูร่ะหวา่ง 0.3 ถงึ 0.77 

 

1.2 พจิารณาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแต่ละตวักบัปัจจยั (corrected item-total 
correlation) 

 พบว่ามคี่า corrected item-total correlation มากกว่า 0.3 ยกเวน้ 4 ตวัแปรใน 
2 ปัจจยั ปัจจยัแรกคอื ความร่วมใจและความปลอดภยัในชุมชน ปัจจยัทีส่องคอื ปัจจยัการ
ดแูลสขุภาพ 

 

1.3 พจิารณาคา่ Cronbach’s alpha ของ 9 ปัจจยั 75 ตวัแปร 
 พบว่าแต่ละปัจจยัค่า Cronbach’s alpha ระหว่าง 0.703 ถงึ 0.925 ม ี2 ปัจจยั

ทีม่คี่าต ่ากว่า 0.7 คอื ปัจจยัความร่วมใจและความปลอดภยัในชุมชน มคี่า Cronbach’s 
alpha จาก 0.631 เมื่อตดัตวัแปรเรื่องแหล่งอบายมุขในชุมชนและตวัแปรเรื่องการช่วยเหลอื
ตนเองเมื่อมปัีญหาออกไป ท าใหค้่า Cronbach’s alpha เพิม่ขึ้นเป็น 0.736  ส่วนปัจจยัการ
ดแูลสุขภาพ มคี่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.588 เมื่อตดัตวัแปรเรื่องการป้องกนัการตดิ
โรคและตัวแปรเรื่องความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ออกไป ท าให้ค่า Cronbach’s alpha 
เพิม่ขึน้เป็น 0.73 

 

สรุปค่า Cronbach’s alpha ของตัวแปรทัง้หมด 75 ตัวแปร มีค่าเท่ากับ 
0.949 
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2.  การตรวจสอบ construct reliability 

2.1 ใช้ Exploratory Factor Analysis เพื่อตรวจสอบการจดักลุ่มของตัวแปรตาม
สภาพข้อมูล ก าหนดให้ใช้ 9 ปัจจัย โดย Extraction method ใช้ Principal component 
analysis Rotation method ใ ช้  Vairmax with Kaiser Normalization พบว่ า  cumulative 
percentage of rotation sums of squared loadings ของ 9 ปัจจยัทีแ่ทนลกัษณะของ 75 ตวั
แปรเท่ากบั 53.471% เมื่อตดัตวัแปรเรื่องแหล่งอบายมุขในชุมชน ตวัแปรเรื่องการช่วยเหลอื
ตนเอง ตวัแปรเรื่องการป้องกนัการติดโรคและตวัแปรเรื่องความพงึพอใจในเพศสมัพนัธ์ 
ออกไปแลว้ค่า cumulative percentage of rotation sums of squared loadings เพิม่ขึน้เป็น 
55.664% การกระจายของตวัแปรในแต่ละปัจจยัเป็นไปตามทีก่ารจดักลุม่ 9 กลุม่ทีไ่ดก้ าหนด
ไว ้

2.2 ใช้ Confirmatory Factor Analysis เพื่อการตรวจสอบยนืยนัโครงสร้างของ 9 
ปัจจัย พบว่าข้อมูลมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับ  75 ตัวแปรมีผล fit index ดังน้ี  Chi-
square=8556.34, df=2691, p-value <0.001, RMSEA=0.07891  เมื่อตดัตวัแปรออกไป 4 
ตัวแปรเหลือ 71 ตัวแปร ได้ผล fit index ดังน้ี Chi-square=7963.72, df=2405, p-value 
<0.001, RMSEA=0.08126 ตวัแบบทัง้สองยงัไม่เหมาะกบัขอ้มลู และค่า RMSEA ยงัสงูกว่า
มาตรฐาน สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากจ านวนขอ้มลู 351 คน ยงัไมม่ากเพยีงพอกบัจ านวนตวัแปร
ทีม่ถีงึ 75 ตวัแปร เมือ่มขีอ้มลูมากพอกจ็ะแสดงผลทีช่ดัเจนกว่าน้ี 

สรปุแลว้ก่อนการวเิคราะหค์ุณแบบสอบถามเรื่องครอบครวัมสีขุมจี านวน 75 ตวัแปร
น ามาจัดเป็นปัจจัยได้ 9 ปัจจัย หลังจากการวิเครื่องแบบสอบถามด้วยค่าความเที่ยง 
(reliability) แลว้พบว่า ควรตดัตวัแปรของค าถามเรื่องเครื่องมอื เรื่องแหล่งอบายมขุในชุมชน 
การช่วยเหลอืตนเองเมื่อมปัีญหา การป้องกนัการตดิโรคและความพงึพอใจในเพศสมัพนัธ์
ออกไปแล้ว มีความแตกต่างกันชัดเจนในค่า internal reliability แต่เมื่อดูเรื่อง construct 
reliability แลว้ยงัไมม่คีวามแตกต่างทีช่ดัเจนเน่ืองจากขนาดตวัอย่างน้อยไป ในการเกบ็ขอ้มลู
ครัง้น้ีจะยงัไมม่กีารตดัตวัแปรดงักลา่วออกไป (รายละเอยีดเพิม่เตมิแสดงในภาคผนวก) 
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ระเบียบวิธีวิจยั ระยะที่ 2 การส ารวจครอบครัวไทยแบบบูรณาการ 

การส ารวจครอบครวัไทยแบบบูรณาการเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณเป็นการวจิยัเชงิ
ส ารวจ โดยมวีตัถุประสงคย์อ่ยใน ระยะที ่2 ดงัน้ี 

1. ระบุระยะของวงจรชวีติครอบครวัไทย (Thai Family Life Cycle) การเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิในครอบครวัในระยะต่างๆ 

2. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (Family well-
being) ตามวงจรหรอืพฒันาการชวีติครอบครวั  

 

ระเบียบวิธีวิจยั ระยะท่ี 2 

เป็นเป็นวจิยัเชงิส ารวจ  เป็นการส ารวจครอบครวัไทยแบบบรูณาการ โดย วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ น าข้อมูลเชิงคุณภาพสู่การสร้างหรือพัฒนาแบบวัดเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เพื่อระบุอุบตักิารณ์ของปรากฏการณ์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ
ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการอยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย (Family well-being)ตามวงจรหรอื
พฒันาการชวีติครอบครวั รปูแบบวจิยั  

2.1 สถานที ่(settings) พื้นที่จ ังหวัดต่างๆ ใน 4 ภาค ภาคละ 4 จังหวัดและใน
กรงุเทพมหานครฯ 

 

2.2 กลุม่ตวัอยา่ง (samples) 
 

การค านวณขนาดตวัอยา่ง 
จากข้อมูลสดัส่วนจ านวนครวัเรอืนของแต่ละประเภทในปี พ.ศ.  2556 (จาก

ตารางข้อมูลปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคม) มีเฉลี่ยค่าสดัส่วนเท่ากับ 
0.1668 (p0=0.1668) โดยมีข้อผิดพลาดประมาณร้อยละ 9.25 หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับ 

0.1514 (p1=0.1514) เมือ่ก าหนดใหก้ารเกบ็ขอ้มลูมขีอ้ผดิพลาดรอ้ยละ 5(α=0.05) และก าลงั

การทดสอบ (power of the test) เท่ากบั ร้อยละ 90 (1-β=0.90) เมื่อน ามาค านวณขนาด
ตวัอย่างในสตูรขา้งล่างจะไดจ้ านวนขนาดตวัอย่างอยา่งน้อย 5,972 ครวัเรอืน เพื่อใหม้คีวาม
เหมาะสมในการเกบ็ขอ้มลูจงึก าหนดขนาดตวัอยา่งในการศกึษาน้ีเทา่กบั 6,000 ครวัเรอืน 
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 (Rosner, 2006: 250) 
 

การเกบ็ขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลกบัสมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นหวัหน้า
ครอบครวั 4 ภาค สุม่อยา่งเป็นระบบจากระบบทะเบยีนราษฎร ์ของกรมการปกครอง ภาคละ 
4 จงัหวดั จงัหวดัละ 2 อ าเภอไดร้วม 32 อ าเภอ และในกรงุเทพมหานครฯ 1 เขต อ าเภอหรอื
เขตละ 2 อ าเภอ อ าเภอละ 2 ต าบล ต าบลละ 1 หมู่บา้นหรอืชุมชน รวม 90 ครอบครวัต่อ
หมูบ่า้นหรอืชุมชน  

การสุม่ตวัอยา่งใชว้ธิ ีMultistage- Random Sampling 

ขัน้ที่ 1  แบ่งพื้นที่ตามเขตภูมิศาสตร์เป็น  4 ภาค ภาคละ 4 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานครฯ แบ่งจงัหวดักระจายตามรายไดค้รอบครวัสูงต ่าโดยการแบบสอบถาม
พื้นที่จงัหวดัต่อไปน้ี  เชียงใหม่ ล าปาง พษิณุโลก นครสวรรค์ หนองคาย อุดรธานี 
ยโสธร สุรนิทร์ กาญจนบุร ีสุพรรณบุร ีนครปฐม ชลบุร ียะลา สุราษฎร์ธานี สงขลา 
พทัลุง และกรุงเทพมหานครฯ รวม 17 จงัหวดั ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามขนาด
สดัสว่นประชากรของพืน้ทีน่ัน้นัน้ 

ขัน้ที ่2  สุ่มตวัอย่างอ าเภอ จงัหวดัละ 2 อ าเภอ ได ้32 อ าเภอ และกรุงเทพ-
มหานครฯ 1 เขตโดยใช้วธิสีุ่มแบบ Cluster Random Sampling ซึ่งแบ่งอ าเภอออกเป็น 2 
กลุม่คอื 

(1)  กลุม่อ าเภอทีเ่จรญิ (โดยการจดัอนัดบัของกรมการปกครองใหเ้ป็น อ าเภอ
ชัน้ที ่1 และ 2) 

(2) กลุ่มอ าเภอที่ล้าหลัง (โดยการจัดอันดับของกรมการปกครองให้เป็น 
อ าเภอชัน้ที ่3 และ 4) 

ขัน้ที ่3  สุ่มต าบลโดยการจดัท าบญัชรีายชื่อต าบลและท าการสุ่มตวัอยา่งต าบล
แบบงา่ยกลุม่ละ 1 ต าบลรวมเป็น 2 ต าบล  
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ขัน้ที ่4  สุ่มหมู่บา้นโดยการจดัท าบญัชรีายชื่อหมู่บา้นและท าการสุ่มตวัอย่าง
หมูบ่า้นแบบงา่ยก าหนดต าบลละ 1 หมูบ่า้นรวมเป็น 64 หมูบ่า้นและ 2 เขต (กทม.) หลงัจาก
นัน้ สุ่มครวัเรอืนโดยวธิกีารสุ่มแบบมรีะบบ (Systematic Random Sampling) จ าแนกตาม
เลขทีบ่า้น เดนิส ารวจเวน้จ านวนตามสดัส่วนทีก่ าหนด รวมทัง้สิน้ราว 6,158 คน รายละเอยีด
พืน้ทีแ่ละขอ้มลูการเกบ็ขอ้มลู ดงัแสดงในภาคผนวก  

โดยมเีกณฑก์ารคดัเขา้ดงัน้ี  
1. มเีชือ้ชาตไิทย  
2. การไดย้นิปกต ิ
3. สามารถสือ่สารภาษาไทยและใหข้อ้มลูได ้
4. รบัทราบรายละเอยีดของการวจิยั และยนิยอมเขา้รว่มวจิยั 

 

2.3 เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การวิจัยครัง้น้ีเป็นการศึกษาปริมาณโดยมีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถามได้สร้างขึ้นตามขอ้มูลทีไ่ด้จากการสนทนากลุ่มในช่วงระยะที ่ 1 และจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

เครือ่งมอืในการวจิยัแบง่เป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุการศกึษา รายได้

ตน เป็นตน้ 
ตอนที ่2  เป็นการสอบถามเกีย่วกบัโครงสรา้ง ระยะพฒันาการครอบครวั 

สถานภาพเศรษฐกจิและสงัคมของครอบครวั 
ตอนที ่3  ขอ้มลูเกีย่วกบัความอยู่ดมีสีขุของครอบครวั 9 ดา้น จ าแนกตาม

พืน้ทีแ่ละโดยรวม 
ตอนที ่4  ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความอยู่ดมีสีขุของครอบครวั 

 

2.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การเก็บข้อมูลเชิงปรมิาณระยะเวลา 12 เดอืน ระหว่างมกราคมถึงธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 ผู้วจิยัได้ท าการติดต่อกบัผู้ประสานงานและผู้ช่วยวจิยัในพื้นที่ที่รู้จกัและอบรม



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

68  
 

ชีแ้จงมคีวามเขา้ใจรายละเอยีดของโครงการวจิยัใหแ้จกแบบสอบถามรว่มกบันักวจิยัตามบา้น
ต่างๆ ทีสุ่่มตวัอย่างได ้เมื่อไดร้บักลบัคนืผูป้ระสานงานตรวจสอบความถูกตอ้งและส่งคนืให้
นักวิจยั และสามารถเก็บข้อมูลซ่อมอีกครัง้หน่ึงในกรณีแบบสอบถามมีข้อผิดพลาด ไม่
สามารถน ามาใชว้เิคราะหไ์ด ้

2.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูและใชส้ถติใินการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

2.5.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายข้อมูลเชิง
พรรณนา 

2.5.2 ค่าเฉลี่ยหรือมชัฌิมเลขคณิต (Average or Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นคา่ทีบ่อกน ้าหนักกลาง/การกระจายน ้าหนักของค าตอบ
ทัง้หมด 

2.5.3 คา่ t–test และคา่ F–test (One-way ANOVA) ใชว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ระหว่างกลุ่มขอ้มูลและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มลูความอยูด่มีสีขุของครอบครวัและปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกครอบครวั 

2.5.4 ค่า F, R2, Adjusted R2 (Multiple Regression) โดยวเิคราะห์ปัจจยัที่
มอีทิธพิลของปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งต่อความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัและปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกครอบครวั 
 

ระยะท่ี 3 การศึกษาครอบครวัลกัษณะพิเศษ 

ระยะน้ีเป็นศกึษาเชงิคุณภาพครอบครวัทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ทีม่ลีกัษณะพเิศษ เพื่อให้
ไดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัลกัษณะ บรบิท และความตอ้งการเฉพาะของครอบครวัทีค่ดัสรร  

มวีตัถุประสงคเ์ฉพาะเพือ่ 
1. ระบุปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดมีีสุขของครอบครวัที่มลีกัษณะพิเศษ และ

บรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 
2. อธิบายลักษณะครอบครัวหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น 

ครอบครวัผูช้ราและเดก็  ครอบครวัแมว่ยัรุน่ ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว เป็นตน้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย ระยะที่ 3 การศึกษาเชิงคุณภาพ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ ครอบครวัลกัษณะเฉพาะ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบั
ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัทีม่ลีกัษณะพเิศษ  ขอ้มูลลกัษณะ บรบิท 
และความตอ้งการเฉพาะของครอบครวัทีค่ดัสรร 

3.1 สถานที ่(settings) พืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ ใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ (จาก
พืน้ทีศ่กึษาในการส ารวจ ระยะที ่2) 

 

3.2 ผูใ้หข้อ้มลู (Informants) ผูใ้หข้อ้มูลเชงิคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( In-
depth interview) ในการศกึษาครัง้น้ีคอื สมาชกิในครอบครวัทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะในพื้นที่
จงัหวดัต่างๆ 4 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ (จากพื้นทีศ่กึษาในการส ารวจ ระยะที ่2) เช่น 
ครอบครวัผูช้ราและเดก็ ครอบครวัแม่วยัรุ่น ครอบครวัรกัเพศเดยีวกนั ครอบครวัเลี้ยงเดีย่ว 
เป็นตน้ ประเภทละอยา่งน้อย 8 ครอบครวั รวมราว 100 ครอบครวั 

เกณฑก์ารคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลู 
เลอืกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบตัทิี่

ก าหนด ไดแ้ก่  
- ครอบครวัผูป่้วยเรือ้รงั 
- ครอบครวัผูช้ราอยูค่นเดยีว 
- ครอบครวัแมว่ยัรุน่ 
- ครอบครวัผูส้งูอายเุลีย้งหลาน 
- ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
- ครอบครวัผูพ้กิาร/ตดิเตยีง 
 

3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ยแนวค าถามในการสนทนา
กลุม่ (ภาคผนวก ข.) 
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3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การด าเนินการวิจัยใช้เวลา 4 เดือน ระหว่างเดือน

มกราคมถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยขัน้ตอนการสรา้งสมัพนัธภาพ การเกบ็
รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู รายละเอียดของขอ้มลูพืน้ทีก่ารเกบ็ขอ้มลูดงัแสดงใน
ภาคผนวก 

ขัน้ตอนและวธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัคดัเลอืกครอบครวัตามลกัษณะ
เฉพาะที่ก าหนด จากการส ารวจในระยะที่ 2 แล้วจงึขอความยนิยอมในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ ใช้เวลาในการสมัภาษณ์เชิงลกึประมาณ 60-120 นาท ีบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์
เพือ่น ามาถอดเทปภายหลงั  

 

3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 
วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของความอยู่ดีมีสุขกับวงจรชีวิตครอบครัวที่มี

ลกัษณะเฉพาะ และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผลลพัธจ์ากการศกึษาเชงิคุณภาพไดข้อ้มลูทีม่ฉีากและ
เหตุการณ์ประสบการณ์ชีวติในครอบครวัแต่ละประเภทหลงัจากจัดกลุ่มเน้ือหาแลว้ ผู้วจิยั
สรา้งขอ้สรุปถงึทีม่าของขอ้มลู ผูว้จิยัจะตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้สรุปทีไ่ด ้3 ลกัษณะ 
คลา้ยกบัระยะที ่2 คอื 

3.5.1 การตรวจสอบดา้นขอ้มลู (data triangulation) 
3.5.2 ตรวจสอบโดยการใช้วธิกีารเกบ็ขอ้มลูหลายวธิ ี(method triangulation) 

ได้แก่ การสงัเกต การสนทนาตามธรรมชาติ และข้อมูลข้อเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุในพืน้ที ่

3.5.3 การตรวจสอบกับคณะผู้วิจัยเองซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ และสอน
เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ให้ช่วยสะท้อนคิดเพื่อสรุปข้อค้นพบ
เกีย่วกบัครอบครวัลกัษณะพเิศษต่างๆ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาระยะที่ 1 (สัมภาษณ์กลุ่ม 310 ราย) 

ข้อมลูทัว่ไป ของกลุม่ตวัอยา่งทีส่มัภาษณ์กลุม่ 310 ราย เป็นกลุม่คนโสด 8 ราย จงึ
เหลอืกลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ระยะวงจรชวีติครอบครวัหลงัแต่งงานและความอยู่ดี
มสีุขครอบครวั จ านวน 302 ราย แบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างจากภาคเหนือ 64 ราย ภาคกลาง 
70 ราย ภาคอสีาน 68 ราย ภาคใต ้72 ราย และกรงุเทพมหานครฯ 35 ราย 

อายุเฉลีย่กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 48 ปี อายุคู่สมรส/คู่ 46.96 ปี แบ่งเป็นเพศชาย 153 
คน และเพศหญงิ 157 คน  เป็นผูม้อีาชพีเกษตรกร/ประมงเป็นส่วนมากรอ้ยละ 30 รองลงมา
คอื อาชพีรบัจา้งรอ้ยละ 27.6  คา้ขายรอ้ยละ 10.3 งานบา้นรอ้ยละ 10.3 ธรุกจิสว่นตวัรอ้ยละ 
10.3  รบัราชการรอ้ยละ 7.7 และอื่นๆ  มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาและต ่ากว่าเป็นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 54.8 รองลงมาคอืมธัยมศึกษาร้อยละ 19.7 อนุปรญิญาร้อยละ 9.0 และระดบั
ปรญิญาตรแีละสงูกวา่รอ้ยละ 10  รายไดค้รอบครวัเฉลีย่ 15,634 บาท/ปี ส าหรบัการมแีต่งงาน
หรอืมคีู่พบว่าอายุเฉลีย่เมื่อแต่งงานครัง้แรก คอื 23.94 ปี แต่งงานครัง้ที่สองอายุ 31 ปี  อายุ
เฉลี่ยเมื่อหย่าคอื 28.8 ปี  อายุเฉลี่ยเมื่อแยกกนั 37.7 ปี  อายุเฉลี่ยเมื่อเป็นหม้าย 47.1 ปี  
ส่วนใหญ่มคีู่คนเดยีวรอ้ยละ 84.5 และมมีากกว่า 1 คน พบมากสุดในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
และภาคใต ้(พบรอ้ยละ 22.9 และ 14.1 ตามล าดบั)  เป็นครอบครวัมลีกูตดิมาจากครอบครวั
เดมิรอ้ยละ 10.7 และครอบครวัทีผู่ส้งูอายุเลีย้งหลานพบมากสุดในกรุงเทพมหานครและภาค
อีสาน ส าหรบัภาคใต้ไม่พบการเลี้ยงหลานในครอบครวั  รายละเอียดในตารางที่ 1.1-1.6  
แผนภูมทิี ่1.1-1.7 
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เพศ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 29 45.3 36 51.4 35 50.7 36 50.0 17 48.6 153 49.4 

หญงิ 35 54.7 34 48.6 34 49.3 36 50.0 18 51.4 157 50.6 

รวม 64 100.0 70 100.0 69 100.0 72 100.0 35 100.0 310 100.0 

 

ตารางท่ี 1.1  จ านวนและรอ้ยละกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและพืน้ที ่(N=310) 

 

อาชีพ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน ภาคใต้ กทม. รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เกษตร / ประมง 9 14.1 15 21.4 35 50.7 28 38.9 0 0.0 87 30.0 

คา้ขาย 11 17.2 9 12.9 2 2.9 3 4.2 7 20.0 32 10.3 

งานบา้น 9 14.1 7 10.0 7 10.1 5 6.9 4 11.4 32 10.3 

ธุรกจิส่วนตวั 7 10.8 4 5.7 2 2.9 10 13.9 9 25.7 32 10.3 

นักการเมอืง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 1 0.5 

นักเรยีน นักศกึษา 2 3.1 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 3 1.0 

รบัจา้ง 17 26.6 28 40.0 18 26.2 19 26.4 10 28.6 92 27.6 

รบัราชการ 6 9.4 7 10.0 2 2.9 6 8.3 3 8.6 24 7.7 

ไม่ไดท้ างาน 3 4.7 0 0.0 2 2.9 0 0.0 2 5.7 7 2.3 

รวม 64 100.0 70 100.0 69 100.0 72 100.0 35 100.0 310 100.0 

 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนและรอ้ยละกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพีและพืน้ที ่(N=310) 
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รายได้ครอบครวั/ปี 
(บาท) 

ภาคเหนือ 
ภาค
กลาง 

ภาค
อีสาน 

ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

จ านวน 55 67 65 71 33 291 

ค่าต ่าสดุ 500 500 500 2500 4500 500 

ค่าสงูสุด 71,600 60,000 40,000 100,000 120,000 120,000 

ค่าเฉลีย่ 13,372.73 15,674.63 10,672.46 18,066.20 23,860.61 15,634.05 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

12,793.12 12,224.14 9,210.47 18,129.83 20,874.19 15,042.02 

 

ตารางท่ี 1.3  จ านวนและรอ้ยละกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดค้รอบครวั/ปีและพืน้ที ่(N=310) 

 

การศึกษา 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.ไม่ได้เรยีน 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.4 1 2.9 89 28.7 

2.ชัน้ประถม 29 45.3 38 54.3 31 44.9 26 36.1 11 31.4 81 26.1 

3.ชัน้มธัยม 27 42.2 21 30.0 30 43.5 31 43.1 16 45.7 61 19.7 

4.อนุปรญิญา 2 3.1 3 4.3 2 2.9 4 5.6 2 5.7 28 9.0 

5.ปรญิญาตร ี 5 7.8 8 11.4 5 7.2 9 12.5 5 14.3 24 7.7 

6.สูงกว่า
ปรญิญาตร ี 1 1.6 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 7 2.3 

รวม 64 100.0 70 100.0 69 100.0 72 100.0 35 100.0 310 100.0 

 

ตารางท่ี 1.4  จ านวนและรอ้ยละกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษาและพืน้ที ่(N=310) 
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อาย ุแต่งงานครัง้แรก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

จ านวน 11 9 9 42 15 86 
คา่ต ่าสดุ 15 17 16 16 17 15 
คา่สงูสดุ 52 27 35 37 32 52 

คา่เฉลีย่ 25.45 20.67 22.56 24.67 23.60 23.94 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 10.23 3.74 6.15 6.16 4.82 6.42 

อาย ุแต่งงานครัง้ท่ี 2 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

จ านวน 2 1 2 2 2 9 
คา่ต ่าสดุ 19 36 22 32 28 19 
คา่สงูสดุ 36 36 29 38 40 40 

คา่เฉลีย่ 27.00 36.00 25.50 35.00 34.00 31.00 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 11.31 0.00 4.95 4.24 8.48 7.16 

อาย ุอยู่กินกบัคนท่ี 1 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

จ านวน 49 66 58 30 20 223 
คา่ต ่าสดุ 9 15 16 15 14 9 
คา่สงูสดุ 37 38 40 32 35 40 

คา่เฉลีย่ 22.12 21.29 22.55 21.53 21.75 21.87 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 5.18 3.85 4.26 4.69 6.02 4.58 

อาย ุอยู่กินกบัคนท่ี 2 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

จ านวน 5 3 0 6 4 18 
คา่ต ่าสดุ 22 22 0 21 32 21 
คา่สงูสดุ 40 58 0 59 45 59 

คา่เฉลีย่ 29.20 38.67 0.00 39.00 36.50 35.67 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 7.01 18.15 0.00 16.16 6.14 12.32 
 

ตารางท่ี 1.5  จ านวนและรอ้ยละกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกอายุเมือ่แต่งงาน/อยูก่นิ และพืน้ที ่(N=310) 
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แผนภมิูท่ี 1.1  อายุเฉลีย่เมือ่มบุีตร คนที ่1 ถงึ 5 (N=310) 

 

 

แผนภมิูท่ี 1.2  อายุเฉลีย่ เมือ่แยกครอบครวัจากบดิามารดา (ปี) (N=310) 
(แบ่งเป็นภาคเหนือ 41 ราย, ภาคกลาง 45 ราย, ภาคอสีาน 39 ราย, ภาคใต ้61 ราย, กทม. 16 ราย) 
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แผนภมิูท่ี 1.3  รอ้ยละของการมคีู/่แฟน จ าแนกตามพืน้ที ่(N=310) 

 

อายเุมือ่หย่า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

ค่าเฉลีย่ 30.38 30.67 24.00 27.38 30.50 28.83 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 10.39 6.11 7.07 6.63 20.51 8.81 

อายเุมือ่แยก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

ค่าเฉลีย่ 33.40 39.00 46.71 0.00 32.43 37.70 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 13.97 12.29 15.00 0.00 8.16 13.22 

อายเุมือ่หมา้ย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค 

ค่าเฉลีย่ 34.00 61.00 53.89 45.63 37.83 47.07 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 21.21 11.36 11.23 12.79 11.56 14.98 
 

ตารางท่ี 1.6  อายเุฉลีย่ เมือ่หยา่/เลกิกนั/หมา้ย จ าแนกตามภาค (N=310) 
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แผนภมิูท่ี 1.4  รอ้ยละอายุกลุม่ตวัอยา่ง(ปี) เมือ่ลกูแยกครอบครวัจ าแนกตามภาค (N=302) 

ประเภทของครอบครวั  ขอ้มลูเบือ้งตน้แสดงวา่กลุ่มตวัอย่างมาจากครอบครวัเดีย่ว
ที่มีสมาชิกพ่อแม่และลูกมากที่สุด ร้อยละ 34  รองลงมาคือครอบครัวขยาย ร้อยละ 28  
ครอบครวัเดี่ยวไม่มีบุตร ร้อยละ 9 นอกจากนัน้เป็นครอบครัวลักษณะอื่นๆ ดงัแสดงใน
แผนภูมทิี่ 1.5  เมื่อวเิคราะห์สมาชิกสูงอายุในครอบครวัเดี่ยว พบว่ามผีู้สูงอายุอยู่กนั 2 คน 
จ านวน 27 ราย และอยูค่นเดยีว จ านวน 11 ราย  

ลักษณะเครือญาติ พบว่าครอบครัวขยายมีสมาชิกจากเครือญาติของฝ่ายหญิง
มากกว่าญาติฝ่ายชาย เป็นสมาชิกที่เป็นแม่หรอืพ่อของฝ่ายหญิง ร้อยละ  12.3 และ 10.9 
ตามล าดบั และเป็นแม่หรอืพ่อของฝ่ายชาย ร้อยละ11.6 และ 8.3 ตามล าดบั ดงัแสดงใน
แผนภูมทิี ่1.6 

เมื่อพจิารณาจ านวนรุ ่นในครอบครวั พบว่าจ านวนรุ่นในครอบครวัมแีนวโน้น
เปลีย่นแปลงตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง เป็นรูป U - Shape เช่น ในครอบครวัใหม่อายุน้อย 
มกัยงัอยูใ่นครอบครวัเดมิหรอืขยาย มคีา่เฉลีย่จ านวน 2.8 รุน่ และจ านวนรุน่จะลดลงเมือ่กลุ่ม
ตวัอย่างเขา้สู่วยักลางคน อายุ 41-50 ปี มคี่าเฉลีย่ 2.07 รุ่น และพบว่าเมื่อกลุ่มตวัอย่างเป็น
ผู้สูงอายุเข้าสูงวยัพึง่พา ค่าเฉลี่ยจ านวนรุ่นเพิม่ขึ้น ค่าเฉลี่ย 2.24 รุ่น เป็นต้น ดงัแสดงใน
แผนภูมทิี ่1.7 
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แผนภมิูท่ี 1.5  รอ้ยละชนิดครอบครวั (N=310) 

 

 

แผนภมิูท่ี 1.6  รอ้ยละของสมาชกิในครอบครวัขยายจ าแนกตามลกัษณะเครอืญาตฝ่ิายสามแีละ
ฝ่ายภรรยา (N=310) 
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แผนภมิูท่ี 1.7  จ านวนของรุน่ (generation) จ าแนกตามอายุของกลุม่ตวัอยา่ง (N=310) 
 
เศรษฐกิจครอบครวั  

 รายไดค้รอบครวัมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงเช่นกนั โดยพบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่อีายวุยั
กลางคน 41–50 เป็นกลุม่ทีม่รีายไดส้งูสุดเมือ่เทยีบกบักลุม่อายอุื่นๆ 

 

แผนภมิูท่ี 1.8  รายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัจ าแนกตามอายุของกลุม่ตวัอยา่ง (N=310) 
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จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1  เป็นการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
จากการบนัทกึเสยีง ถอดเทปเสยีงการสนทนากลุม่แบบค าต่อค า สะทอ้นความหมายและการ
รบัรูข้องผูใ้หข้อ้มูลในฐานะตวัแทนครอบครวั น าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ก่นความคดิ จดัท ารหสั
ค า และจดักลุ่มความหมาย วเิคราะห์เปรยีบเทยีบเน้ือหาในกลุ่มผู้วจิยั ตรวจสอบสามเส้ า 
รวมทัง้พจิารณาความหลากหลายของคุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล การอิม่ตวัของขอ้มลู ตาม
หลกัการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของลนิคอรน์และกูน่า (Lincoln & Guba อา้งถงึใน ดารุณี 
จงอุดมการณ์ และคณะ, 2560) และสรา้งขอ้สรปุเชงิอุปนัยส าหรบัแบบประเมนิครอบครวัอยู่ดี
มสีุขทีพ่ฒันาขึน้ ส่วนขอ้มลูระยะที ่2 เป็นการค านวณค่าสถติขิองขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาน ารอ่ง 
เช่นการค านวณค่าสถิติเชงิพรรณนา ค่าคะแนนเฉลีย่รายด้านและโดยรวม ค่าสมัประสทิธ์
แอลฟ่าของครอนบาค และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปและบริบท ระยะท่ี 1 

ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนครอบครัว จ านวน 310 คน ประกอบด้วยผู้อาศัยใน
ภาคเหนือรอ้ยละ 20.8 ภาคกลางรอ้ยละ 22.6 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรอ้ยละ 22.3 ภาคใต้
รอ้ยละ 23.2 และกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 11.3  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 50.6 มอีายุ
เฉลีย่ 46.8 โดยมอีายุต ่าสุด 15 ปี และสูงสุด 82 ปี  มรีายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัของผูใ้หข้อ้มูล
ภาคเหนือ 13,372.7 บาท ภาคกลาง 15,674.6 บาท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,672.5 
บาท ภาคใต ้18,066.0 บาท และกรุงเทพมหานคร 23,860.6 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี 
เกษตรกร/ประมงรอ้ยละ 35.0 รองลงมาเป็นอาชพีรบัจา้งรอ้ยละ 18.0 สว่นใหญ่จบการศกึษา
ชัน้ประถมศกึษารอ้ยละ 31.0 และชัน้มธัยมศกึษารอ้ยละ 30.0 

ภาพจากการสงัเกตความอยู่ดสีุขของครอบครวัในแต่ละพืน้ทีท่ีศ่กึษา พบว่า สภาพ
วถิชีวีติของครอบครวัในภาคเหนือและภาคอสีานมีความคลา้ยคลงึกนัทีส่มาชกิครอบครวัวยั
หนุ่มสาวต้องออกไปท างานต่างถิ่นเพื่อจุนเจือครอบครวั คล้ายกบัการไปหาประสบการณ์
เรยีนรูโ้ลกกวา้งเป็นปรญิญาชวีติ แลว้ยา้ยกลบัมาอยูบ่า้นเมื่อตอ้งกลบัมารบัผดิชอบดแูลลูกที่
เตบิโตหรอืสมาชกิผูสู้งอายุในครอบครวั เป็นพื้นทีท่ีใ่หค้วามส าคญัแก่ผูอ้าวุโสและการอุทศิ
ตนเพื่อครอบครวัอยู่ดมีสีุขแมบ้างครัง้มคีวามขดัสนกต็าม ส่วนวถิชีวีติครอบครวัภาคกลาง
ส่วนใหญ่มอีาชพี รบัจา้ง คา้ขาย และครอบครวัชาวสวน มทีัง้ครอบครวัเดี่ยวและขยาย ผู้
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อาวโุสทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวั หว่งใยหลาน เพราะมอีาชพีทีข่าดหลกัประกนัดา้นความมัน่คง
ท าให้ขาดความอยู่ดีมีสุข ส าหรบัผลจากการศึกษาในภาคใต้สงัเกตได้ว่า ความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มผูน้ับถอืศาสนาอสิลาม และศาสนาพุทธในพื้นทีจ่งัหวดัยะลามสีภาพทีด่กีว่าใน
พื้นทีจ่งัหวดัสุราษฏร์ธานี ส่วนพื้นทีย่ะลามกีารใช้ความรุนแรงในทุกพื้นที ่ท าใหค้รอบครวั
ได้รบัผลกระทบมาก ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าอยากเห็นนโยบายของรฐัที่ให้ความส าคญั ในการ
พฒันาเยยีวยาความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัในพืน้ทีท่ีม่กีารใชค้วามรุนแรง เพราะครอบครวั
เหลา่น้ีอยูใ่นสภาวะทีย่ากล าบากมปัีญหาซบัซอ้น 
 
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัและคุณลักษณะของแต่ละ
องคป์ระกอบความอยู่ดีมีสขุ  

 พบว่าองค์ประกอบร่วมของความอยู่ดีมีสุ ขที่ได้จากทุกพื้นที่ ได้ปัจจัยที่เป็น
องคป์ระกอบของความอยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย ประกอบดว้ยปัจจยั 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
สมัพนัธภาพ  2) ดา้นการดูสุขภาพ  3) ดา้นการพฒันาทางจติวญิญาณ  4) ดา้นเศรษฐกจิ  
5) ดา้นการศกึษา  6) ดา้นความมัน่คงและการพึง่พา  7) ดา้นความรว่มใจและความปลอดภยั
ในชุมชน  8) ดา้นการด าเนินชวีติอยา่งพอเพยีง และ 9) ดา้นบทบาทหน้าที ่โดยมรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 
 

ด้านสมัพนัธภาพ 

ความอยูด่มีสีขุของครอบครวัดา้นสมัพนัธภาพเป็นองคป์ระกอบทีท่ าใหค้รอบครวัอยู่

ดมีสีุข เป็นการทีส่มาชกิในครอบครวัมกีารแสดงออกถงึความรกั ความเอาใจใส่ระหว่างกนั 

ทัง้ในยามปกต ิยามเจบ็ป่วย และเมื่อมปัีญหา ยอมรบัและเคารพความคดิเหน็ของกนัและกนั 

ใหเ้กยีรตกินัและไม่มกีารใชอ้ านาจเหนือกนั สื่อสารกนัอย่างมคีุณภาพ และท ากจิกรรมร่วมกนั

ทัง้ในบา้นและนอกบา้นอย่างสม ่าเสมอ ผูใ้หข้อ้มลูในงานวจิยัน้ีใหค้วามส าคัญแก่เรื่องความ 

สมัพนัธใ์นครอบครวัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั โดยผูร้่วม

วจิยัในภาคใตไ้ดร้ะบุถงึความส าคญัของการทีส่มาชกิอยู่ดว้ยกนั ใหค้วามส าคญัเครอืญาต ิ

ไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั มคีวามเขา้ใจกนั ใหเ้กยีรตกินั มคีวามรกัใหก้นัและกนั มกีารสื่อสาร
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ไม่ขดัแยง้ มคีวามซื่อสตัย ์ในขณะทีผู่ใ้หข้อ้มลูภาคอสีาน ระบุว่าครอบครวัตอ้งมคีวามซื่อสตัย์ 

มัน่คงต่อกนั มสีมัพนัธภาพเชงิบวก สื่อสารทีด่ ีใกลช้ดิ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานทีเ่คยศกึษาใน

ภาคอสีานทีร่ะบุว่า “สุขหยอ้นลูกเตา้พีน้่องตุ้มโฮม” หรอืการมคีรอบครวัอบอุ่น (ดารุณี จง

อุดมการณ์ และคณะ, 2554) ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากภาคกลางระบุว่า ความอยู่ดีมีสุขของ

ครอบครวั คอื สมาชกิท ากจิกรรมร่วมกนั เขา้ใจกนั อดทนอดกลัน้ การสื่อสารทีด่ ีชื่นชมให้

ก าลงัใจกนั ไม่ทะเลาะกนั ใหอ้ภยั ซื่อสตัย์ ช่วยเหลอืกนั ผูใ้หข้อ้มูลจากภาคเหนือ ระบุ ว่า 

ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื ครอบครวัพร้อมหน้า มเีวลาให้กนั ร่วมกนัท ากิจกรรม 

เขา้ใจกนั พดูคุยกนัดว้ยเหตุผล ไม่ทะเลาะเบาะแวง้ ใหก้ าลงัใจกนั ช่วยกนัแกปั้ญหา สมาชกิ

ทีอ่ยูไ่กลไมห่นีหาย ถอ้ยทถีอ้ยอาศยั ใหอ้ภยักนั  ผูใ้หข้อ้มลูจากกรงุเทพฯ ระบวุา่ ความอยู่ดี

มสีุขของครอบครวั คอื การไดอ้ยู่ดว้ยกนัพรอ้มหน้าพรอ้มตา ลูกหลานเชื่อฟัง มเีหตุผล    

มคีวามเขา้ใจกนั รูใ้จกนั ไมส่รา้งปัญหาต่อกนั มกีารปรบัทุกขซ์ึ่งกนัและกนั เกือ้หนุนดแูลเอา

ใจใส ่มคีวามรกั ลกูไมเ่กเร สามภีรรยาซื่อสตัยต์่อกนั 

การมีสมัพนัธภาพที่ดีในครอบครวัเป็นปัจจยัส าคญัของการมีความอยู่ดีมีสุขใน
ครอบครวั ในระหว่างการสนทนากลุ่ม เมื่อพดูคุยกนัเรื่องความสมัพนัธใ์นครอบครวั มหีลาย
กลุ่มที่น ามาซึ่งอารมณ์สะเทือนใจ หลัง่น ้ าตาทัง้เพศชาย และหญิง โดยผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
สมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวัมคีวามส าคญัในสมาชกิครอบครวัทุกเพศ ทุกวยั ทุกพืน้ที ่และ
ทุกศาสนา ไดแ้ก่ พฤตกิรรมทีใ่หค้วามส าคญั ยอมรบันับถอืผูใ้หญ่ในครอบครวั ใหค้วามรกั 
สือ่สารแบบทางบวก มคีวามซื่อสตัย ์ใหค้วามใกลช้ดิ ท ากจิกรรมร่วมกนั ชื่นชมใหก้ าลงัใจแก่
กนั ใหอ้ภยั ไม่ทะเลาะกนั ช่วยกนัแก้ปัญหา แสดงความรกั ความห่วงใยต่อกนั เมื่อถามว่า 
“อะไรที่เป็นยอดปรารถนาของคุณที่อยากได้จากสมาชิกครอบครวั ” ผู้สูงอายุหญิงในภาค
อสีาน 62 ปี ตอบวา่ “คอืการทีม่ลีกูหลานคอยดแูลห่วงใย ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ทีเ่ลีย้งดูกนั
มา” หรอื ชายอายุ 70 ปี ในภาคเหนือ ระบุว่า “เวลาที่มคีวามสุขมากคอืวนัที่ลูกหลานมา
รวมตวักนั อย่างวนัแม่ มลีกูๆ หลานๆ มากอดมาหอมอย่างน้ีก ็กนิอะไรกเ็รยีก ย่า อย่างนัน้
อย่างน้ี ก็รวมตัวกัน ลูกๆก็จะอวยพรมา เราก็มีความสุขไปเลย ได้รบัความรกัจากลูกๆ 
หลานๆ เออ เขายงัเคารพเราอยู่”  หรอื ชายในภาคใต ้อายุ 40 ปี ระบุว่า “ไม่มกีารทะเลาะ
เบาะแวง้ พูดจาดตี่อกนั” นอกจากน้ี หญงิภาคกลาง อายุ 35 ปี ระบุว่า “การทีส่ามภีรรยามี
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ความซื่อสตัยต์่อกนั” ในขณะทีช่าย กทม. 40 ปี ระบุว่า คอื “การทีต่่างความเขา้ใจต่อกนั ไม่
สรา้งปัญหาใหค้นในครอบครวั” 
 

ด้านการดแูลสขุภาพ  

ความอยูด่มีสีขุของครอบครวัดา้นการดแูลสขุภาพ หมายถงึการทีส่มาชกิครอบครวัมี

สุขภาพทีด่ ีใหค้วามส าคญัของการดแูลสุขภาพ มพีฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

กรรมเสีย่งทางสขุภาพและทางเพศ ไมม่กีารตดิสารเสพตดิ มภีาวะสขุภาพแขง็แรงทัง้รา่งกาย

และจติใจ ไม่มกีารเจบ็ป่วยหรอืความพกิารทีรุ่นแรงทีส่่งผลกระทบต่อการท าบทบาท หน้าที ่

และด าเนินชวีติประจ าวนั ตามค าขวญัทีน่ ามารณรงค์เพื่อส่งเสรมิสุขภาพว่า “สุขภาพดไีม่มี

ขาย ถ้าอยากได้ต้องท าเอง” ดูเหมือนว่า ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจยัน้ีให้ความส าคญัแก่เรื่อง

สุขภาพว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั โดยผูร้่วมวจิยัในการ

สนทนากลุ่มจากภาคใต้ระบุความส าคญัของการที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ลูกไม่ติดยาเสพติด 

ในขณะทีผู่ใ้หข้อ้มลูสนทนากลุ่มจากจากภาคอสีานระบุว่า สุดยอดปรารถนาของความอยู่ดมีี

สุขของครอบครวั คือ การที่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย “แข็งแฮงไปได้มาได้” ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานที่เคยศึกษาในภาคอสีานที่ระบุว่า “สุขหยอ้นบ่มโีรคภยัไปไดม้าได้” หรอื 

การมสีุขภาพดไีม่เป็นผูพ้ึง่พา (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2554)  ส่วนการสนทนากลุ่ม

จากภาคกลางระบวุ่า ความอยูด่มีสีขุของครอบครวั คอื สมาชกิไมม่โีรคภยั ไมเ่จบ็ป่วย ไมด่ืม่

สุรา ไม่ติดยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดีมีสุขของครอบครวั คือ 

สมาชกิมสีุขภาพแขง็แรง ท าใหก้ายแขง็แรง ใจเป็นสุข มองโลกในแง่ด ีการสนทนากลุ่มจาก

ผู้ให้ข้อมูลจากกรุงเทพฯ สรุปว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การที่ไม่มโีรคภัย ไม่

เจบ็ป่วย 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมองว่าการที่สมาชิกครอบครัวมีสุขภาพดี ท าให้

ครอบครวัอยู่ดีมีสุข กลุ่มผู้มีอายุน้อย มกัแสดงความกังวลกับสมาชิกครอบครวัสูงวัยใน

ครอบครวัทีม่ปัีญหาสุขภาพ โดยเฉพาะสมาชกิครอบครวัทีม่พีฤตกิรรมสุขภาพไม่เหมาะสม 

ดื่มสุรา ตดิบุหรี ่ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุ มกัแสดงความกงัวลกบัสุขภาพตนเองทีเ่ริม่มปัีญหา 

และ กงัวลถงึสวสัดกิารตนเองในอนาคตเมือ่ปัญหาสขุภาพมคีวามรนุแรงมากขึน้ 
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ด้านการพฒันาทางจิตวิญญาณ 

ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัดา้นการพฒันาทางจติวญิญาณ คอื ความสามารถของ
ครอบครวัในการตระหนักถึงคุณค่าหรือความดีงามของการมีชีวิตครอบครวัร่วมกันของ
สมาชกิครอบครวั การมหีรอืยดึถอืหลกัค าสอน (ทางศาสนา) คุณธรรม ปรชัญาชวีติ ค่านิยม
ความเชื่อหรอืจารตีประเพณีที่ดงีามของสงัคม รวมถงึสิง่ยดึเหน่ียวจติใจ ทีน่ ามาใช้ในการ
ด าเนินชวีติครอบครวั จนกลายเป็นแบบแผนหรอืวถิชีวีติทีส่มาชกิครอบครวัต่างยดึถอืปฏบิัติ
รว่มกนั อนัน ามาซึง่ความสขุในการอยูร่ว่มกนัของสมาชกิครอบครวั 

ขอ้มลูจากการสนทนากลุม่ทกุพืน้ทีใ่หค้วามส าคญัแก่เรือ่งการพฒันาทางจติวญิญาณ
ในครอบครวัว่า เป็นปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีขุของบุคคลและครอบครวั การทีค่รอบครวัมี
การดา้นการพฒันากล่อมเกลาสมาชกิทางดา้นจติวญิญาณ ใหส้มาชกิครอบครวัมจีติวญิญาณ
ค่านิยมทีด่ ีเป็นการลงทุนระยะยาวทีท่ าใหค้รอบครวัอยู่ดมีสีุข โดยผูร้่วมวจิยัในภาคใต้ระบุ
ความส าคญัของ การทีส่มาชกิครอบครวัไดร้บัการสัง่สอนอบรมใหม้นี ้าใจเอื้ออาทร มสีิง่ยดึ
เหน่ียวจติใจ คอื ในหลวง มแีรงบนัดาลใจ ในการได้ท าความด ีมปีรชัญาชีวติ ปฏิบตัิตาม
ศาสนา สามดีแูลภรรยาของเราและลกู แมด่แูลสามเีพราะเชื่อท าดไีดด้แีละเชื่อในโลกหน้า ดงั
ตวัอย่างค าพูดของชายวยั 62 ปีจากสุราษฎร์ธานี ระบุว่า “พวกเราเชื่อและสอนใหลู้กหลาน
ท าตามค าสอนของศาสนาและตามรอยในหลวงรบัสัง่เรื่องความพอเพยีง ” ในขณะที่ ผู้ให้
ขอ้มลูภาคอสีาน ระบุความส าคญัของ การทีม่คีวามคดิ ความเชื่อทีเ่หมาะสม เชื่อและนับถอื
ในบุคคลที่เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณท้องถิ่น ดังตัวอย่างค าพูดของชายวัย 65 ปีจาก
นครราชสมีา ระบวุา่ “ลกูหลานเรากส็ัง่สอนใหม้ศีลีมธีรรม คนโคราชมศีลีหา้มยีา่โม” ในขณะที่
ผูใ้หข้อ้มลูจากเรณูนคร จงัหวดันครพนมทุกคนใหค้วามส าคญัแก่ “ปู่ ถลา” ซึง่เป็นผูน้ าทางจติ
วญิญาณของชาว “ผูไ้ท” มงีานประจ าปีสมโภชปู่ ถลาในวนัขึน้ 6 ค ่า เดอืน 12 สตรวียั 42 ปี 
กล่าวว่า “ลูกหลานทุกคนขัน้สไิปไสมาไส ใหห้นัหน้าไปทางทีต่ัง้หอปู่ ถลา ยกมอืนบอกใหปู้่
อวยพรไปดมีาดปีระสบผลทีต่ัง้ใจ” ส่วนผูใ้หข้อ้มูลจากภาคกลางระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของ
ครอบครวั คือ การที่พ่อแม่ลูกเป็นสิ่งยึดกันและกัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กัน มีประเพณี
วฒันธรรมทีท่ าใหค้นมารวมกนั (หรอื ประเพณีกนิขา้วห่อ) สตรวียัสงูอายุระบุว่า “กพ็าท าวดั
คุณธรรมอยู่ กม็พี่อแม่กพ็าลูกไป” ส่วนผูใ้หข้อ้มูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของ
ครอบครัว คือ การที่ครอบครัวยึดหลักค าสอนของศาสนา เกื้อกูลช่วยเหลือสังคม  ให้
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ความรู้สึกมีคุณค่า การดูแลสมาชิกในครอบครัว ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ในวงจรชีวิต
ครอบครวั ภาคภูมิใจในความส าเร็จของชีวิต ดงัตัวอย่างชายวยั 54 ปีกล่าวว่า “(เฮา)...
ชาวบา้น พบปะ อูค้ยุกนั ตงึวนันี้กะอูก้นัเรื่องงานวดังานวา ช่วยเหลอื มนัเป็นวงัคนในชนบท
เน้อะ มหียงักอ้ปะคุยกนั...ยะดหีื้อลกูหนั” ส่วนผูใ้หข้อ้มลูจากกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมีี
สุขของครอบครวั คอื การไม่ระแวงซึ่งกันและกนั มคีวามสามคัค ีเป็นคนด ีภูมใิจทีเ่ลีย้งลกูด ี
เป็นคนด ีมธีรรมะในใจ มสีต ิ  มจีติใจมัน่คง ปลอ่ยวาง มคีวามอดทน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ คือ การที่ครอบครัวมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่มทีรพัยากรทางเศรษฐกิจเพยีงพอที่จะท าให้สมาชิกในครอบครวัมชีวีติอย่างมี
ความสขุ มรีายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มกีารวางแผนการใชจ้่าย มเีงนิออม อาจมหีน้ีหรอืไมก่ไ็ด ้แต่
มกีารจดัการทีเ่หมาะสม ผลจากการวจิยัพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคใตท้ีน่ับถอืศาสนาอสิลาม
ประสบปัญหาเรือ่งหน้ีสนิน้อยต่างจากภาคอื่นทกุพืน้ที ่อาจจะเน่ืองมาจากค าสอนทางศาสนา
อสิลามทีม่คี าสอนเกีย่วกบัการแลกเปลีย่น การซื้อขาย การกูย้มื การจ าน า ฯลฯ มใิหม้ีการน า
ทรพัย์ของผูอ้ื่นมาเป็นของตนโดยไม่ถูกตอ้ง ถอืว่าเป็นการละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น ไม่ว่าจะ
เป็นการคดโกง การแย่งชงิ ยกัยอก การหยบิยมื สิง่ทีไ่ดม้าทัง้หมดน้ี ถอืวา่เป็นหน้ีสนิทีต่อ้ง
ชดใชค้นืแก่เจา้ของสทิธ ิจะปลอ่ยใหผ้า่นไปไมไ่ด ้(Mufti & Shafi, 2017) 

ผูใ้หข้อ้มูลในงานวจิยัน้ีใหค้วามส าคญัแก่เศรษฐกจิครอบครวัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของ
ความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิง่การมงีานท าของคนในครอบครวั
ทีถ่อืวา่ทัง้ช่วยใหค้รอบครวัมรีายได ้และเป็นหน้าเป็นตาทางสงัคมของครอบครวั หากมคีนใด
คนหน่ึงในครอบครวัไม่มงีานท า ถือว่าเป็นภาระของครอบครวั บางคนนอกจากไร้งาน ไร้
อาชพีแลว้ยงัเกเรไม่รบัผดิชอบอกี สรา้งความทุกข์ เหน่ือยยากแก่ครอบครวัเป็นอนัมาก ผู้
ร่วมวิจัยในภาคใต้ระบุความส าคัญของเศรษฐกิจดี ท าให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข มีรายได้ 
พอเพยีง ไม่มหีน้ีสนิ มสีิง่อ านวยความสะดวกพรอ้ม มทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตวัเอง ในขณะที่
ความเชื่อของผูใ้หข้อ้มูลทีเ่ป็นอสิลาม เชื่อว่าการทีค่รอบครวัมเีศรษฐกจิดเีกดิจากการสะสม
บุญ ทีต่้องท าดใีนชาตน้ีิ เพื่อชาตหิน้าจะไดม้ีทุนทางเศรษฐกจิทีอ่ยู่ตามทีธ่รรมนูญชวีติของ
ระบุ ผู้ให้ข้อมูลภาคอีสาน ระบุความส าคญัของเศรษฐกิจที่ดขีองครอบครวัท าให้อยู่ดมีสีุข 
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เพราะการทีไ่ม่มหีน้ีสนิ มปัีจจยัสีค่รบ และมเีงนิออม ดงัตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูสตรวียั 72 ปีจาก
ภาคอสีานกล่าวว่า “ไม่ถงึกะร ่ารวย แค่ลกูหลานส่งเงนิมาให ้มากอดมาหอม แค่น้ีครอบครวั
เรากอ็ยูด่มีสีขุแลว้” ซึง่สอดคลอ้งกบังานทีเ่คยศกึษาในภาคอสีานทีร่ะบุวา่ “สขุหยอ้นมขีา้วกนิ 
มสีนิก า มเีงนิค า ค ้าเฮอืนหลงัใหญ่ มขีองใช้อยู่เตม็” หรอื การมขีา้วกนิมเีงนิใช้ (ดารุณี จง
อุดมการณ์ และคณะ, 2554) ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากภาคกลางระบุว่า ความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวั คอื การมเีศรษฐกิจด ีมรีายได้ด ีไม่มหีน้ีสนิ ไม่ต้องร ่ารวยมาก แง่ใช้ชีวติอย่าง
เพยีงพอ กม็คีวามสุข ดงัตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลสตรวียั 48 ปีจากภาคกลางกล่าวว่า “ส่วนแฟน
นี่กเ็ปลีย่นกนั จากท าหน้าทีห่าเงนิเขา้บา้นมาเป็นพ่อบา้นแทน ส่วนเรากเ็ป็นเสาหลกัใน
การทีจ่ะหาเงนิเขา้บา้น” ผูใ้หข้อ้มูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื 
การมเีศรษฐกิจด ีการที่ครอบครวักินอิ่ม นอนอุ่น ดงัตวัอย่างผู้ให้ข้อมูลชายวยั 64 ปีจาก
ภาคเหนือกลา่ววา่ “ท ามาหากืน๋ หือ้อยูต่วยกัน๋ หือ้มคีวามสขุ...” สว่นผูใ้หข้อ้มลูจากกรงุเทพฯ 
ระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การมเีศรษฐกจิด ีมกีนิ มใีช้ มเีงนิพอใช้ ลูกเลี้ยง
ดแูลพอ่แมเ่ป็นอยา่งด ี

ด้านการศึกษา 

 ความอยูด่มีสีขุของครอบครวัดา้นการศกึษา คอื ความสามารถทางการศกึษา โอกาส

ทางการศกึษาและการเรยีนรู ้การสนับสนุนทางการศกึษา และปัญหาอุปสรรคทางการศกึษา

ของสมาชกิครอบครวั ผูใ้หข้อ้มูลในงานวจิยัน้ีใหค้วามส าคญัแก่ด้านการศกึษาของสมาชิก

ครอบครวัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั โดยผู้ร่วมวจิยัใน

ภาคใตใ้หค้วามส าคญัแก่องคป์ระกอบดา้นการศกึษามาก ระบุความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั 

คอื การทีส่มาชกิครอบครวัไดเ้รยีนหนังสอืจนจบปรญิญาตร ีส่วนผูใ้หข้อ้มูลภาคอสีาน ระบุ

ความลกูส าคญัของการศกึษาว่าสิง่ทีใ่ฝ่ฝัน คอื ตอ้งการใหล้กูสามารถเรยีนจนจบปรญิญาตร ี

แต่ความฝันมกัไมเ่ป็นจรงิ ดว้ยสาเหตุหลายประการ ดงัตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูสตรวียั 43 ปี ระบุ

วา่ “เลีย่งลกูมาคนเดยีว พอ่เขาทิง่ไป เรากะอดสา่กดัฟันสง่เสยีลกูจนจบทัง้สองคน ภูมใิจทีส่ดุ 

บอกลกูแม่ไม่มมีรดกไร แต่ใหอ้าชพีลกูไปท ากนิ” เช่นเดยีวกนักบัผูใ้หข้อ้มลูจากภาคกลางที่

ระบวุา่ ความอยูด่มีสีขุของครอบครวั คอื การทีล่กูไดเ้รยีนหนังสอื มกีารศกึษา ผูใ้หข้อ้มลูจาก

ภาคเหนือระบุว่า ความคาดหวงัในชวีติ คอื การส่งเสยีใหลู้กเรยีนสูงๆ ทดัเทยีมหน้าตาใน
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สงัคม แต่กลบัพบความลม้เหลว ดงัตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูชายวยั 56 ระบุว่า “เอาคนน้ีล่ะจะเป็น

ทีพ่ึง่พาได ้อยู่มาไดส้กั 2 ปี ก้อมลีูก ดใีจสุดๆตอนทีลู่กเรยีนจบรบัปรญิญาทัง้ 2 คน เฮาส่ง

เคา้ถงึฝัง่ล่ะ มาถงึจุดตึ่กล่ะ” ผูใ้หข้อ้มูลจากกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั 

คอืการทีม่ลีกูเรยีนจบเพราะจะท าใหห้างานท าได ้

ด้านความมัน่คงและการพ่ึงพา 

ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัดา้นหลกัประกนัความมัน่คงและการพึง่พา คอื การที่
ครอบครวัมหีลกัประกนัความมัน่คงเกี่ยวกับความมัน่คงด้านด้านที่อยู่อาศยั ความมัน่คง
ปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ การเขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารจากรฐั การมอีสิระ เสรภีาพในการด าเนิน
ชวีติ และการพึง่ตนเองไดข้องครอบครวั 

 ผูใ้หข้อ้มลูในงานวจิยัน้ีใหค้วามส าคญัแก่ดา้นความมัน่คงและการพึง่พาของสมาชกิ

ครอบครวัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั โดยผู้ร่วมวจิยัใน

ภาคใตร้ะบุความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การทีส่มาชกิครอบครวัมคีวามกตญัญตู่อพอ่แม่

ปู่ ย่าตายาย มคีวามรบัผดิชอบ มกีารงานท ามัน่คง มรีายไดเ้พียงพอ มคีวามเอื้อเฟ้ือของคน

ในชุมชน ส่วนผูใ้หข้อ้มลูภาคอสีาน ระบุความส าคญัของมคีวามมัน่คงของสมาชกิครอบครวั

ดว้ยการมงีานท า ดงัผูส้งูอายุสตรวียั 72 ปี จากภาคอสีานระบุว่า “ความหวงัสุดทา้ยคอืการที่

ลกูสกัคนกลบัมาดแูลเมื่อเจบ็ป่วย พาไปหาหมอ” ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคกลางทีร่ะบุว่า ความอยู่

ดมีสีุขของครอบครวั คอื การทีม่บีา้นอยู่เป็นของตนเอง มงีานท ามัน่คง ดงัผูส้งูอายุจากภาค

กลางเลา่ว่าครอบครวัตนเองไมม่คีวามอยู่ดมีสีุขเพราะ “พอ่แมเ่ป็นคนเลน่พนัน เลน่จนหมดก็

กลบับา้น พ่อกก็นิเหลา้ ชวีติป้า กว่าจะจบ ป.4 กไ็ปมัง่ไม่ไปมัง่ หยุดเลี้ยงน้อง ตงัคไ์ม่ค่อยมี

กนิโรงเรยีน ขา้วกไ็มค่อ่ยมกีนิ ลงุใกลบ้า้นกใ็หข้า้วมาป้ากต็ม้ขา้วใส่เกลอืใหน้้อง 5 คนกนิ ป้า

กไ็ม่ไดก้นิ พ่อเคา้กข็ายทีย่า้ยมาอยูท่ีน่ี่ ยา้ยมาอยู่แม่กข็ายจนไม่เหลอืเท่าไร” ผูใ้หข้อ้มลูจาก

ภาคเหนือระบุว่า ความคาดหวงัในชวีติ คอื การมงีานท า มปัีจจยัสีค่รบ มกีารงานท า ไม่มี

หน้ีสนิ พึง่ตนเองได ้ตอ้งการสวสัดกิารทางสงัคม ดงัผูส้งูอายสุตรวียั 65 ปี จากภาคเหนือระบุ

ว่า “ตี้มคีวามสุขนัน่กะคอืลกูบ่าวไดท้ างานแลว้ ไดท้ างานเป็นหลกัเป็นแหล่ง” ส่วนผูใ้หข้อ้มลู
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จากกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครัว คอื ความมัน่คงทีม่บีา้นเป็นของตนเอง 

ลกูมงีานท า ไมเ่ป็นหน้ี ไมเ่ป็นภาระของใคร และใหก้ารดแูลพอ่แมต่อนแก่เฒา่ 

ด้านความร่วมใจและความปลอดภยัในชุมชน  

ความอยูด่มีสีขุของครอบครวัดา้นความรว่มใจและความปลอดภยัในชุมชน หมายถงึ 
สภาพการทีค่รอบครวัไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชนที่คนในชุมชนมนี ้าใจ ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั  
มีการยอมรับเข้าใจซึ่งกันและกัน  มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยจากปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพตดิ อบายมุข และภยัธรรมชาต ิ มกีารสบืทอดวฒันธรรมประเพณี  มี
ศาสนาเป็นสิง่ยดึเหน่ียวจติใจ รวมทัง้ไดร้บัความช่วยเหลอืและสิ่งอ านวยความสะดวกจาก
หน่วยงานภาครฐั  

ผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคญัแก่ด้านความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชนว่าเป็น
ปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั ทุกพื้นทีจ่ากภาคใหค้วามส าคญักบั
ปัญหายาเสพตดิ กลวัลกูตดิยา และระบุว่าเป็นปัญหาร่วมของประเทศไทย โดยผูร้่วมวจิยัใน
ภาคใตร้ะบคุวามอยู่ดมีสีขุของครอบครวั คอื การทีค่รอบครวัอยู่ในชุมชนมศีาสนา วฒันธรรม
เป็นสิง่ยดึเหน่ียว เป็นศนูยร์วมจติใจ มทีรพัยากร คนในชุมชนช่วยเหลอืกนั ปัญหาทีก่ลวัมาก
ท าใหไ้ม่อยู่ดมีสีุข คอื ชุมชนครอบครวัไม่ปลอดภยั ผูสู้งอายุชายระบุว่า “ปัญหายาเสพติด 
กลวัมากทีสุ่ด เคยประชุมกบัหน่วยงานภาครฐัในเรื่องน้ี หน่วยงานต่างๆ เกี่ยงกนัว่าไม่ใช่
หน้าทีข่องตนเอง (เหตุผลทีอ่า้งคอื ไมม่เีงนิเตมิน ้ามนัทีจ่ะมาขบัรถเวยีนดเูหตุการณ์ในหมูบ่า้น) 
กลวัจะท างานทบัเสน้กนั ระหว่างต ารวจภูธร กบัต ารวจ ตชด. หน่วยงานภาครฐัผลกัภาระให้
ชุมชนดแูลกนัเอง” สว่นผูใ้หข้อ้มลูภาคอสีาน ระบคุวามส าคญัของการทีค่รอบครวัอยูใ่นชุมชน
ทีป่ลอดภยัมคีวามสุข แบ่งปัน สบืทอดประเพณี ปลอดเหลา้บุหรีอ่บายมุข ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานทีเ่คยศกึษาในภาคอสีานทีร่ะบุว่า “สุขหยอ้นสงัคมร่วมใจเสียสละเพื่อส่วนรวม” หรือ 
การอยู่ในสังคมที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม (ดารุณี   จงอุดมการณ์ และคณะ, 2554) 
ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคกลางทีร่ะบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การทีชุ่มชนมปีระเพณีที่
ท าร่วมกนัชุมชนช่วยเหลอืกนั ปลอดสารเสพตดิ ญาตพิีน้่องไดช้่วยเหลอืกนั โดยผูใ้หข้อ้มูล
วยักลางคนจากภาคกลางระบุว่า “ชุมชนเราด.ี..มกีารร่วมใจท าบุญกลางบา้นปีละครัง้...ปั้น
เป็นหุ่นเป็นตวัแทนของคนในบา้น ปั้นเป็นหมา แมว ขา้วของเครื่องใช ้มสีวดมนต์เยน็  
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สวดพระพุทธมนต ์...ท าบญุ พระกจ็ะมาเจรญิภาวนาใหเ้รา เพือ่ขจดัปัดเป่าสิง่ทีไ่ม่ดอีอกจาก
บา้นเราไป...เป็นเหมอืนกุศลบายของคนสมคัรก่อนว่าใหค้นในชุมชนไดม้าอยู่ร่วมกนั รว่มมอื
รว่มใจกนั” ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคเหนือระบุวา่ ความอยูด่มีสีขุของครอบครวั คอื การทีค่รอบครวั
อยู่ในชุมชนทีม่กีารช่วยเหลอืกนั ปราศจากยาเสพตดิ วยัรุ่นไม่เทีย่วเตร่ ดงัตวัอย่างค าพูด
ของผูส้งูอายุชายจากภาคเหนือว่า “ด ีมคีวามสุขทีไ่ดเ้อื้อเฟ้ือหือ้จาวบา้นหือ้มวลชนทีเ่ป้ินบฮู่ ้
สอนหือ้เป้ินไดฮู้ ้สอนหือ้เป้ินไดอู้ ้กลา้ทีจ่ะพดูกลา้ทีจ่ะท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง น้ีคอืพลงัทีช่่วยหื้อ
ทกุวนันี้มคีวามสขุ....” สว่นผูใ้หข้อ้มลูจากกรงุเทพฯ ระบวุา่ ความอยูด่มีสีขุของครอบครวั คอื 
ความเข้าใจกันของคนในชุมชน มีความเอื้อเฟ้ือกัน ญาติพี่น้องในชุมชนเข้าใจกัน  ไม่
วพิากษ์วจิารณ์ใหเ้สยีหาย 

ด้านการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัดา้นการด าเนินชีวติอย่างพอเพยีง คอื การทีส่มาชิก

ครอบครวัด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ ใช้จ่ายเงินตามความจ าเ ป็น สัง่สอนให้สมาชิก

ครอบครวัขยนัหมัน่เพยีร รบัผดิชอบ มกีารอดออม ผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคญัแก่ด้านการ

ด าเนินชวีติอย่างพอเพยีง ว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวัซึ่ง

เ ป็นการได้รับอิทธิพลทางการสอนของศาสนาพุทธที่ ให้ยึดหลักทางสายกลาง 

“มชัฌมิาปฏปิทา” ซึง่หมายถงึการปฏบิตัสิายกลาง หรอืหลกัการทีว่า่ดว้ยความสมดลุ (สมตา) 

อันเป็นลกัษณะอันเป็นสากลของสรรพสิ่ง “สมชีวิตา โหติ” ความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตแต่พอ

เหมาะสมตามพระพุทธสุภาษิตทีส่ื่อใหเ้หน็ค าสอนใหผู้ค้นมคีวามสุขจาก “ความพอเหมาะ” 

“ความพอเพยีง” อนัน าไปสูค่วามเพยีงพอ หากพจิารณาถงึความหมายแลว้มคีวามสอดคลอ้ง

กับปรัชญา “ความพอเพียง” ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้

พระราชทานไว้เพื่อน าไปสู่ “ความอยู่ดีมีสุข” หรือ “คุณภาพชีวิต” ของประชาชนและ

ครอบครวัซึ่งพสกนิกรทุกคนทุกวชิาชพีควรซึมซบัรบัน้อมเกลา้น้อมกระหม่อมสู่การปฏิบตัิ 

(ธาดา สบืหลนิวงศ,์ พรรณแข มไหสวรยิะ และสธุ ีพานิชกุล, 2551)  โดยผูร้ว่มวจิยัในภาคใต้

ระบุความพอเพยีงตามปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ส่วนผูใ้ห้

ข้อมูลภาคอีสาน ระบุความส าคญัของการที่ครอบครวัอยู่อย่างมคีวามพอเพยีง ไม่วิ่ งตาม

กระแส โดยผูใ้หข้อ้มลูวยัสงูอายุชายระบุว่า “การท า (อาหารกนิ) เองแทนทีจ่ะซื้อ ครอบครวั
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ต้องช่วยกนัแก้ไขปัญหาทัง้ครอบครวั จะท าให้เกิดความรบัผิดชอบ...(พอเพียง) ช่วยกนั

ประหยดั” ผูใ้หข้อ้มูลจากภาคกลางทีร่ะบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การอยู่แบบ

พอเพยีง โดยชายสงูอายุจากภาคกลางระบุว่า “เราสอนอยู่ ใหล้กูพอเพยีงไหม (รุ่นลกู) มนัก็

พอเพยีง แต่หลานไม่พอเพยีง มนักท็ าไปแบบนัน้แหละ พอเราเผลอ มนักไ็ป KFC (มนัไม่

พอเพยีง)” ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคเหนือระบวุ่า ความอยูด่มีสีขุของครอบครวั คอื การทีค่รอบครวั

ยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มวีนิัยในการใช้จ่าย ในขณะทีผู่ใ้หข้อ้มูลในกรุงเทพฯ ระบุว่า 

ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การอยู่แบบพอเพยีง มชีีวติเรยีบง่าย อยู่แบบพอด ีท า

ปัจจบุนัใหด้ทีีส่ดุ 

ด้านบทบาทหน้าท่ี  

ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวด้านการท าบทบาทหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมที่
สมาชิกครอบครวัปฏิบตัิเป็นประจ าในการท าหน้าที่ครอบครัวเพื่อคงไว้ความสมดุลของ
ครอบครวั ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื การท างานบา้น การอบรมเลี้ยงดูบุตร การจดัความ
สมดลุครอบครวั การแกปั้ญหาและการดแูลสมาชกิเจบ็ป่วย 

ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามส าคญัแก่ด้านบทบาทหน้าที่ในครอบครวัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงของ
ความอยู่ดมีสีุขของบุคคลและครอบครวั โดยผูร้่วมวจิยัในภาคใตร้ะบุสมาชกิทุกคนท าหน้าที่
เหมาะสม ซึง่ในอดตีถอืวา่ฝ่ายชายท าหน้าทีห่าเงนิ และฝ่ายหญงิดแูลบา้นเลีย้งลกู แต่แนวคดิ
ปัจจุบนั หญิงชายท าบทบาทหน้าที่เท่าเทยีมกนั ส่วนประเดน็น้ีผู้ให้ข้อมูลภาคอีสาน ระบุ
ความส าคญัของการที่สมาชิกครอบครัวต่างท าหน้าที่ตนเอง หากลูกคนใดดูแลพ่อแม่ที่
เจบ็ป่วย ลูกคนอื่นต้องท าหน้าทีห่าเงนิส่งเสยี หรอืพ่อแม่ทีไ่ปท างานหาเงนิและฝากลูกให้
ปู่ ย่าตายายเลีย้ง พ่อแม่เดก็ตอ้งส่งเงนิสม ่าเสมอ ไม่เช่นนัน้ครอบครวัไม่สามารถอยู่ดมีสีขุได้ 
ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคกลางทีร่ะบวุ่า ความอยูด่มีสีขุของครอบครวั คอื การแบง่เบาภาระกนั สูไ้ป
ดว้ยกนั แบ่งภาระความรบัผดิชอบ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั โดยสตรวียักลางคนระบุว่า “ส่วน
แฟนน่ีกเ็ปลีย่นกนัจากท าหน้าทีห่าเงนิเขา้บา้นมาเป็นพ่อบา้นแทน ส่วนเรากเ็ป็นเสาหลกัใน
การที่จะหาเงนิเข้าบ้าน ทุกสิง่อย่าง การใช้จ่ายในบ้านเป็นหน้าที่เรา เค้าก็ท างานบ้านทุก
อยา่งพดูงา่ยๆว่าสลบัหน้าทีก่นัท า” คณุแมว่ยั 37 ปีจากภาคกลางระบุวา่ “ทีบ่า้นจะตัง้กฎเลย 
คอมพวิเตอรเ์ล่นไดแ้ค่ 2 ชัว่โมง แต่ตอ้งท าหน้าทีใ่นบา้นใหเ้สรจ็ก่อนนะ ถา้เสรจ็หน้าทีแ่ล้ว
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ค่อยเล่น” ผูใ้หข้อ้มลูจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั คอื การทีค่รอบครวั
ไดป้ฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ในขณะทีผู่ใ้หข้อ้มลูในกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมีี
สขุของครอบครวั คอื การรบัผดิชอบในหน้าทีต่นเอง ท าหน้าทีต่นเองใหด้เีพื่อใหค้รอบครวัอยู่
ดมีสีขุ 

ข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และก่อรูปความคิดจากเจ้าของ
ประสบการณ์ เป็นรากฐานมาจากความคดิ การรบัรู ้ความเชื่อจากปรากฏการณ์ทีพ่บ ซึง่เป็น
พลวตัร ตามวถิคีวามคดิและโลกทศัน์ตน ผ่านการตคีวาม ใหค้วามหมายต่อสรรพสิง่ทีบ่อก
เล่ามา จงึถอืว่าขอ้มลูทีไ่ด ้คอื ชวีติจรงิและเป็นปัจจุบนัทีสุ่ดของครอบครวัไทยในสงัคมไทย 
ที ่ครอบคลุม 5 พื้นทีท่ ัว่ประเทศ มกีารแสวงหาผูใ้หข้อ้มลูจากสมาชกิครอบครวัดว้ยวธิกีาร
สุม่เชงิทฤษฎ ี(Theoretical sampling) ใหม้คีวามครอบคลมุตามเพศ ฐานะทางเศรษฐกจิ และ
วยั (Lincoln & Guba, 1985) มีข้อค้นพบร่วมองค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขครอบครวัใน 9 
องคป์ระกอบ 

 องค์ประกอบความอยู่ดมีีสุขของครอบครวั 9 ด้านน้ี มอีงค์ประกอบร่วมบางด้าน

สอดคล้องกบังานวจิยัอื่นๆ ที่ผ่านมาได้แก่ด้านสมัพนัธภาพด้านการดูสุขภาพ (สุขภาวะ) 

ดา้นการพฒันาทางจติวญิญาณ ดา้นความมัน่คงและการพึง่พา และดา้นบทบาทหน้าที ่ส่วน

รายดา้นทีไ่ม่พบในองคป์ระกอบจากการศกึษาน้ี แต่พบในงานอื่น ไดแ้ก่ ดา้นการกล่อมเกลา

ทางสงัคมสมาชกิในครอบครวั ดา้นการมคีุณค่าในตนเอง ดา้นความต้องการทางกายภาพ 

ดา้นทุนทางสงัคมของครอบครวั ดา้นการปรบัตวัของครอบครวั รปูแบบครอบครวั/โครงสรา้ง

ครอบครวั  ด้านการเกื้อกูลกนั (และการมสีิง่แวดล้อมในชุมชนที่ด*ี) ด้านความจ าเป็นขัน้

พืน้ฐาน และดา้นสมาชกิมคีณุธรรม รบัผดิชอบ 

สรปุผลการวิจยัระยะท่ี 1 ไดด้งัน้ี 

1. จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบองคป์ระกอบ 9 ดา้น และพฒันาขอ้ค าถามแต่ละดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นสมัพนัธภาพ ด้านบทบาทหน้าที ่ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการด ารงชวีติอย่างพอเพยีง 

ดา้นความรว่มใจและปลอดภยัในชุมชน ดา้นการพฒันาจติวญิญาณ ดา้นการดแูลสขุภาพดา้น

การศกึษา และดา้นความมัน่คงและการพึง่พา รวมขอ้ค าถามฉบบัร่าง จ านวน 75 ขอ้ ทีไ่ด้
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ผ่านการตรวจความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะ รายละเอยีดดงัแสดงในภาคผนวก 

2. ภายหลงัการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 351 ครอบครวั ใน
พื้นทีเ่ขตกรุงเทพมหานครฯ และน ามาวเิคราะห์ดว้ยวธิวีทิยาเชงิปรมิาณ ทดสอบคุณภาพ
เครื่องมอืดา้นความเทีย่งแบบความสอดคลอ้งภายใน ( internal consistency reliability) จาก
กลุ่มตวัอย่าง 351 ราย ไดค้่าสมัประสทิธแ์อลฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.949 และภายหลงั
พจิารณาเหลอืเพยีง 36 ขอ้ รายละเอยีดดงัแสดงในภาคผนวก 
 

ผลการศึกษาระยะที่ 2 (ส ารวจ 6,158 ราย) 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งระยะที ่2 ไดแ้ก ่ตวัแทนครอบครวัทีต่อบแบบสอบถาม จ านวน 6,158 
คน เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 79.6 และเพศชายรอ้ยละ 20.4 อายเุฉลีย่เท่ากบั 53.38 ปี สว่นใหญ่
มอีายุ 40 ถึง 70 ปี และส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัประถมศกึษาและต ่ากว่า พบได้ร้อยละ 
57.6  พบว่ามรีายไดเ้ฉลีย่ 6,678 บาท/เดอืน และรายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ 17,108 บาท/เดอืน 
อายุเมื่อแต่งงานหรอืมคีู่เฉลีย่เท่ากบั 22.93 ปี และมบีุตรเฉลีย่จ านวน 2.38 คน รายละเอยีด
ดงัแสดงในตารางที ่2.1 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

1.  เพศ 
-  ชาย 
-  หญงิ 

 
1,255 
4,903 

 
20.4 
79.6 

  

2.  อายุ 
-  ต ่ากว่า 20 ปี 
-  20 ปีขึน้ไป ถงึ 30 ปี 
-  30 ปีขึน้ไป ถงึ 40 ปี 
-  40 ปีขึน้ไป ถงึ 50 ปี 
-  50 ปีขึน้ไป ถงึ 60 ปี 
-  60 ปีขึน้ไป ถงึ 70 ปี 

 
77 
350 
732 

1,388 
1,783 
1,352 

 
1.2 
5.5 
11.6 
22.0 
28.2 
21.4 

53.38 13.733 
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ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

-  70 ปีขึน้ไป ถงึ 80 ปี 
-  มากกวา่ 80 ปี 

539 
97 

8.5 
1.5 

3.  ระดบัการศกึษา 
ไมไ่ดเ้รยีน 
ประถมศกึษา และต ่ากวา่ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ประกาศนียบตัร และ
อนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ีและสงูกวา่ 

 
192 

3,359 
955 
935 
275 
442 

 
3.1 
54.5 
15.5 
14.7 
15.2 
7.1 

  

4.  จ านวนบตุร 
-  1 คน 
-  2 คน 
-  3 คน 
-  4 คน 
-  5 คน และมากกว่า 

 
1,144 
2,393 
1,152 
430 
315 

 
21.1 
44.0 
21.2 
7.9 
5.8 

2.38 1.199 

รายได ้(ตนเอง) ต่อเดอืน   6,678.45 9,416.529 
รายไดค้รอบครวัต่อเดอืน   17,108.56 24,353.78 
อายเุมือ่แต่งงาน / มคีู่   22.93 5.388 

 

ตารางท่ี 2.1  จ านวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของขอ้มลูทัว่ไป (N=6,158) 
 

ลกัษณะครอบครวั 

ครอบครวัส่วนมากเป็นครอบครวัเดีย่ว พบรอ้ยละ 39.40 รองลงมาคอืครอบครวัขยาย 

พบรอ้ยละ 27.8 ทีเ่หลอืเป็นครอบครวัลกัษณะอื่นๆ เช่นเป็นครอบครวัเลีย้งเดีย่ว (รอ้ยละ 13.1) 

ครอบครวัเครอืญาต ิ(รอ้ยละ 4.6) ครอบครวัทีม่ผีูอ้ยูต่ามล าพงั (รอ้ยละ 4.0) ครอบครวับุญธรรม 

(รอ้ยละ 0.6) และอื่นๆ รายละเอยีดดงัแสดงในแผนภูมทิี ่2.1 
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แผนภมิูท่ี 2.1  รอ้ยละของชนิดครอบครวัของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คน และมจี านวน
ผูส้งูอายุ (มากกว่า 60 ปีขึน้ไป) เฉลีย่ 1.43 คน ส่วนใหญ่มากกว่าครึง่ มสีมาชกิเพยีง 2 รุ่น 
(generation) พบได้ร้อยละ 51.9 รองลงมาคือมีสมาชิกจ านวน 3 รุ่น  1 รุ่น และ 4 รุ่น 
ตามล าดบั  เฉลีย่มจี านวน 2.25 รุน่/ครอบครวั ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่2.2 

39.4

27.8

13.1

0.6
4.6

4

0.1

10.4

ร้อยละชนิดครอบครวั

ครอบครวัเดีย่ว
ครอบครวัขยาย
ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว
ครอบครวัเครอืญาติ
ครอบครวับุญธรรม
อยูค่นเดยีว
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แผนภมิูท่ี 2.2  รอ้ยละของครอบครวั จ าแนกตามจ านวนรุน่ (generation) 
 

ส าหรบัภาวะพึง่พงิของสมาชกิในครอบครวั พบว่าครอบครวัมจี านวนเดก็ทีต่้องให้
การดแูล จ านวน 241 ครอบครวั เฉลีย่มเีดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี จ านวนเท่ากบั 1.50 คน ส่วน
จ านวนผูพ้กิารในครอบครวัทีพ่บ 610 ครอบครวั เฉลีย่มจี านวนผู้พกิาร 1.09 คน/ครอบครวั 
โดยพบว่าประมาณรอ้ยละ 10 ระบุว่าไม่มบีตัรสวสัดกิารผูพ้กิาร จ านวนผูส้งูอายุทีต่อ้งพึง่พงิ
ผูอ้ื่นพบไดใ้น 408 ครอบครวั จ านวนเฉลีย่มผีูสู้งอายุทีต่้องพึง่พงิผูอ้ื่น 1.16 คน/ครอบครวั 
และมคีรอบครวัทีม่ผีูป่้วยเรือ้รงัตดิเตยีงช่วยตวัเองไม่ได้ 196 ครอบครวั จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั
ตดิเตยีงเฉลีย่ 1.30 คน/ครอบครวั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่2.2 

 

ภาวะพึง่พาในครอบครวั จ านวน เฉลีย่ สงูสดุ ต ่าสดุ 

1. จ านวนเดก็ทีต่อ้งดแูล 241ครอบครวั 1.50 1 6 

2. จ านวนคนพกิาร 610 ครอบครวั 1.09 1 4 

3. จ านวนผูส้งูอายทุีต่อ้งพึง่พา 408 ครอบครวั 1.16 1 2 

4. จ านวนผูป่้วยตดิเตยีง 196 ครอบครวั 1.30 1 5 
 

ตารางท่ี 2.2  จ านวนผูพ้ึง่พงิในครอบครวัทีม่เีดก็ คนพกิาร  

ผูส้งูอายุทีต่อ้งพึง่พาและผูป่้วยตดิเตยีงในครอบครวั 

12.4

51.9

33.5

2
0
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20
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40
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60

1 รุน่ 2 รุน่ 3 รุน่ 4 รุน่ จ านวนรุ่นในครอบครวั

1 รุน่

2 รุน่

3 รุน่

4 รุน่
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เมื่อพจิารณาคุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพื้นที่ พบว่าภาคใต้มีกลุ่ม
ตวัอย่างอายุเฉลี่ยน้อยสุด และภาคเหนือมอีายุเฉลี่ยมากสุด รายได้และรายได้ครอบครวั
ต ่าสุดไดแ้ก่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตม้คี่าเฉลีย่รายไดแ้ละรายไดค้รอบครวัสงูสดุ 
พบว่าค่าเฉลีย่อายุเมื่อแต่งงานของภาคเหนือมคีา่เฉลีย่ต ่าสุด และพืน้ที ่กทม. มคี่าเฉลีย่อายุ
มากสดุ นอกจากนัน้ภาคเหนือมจี านวนรุน่น้อยสดุและภาคกลางมจี านวนรุน่สงูสุด 

 

สว่นจ านวนผูส้งูอายใุนครอบครวัพบวา่ พืน้ที ่กทม. มตี ่าสดุและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มจี านวนเฉลี่ยมากสุด ขนาดครอบครวัพบว่า จ านวนใกล้เคยีงกนัคอืประมาณ 4 คน และ
จ านวนบตุรพบวา่พืน้ที ่กทม. มจี านวนบตุรเฉลีย่ต ่าสดุและสงูสดุคอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่2.3 

 

 จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ – สงูสดุ 

อาย ุ
ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1112 
1604 
1864 
784 
794 

6158 

 
58.54 
53.95 
51.17 
50.53 
52.97 
53.38 

 
13.180 
13.228 
13.607 
13.976 
13.479 
13.733 

 
 
 
 
 
 

15 – 96 
รายได ้

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1036 
1485 
1707 
750 
701 

5679 

 
5084.72 
3772.28 
7263.01 
8826.80 

11468.30 
6678.45 

 
8626.116 
5586.025 

10942.322 
7646.819 

11758.808 
9416.529 

 
 
 
 
 
 

0 – 280,000 
รายไดข้องครอบครวัรวมกนั 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1091 
1548 
1774 
769 
769 

5951 

 
14349.64 
10861.56 
17616.43 
20209.39 
29325.51 
17108.56 

 
24052.705 
14649.013 
22500.933 
27192.448 
34413.364 
24353.778 
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 จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ – สงูสดุ 

ท่านแต่งงาน/อยูก่นิกนัเมื่ออายุ 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1012 
1477 
1723 
744 
725 

5681 

 
22.50 
22.80 
22.76 
23.11 
24.02 
22.93 

 
5.442 
5.357 
5.241 
5.331 
5.640 
5.388 

 
 
 
 
 
 

290 – 650,000 
จ านวนรุน่ 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1104 
1602 
1860 
766 
790 

6122 

 
2.14 
2.26 
2.29 
2.25 
2.21 
2.24 

 
.715 
.732 
.716 
.619 
.617 
.698 

 
 
 
 
 
 

1 – 5 
จ านวนผูส้งูอาย ุ

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
668 
907 

1019 
364 
366 

3324 

 
1.44 
1.42 
1.48 
1.33 
1.41 
1.43 

 
.573 
.561 

2.133 
.515 
.565 

1.270 

 
 
 
 
 
 

1 – 5 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1104 
1602 
1861 
766 
790 

6123 

 
3.56 
3.92 
4.18 
4.08 
4.09 
3.97 

 
1.567 
1.732 
1.795 
2.060 
1.665 
1.772 

 
 
 
 
 
 

1 – 36 
จ านวนผูป่้วยเรือ้รงัตดิเตยีงทีช่่วย
ตวัเองไม่ได ้

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
 

32 
29 
68 
37 
30 

196 

 
 

1.06 
1.03 
1.32 
1.59 
1.40 
1.30 

 
 

.246 

.186 

.722 
1.189 
1.221 
.845 

 
 
 
 
 
 
 

1 – 2 
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 จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต า่สดุ – สงูสดุ 

จ านวนผูส้งูอายทุีต่อ้งพึง่พาผูอ้ ืน่ 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
63 
87 

135 
75 
48 

408 

 
1.16 
1.13 
1.15 
1.23 
1.19 
1.16 

 
.368 
.334 
.357 
.421 
.394 
.371 

 
 
 
 
 
 

1 – 2 
ครอบครวัทีม่แีม่เป็นวยัรุน่อายไุม่
เกนิ 18 ปี 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
1104 
1586 
1854 
702 
780 

6026 

 
1.01 
1.01 
1.02 
1.01 
1.02 
1.01 

 
.112 
.112 
.126 
.119 
.137 
.121 

 
 
 
 
 
 

1 – 2 

จ านวนเดก็ทีต่อ้งดแูล 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
46 
81 
62 
25 
27 

241 

 
1.33 
1.59 
1.55 
1.56 
1.33 
1.50 

 
.634 
.771 
.823 

1.083 
.620 
.786 

 
 
 
 
 
 

1 – 6 
จ านวนบุตร 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรงุเทพมหานคร 

รวม 

 
963 

1430 
1650 
720 
671 

5434 

 
2.20 
2.63 
2.30 
2.53 
2.10 
2.38 

 
1.126 
1.271 
1.165 
1.261 
1.026 
1.199 

 
 
 
 
 
 

1 – 7 
 

ตารางท่ี 2.3  คา่เฉลีย่ คา่พสิยั และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง 
และครอบครวัจ าแนกตามพืน้ทีใ่น 5 ภูมภิาค 
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ระยะวงจรชีวิตครอบครวัไทย 

วงจรชวีติครอบครวัเป็นการเคลื่อนทีห่รอืเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบ สมัพนัธภาพ 
และบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิครอบครวัจากระยะเริม่ตน้จากการทีคู่่สามภีรรยาด าเนินชวีติคู ่
จนสุดท้ายเมื่อเข้าสู่วยัชราและเสยีชวีติลง (Duvall,1977) ข้อมูลจากการส ารวจพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างเริม่ชวีติครอบครวั โดยการแต่งงานหรอือยู่กนิกนัฉันท์สามภีรรยา มเีวลาคบหากนั
ก่อนแต่งงานเฉลีย่ราว 1 ปี โดยระบวุา่มอีายเุฉลีย่ 22.94 ปี โดยเริม่คบเป็นคนรกัครัง้แรกเมื่อ
อายุเฉลีย่ 21.54 ปี ส าหรบัผูท้ีม่กีารแต่งงานมากกว่า 1 ครัง้ ระบุอายุเมื่อแต่งงานครัง้ที่สอง
เมื่ออายุเฉลีย่ 33.66 แต่งงานครัง้ทีส่ามอายุเฉลีย่ 38.14  ในกรณีหย่ากนัแลว้พบว่าหย่าเมื่อ
อายเุฉลีย่ 35.98 ปี และอายเุฉลีย่เมือ่คูส่มรสเสยีชวีติหรอืเป็นหมา้ย เมือ่อายเุฉลีย่ 50.05 ปี 

ครอบครวัมสีมาชกิเพิม่โดยพบว่าจากประวตักิารใหก้ าเนิดบุตร กลุ่มตวัอย่างมบีุตร
คนแรกเมื่ออายุเฉลีย่ 24.32 ปี บุตรคนทีส่องเมื่ออายุเฉลีย่ 27.71 ปี บุตรคนทีส่ามเมื่ออายุ
เฉลีย่ 29.82 ปี บุตรคนทีส่ีเ่มื่ออายุเฉลีย่ 31.33 ปี บุตรคนทีห่า้เมื่ออายุเฉลีย่ 33.01 ปี และ
บตุรคนทีห่กเมือ่อายเุฉลีย่ 34.57 ปี 

วงจรชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของสมาชิก โดยในกรณีมีการแยก
ครอบครัวของบุตร พบว่ามีเหตุการณ์ที่บุตรคนแรกแยกออกไปจากครอบครัวเมื่อกลุ่ม
ตวัอย่างมอีายุเฉลีย่ 44.34 ปี และบุตรคนสุดแยกออกออกไปจากครอบครวัเมื่อกลุ่มตวัอยา่ง
มอีายเุฉลีย่ 50.08 ปี  รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่2.4 

 

อายใุนช่วงเปล่ียนแปลง สงูสดุ – ต า่สดุ เฉล่ีย (ปี) 
ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1. เริม่มแีฟน / คูร่กั 8 – 61 21.54 4.971 

2. แต่งงาน 12 – 68 22.94 5.370 

3. หยา่ / แยก 17 – 79 35.98 11.022 

4. เป็นหมา้ย 18 – 90 50.05 14.219 

5. มบีตุร คนที ่1 12 – 54 24.36 5.509 

6. มบีตุร คนที ่2 15 – 59 27.71 5.628 
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อายใุนช่วงเปล่ียนแปลง สงูสดุ – ต า่สดุ เฉล่ีย (ปี) 
ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

7. มบีตุร คนที ่3 19 – 71 29.82 5.650 

8. มบีตุร คนที ่4 20 – 52 31.33 5.630 

9. มบีตุร คนที ่5 21 – 52 33.01 6.150 

10. มบีตุร คนที ่6 22 – 56 34.57 6.866 

11. บตุรแยกออกไปคนแรก 30 – 79 44.34 10.311 

12. บตุรแยกออกไปคน
สดุทา้ย 

33 – 81 50.08 10.270 

 

ตารางท่ี 2.4 คา่เฉลีย่ คา่สงูสดุ-ต ่าสดุ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรดา้นการเปลีย่นแปลง 

ระยะในวงจรชวีติครอบครวั 

จากการวเิคราะห์ข้อมูล ระยะวงจรชีวติครอบครวัไทย ที่วงจรชีวติเปลี่ยนไปตาม
เหตุการณ์การแต่งงาน การเกดิของสมาชกิใหม่ การแยกออกไปของสมาชกิ โดยพจิารณา
ตามอายุเฉลี่ยในแต่ละช่วงวัยเพื่อก าหนดระยะของการด าเนินชีวิตหรือวงจรชีวิตของ
ครอบครวัไทย ในการวเิคราะหข์อ้มลูจงึสามารถแบง่ครอบครวัเป็น 8 ระยะ ไดด้งัน้ี 

1. ระยะก่อนเริม่ตน้ครอบครวั (ก่อนอาย ุ22.93 ปี) 

2. ระยะครอบครวัเริม่ตน้/ยงัไมม่บีตุร (อาย ุ22.94 – 24.35 ปี) 

3. ระยะครอบครวัเริม่เลีย้งดบูตุร (อาย ุ24.36 – 29.82 ปี) 

4. ระยะครอบครวัเลีย้งดบูตุรวยัเรยีน (อาย ุ29.83 – 36.00 ปี) 

5. ระยะครอบครวัเลีย้งดบูตุรวยัรุน่ (อาย ุ36.01 – 40.00 ปี) 

6. ระยะครอบครวัวยักลางคน (อาย ุ40.01 – 60.00 ปี) 

7. ระยะครอบครวัวยัชรา (อาย ุ60.01 – 80.00 ปี) 

8. ระยะครอบครวัวยัชรามาก (อาย ุ80.01 ปีขึน้ไป) 

ระยะเริม่ตน้ครอบครวัใหม่เป็นช่วงทีคู่่สามภีรรยาใหมอ่ยูร่่วมกนัในช่วง 2 ปีแรกโดย
ยงัไม่มบีุตรหรอืรอการใหก้ าเนิดสมาชกิใหม่ใน 1-2 ปีแรก เมื่ออายุราว 24 ปีเป็นช่วงการให้
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ก าเนิดบุตรคนแรก หลงัจากนัน้มบีุตรคนถดัห่างกนัประมาณ 3 ปี ส่วนใหญ่มบีุตร 1-2 คน
เท่านัน้ และอายุช่วงวยัใหก้ าเนิดบุตรเฉลีย่ไม่เกนิ 36 ปี  รายละเอยีดดงัแสดงใน แผนภูมทิี ่
2.3 และแผนภูมทิี ่2.4 

 

แผนภมิูท่ี 2.3  ระยะวงจรชวีติครอบครวั(จ านวนปี) ตัง้แตร่ะยะเริม่ตน้จนถงึระยะชรามาก 

สามารถสรุปเหตุการณ์ส าคญัในครอบครวัตามช่วงวยัจากการวจิยัระยะที ่ 1 ไดด้งั

แสดงในแผนภูมทิี ่2.4 
 

 

1.41

5.47

6.18

4

20

20

4.7

จ านวนปีในแต่ระระยะครอบครวั

1.เริม่ตน้
2.เริม่เลี้ยงดบูุตร
3.เลี้ยงดบูุตรก่อนเรยีนและวยัเรยีน
4.เลี้ยงดบูุตรวยัรุ่น
5.วยักลางคน
6.วยัชรา
7.วยัชรามาก
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แผนภมิูท่ี 2.9  อายุของสมาชกิเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัตามระยะต่างๆตามพฒันาการครอบครวั 

 

เครอืญาติครอบครวัขยาย 

ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมาชกิในครอบครวัขยาย จากแผนภูมทิี ่2.5 แสดงว่า
ครอบครวัขยายมบีดิามารดาคู่สามภีรรยาอยู่ร่วมดว้ย แตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน โดยพบว่า
ช่วงอายวุยัทีอ่ยูร่ะหว่างเลีย้งดบูตุร จะมสีมาชกิครอบครวัฝ่ายภรรยาอยู่รว่มดว้ยมากกว่าฝ่าย
สาม ีและลดลงในกลุ่มอายุ 50 ปีขึน้ไป โดยจะมกีารอยู่ร่วมกนักบัทัง้ฝ่ายสามแีละภรรยาเมื่อ
อายเุพิม่มากขึน้ สรปุผลการศกึษาพบวา่ครอบครวัขยายเป็นครอบครวัฝ่ายหญงิมากกวา่ฝ่าย
ชายในระยะแรก 

 

แผนภมิูท่ี 2.5  รอ้ยละของครอบครวัขยาย ทีอ่ยูร่่วมกบัครอบครวัฝ่ายสามแีละภรรยา (N=1,095) 

5.6
8.5

6.7 6.7 9.2 8.5 7.5
7.6

14.1

19.6 18.7

11 9.3 9 7.7
7.6

0 0.9 0.4 0.2 0.2 0.2 0 00

5

10

15

20

25
ครอบครวัขยาย(ฝ่ายสาม)ี

ครอบครวัขยาย(ฝ่ายภรรยา)
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ระดบัความอยู่ดีมีสขุของครอบครวั 

ครอบครวัไทยโดยรวมมคีะแนนความอยู่ดมีสีุขระดบัปานกลางถงึมาก ค่าคะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 3.75 ค่าพสิยัเท่ากบั 1-5 (คะแนน 1 เท่ากบัน้อยทีสุ่ด  คะแนน 2 เท่ากบัน้อย  
คะแนน 3 เท่ากบัปานกลาง คะแนน 4 เท่ากบัมาก และคะแนน 5 เท่ากบัมากทีสุ่ด) โดยมคี่า
คะแนนแจกแจงโคง้ปกต ิดงัแสดงในแผนภูมทิี ่2.6 

 

 
แผนภมิูท่ี 2.6  การกระจายโคง้ปกตขิองคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ 

 

การแบง่ระยะวงจรชีวิตครอบครวั 

เมื่อน าคะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสุขมาจ าแนกตามระยะวงจรชีวิตหรือพฒันาการ
ครอบครวั พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p>.05)  

แต่เมื่อพจิารณาค่าคะแนนสูงสุดและต ่าสุดในแต่ละระยะ พบว่าคะแนนในระยะไม่
แต่งงานมคีวามอยูด่มีสีขุน้อยสุดโดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.6558 คะแนน  ในขณะทีร่ะยะเริม่ตน้
ครอบครวัแต่ยงัไม่มบีุตร มคีะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขสงูสุด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8232 คะแนน  
แต่อย่างไรกด็คีะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขลดลงอย่างชดัเจนในช่วงเริม่เลีย้งดบูุตรทีบุ่ตรยงัอยู่
วยัทารกและวยัเตาะแตะ และคะแนนมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเมื่อบุตรเขา้สู่วยัก่อนเรยีน วยัเรยีน 
และวยัรุน่ คะแนนจะคอ่นขา้งอยู่ในระดบัเดยีวกนัมาจนเขา้สงูวยัชรา และจะปรบัลดลงอกีครัง้
เมือ่เขา้สงูระยะชรามาก คอือาย ุ80 ปีขึน้ไปรายละเอยีดดงัแสดงใน ตารางที ่2.5 และแผนภูมิ
ที ่2.7 
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ระยะครอบครวั 
จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสุด 

1. ก่อนแต่ง/ไมม่คีู่ 115 3.6558 .52664 2.31 4.78 
2. เริม่ตน้/ไม่มบีุตร 33 3.8232 .51603 2.89 4.81 
3. เลีย้งดบูุตรเลก็ 184 3.6772 .52552 2.08 4.83 
4. เลีย้งดบูุตรวยัเรยีน 409 3.7534 .48999 1.61 4.89 
5. เลีย้งดบูุตรวยัรุน่ 373 3.7484 .47873 2.36 4.89 
6. เลีย้งดบูุตรวยัรุน่ 3114 3.7450 .52894 1.11 4.97 
7. วยัชรา 1842 3.7554 .58476 1.17 4.92 
8. วยัชราตอนปลาย 88 3.6960 .54130 2.58 4.83 

รวม 6158 3.7449 .54103 1.11 4.97 
 

ตารางท่ี 2.5  จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ ต ่าสดุ  
ของคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุตามระยะพฒันาการ 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 2.7  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุตามระยะพฒันาการ 8 ระยะ 
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คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุของ 5 ภมิูภาค 

 คะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุข ใน 5 ภูมภิาค มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.7449 คะแนน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง-มาก พบว่าพื้นที่ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ ภาคใต้ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.8419 
คะแนน รองลงมาไดแ้ต่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร 
ตามล าดบั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่2.6 
 

 จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

คะแนน 
ครอบครวั
อยูด่มีสีขุ   

ภาคเหนือ 1112 3.7372 .55970 1.42 4.97 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1604 3.8029 .49975 1.47 4.89 
ภาคกลาง 1864 3.7246 .55537 1.11 4.92 
ภาคใต ้ 784 3.8419 .50840 2.06 4.89 
กรุงเทพมหานคร 794 3.5908 .55517 1.17 4.92 

รวม 6158 3.7449 .54103 1.11 4.97 
 

 

ตารางท่ี 2.6  จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ-ต ่าสดุ  

ของคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามพืน้ที ่5 ภูมภิาค 
 

ความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัจ าแนกตามช่วงอาย ุ

เมื่อวเิคราะหค์ะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขจ าแนกตามอายุทีแ่บ่งช่วงวยั ช่วงละ 10 ปี
โดยพบวา่คอ่นขา้งสอดคลอ้งกบัระยะครอบครวัตาม ระยะพฒันาการ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีอ่ยู่
ในวยัมากกว่า 80 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มทีร่บัรูค้วามอยู่ดมีสีุขครอบครวัตนต ่าสุด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.6821 คะแนน  แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (P>.05) เมื่อวเิคราะห์
ความแตกต่างดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวหรอื ANOVA ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่
2.8 และตารางที ่2.7 



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

106  
 

 

แผนภมิูท่ี 2.8  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุจ าแนกตามชว่งอายุ 
 

ANOVA 

คะแนนครอบครวั
อยูด่มีสีขุ 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 1.119 7 .160 .546 .800 
ภายในกลุม่ 1789.466 6111 .293   

รวม 1790.585 6118    
 

ตารางท่ี 2.7  เปรยีบเทยีบคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามชว่งอายุ เพศ 

และความอยูด่มีสีขุของครอบครวั 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญงิ มกีารรบัรูค้วามอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(F=2.950, p>.05)  โดยเพศชายมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
3.768 และเพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.739 ดงัแสดงรายละเอยีดใน ตารางที ่2.8 และ 
2.9 

3.7281

3.78021

3.7455
3.7339

3.7525

3.7417
3.743

3.6821

3.62

3.64

3.66

3.68

3.7

3.72

3.74

3.76

3.78

3.8

อายุต ่ากว่า 20
ปี

อายุ 20.01-
30.00 ป่ี

อายุ 30.01-
40.00 ป่ี

อายุ ๆ40.01-
50.00 ป่ี

อายุ 50.01-
60.00 ป่ี

อายุ .60.01-
70.00 ป่ี

อายุ 70.01-
80.00 ป่ี

อายุมากกว่า 
80 ปี

คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุจ าแนกตามอายุ

คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ
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เพศ จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 
ชาย 1255 3.7683 .56476 1.50 4.89 
หญงิ 4903 3.7389 .53469 1.11 4.97 

รวม 6158 3.7449 .54103 1.11 4.97 

ตารางท่ี 2.8  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุจ าแนกตามเพศ 
 

ANOVA 
คะแนนครอบครวั

อยูด่มีสีขุ 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .863 1 .863 2.950 .086 
ภายในกลุม่ 1801.394 6156 .293   

รวม 1802.257 6157    

ตารางท่ี 2.9  เปรยีบเทยีบคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามเพศ 
 

ระดบัการศึกษาและความอยู่ดีมีสขุของครอบครวั 

กลุ่มตวัอย่างพบมากทีสุ่ด มากกว่ารอ้ยละ 50  มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาและ
ต ่ากว่า รองลงมาคอืระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย โดยกลุ่มระดบัการศกึษาสูงมี
คะแนนเฉลีย่ครอบครวัอยูด่มีสีขุสงูกว่ากลุม่การศกึษาอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  (F=14.039, 
p<.05) ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2.10 และ 2.11 

ระดบัการศกึษา จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 

ไมไ่ดเ้รยีน 192 3.6677 .63322 2.00 4.89 
ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 3359 3.7247 .54662 1.11 4.97 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 955 3.6910 .53671 1.33 4.89 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ประกาศนียบตัร / อนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโทและสงูกวา่ 

รวม 

935 3.7811 .50119 1.31 4.92 
275 3.7988 .52152 1.64 4.89 
403 3.9291 .50934 2.61 4.89 
39 4.0385 .50668 3.11 4.92 

6158 3.7449 .54103 1.11 4.97 
 

ตารางท่ี 2.70  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

108  
 

ANOVA 
คะแนนครอบครวั

อยูด่มีสีขุ 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 24.347 6 4.058 14.039 .000 
ภายในกลุม่ 1777.911 6151 .289   

รวม 1802.257 6157    

ตารางท่ี 2.8  เปรยีบเทยีบคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

รายได้ครอบครวัและคะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุ 

รายได้ครอบครัวมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสุข พบว่า
ครอบครวัรายไดน้้อยมรีะดบัความอยู่ดมีสีขุน้อย รายไดม้ากมคีวามอยู่ดมีสีุขมาก ดงัแผนภูมิ
ที ่2.9  มคีา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธข์องเพยีรสนั เทา่กบั .041, p<.05 และดงัตารางที ่2.14 

 

 

แผนภมิูท่ี 2.9  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุจ าแนกตามรายไดค้รอบครวั (บาทต่อเดอืน) 
 

คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ 
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ขนาดของครอบครวัและความอยู่ดีมีสขุของครอบครวั 

เมื่อพจิารณาคะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขตามขนาดของครอบครวั พบว่าครอบครวัที่
มคีะแนนสูงสุดคอืครอบครวัมสีมาชกิ 7 คน ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.8312  แต่พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกนักบัครอบครวัขนาดอื่นๆอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(F=1.365, p>.05) แต่
พบวา่คะแนนในครอบครวัทีม่จี านวนสมาชกิมากกว่า 2 คนขึน้ไปจนถงึ 7 คนจะมคีะแนนมาก
ขึน้เป็นล าดบั  แต่เมื่อขนาดเกนิ 7 คน คะแนนความอยู่ดมีสีุขจะลดลงเป็นล าดบัเช่นกนั โดย
ครอบครัวที่มีขนาดมากกว่า 10 คน มีคะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสุขน้อยที่สุด ดังแสดง
รายละเอยีดในแผนภูมทิี ่2.10 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 2.10  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามขนาดของครอบครวั 

 

จ านวนบุตรและความอยู่ดีมีสขุของครอบครวั 

พบว่าจ านวนบุตรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัระดบัครอบครวัอยู่ดมีสีุข มคี่าสมัประ
สทิธสิหสมัพนัธข์องเพยีรสนั เทา่กบั .056, p<.05 ดงัแผนภูมทิี ่2.11 และตารางที ่2.12 

3.7125
3.7138

3.7422
3.7472

3.7551
3.7606

3.8312
3.7183

3.7717
3.6513

3.5566

3.4 3.45 3.5 3.55 3.6 3.65 3.7 3.75 3.8 3.85 3.9

สมาชกิ 1 คน
สมาชกิ 2 คน
สมาชกิ 3 คน
สมาชกิ 4 คน
สมาชกิ 5 คน
สมาชกิ 6 คน
สมาชกิ 7 คน
สมาชกิ 8 คน
สมาชกิ 9 คน
สมาชกิ 10 คน
สมาชกิ 11 คน

คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุจ ำแนกตำมขนำดของครอบครวั

คะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีขุ
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และเมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในกลุ่มทีม่จี านวนบุตรแตกต่างกนั พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(F=5.212 , p<.05) ดงัตารางที ่2.13 

 

แผนภมิูท่ี 2.11  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามจ านวนบุตร (คน) 

 
จ านวนบุตร 

(คน) 
จ านวน คา่เฉลีย่ 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 

1 1144 3.6980 .55095 1.33 4.92 
2 2393 3.7589 .51853 1.44 4.92 
3 1152 3.7948 .51844 1.39 4.89 
4 430 3.8152 .55411 1.11 4.89 
5 165 3.7678 .58736 2.28 4.83 
6 75 3.6404 .60240 2.03 4.72 
7 75 3.6570 .56367 2.19 4.78 
รวม 5434 3.7554 .53361 1.11 4.92 

 

ตารางท่ี 2.12  จ านวน คา่เฉลีย่คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามจ านวนบุตร 

 
 

3.698

3.7589
3.7948

3.8152

3.7678

3.6405
3.657

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน

คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ

จ านวนบุตร (คน) 



การศึกษาครอบครวัไทยแบบบรูณาการตามวงจรชีวิตครอบครวั 

 

    111 
 

ANOVA 
คะแนนครอบครวั 

อยูด่มีสีขุ 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 8.863 6 1.477 5.212 .000 
ภายในกลุม่ 1538.143 5427 .283   

รวม 1547.006 5433    
 

ตารางท่ี 2.9  เปรยีบเทยีบคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามจ านวนบุตร 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างและครอบครวักับ
คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุ  

เมื่อวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอย่างและครอบครวักบัคะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุข พบว่าปัจจยัดา้นรายไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง รายไดค้รอบครวั อายุเมื่อเริม่แต่งงาน จ านวนรุ่น จ านวนผูส้งูอายุ และจ านวนบุตร 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอย่างมนีัยส าคญัทาสถติ ิ(p<.05) 
ดงัแสดงในตารางที ่2.14 

 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
อายุ a .022 

รายได ้a .041** 
ระดบัการศกึษา b .074** 
ทา่นแต่งงาน/อยูก่นิกนัเมือ่มอีายุ a .042** 
จ านวนสมาชกิครอบครวั  a .033** 
จ านวนรุน่ a .028* 
จ านวนผูส้งูอายุ a  -.009 
จ านวนผูป่้วยตดิเตยีงa .043 
จ านวนบุตรa .056** 

a = Pearson’s correlation, b = Spearman’s Rho correlation 
*    p >.05  ,   **  p >.01 

ตารางท่ี 2.14  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งและ 
ครอบครวักบัคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ 
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คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุรายด้าน 

พบว่าครอบครวัมคีะแนนรายดา้นแตกต่างกนั โดยดา้นทีม่คีะแนนสงูสุดคอืดา้นการ
พฒันาจติวญิญาณ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 คะแนน รองลงมาคอื ดา้นการศกึษา ดา้นบทบาท
หน้าที ่การด าเนินชวีติแบบพอเพยีง ดา้นสมัพนัธภาพ ดา้นการพึง่พาตนเอง ดา้นการร่วมใจ
ชุมชนปลอดภยั และ ดา้นการดแูลสุขภาพ ส่วนดา้นทีม่คีะแนนต ่าสุดคอืดา้นเศรษฐกจิ 3.24 
คะแนน ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่2.12 และตารางที ่2.15 

 
แผนภมิูท่ี 2.12  คา่เฉลีย่คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ รายดา้น 9 ดา้น 

คะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขทัง้โดยรวมและรายดา้นย่อย 9 ดา้น มคีวามแตกต่างกนั
ระหว่างพืน้ทีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<.001) โดยพบว่าภาคใตม้คีะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีขุ
รายดา้นสงูกว่าทุกพืน้ทีใ่น 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสมัพนัธภาพ ดา้นบทบาทหน้าที ่ดา้นเศรษฐกจิ 
ดา้นการด าเนินชวีติแบบพอเพยีง และดา้นการพึง่พาตนเอง รองลงมาคอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มคีะแนนรายดา้นสงูสุด 4 ดา้นคอื ดา้นชุมชนร่วมใจ  ดา้นจติวิญญาณ ดา้นการดแูลสุขภาพ 
และดา้นการศกึษา ส าหรบัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฯ นัน้มคีะแนนรายดา้นต ่าทีสุ่ดเกอืบทุกด้าน 
ยกเว้นด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนต ่าที่สุด 
รายละเอยีด ดงัแสดงในตารางที ่2.12 และตารางที ่2.15 
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 จ านวน คา่เฉลีย่ 
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 

1. สมัพนัธภาพ 

ภาคเหนือ 1112 3.7669 .77024 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.8585 .74192 1.00 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.7945 .81260 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.9155 .74049 1.00 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.6184 .74594 1.00 5.00 

รวม 6158 3.7989 .77370 1.00 5.00 

2. บทบาท 

ภาคเหนือ 1112 3.7781 .84900 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.9754 .75305 1.00 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.8621 .82053 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.9911 .73928 1.50 5.00 

 
กรุงเทพมหานคร 794 3.6877 .78640 1.00 5.00 

รวม 6158 3.8704 .80073 1.00 5.00 

3. เศรษฐกจิ 

ภาคเหนือ 1112 3.2480 .85757 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.1685 .80742 1.00 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.2226 .87599 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.4560 .82019 1.00 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.2469 .88421 1.00 5.00 

รวม 6158 3.2459 .85336 1.00 5.00 

4. การดแูล
สขุภาพ 

ภาคเหนือ 1112 3.5647 .57374 1.25 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.5631 .50938 1.50 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.5200 .57054 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.5421 .49080 1.50 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.3848 .52845 1.50 4.75 

รวม 6158 3.5247 .54341 1.00 5.00 
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 จ านวน คา่เฉลีย่ 
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 

5. การด าเนิน
ชวีติแบบ
พอเพยีง 

ภาคเหนือ 1112 3.8147 .72863 1.00 5.00 

ภาคอสีาน 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
กรุงเทพมหานคร 

รวม 

1604 
1864 
784 
794 

6158 

3.8504 
3.8248 
3.9939 
3.6870 
3.8334 

.69137 

.72572 

.65717 

.70608 

.71060 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

6. ชุมชนร่วม
ใจ 

ภาคเหนือ 1112 3.7129 .74908 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.8041 .68822 1.00 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.5701 .79746 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.6843 .76511 1.25 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.3929 .78096 1.00 5.00 

รวม 6158 3.6485 .76648 1.00 5.00 

7. จติวญิญาณ 

ภาคเหนือ 1112 4.1045 .72473 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 4.2026 .64452 1.25 5.00 
ภาคกลาง 1864 4.0889 .69849 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 4.1607 .61976 2.00 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.9355 .70118 1.00 5.00 

รวม 6158 4.1107 .68510 1.00 5.00 

8. การศกึษา 

ภาคเหนือ 1112 3.8687 .77386 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.9838 .67959 1.00 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.8904 .75628 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.9726 .70793 1.25 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.7632 .68892 1.00 5.00 

 รวม 6158 3.9049 .72892 1.00 5.00 
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 จ านวน คา่เฉลีย่ 
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 

9. การพึง่ 
ตนเอง 

ภาคเหนือ 1112 3.7759 .79600 1.00 5.00 
ภาคอสีาน 1604 3.8195 .73818 1.00 5.00 
ภาคกลาง 1864 3.7475 .79473 1.00 5.00 
ภาคใต ้ 784 3.8610 .75786 1.25 5.00 
กรุงเทพมหานคร 794 3.6008 .78992 1.00 5.00 

รวม 6158 3.7669 .77863 1.00 5.00 

10. รวม 9 ดา้น 

ภาคเหนือ 1112 3.7372 .55970 1.42 4.97 
ภาคอสีาน 1604 3.8029 .49975 1.47 4.89 
ภาคกลาง 1864 3.7246 .55537 1.11 4.92 
ภาคใต ้ 784 3.8419 .50840 2.06 4.89 
กรุงเทพมหานคร 794 3.5908 .55517 1.17 4.92 

รวม 6158 3.7449 .54103 1.11 4.97 
 

ตารางท่ี 2.15  จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ  
คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ จ าแนกตามพืน้ที ่

 

และเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนรายด้านระหว่าง  5 พื้นที่  พบว่ามคีวามแตกต่างกัน
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) ดงัแสดงในตารางที ่2.16 
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ANOVA 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. สมัพนัธภาพ 
ระหวา่งกลุ่ม 43.401 4 10.850 18.330 .000 

ภายในกลุ่ม 3642.261 6153 .592   

รวม 3685.662 6157    

2. บทบาท 
ระหวา่งกลุ่ม 65.208 4 16.302 25.835 .000 
ภายในกลุ่ม 3882.504 6153 .631   

รวม 3947.712 6157    

3. เศรษฐกจิ 
ระหวา่งกลุ่ม 45.233 4 11.308 15.677 .000 
ภายในกลุ่ม 4438.416 6153 .721   

รวม 4483.649 6157    

4. การดแูล
สขุภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 19.979 4 4.995 17.091 .000 
ภายในกลุ่ม 1798.144 6153 .292   

รวม 1818.123 6157    
5. การด าเนิน

ชวีติอยา่ง
พอเพยีง 

ระหวา่งกลุ่ม 38.203 4 9.551 19.137 .000 
ภายในกลุ่ม 3070.748 6153 .499   

รวม 3108.951 6157    

6. ชุมชนร่วมใจ 
ระหวา่งกลุ่ม 107.743 4 26.936 47.226 .000 
ภายในกลุ่ม 3509.437 6153 .570   

รวม 3617.179 6157    

7. จติวญิญาณ 
ระหวา่งกลุ่ม 40.824 4 10.206 22.042 .000 
ภายในกลุ่ม 2849.012 6153 .463   

รวม 2889.836 6157    

8. การศกึษา 
ระหวา่งกลุ่ม 31.358 4 7.840 14.888 .000 
ภายในกลุ่ม 3239.988 6153 .527   

รวม 3271.346 6157    

9. การพึง่ตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม 34.090 4 8.522 14.178 .000 
ภายในกลุ่ม 3698.654 6153 .601   

รวม 3732.744 6157    

10. รวม 9 ดา้น 
ระหวา่งกลุ่ม 32.465 4 8.116 28.217 .000 

ภายในกลุ่ม 1769.793 6153 .288   

รวม 1802.257 6157    
 

ตารางท่ี 2.16  เปรยีบเทยีบคะแนนครอบครวัอยูด่มีรีะหวา่งพืน้ที่ 5 พืน้ที ่
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โครงสรา้งครอบครวั 

พิจารณาความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวที่มีองค์ประกอบของสมาชิกครอบครัว
หลากหลาย พบวา่ครอบครวับญุธรรมมคีะแนนสงูสุด เทา่กบั 4.05 คะแนน ในขณะทีก่ลุ่มทีม่ ี
เฉพาะภรรยาและญาติ และกลุ่มที่มเีฉพาะบุตรและญาติ เท่ากบั 3.62 คะแนน และ 3.64 
คะแนน ตามล าดบั ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่2.13 
 

 

แผนภมิูท่ี 2.13  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุจ าแนกตามองคป์ระกอบของสมาชกิครอบครวั 

 

สมดลุเวลาท างานและชีวิตครอบครวั 

สมดลุเวลาท างานและชวีติครอบครวัของครอบครวักลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดับดี เท่ากับ 3.91 คะแนน และพบว่ากลุ่มระยะเริ่มต้น/ไม่มีบุตรมีคะแนนสูงสุด 
เท่ากบั  4.2727 คะแนน ระยะเลี้ยงดูบุตรเลก็มคีะแนนต ่าสุด เท่ากบั 3.7772 คะแนน  เมื่อ
พจิารณาเปรยีบเทยีบคะแนนสมดุลเวลาท างานและชวีติครอบครวัระหว่างระยะพฒันาการ
ครอบครวั 8 ระยะ พบวา่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(F=2.111, p<.05)  ดงั
ตารางที ่2.17 และ ตารางที ่2.18 

 

3.72 3.74 3.77 3.76 3.77
3.62

3.74 3.78

4.05

3.64
3.73 3.71

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1

คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุ
สามแีละภรรยา
สาม ีภรรยาและบุตร
สาม ีภรรยา และญาติ
สาม ีภรรยา บุตร และญาติ
ภรรรยาเดีย่ว
ภรรยา และญาติ
ภรรยา และบุตร
ภรรยา บุตรและญาติ
ครอบครวับุญธรรมและบุตร
บุตร และญาติ
สาม ีและบุตร
อื่นๆ
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สมดุลเวลาท างานและ
ชวีติครอบครวั 

จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 

1. ก่อนแต่ง/ไมม่คีู ่ 115 3.8652 .87188 1.00 5.00 
2. เริม่ตน้/ไมม่บุีตร 33 4.2727 .70811 3.00 5.00 
3. เลีย้งดบุูตรเลก็ 184 3.7772 .83261 1.00 5.00 
4. เลีย้งดบุูตรวยัเรยีน 409 3.9352 .80293 1.50 5.00 
5. เลีย้งดบุูตรวยัรุน่ 373 3.9665 .77915 1.50 5.00 
6. เลีย้งดบุูตรวยัรุน่ 3114 3.9171 .80954 1.00 5.00 
7. วยัชรา 1842 3.9004 .80684 1.00 5.00 
8. วยัชราตอนปลาย 88 3.8807 .77309 2.50 5.00 

รวม 6158 3.9126 .80790 1.00 5.00 
 

ตารางท่ี 2.17  คะแนนสมดุลเวลาท างานและชวีติครอบครวั  
จ าแนกตามระยะพฒันาการครอบครวั 8 ระยะ 

 

ANOVA 
 
สมดุลเวลาท างานและ

ชวีติครอบครวั 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุม่  9.634  7  1.376  2.111  .039  
ภายในกลุม่  4009.026  6150  .652      

รวม 4018.660  6157        
 

ตารางท่ี 2.18  เปรยีบเทยีบคะแนนสมดุลเวลาท างานและชวีติครอบครวัระหวา่ง 
ระยะพฒันาการครอบครวั 8 ระยะ 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสขุของครอบครวั 

ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อความอยู่ดมีีสุขของครอบครวัจากการวิเคราะห์โดยสถิติการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจยัที่สามารถท านายความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติไิดแ้ก่ รายไดค้รอบครวั ระดบัการศกึษา จ านวนบุตร และจ านวนผู้
พกิารในครอบครวั  โดยพบว่าเป็นปัจจยัทีส่่งผลเชงิบวก ยกเวน้จ านวนผูพ้กิารทีม่ผีลเชงิลบ
ต่อความอยูด่มีสีขุของครอบครวั  

แต่เมื่อเพิม่ตวัแปรดา้นความสมดุลเวลาท างานและชวีติครอบครวัเขา้ไปในสมการ 
พบวา่ คะแนนการสมดลุเวลาฯมอีทิธพิลสงูสุด และไมพ่บอทิธพิลของจ านวนผูพ้กิาร  สรปุว่า
ปัจจยัด้านเศรษฐฐานะมผีลต่อความอยู่ดมีีสุขของครอบครวั ครอบครวัที่รายได้สูง ระดบั
การศกึษาสงู จะมแีนวโน้มทีค่ะแนนความอยูด่มีสีขุสงู  

นอกจากนัน้จ านวนบุตรมอีทิธพิลบวกต่อคะแนนความอยู่ดมีสีุขครอบครวัอยู่ดมีสีุข
มากขึน้ ครอบครวัทีม่บีตุรจ านวนมาก จะมคีะแนนความอยูด่มีสีขุสงูตามล าดบั แต่เมือ่จ านวน
บุตรเกนิ 5 คน จะมแีนวโน้มมคีวามอยูด่มีสีุขลดลง และกลุ่มตวัอย่างเพศหญงิรบัรูค้วามอยูด่ี
มสีขุน้อยกวา่ชาย และทีส่ าคญัพบว่ามสีมดลุของเวลาระหวา่งการท างานและชวีติครอบครวัที่
ด ีมผีลทางบวกกบัความอยูด่มีสีขุของครอบครวั โดยรายไดค้รอบครวั ระดบัการศกึษา สมดลุ
เวลาการท างานและชีวิตครอบครัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
ครอบครัวอยู่ดีมีสุขได้ ร้อยละ 19.51F (16, 5054), R2= 0.1976, Adjusted R2= 0.1751) ดัง
แสดงในตารางที ่2.19 

สรุปว่าปัจจยัดา้นเศรษฐฐานะมผีลต่อความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั และครอบครวัที่
มบีตุรจ านวนมาก รวมทัง้มกีารจดัการสมดุลของเวลาระหว่างการท างานและชวีติครอบครวัที่
ด ีมผีลทางบวกกบัความอยูด่มีสีขุของครอบครวั 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนน 
ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ 

Coef. SE t 

ระดบัการศกึษา (กลุม่อา้งองิ ต ่ากวา่ประถมฯ)    
- มธัยมศกึษาและประกาศนียบตัร .524417    .5297543      0.99 
- ปรญิญาตรแีละสงูกวา่ 6.102138    1.142449      5.34** 

รายไดค้รอบครวั (บาท/เดอืน) .0000555    9.99e-06      5.56** 
อายเุมือ่แต่งงาน .0239202      .0491362    0.49 
จ านวนสมาชกิครอบครวั .2393227    .1836892      1.30 
จ านวนรุน่ .2201143    .4673053      0.47 
จ านวนผูส้งูอาย ุ -1.519464       .8824944 -1.72 
มผีูป่้วยตดิเตยีง .5016748       1.818329   0.28 
จ านวนบุตร .7014625       .2124001   3.30* 
จ านวนผูพ้กิาร -1.161824    .7613114     -1.53 
สมดุลเวลาท างานและครอบครวั 9.932882    .3004331     33.06** 
เพศ (กลุม่อา้งองิ -ชาย)    

- หญงิ -1.516924 .6358255 -2.36* 

F (16, 5054) , R2= 0.1976,  Adjusted R2= 0.1751 
* p<.05 และ** p<.01 

ตารางท่ี 2.19  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ 
 

ผลการศึกษาเพ่ิมเติม 

ครอบครวัของรุ่นประชากรตามยคุต่างๆ (generation) 

รุ่นประชากรเป็นการแบ่งรุ่น (generation) ตามรุ่นการเกิดที่มีบริบทของชีวิตใน
ท านองเดยีวกนั และมแีบบแผนการด าเนินชวีติทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ปัจจุบนัมกีารแบ่งกลุ่มยุค
หรอืรุ่นประชากรทีห่ลากหลาย แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 5 กลุ่มประชากร ตามค าจ ากดัความที่
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (2561) ดงัน้ีคอื 1) กลุ่ม Greatergeneration (เกดิปี 
พ.ศ. 2486 หรือปีก่อนหน้า) เป็นกลุ่มคนที่เกิดก่อนและระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2        
2) กลุ่ม Baby boomer (เกดิปี พ.ศ. 2487–2505) เป็นกลุ่มคนทีเ่กดิในช่วงหลงัสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 ซึ่งมอีตัราการเกิดสูงและประชากรส่วนใหญ่เติบโตในภาคเกษตรกรรม  3) กลุ่ม
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Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2506–2520) เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงต่อจากประชากรกลุ่ม 
Baby boomer ประชากรทีเ่กดิในรุ่นน้ีแต่ละปีมจี านวนมากกว่าหน่ึงลา้นคน บางการศกึษาจงึ
เรยีกคนทีเ่กดิในรุ่นน้ีว่า “ประชากรรุ่นเกดิลา้น”  4) กลุ่ม Generation Y (เกดิปี พ.ศ. 2521–
2538) คนกลุม่น้ีเกดิมาในช่วงทีป่ระเทศก าลงัพฒันาและเขา้สูค่วามเป็นเมอืงสงูขึน้ เป็นช่วงที่
มวีวิฒันาการทางเทคโนโลยตี่างๆ ชดัเจน และ 5) ประชากรกลุม่ Generation Z (เกดิตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา) คนกลุ่มน้ีเกิดมาในยุคที่มีความพร้อมและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยอียา่งมากและสามารถตดิต่อสือ่สารไดอ้ยา่งไรพ้รมแดน (สถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, 2559; เสนอ น่ิมเงนิ, 2561) 

 

 
รุ่นการเกิด 
Generation 

คร
อบ

คร
วัอ

ยู่ ดี
มีส

ขุ 
รว

ม 

1) 
สมั

พนั
ธภ

าพ
 

2) 
บท

บา
ทห

น้า
ที่ 

3) 
เศ
รษ

ฐกิ
จ 

4) 
พอ

เพ
ียง

 

4) 
ชมุ

ชน
 

5) 
จิต

วิญ
ญา

ณ
 

6) 
กา

รด
แูล

สขุ
ภา

พ 

7) 
กา

รศึ
กษ

า 

8) 
คว

าม
มัน่

คง
แล

ะ
กา

รพ
ึ่งพ

า 

1. Silent 
Generation 
(n=472) 

 
3.7160 

 
3.7007 

 
3.7489 

 
3.2712 

 
3.7961 

 
3.7436 

 
4.0879 

 
3.5222 

 
3.7781 

 
3.7956 

 
 

2. Baby 
Boomer** 
(n=2,704) 

3.7571 3.7429 3.8387 3.2758 3.8406 3.7217 4.1346 3.5397 3.9049 3.8147 

3. Generation 
X (n=2,159) 

3.7425 3.8632 3.8995 3.2074 3.8305 3.6142 4.1131 3.5109 3.9486 3.7149 

4. Generation 
Y (n=797) 

3.7340 3.9129 3.9737 3.2396 3.8435 3.4696 4.0492 3.5216 3.8708 3.7334 

5. Generation 
Z* (n=26) 

3.5470* 3.6719 3.7885 3.0769 3.7019 3.4808 3.7212 3.2500 3.6250 3.6154 

หมายเหตุ: *ต ่าสดุ   ** สงูสดุ 

ตารางท่ี 2.10  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 
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ผลการศึกษาแสดงว่าครอบครวักลุ่ม Baby Boomer มคีะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุข
โดยรวมสูงที่สุด เท่ากับ 3.7571 คะแนน รองลงมาคือ Gen  X, Gen Y, และ Silent Gen  
โดยกลุ่มรุ่น Gen Z มีคะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสุขต ่าสุด แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(F= 1.640, p>.05) ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่2.14 

 

แผนภมิูท่ี 2.14  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ (รวม) จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ  5 รุน่ 

เมื่อพจิารณารายด้าน 9 ด้าน พบว่า 1) ด้านสมัพนัธภาพ กลุ่ม Gen Y มคีะแนน
สงูสุด และ Gen Z มคีะแนนต ่าสุด  2) ดา้นบทบาทหน้าที ่กลุ่ม Gen Y มคีะแนนสงูสุด และ 
Silent Genมคีะแนนต ่าสุด  3) ดา้นเศรษฐกจิ กลุ่ม Baby Boomer มคีะแนนสงูสุด และ Gen 
Z มคีะแนนต ่าสุด  4) ด้านการด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง กลุ่ม Gen Y มคีะแนน
สูงสุด และ Gen Z มคีะแนนต ่าสุด  5) ดา้นการร่วมใจในชุมชน กลุ่ม Silent Gen มคีะแนน
สงูสุด และ Gen Y มคีะแนนต ่าสุด  6) ดา้นการพฒันาทางจติวญิญาณ กลุ่ม Baby Boomer 
มีคะแนนสูงสุด และ Gen Z มีคะแนนต ่าสุด  7) ด้านการดูแลสุขภาพ ทุกกลุ่มมีคะแนน
ใกลเ้คยีงกนั กลุ่ม Baby Boomer มคีะแนนสงูสุด Gen Z มคีะแนนต ่าสุด  8) ดา้นการศกึษา 
กลุม่ Gen X มคีะแนนสงูสดุ และ Gen Z มคีะแนนต ่าสดุ และทา้ยสดุ 9) ดา้นความรูส้กึมัน่คง
และการพึง่พาตนเอง กลุ่ม Baby Boomer มคีะแนนสูงสุด และ Gen Z มคีะแนนต ่าสุด   
ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2.20 และแผนภูมทิี ่2.15-2.24 

 

Silent Gen, 3.716

Baby Boomer, 
3.7571

Gen X, 3.7425

Gen Y, 3.734

Gen Z , 3.547

3.4 3.45 3.5 3.55 3.6 3.65 3.7 3.75 3.8

คะแนนครอบครวั
อยู่ดมีสีขุ

คะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสขุ (รวม)

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen
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แผนภมิูท่ี 2.15  ความอยูด่มีสีขุรายดา้น 9 ดา้นจ าแนกตาม generation 

 

Generation (รุ่น) ช่วงอาย ุ
Silent Generation มากกวา่ 73 ปี 

Baby Boomer 54 – 72.9 ปี 
Generation X 38 – 53.9 ปี 
Generation Y 18 – 37.9 ปี 
Generation Z ต ่ากวา่ 18 ปี 

หมายเหตุ : อา้งองิจาก ETDA กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ (2561) 

0

1

2

3

4

5
สมัพนัธภาพ

บทบาท

การเงนิ

พอเพยีง

ชุมชนรว่มใจจติวญิญาณ

สขุภาพ

การศกึษา

พึง่พาตนเอง

ความอยูด่มีสีขุรายดา้น 9 ดา้น
Silent Gen Baby Boom Gen X Gen Y Gen Z
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แผนภมิูท่ี 2.16  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นสมัพนัธภาพ” จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 2.17  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นบทบาทหน้าที”่ จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

  

Silent Gen, 3.7007

Baby Boomer, 
3.7429

Gen X, 3.8532

Gen Y, 3.9043

Gen Z , 3.5951

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4

สมัพนัธภ
าพ

1. ด้านสมัพนัธภาพ

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen

Silent Gen, 3.7489

Baby Boomer, 
3.8387

Gen X, 3.8995

Gen Y, 3.9737

Gen Z , 3.7885

3.6 3.65 3.7 3.75 3.8 3.85 3.9 3.95 4

บทบาท
หน้าท่ี

2. ด้านบทบาทหน้าท่ี

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen
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แผนภมิูท่ี 2.18  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นเศรษฐกจิ” จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 2.19  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นการด าเนินชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง”  
จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

Silent Gen, 3.2712

Baby Boomer, 
3.2758

Gen X, 3.2074

Gen Y, 3.2396

Gen Z , 3.0769

2.95 3 3.05 3.1 3.15 3.2 3.25 3.3

เศรษฐกจิ

3. ด้านเศรษฐกิจ

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen

Silent Gen, 3.7961

Baby Boomer, 
3.8406

Gen X, 3.8305
Gen Y, 3.8435

Gen Z , 3.7019

3.6 3.65 3.7 3.75 3.8 3.85 3.9

เศรษฐกิจพอเพียง

4. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen
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แผนภมิูท่ี 2.20  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นความปลอดภยัและรว่มใจชุมชน”  
จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 2.10  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นการพฒันาดา้นจติวญิญาณ” จ าแนกตามรุน่ของ
การเกดิ 5 รุน่ 

 

Silent Gen, 3.7436

Baby Boomer, 
3.7217

Gen X, 3.6042
Gen Y, 3.4696

Gen Z , 3.4808

3.3 3.35 3.4 3.45 3.5 3.55 3.6 3.65 3.7 3.75 3.8

ร่วมใจ
ชุมชน

5. รว่มใจชุมชน

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen

Silent Gen, 4.0879

Baby Boomer, 
4.1346

Gen X, 4.1131

Gen Y, 4.0492

Gen Z , 3.7212

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2

จติ
วญิญาณ

6. พฒันาด้านจิตวิญญาณ

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen
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แผนภมิูท่ี 2.22  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นการดแูลสขุภาพ”  
จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

 

แผนภมิูท่ี 2.23  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นการศกึษา” จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

 

Silent Gen, 3.5222

Baby Boomer, 
3.5397

Gen X, 3.5109

Gen Y, 3.5216

Gen Z , 3.25

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

การดแูล
สขุภาพ

7. ด้านการดแูลสขุภาพ

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen

Silent Gen, 3.7781

Baby Boomer, 
3.9049

Gen X, 3.9486

Gen Y, 3.8708

Gen Z , 3.625

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4

การศกึษา

8. ด้านการศึกษา

Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer Silent Gen
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แผนภมิูท่ี 2.24  คะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุ “ดา้นการพึง่พาตนเอง”  
จ าแนกตามรุน่ของการเกดิ 5 รุน่ 

แสดงใหเ้หน็ว่า กลุม่ครอบครวัวยัรุน่ Gen Z มคีะแนนต า่สดุเกอืบทุกดา้น เป็นกลุม่ที่
ตอ้งการดแูล สนับสนุน และพฒันามติยิ่อยทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิเป็นปัญหาทีพ่บ
ทัว่ไปในทุกกลุ่มรุ่น โดยกลุ่ม Baby Boomer และ Gen X เป็นกลุ่มทีม่คีะแนนรวมครอบครวั
อยูด่มีสีขุสงูสดุ 2 อนัดบัแรก 
 

ผลการวิจัยระยะที่ 3 (สัมภาษณ์เชิงลึกครอบครัวลักษณะเฉพาะ) 

จากการการสมัภาษณ์เชิงลึก การด าเนินการวิจยัใช้เวลา 4 เดอืน ครอบครวัที่มี
ลกัษณะเฉพาะ 94 ครอบครวั ไดแ้ก่ 

1. ครอบครวัผูส้งูอายเุลีย้งหลาน (15 ครอบครวั) 
2. ครอบครวัผูช้ราอยูค่นเดยีว (9  ครอบครวั) 
3. ครอบครวัแมว่ยัรุน่ (18 ครอบครวั) 
4. ครอบครวัผูป่้วยเรือ้รงั(16 ครอบครวั) 
5. ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว (19 ครอบครวั) 
6. ครอบครวัผูพ้กิาร/ตดิเตยีง (20 ครอบครวั) 

Silent Gen, 3.7956

Baby Boomer, 
3.8147

Gen X, 3.7149

Gen Y, 3.7334

Gen Z , 3.6154

3.5 3.55 3.6 3.65 3.7 3.75 3.8 3.85

การ
พึง่พา
ตนเอง

9. ด้านการพึ่งพาตนเอง

Gen Z Gen Y Gen X
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 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปัญหาและความต้องการของครอบครัวเสี่ยงและ
เปราะบางทัว่ประเทศ ในครอบครวัที่ต้องดูแลพิการ ครอบครวัที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
ครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครวัแม่วยัใส ครอบครวัสูงอายุเลี้ยงหลานตามล าพงั และ
ครอบครวัสงูอายตุอ้งพึง่พามลีกัษณะปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลอื ดงัน้ี 

3.1  ครอบครวัผูส้งูอายเุล้ียงหลาน 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของครอบครวัผู้สงูอายเุลีย้งหลาน 

1. ลกัษณะพิเศษของครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
ผู้สูงอายุ 15 ครอบครวั อายุอยู่ในช่วง 60-86 ปี ส่วนใหญ่เป็นยายและมีสถานภาพสมรส
หมา้ย 10 ครอบครวั มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป คา้ขายเลก็ๆน้อยๆ และท านาปลกูผกัขาย รายได้
ของแต่ละครอบครวัมาจากอาชพีของผูส้งูอายุและลกูหลานใหเ้งนิคา่เลีย้งดหูลาน ส่วนใหญ่มี
รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่าย 10 ครอบครวั ส่วนใหญ่เลี้ยงดูหลาน/เหลน 2 คน จ านวน 10 
ครอบครวั ส่วนใหญ่เริม่เลีย้งตัง้แต่หลานเกดิและอยู่ดว้ยกนัจนหลานโต ขณะน้ีหลานอายุอยู่
ในช่วง 1.6-22 ปี ผูส้งูอายุมสีุขภาพแขง็แรงด ี9 คน และมโีรคเรื้อรงั 6 คน เช่น หอบหดื 1 คน 
เบาหวาน 2 คน ความดนัโลหติสงู 4 คน (ตารางที ่3.1-3.2) 

 

ลกัษณะผูใ้ห้ข้อมูล จ านวน รอ้ยละ 
อาย ุ   
 60-70 

71-80 
> 80 

10 
4 
1 

66.67 
26.67 
6.66 

เพศ   
 หญงิ 

ชาย 
14 
1 

96.33 
6.67 

สถานภาพสมรส   
 คู ่

หมา้ย 
5 

10 
33.33 
66.67 

อาชีพ   
 ไมม่ ี

รบัจา้ง 
3 
5 

20.00 
33.33 
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ลกัษณะผูใ้ห้ข้อมูล จ านวน รอ้ยละ 
คา้ขาย 
เกษตรกรรม 

4 
3 

26.67 
20.00 

รายได้ครอบครวั   
 เพยีงพอ 

ไมเ่พยีงพอ 
5 

10 
33.33 
66.67 

ความสมัพนัธก์บัเดก็   
 ยาย/ยายทวด 

ยา่/ยา่ทวด 
ตา 

11 
3 
1 

73.33 
20.00 
6.67 

จ านวนหลานท่ีเล้ียงด ู(คน/ครอบครวั)   
 1 

2 
3 

3 
10 
2 

20.00 
66.67 
13.33 

สมาชิกครอบครวั(คน)   
 2 

3 
4 
5 
6 

2 
6 
4 
2 
1 

13.33 
40.00 
26.67 
13.33 
6.67 

อายหุลาน (ปี) (Range = 1.6 - 22 ปี)   
 1 – 5 

6 – 12 
13 – 18 
19 – 22 

5 
11 
8 
3 

33.33 
73.33 
53.34 
20.00 

ภาวะสขุภาพผูส้งูอาย ุ   
 แขง็แรงด ี

โรคเรือ้รงั (หอบหดื เบาหวาน ไขมนัสงู ความดนั
โลหติสงู) 

9 
6 

60.00 
40.00 

 

ตารางท่ี 3.1  ลกัษณะทางประชากรของผูส้งูอายุและหลาน 
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ล าดบั
ท่ี 

อายุ
(ปี) 

เพศ สถาน 
ภาพ
สมรส 

อาชีพ รายได้ 
(บาท/เดือน) 

ความ 
สมัพนัธ์
กบัเดก็ 

จ านวน
หลาน
(คน) 

สมาชิก
ครอบครวั

(คน) 

อายุ
(หลาน) 

ภาวะ
สขุภาพ 

1 64 หญงิ คู่ รบัจา้งทัว่ไป 
(ลูกส่งเงนิให)้ 

ไม่เพยีงพอ ยาย 2 4 (ตา ยาย 
หลาน) 

15 และ  
10 ปี 

หอบหดื 
ภูมแิพ ้

2 63 หญงิ หมา้ย ขายขา้วกล่อง 
(ลูกส่งเงนิให)้ 

เพยีงพอ ยาย/ทวด 2 3 (ยาย 
หลาน 
เหลน) 

18 ปี 
เหลน 1.6 
ปี 

แขง็แรงด ี

3  หญงิ หมา้ย เกบ็ผกัขาย เพยีงพอ ยาย 1 3 (ยาย ลูก 
หลาน) 

12 ปี แขง็แรงด ี

4 
 

67 หญงิ หมา้ย รบัจา้ง ท าไร ่
(ลูกส่งเงนิให)้ 

ไม่เพยีงพอ ยาย 2 3 (ยาย 
หลาน) 

20 ปี และ 
18 ปี 

แขง็แรงด ี

5 
 

71 หญงิ หมา้ย ท านา รบัจา้ง 
ขายน ้าพรกิ 

ไม่เพยีงพอ ย่า 2 3 (ยาย 
หลาน) 

17 ปี และ 
11 ปี 

แขง็แรงด ี

6 86 หญงิ หมา้ย รบัจา้งทัว่ไป 
(ลูกส่งเงนิให)้ 

ไม่เพยีงพอ ยาย 2 3 (ยาย 
หลาน) 

10 ปี และ  
5 ปี 

ความดนั
โลหติสงู  

7 65 หญงิ คู่ ทอเสื่อ (ลูกส่ง
เงนิให)้ 

ไม่เพยีงพอ ยาย 2 4 (ตา ยาย 
หลาน) 

11 ปี และ  
7 ปี 

แขง็แรงด ี

8 61 หญงิ หมา้ย ท านา รบัจา้ง 
(หลานส่งเงนิให)้ 

ไม่เพยีงพอ ย่า ทวด 2 3 (ยาย 
หลาน 
เหลน) 

8 ปี และ  
4 ปี 

เบาหวาน 

9 77 ชาย คู่ รบัจา้งทัว่ไป 
(หลานส่งเงนิให)้ 

ไม่เพยีงพอ ตา 2 4 (ตา ยาย 
หลาน) 

22 ปี และ 
17 ปี 

แขง็แรงด ี

10 
 

68 หญงิ คู่ ท านา ไม่เพยีงพอ ยาย 2 5 (ยาย ตา 
ลูกสาว 
หลาน) 

5 ปี และ  
1.5 ปี 

เบาหวาน 
ความดนั 
ไขมนัสงู 

11 73 หญงิ หมา้ย รบัจา้งท าไร่ เพยีงพอ ย่า 1 2 (ย่า 
หลาน) 

13 ปี 
(พกิาร) 

แขง็แรงด ี

12 72 หญงิ หมา้ย เลีย้งหลาน เพยีงพอ ยาย 1 2 (ยาย 
หลาน) 

12 ปี ความดนั
โลหติสงู 

13 60 หญงิ หมา้ย ขายของตาม
ตลาด 

ไม่เพยีงพอ ยาย 3 5 (ยาย ตา
ทวด หลาน 
เหลน) 

10 และ  
13 ปี 

ความดนั
โลหติสงู 

14 64 หญงิ คู่ ไม่มงีาน ไม่เพยีงพอ ยาย 2 4 (ยาย ตา  
หลาน) 

6 และ 17 
ปี 

แขง็แรงด ี

15 67 หญงิ หมา้ย ไม่ท างาน เพยีงพอ ยายทวด 3 6 (ยาย ป้า 
ลุง หลาน 
เหลน) 

21 ปี แขง็แรงด ี

 

ตารางท่ี 3.2  ลกัษณะครอบครวัผูส้งูอายุเลีย้งหลาน 
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2. การใช้ชีวิตครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุเลี้ยงตัง้แต่หลาน
ยงัเป็นทารก เช่น ตัง้แต่เกดิ อายุ 1-6 เดอืน 1-2 ปี บางครอบครวัเลีย้งเมื่อหลานโตแลว้ เช่น 
3-8 ปี และเลี้ยงจนหลานโตเรยีนจบ ท างานและยงัอาศยัอยู่ดว้ยกนั ผูสู้งอายุท าหน้าทีเ่ป็น
มารดาบดิาแทนบดิามารดาจรงิที่ตายไป แยกทางกนั เจบ็ป่วยทางจติ ทอดทิ้งลูก หรอืไป
ท างานต่างจงัหวดั/ต่างประเทศและฝากลกูไวใ้หย้าย/ตา หรอืยา่/ปู่ เลีย้งแทน หลายครอบครวั
ผูส้งูอายเุป็นหว่งวา่บดิามารดาจรงิจะดแูลหลานไดไ้ม่ดเีพราะตอ้งท างานเป็นกะตอ้งเอาหลาน
ไปฝากใหเ้พือ่นขา้งบา้นเลีย้ง ทีอ่ยูค่บัแคบ สงสารหลาน กลวัหลานไดร้บัอนัตราย จงึอาสารบั
หลานมาเลีย้ง 

ผู้สูงอายุให้การดูแลหลานทุกเรื่องทัง้ในภาวะสุขภาพดแีละเจบ็ป่วย ส่งเสรมิการ
เจรญิเตบิโต พฒันาการ สง่เสยีใหเ้รยีนหนังสอื บางครอบครวับดิามารดาจรงิส่งเงนิค่าเลีย้งดู
หลาน แต่บางครอบครวัไม่ส่งเสยี ท าใหผู้ส้งูอายุเหล่าน้ีมชีวีติทีล่ าบาก รูส้กึเหน่ือย รูส้กึเป็น
ภาระ เพราะอายุมากแลว้ สุขภาพไม่ค่อยด ีต้องดูแลหลานและต้องท างานดว้ย บางครัง้ใน
ตอนทีล่ าบาก เช่น ไมม่เีงนิใชจ้า่ยและเจบ็ป่วย กจ็ะคดิวา่วยัน้ีแลว้ควรจะสบายแลว้ไมน่่าตอ้ง
มาเลีย้งหลาน บางครอบครวัมญีาตชิ่วยเลีย้งหลาน ช่วยดแูลยามเจบ็ป่วย อยู่เป็นเพื่อนเมื่อ
ผูส้งูอายตุอ้งอกไปท าธรุะนอกบา้นหรอืไปรว่มกจิกรรมชุมชน  

การเลีย้งเดก็ในปัจจุบนัแตกต่างจากการเลีย้งลกูในอดตี เช่น ตอนหลานเป็นทารกก็
ไมค่อ่ยไดน้อนหลบัเพราะตอ้งชงนมผสมและป้อนนมใหห้ลาน และดแูลเมือ่หลานเจบ็ป่วย ไม่
เหมอืนสมยัก่อนใหล้กูกนินมแม่ ถงึแมจ้ะมผีา้ออ้มส าเรจ็รปูทีไ่ม่ตอ้งเปลีย่นบ่อยแต่กต็้องซื้อ
แพง เมื่อหลานโตขึน้มชี่องว่างระหว่างวยั ตามหลานไม่ทนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยแีละสงัคมวฒันธรรม ปัจจุบนัมสีิง่ล่อใจมากขึน้ มอีาหารและขนมแปลกใหมซ่ึง่เดก็
ชอบทานท าใหห้ลานไมอ่ยากทานอาหารทีบ่า้น เหลา่น้ีจงึตอ้งมคีา่ครองชพีสงูขึน้ ตอ้งท างาน
หนัก ชวีติล าบากในช่วงบัน้ปลาย  

อยา่งไรกต็ามผูส้งูอายุทีเ่ลีย้งหลานหลายครอบครวัมคีวามเชื่อว่าการเลีย้งหลานเป็น
ความรบัผดิชอบที่จะต้องดูแลหลานซึ่งเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนัให้ด ีมคีวามเต็มใจ มี
ความภาคภูมใิจทีห่ลานเรยีกตายายว่า “พ่อ-แม่” ถอืว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้ลูกตนเอง 
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เป็นการส่งเสรมิสนับสนุนใหล้กูไดส้รา้งฐานะทางเศรษฐกจิครอบครวั บางครอบครวัผูส้งูอายุ
รูส้กึวา่การเลีย้งหลานสามารถช่วยคลายเหงาในชวีติสงูวยัได ้ 

3. ความสุขและความทุกข์ของครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ในภาพรวม
ครอบครวัผูส้งูอายุเลีย้งหลานมคีวามสุขมากกว่าความทุกข ์ถงึแมจ้ะมคีวามยากล าบากบา้ง
ในช่วงหลานเล็กๆ ที่ต้องท างานหาเลี้ยงชีพและต้องเลี้ยงดูหลานในช่วงบัน้ปลายชีวิตที่
สขุภาพไมค่อ่ยด ีแต่พอโตขึน้หลานไดช้่วยท างานและดแูลผูส้งูอายตุอบแทนบุญคุณ อยา่งไร
กต็ามการมโีอกาสไดเ้ลีย้งหลานเป็นความสขุของครอบครวั ดงัค าพดูของยายอาย ุ72 ปี 

“.....หลานคนน้ีเป็นความสุขของเราค่ะ...เขาเป็นเดก็ดแีบบเน้ีย 
คอืเขาไม่ท าใหเ้ราเดอืดรอ้น......คนอืน่มองว่าเราแก่แลว้ยงัตอ้ง
มานัง่เลีย้งหลานอยูอ่ยา่งเนีย ....เรากม็องคดิว่าเออเราสบายเรา
มีกินมีอยู่ของเรา ไม่ได้เป็นหน้ีใครเราไม่ได้เดือดร้อนใคร มี
หรอืไมม่คีนอืน่เขากไ็มรู่ไ้ง เรากเ็ขา้ใจตรงน้ีใช่ป่ะ”  

ยายอายุ 65 ปี เล่าว่า “....เพราะอยู่ดอียูฮ่ ัน่ละ ลกูเตา้กะบ่ไดต้่อ
ว่าหยงั เรากเ็ลี้ยงของเราไป เขากะอยู่ของเขาไป เขามาเขากะ
ใหเ้งนิ พนั สองพนั คัน่บซ่ื้อกบัเขา่ มนักะอยูไ่ดโ้ดนจงัซหิมด ละ
กะกนิเงนิผูเ้ฒ่าไปกะอยู่ไปเรือ่ยๆ บ่ป่านได๋ดอก......จงัได่ละ ซุ
มื้อน้ีกอ็ยู่ดสี าบายอยู่เด ้คนัเขามาอยู่น ากนักะย่านเขาบ่มอียู่มี
กิน กะอยากให้มนัไปอยู่น าพ่อแม่เขานัน่ละ แต่ว่ามนับ่ไปอยู่
ดอก” 

ยายอายุ 67 ปี เล่าดว้ยความภาคภูมใิจว่า “...พอมนัโตพอช่วย
ท ากนิ เรากฝึ็กมนัท าทุกอย่าง ฝึกท างาน การบา้นอะไรไป ฝึก
มนัมาแต่น้อย กช็่วยตวัเองไดบ้า้ง กส็บายไป..” 

ทีส่ าคญัอกีประเดน็หน่ึงทีท่ าใหค้รอบครวัมคีวามสุขคอื การเงนิ
ใชจ้า่ยในครอบครวั ดงัค าอธบิายของผูส้งูอายุเลีย้งหลานว่า “....
มเีงนิใชจ้่าย ซื้ออาหาร ซื้อขา้วของเครือ่งใช.้.. มเีงนิใหห้ลานไป
โรงเรยีน...มรีายไดพ้อใช้ในแต่ละเดอืน..” (ยายอายุ 64 ปี, 63 
และ 72 ปี) 
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นอกจากน้ีผู้สูงอายุอธิบายความสุขของครอบครัวว่าอยู่ที่ความคิดของสมาชิก
ครอบครวัไมต่อ้งเปรยีบเทยีบกบัครอบครวัอื่น   ดงัค าพดูของยายอาย ุ72 ปี 

“..... เราก็พอกินแบบทีเ่รามอียู่เนีย่ พอกินทีเ่รามอียู่อะ เราๆ 
อย่าไปคดิว่าคนเขามเีงนิเขาสบายกว่าไม่ใช่เราต้องไปมองคน
ทีว่่าเขาจนกว่าเรา เขากย็งัอยู่ไดเ้รากต็อ้งอยู่ได ้กค็ดิอย่างน้ีมนั
กม็กี าลงัใจนะ เราไปมองคนรวยไม่ไดเ้ราตอ้งมองคนจนกว่าเรา
ทีว่า่ฐานะเขาแยก่วา่เราอยา่งเน้ีย เขาไมม่รีายไดอ้ะไร...” 

ส่วนความทุกข์ของครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน เป็นความรู้สึกยากล าบาก
เน่ืองจากผูส้งูอายมุสีขุภาพไม่ดตีอ้งเลีย้งหลานตอ้งท างานเลีย้งครอบครวั ตอ้งดแูลเมือ่หลาน
เจบ็ป่วย รายได้ไม่เพยีงพอกับรายจ่าย ต้องประหยดัอย่างมาก และไปไหนมาไม่สะดวก 
ส่งผลใหผู้ส้งูอายุรูส้กึทุกขใ์จ ดงัตวัอย่างค าบอกเล่าของผูส้งูอายุเกีย่วกบัความยากล าบากใน
การด าเนินชวีติ เช่น 

 

“.....ล าบากอยา่งเวลาทีเ่ราตอ้งไปไหนแบบรบีๆน้ี เราตอ้งตืน่แต่
เชา้ ตอ้งท ากบัขา้วไวใ้หห้ลานก่อนถงึจะไปได ้อย่างถา้จะไปหา
หมอทีล่ าปาง เราตอ้งลุกตัง้แต่ต ี4 ตอ้งท ากบัขา้วใส่ตูก้บัขา้วไว้
ให้หลาน บอกท ากับข้าวไว้ให้ล่ะนะ ยายจะดักรถไปล าปาง 
(ยายอาย ุ71 ปี) 

“.......เฮดสาดคอืเก่า หลานน้อยใสอ่ ูกวย มาแหยส่าด แลว้กะใส่
ขนมยืน่ให.้......เลี้ยง 2 คน กะอยู่น ากนัฮัน่ละ กวนกนัอยู่จงัซัน่
.......คนเลก็กไ็กวเปล ต าสาดไปดว้ย คนโตกว็ิง่เล่นแถวนัน้.... ” 
(ยายอาย ุ 61 ปี) 

“...หนักใจตอนทีไ่ม่มเีงนิ อย่างวนัพรุ่งน้ีหลานกูจะเอาทีไ่หนไป
โรงเรยีน ตอ้งหาใหไ้ด ้จะหาทีไ่หนกไ็มม่ ีอยา่งเคา้จา้งทีไ่หนเรา
ก็ไป วนั 250 บาทก็อยู่ได้กีว่นัล่ะถ้าให้หลานไปโรงเรยีน  (ย่า
อาย ุ71 ปี)  
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“....กะยมื ธกส. กะเป็นหน้ีไวน้ัน่ละ.....อยากใหซ้อยเหลอื แต่บม่ี
ไผ่ซอยกะตอ้งไดย้มื ....กะภาระเลี้ยงนีแ่ล่ว แลว้กะค่าอยู่ค่ากนิ
........มนักะบ่พอปันได๋ กะพอถูๆ ไถๆ ไปนิละ...ต าสาด เลี้ยง
หลานไป (ยา่ทวดอาย ุ61 ปี) 

“....ยายกป็ระหยดัไว ้ประหยดัเอา กนิน้อย ...บอกใหห้ลาน อยา่
กนิมากนะ เราไม่มเีงนิ สงสารพ่อแม่บา้ง ไม่ไดอ้ยู่ ท าแต่งานทัง้
วนัทัง้คืน บอกหลานอย่างน้ี มนัก็เชือ่ วนัหนึง่ก็กินวนัละ 10 
บาท” (ยายอาย ุ 67 ปี) 

บางครอบครวัมเีงนิพอใชแ้ต่ละเดอืนเน่ืองจากมบีา้นเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งเช่าบา้น 
ได้รบัเงนิเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลอืจากลูกหลานและจากการท างาน ดงัค าอธบิายของ
ผูส้งูอายดุงัน้ี 

“....ไม่มปัีญหาการกนิอยู่ เพราะว่าของมนัมอียู่ในทอ้งทุ่งนาอยู่
แลว้ มคี่าน ้ าค่าไฟทีต่้องจ่าย ค่าน ้ าค่าไฟถ้าเราไม่ท างานก็ขาด 
เดีย๋วมาตดัไฟ... ไปรบัจา้งท าไร่จบัผกัจบัอะไรอย่างเน้ีย จบังาน
เบาๆ อ่ะ ฉันก็ไป สองสามเดือนฉันยงัได้ 2-3 พนั เงินเดือน
คนชราอ่ะ 700 บาทและของหลานอกี 800 บาท (เงนิคนพกิาร) 
และกล็กูใหพ้นัหนึง่ สง่มาใหอ้กีพนัหนึง่ ..... (ยา่อาย ุ73 ปี) 

“.......แลว้มเีงนิผูสู้งอายุด้วย 700 และบตัรคนจนอีก 300 รวม
แล้วเดือนประมาณ 5,000 บาท ....รายได้จากการเลี้ยงเด็ก 
เดอืนละ 3 พนักว่า ลูกคนอืน่ๆ ใหบ้า้ง เดอืนละ 1 พนั...” (ยาย
อาย ุ72 ปี) 

ครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลานส่วนใหญ่มปัีญหาด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้จะได้รบัเงิน
เลี้ยงชีพผู้สูงอายุและท างาน แต่ลูกหลานไม่ช่วยเหลอืด้านการเงนิ รายได้ไม่เพยีงพอกับ
รายจา่ย ตวัอยา่งค าบอกเลา่เกีย่วกบัความล าบากในดา้นการเงนิดงัน้ี 
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“.....เงนิไม่พอกินพอใช้ ไม่พอจะให้หลานไปโรงเรยีน รบัจ้าง
ล้างจานให้เพื่อนข้างบ้านวนัละ 200 บาท (ยายอายุ 64 ปี)....
ตอนทีล่กูบ่ส่งเงนิมาให่ อยากไปรบัจา้งกะบ่มคีนเอาไห่ มนักะมี
ทอนัน่ละก็คือค่าใช้จ่ายไม่พอ เราต้องท างานหาเงินมาเลี้ยง
หลาน เรากเ็หนือ่ย (ยายายอาย ุ71 ปี)........ล าบากเรือ่งการเงนิ
การทอง ตอ้งไดเ้ดอืนนึง 7,000 ยงัพอใช ้ (ยายอายุ 61 ปี).......
พ่อแม่กไ็ม่ค่อยมเีงนิส่งมาให ้เป็นเดอืน 2 เดอืน  เงนิกข็าดเขนิ 
(ยายอาย ุ86 ปี)....บไ่ดส้ง่เงนิมาให ้มแีต่มาสเีอาขา้วไปกนิ (ยาย
อาย ุ65 ปี)” 

 

4. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัการเป็นครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ผลกระทบมี
ทัง้ทางบวกและทางลบต่อผูส้งูอาย ุซึง่ผลกระทบทางบวกมดีงัน้ี 

 รู้สึกภาคภมิูใจ ทีไ่ดแ้บ่งเบาภาระของสมาชกิครอบครวัและหลานสามารถ
ช่วยแบง่เบาภาระผูส้งูอายุได ้การเลีย้งหลานช่วยคลายความเหงาได ้และมคีวามสุข
ระดบัปานกลาง ดงัค าบอกเลา่ของผูส้งูอายดุงัน้ี 

“........เออ มนัก็มคีวามสุขในของมนัไม่อย่างงัน้ก็เหงาซิมกีนั
สองคนไม่รูจ้ะคุยกบัใคร อารมณ์ดกีค็ุย.......ท าอะไรใชใ้หไ้ปเอา
อะไรใช้ได้ทุกอย่าง ไอ้คนเลก็อ่ะนะ รู้ทุกอย่าง......... ตอนน้ีมี
ความสุขปานกลาง เนือ่งจากเงนิยงัไม่พอใช้ ทีจ่ะจุนเจอืหลาน
.....” (ยาย ยา่ อาย ุ68, 72 และ 73 ปี) 

“....เอาไปเอามากะแมนความยาย จังแข่วนี ่10 ปี 8 ปี แข่ว
น ้ านมยงับ่ออกเมิด ยายบ่ให้กินท๊อฟฟี่ บดัซุมเขาเลี้ยง แข่ว
แหว่งเบิด เขาบ่เถียงดอกเรือ่งเลี้ยงนี ่พ่อแม่เขาพูได๋กะดาย 
หลานไมถ่ามถงึพ่อเลย เรยีกตากบัยายว่า พอ่แม.่....” (ยายอายุ 
65 ปี)  
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ส่วนผลกระทบทางลบพบว่า การเลี้ยงหลานมผีลต่อภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ  
การขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม มคีวามเครียดความวิตกกังวล รู้สกึเป็นภาระ  
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 ภาวะสขุภาพ การเลีย้งหลานท าใหผู้ส้งูอายปุวดหลงั เหน่ือยลา้ พกัผอ่นไม่
เพยีงพอ ผูส้งูอายเุลา่วา่  

“....มนักะเมือ่ย ยายเป็นความดนัสงู ปวดหลงั ตอ้งอุม้เคา้ เดีย๋ว
กะลกุขึน้มาเอานมใหก้นิ......นอนไม่พอ ดกึๆลกุขึน้มา ชงนมให้
กนิ เดีย๋วกะไห่ ตอนน้อยๆเนาะ..... ดกึๆนอนเอานมใหก้นิ พอ
ไปเซิบ บ่ไดใ้ส่แพมเพสิ เยีย่วแลว้กะไห่ กต็้องลุกขึ้นมาเปลีย่น
ผา้อกี...... กย็าก อดึหลบั อดึนอน มนัไห่กะตอ้งลกุน ากนั ชนิชา 
อยูม่าจนเดีย๋วนี ่เป็นธรรมดา ชนิชา  (ยายอาย ุ86 ปี)   

 การขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม เน่ืองจากไปไหนอย่างที่
ตอ้งการไมไ่ดเ้พราะเป็นหว่งหลาน ดงัค าบอกเลา่ของผูส้งูอายดุงัน้ี  

“....ยายก็ไปไหนไม่ได้ เหมอืนกบัติดคุกอ่ะ จะไปทีไ่หนก็ต้อง
ห่วงหลาน ถ้าแม่เคา้อยู่ เรากไ็ปได้.....ไม่ไดช้่วยงานสงัคม....
ไมไ่ดไ้ปวดัเพราะตอ้งเลี้ยงหลาน แต่ใสบ่าตรทุกวนั... (ยายอายุ 
71 ปีและยายทวด อาย ุ63 ปี) 

“.......กย็าก อดึหลบั อดึนอน มนัไห่กะต้องลุกน ากนั ชินชา อยู่
มาจนเดีย๋วนี ่เป็นธรรมดาชนิชา.......คนัลกูบ่อยู่ดมีแีฮง ยายกะ
บไ่ดน้อน ....” (ยายอาย ุ65 ปี) 

“.....แต่ก่อนเคยช่วยงานในชุมชนเป็นอสส. กรรมการชุมชน พอ
มเีหลนกไ็มไ่ดท้ า ตอ้งเลีย้งหลาน.......” (ยายอาย ุ67 ปี) 
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 ความเครียด/ความวิตกกงัวล ผูส้งูอายุทีเ่ลีย้งหลานมคีวามเครยีดความ
วติกกงัวลว่าหลานจะเจบ็ป่วย เป็นห่วงว่าหลานจะเรยีนไม่จบและไม่มงีานท า กลวั
หลานวยัรุน่ตัง้ครรภ์ก่อนเรยีนจบ ดงัค าบอกเลา่ขา้งลา่งน้ี 

ยายอายุ 68 ปี เล่าว่า “....กเ็ครยีดเหมอืนกนัแหละพอนัน้หาย
โมโหกเ็ครยีด ทหีนึง่ บางทกีอ็เึขาเลีย้งดกูนัไดก้ช็ัง่เขา เราจะไป
ยุ่งอะไรชวีติเขาบอกเขาแล้วเขาไม่เชือ่ไม่ฟังอ่ะ....ก็ไม่รู้จะท า
ไงอ่ะ ปลอ่ยเขาไป ....ตอนเน้ียไมเ่ป็นปัญหาใหม่ๆ  คดิปัญหามนั
เครยีดและขาเดนิไมค่่อยจะไหวดว้ย น ้าหนักตวัเรามนัเยอะอะ....” 

“......เป็นห่วงว่าหลานจะไม่จบ ม.3 เพราะเขาสมองทบึ .....กลวั
จะไม่มงีานท า ช่วยตวัเองไม่ได ้พ่อแม่ไม่มเีหมอืนคนอืน่ มนัไม่
ทนัคน มนัไม่ทนัคน ใครชวนกูไปนะเป็นอย่างนัน้น่ะ ชวนกูไป 
มนัๆ ไม่ฉลาดอ่ะ เพือ่นฝูงชวนไปมนัก็ไปเพือ่นฝูงนัน่มนัได้ 
หา้มมนัไดเ้หรอ กลวัถ้าเกดิมนัพากนัไปให้ผูช้ายเขา .......นัน่
แหละอย่างทีฉ่ันพูดอยู่เนีย่แหละ เป็นสาวแลว้ มรีอบเดอืนแล้ว 
กลวักเ็หน็ๆ อยู่อย่างเงี้ย เหน็เขาท าทอ้งมนัมอี่ะ กก็ลวัมนัทอ้ง
ดว้ย....” (ยา่อาย ุ73 ปี) 

“....กงัวลใจ หรอืห่วงหลานเรือ่งเรยีนนะ กพ็ูดว่าบอกเขาว่าถ้า
โตมากจ็ะใหพ้อ่เขาสง่เรยีนอะไรอย่างเน้ียแต่เราจะไปกูอ้ะไรเขา
ไม่ได้แล้ว...ถ้าไม่ได้เรยีนเขาก็ล าบากก็คิดแบบเน้ีย นอนคิด
อยูอ่ะ....(ยายอาย ุ72 ปี)....” 

“...เครยีดมา เมือ่หลานป่วย....กงัวลกลวัไม่มีเงินค่าเทอมให้
หลาน...”(ยายอาย ุ64 และ 60 ปี) 

 ความเป็นภาระ ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุรูส้กึเป็นภาระเกี่ยวกบัการหาเงนิให้
หลานเรยีนหนังสอื ดงัตวัอยา่งค าบอกเลา่ของผูส้งูอายุดงัน้ี 
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ยา่อาย ุ73 ปี เลา่วา่ “.....เป็นภาระเรือ่งเรยีนเนีย่แหละ นอกจาก
เรือ่งอืน่ไม่ไดเ้ป็นภาระ เพราะว่าฉันไม่ไดท้ าไร่ ตืน่เชา้มาหากนิ
ขา้ถา้ใครเรยีกฉันกไ็ป กนิอยู่ 2 คนภาระอะไรไม่มมีากหรอก 2 
คนยงัไงกไ็ด ้ตืน่กนิมอีะไรกนิกก็นิกนัไปจะไปโรงเรยีนกไ็ป ฉัน
กม็งีานท ากไ็ปท างาน เยน็กก็ลบั เขาบ่ายหน่อยฉันกลบัไปถึง
ก่อนเหน็มา่มา อามา่ดใีจเรยีกใหญ่ มอียูแ่คน่ัน้แหละ...” 

ยายอาย ุ60 และ 67 ปี เลา่วา่ “..... เป็นภาระทีส่ลดัไมอ่อก.....มี
ความจ าเป็นตอ้งเลีย้ง หลานเรา เหลนเรา เกดิมาแลว้กต็อ้งเลี้ยง 
ถ้าเราไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยง.....เราไม่ทิ้งกนั......รูส้กึเหนือ่ย
มากไม่เคยฝากเพือ่นบา้น ไม่สรา้งภาระ ไม่ยุ่งกบัใคร เลี้ยงกนั
ในบา้น....” 

ส่วนท่ี 2  ผลการศึกษาครอบครวัผู้สงูอายเุลีย้งหลาน 

1. องคป์ระกอบของครอบครวัอยู่ดีมีสุขของครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน 
ผูส้งูอายุทีเ่ลีย้งหลานอธบิายความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัว่าตอ้งมอีงคป์ระกอบดงัน้ี สมาชกิ
ครอบครวัมสีมัพนัธภาพทีด่ ีสมาชกิเขา้ใจกนัรกัใครป่รองดองกนั ไมท่ะเลาะกนั เชื่อฟังซึง่กนั
และกนั ไดอ้ยู่กนัพรอ้มหน้า สมาชกิมคีวามรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที ่ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่ง
กนัและกนั มคีวามเป็นอยูส่บาย ไดเ้ขา้วดัสวดมนตท์ าสมาธ ิและสขุภาพแขง็แรงไมเ่จบ็ป่วย 

 

 สัมพันธภาพในครอบครัว  สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี เ ป็ น
องคป์ระกอบส าคญัของความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัผูส้งูอายุเลีย้งหลาน ผูส้งูอายุมี
ความสุขทีห่ลานแสดงออกถงึความรกัความห่วงใยกนั สนิทกบัผูสู้งอายุ ช่วยเหลอื
ซึ่งกนัและกนั ช่วยแบ่งเบาภาระของผูสู้งอายุ หลานท าตามค าสัง่สอนของผูสู้งอายุ 
พดูคยุกนั ปรกึษาหารอืกนั ดงัค าบอกเลา่ของผูส้งูอาย ุ 

“.......มนักร็กั รกัยาย เวลามนัมามนักม็ากอดมาหอม ....อย่าง
เวลาเคา้โทรมา ยายๆท าอะไรอยู่ ยายอยู่กบัใคร กนิขา้วหรอืยัง 
อยา่งงัน้ อยา่งงี.้..” (ยายอาย ุ67 ปี) 
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“....เรากร็กัมนัเนอะ อยู่ดว้ยกนัมานานแลว้ ถ้าจู่ๆ เอามาเลี้ยง 
มนักไ็มม่คีวามสมัพนัธก์นัน่ะ มนัผกูพนักนั” (ยา่อาย ุ71 ปี) 

“.......ช่วยปัดเฮอืน ยายลา้งน ้ าด ีเข าลา้งน ้ าเสยี นอนกบัยายนี ่
ละเนาะ ซิไปนอนกบัพ่อแม่จงัได๋......ยาย หลาน แยกเตยีง แต่
ยงันอนหอ้งเดยีวกนัอยู่ กนิขา้วดว้ยกนัทุกมื้อ 3 เทือ่พุ่นแล่ว...” 
(ยายอาย ุ65 ปี) 

“......สนิทกนั เพราะเลีย้งตัง้แต่เลก็แลว้ เลีย้งตัง้แต่คนโต ตอน
แรกพอ่แมเ่คา้ไมเ่ลกิกนัเนอะ (ยา่อาย ุ71 ปี) 

“......กอดพุนึง อกีพนึูงกะอยากใหก้อด........นอนน ากนัสามคน 
ยายนอนกลาง กลางมงุ แยกกนับไ่ด…้..” (ยา่ทวดอาย ุ61 ปี) 

“.....บางวนักอ็ยู่ตลาดวนัๆกเ็ถยีงทะเลาะกบัหลานมัง่ เออทัง้ 2 
คนเลย ส่วนใหญ่นอนกบัยาย หายไปกเ็งยีบไปพอเวลาอารมณ์
ดมีากอดมาอะไร กป็ลื้มใจหายเหนือ่ยหายอะไร บางทเีขาเรยีก
ตาเขาเรยีกพ่อนะ เรากม็าคดิอกีทเีกดิมาเป็นคนมนักด็แีล้วมนั
ไมม่พีอ่นะมแีต่แมน่ะ เขากเ็ลน่รา่เรงิเขาแหละ ก าลงัซนเลยตอน
เน้ีย...” (ยายอาย ุ68 ปี) 

บางครอบครวัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัไม่ด ีโดยเฉพาะสมัพนัธภาพ
ระหว่างผูสู้งอายุทีเ่ลี้ยงหลานกบับดิามารดาของหลาน มคีวามรูส้กึห่างเหนิ ไม่มา
เยีย่มเลยหรอืมาเยีย่มปีละครัง้หรอืมาเยีย่มเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ ไม่ส่งเงนิค่า
เลี้ยงดูลูกหรือไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย และทะเลาะกัน ส่งผลต่อสมัพนัธภาพไม่ดี
ระหวา่งบดิามารดากบัเดก็ดว้ย ดงัค าบอกเลา่ของผูส้งูอายตุ่อไปนี้  

“.....ลกูเขาบค่่อยมาหา ลกูชายนัน่ เขาบค่อ่ยมา เคา้ไปอยู่หลาย
ปี.......เค้าไม่นอนกับพ่อแม่ นอนแต่กับยาย นอนกับยายนี ่
ละเนาะ ซไิปนอนกบัพอ่แมจ่งัได๋ (ยายอาย ุ60 ปี) 
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“.....นอนน าเรานีแ่ลว่ ผูท้ีเ่วา้นีก่ะยงับไ่ปหาฮอดแม นอนน าแมบ่
คุม้คนืนัน่นะ....ไปเฮอืนเขา ตอนเขาเอาลูกเขาไป กะยงัลกัคนื
มาหายา ลุกดกึ ลกัมาดกึ......ซุมอยู่นี ่บ่ให้เขาบายละ คนัมา
ใหม่ๆ มนับ่ใหพ้่อแม่มนับาย จกัแม่นเขาฮกัหรอืไม่ฮกัเขาบ่ได้
เลีย้ง ...หลานนีม่นับไ่ปอยู่ดอกน าพอ่น าแมม่นั...” (ยายอาย ุ65 ปี) 

 การได้อยู่กนัพร้อมหน้าของสมาชิกครอบครวั ท าใหส้มาชกิครอบครวั
ได้พูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน ปรบัทุกข์ด้วยกัน สมาชิกมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าทีค่รอบครวั สามารถช่วยเหลอืพึง่พาซึ่งกนัและกนั ดงัค าอธบิายของ
ผูส้งูอายตุ่อไปนี้ 

“......ความสขุมนักเ็วลาเขามาทมีนักม็คีวามสขุสบาย......เขาอยู่
กนัพรอ้มหน้าพรอ้มตา (ยายอายุ 68 ปี).....มคีวามสุข ทีท่ าให้
หลานสบายใจ มขีา้วกนิ มเีงนิไปโรงเรยีน (ยายอาย ุ64 ปี) 

“......พอมนัโตพอช่วยท ากนิ เรากฝึ็กมนัท าทุกอย่าง ฝึกท างาน 
การบา้นอะไรไป ฝึกมนัมาแต่น้อย กช็่วยตวัเองไดบ้า้ง กส็บาย
ไปหน่อยนึง....” (ยายอาย ุ65 ปี) 

“......เพราะอยูด่อียูฮ่ ัน่ละ ลกูเตา้กะบไ่ดต้่อวา่หยงั เรากเ็ลีย้งของ
เราไป เขากะอยู่ของเขาไป เขามาเขากะใหเ้งนิ พนั สองพนั คัน่
บ่ซื้อกบัเข่า มนักะอยู่ไดโ้ดนจงัซหิมด ละกะกนิเงนิผูเ้ฒ่าไป กะ
อยูไ่ปเรือ่ยๆ บป่่านได๋ดอก.....จงัไดล่ะ ซุมือ้น้ีกอ็ยูด่สี าบายอยู่เด ้
คนัเขามาอยู่น ากนักะย่านเขาบ่มอียู่มกีนิ กะอยากใหม้นัไปอยู่
น าพอ่แมเ่ขานัน่ละ แต่วา่มนับไ่ปอยูด่อก...” (ยายอาย ุ65 ปี) 

“.....คนในบ้านปรองดองรกัใคร่ สามีดี รบัผิดชอบครอบครวั 
ช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัตามอตัภาพ    ‘ไมน่ าเรือ่งภายนอกเขา้บา้น’ 
ปรบัทุกข์-สุขกบัคนในบ้าน…...หลานกลบัมาดูแลเราบ้าง....” 
(ยายอาย ุ67 และ 60 ปี) 
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 การไม่ทะเลาะกนัในครอบครวั ผูส้อูายอุธบิายวา่การทีห่ลานรกัยาย รกั
พอ่แม ่พีน้่อง มคีวามเขา้ใจกนัระหวา่งสมาชกิครอบครวั สมาชกิฟังซึง่กนัและกนั ไม่
ทะเลาะกนั หลานเชื่อฟังท าตามค าสอนของย่ายาย ไม่มปีากเสยีงหรอืทะเลาะกนั 
ไวว้างใจกนั ใหเ้กยีรตกินั สิง่เหล่าน้ีช่วยใหค้รอบครวัอยู่ดมีสีุข ดังตวัอย่างค าบอก
เลา่ดงัน้ี 

ยายอายุ 63 ปี “.....ความเขา้ใจกนั อยู่ดว้ยกนัแลว้สบายใจ .....
เราว่าอะไรมนั มนัก็ไม่เถียง บอกมนั มนัก็ท าๆๆๆ ไม่ดื้อ ....
เวลาจะไปท างานกลุ่มกับเพือ่นน่ะ มนัก็ต้องบอก ‘ยาย จะไป
ท างานกบัเพือ่นนะ ท างานกลุ่มเดีย๋วกม็า’ มนัไปชัว่โมงหนึง่มนั
กม็าละ่....” 

ยายอายุ 67 ปี “.....เพราะเฮารกัลูกรกัหลาน ยายกะบ่รูล้ะเนาะ 
ประมาณ 10 คะแนน กะมคีวามสุขอยู่ ส าบายอยู่ บ่ไดผ้ดิบ่ได้
เถยีงกนั หลานเชือ่ฟังด.ี..”  

“.......หลาน เหลน ไม่ดื้อ มคีวามสุข เชือ่ฟังเลี้ยงหลานแบบมี
เหตุผล...........มคีวามสุขเพราะ เขา (หลาน) เป็นเดก็ดแีบบเน้ีย 
คอืเขาไมท่ าใหเ้ราเดอืดรอ้น...” (ยายอาย ุ60 และ 72 ปี) 

 การไม่เจบ็ป่วยของสมาชิกครอบครวัการทีส่มาชกิมสีขุภาพแขง็แรงได้
ท างาน หาเงนิเลี้ยงครอบครวัไดเ้ตม็ศกัยภาพ ท าใหไ้ม่ต้องกงัวลเกี่ยวกบัการดูแล
รกัษา ไม่ต้องการการดูแลเป็นพเิศษ ผูสู้งอายุสามารถท างานไดเ้ตม็ที ่จงึเป็นส่วน
หน่ึงของการอยูด่มีสีขุของครอบครวั ดงัค าบอกเลา่ของยา่อาย ุ60 และ 71 ปี  

“...สขุภาพรา่งกายแขง็แรง..ไมม่กีารเจบ็ไขไ้ดป่้วย กอ็ยูด่มีสีขุ...” 

2. ปัจจยัท่ีท าให้ครอบครวัผู้สงูอายเุลีย้งหลานมีความอยู่ดีมีสขุ ผูส้งูอายสุ่วน
ใหญ่เน้นเกีย่วกบัการมเีงนิใชจ้่ายในครอบครวั การไดม้โีอกาสเลีย้งหลาน มญีาตมิาช่วยดแูล
หลาน นอกจากน้ีความอยู่ดมีสีุขยงัขึน้อยู่กบัวธิคีดิของสมาชกิครอบครวั ดงัตวัอย่างค าบอก
เลา่ของผูส้งูอายดุงัน้ี  
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 การมีรายได้สมดลุกบัรายจ่าย สว่นใหญ่ครอบครวัผูส้งูอายเุลีย้งหลานมี
รายไดไ้มเ่พยีงพอกบัรายจ่าย จงึเน้นวา่รายไดเ้ป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการอยู่ดมีี
สขุ ดงัค าอธบิายขา้งลา่งน้ี 

“.......มเีงนิใชจ้่าย ซื้ออาหาร ซื้อขา้วของเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน มี
เงินให้หลานไปโรงเรียนมีเงินเลี้ยงหลาน ส่งเสียให้หลานได้
เรยีนหนังสอื.......มรีายไดพ้อใชใ้นแต่ละเดอืน ไม่เป็นหน้ีสนิ.....
ไปไหนมาไหนไดส้ะดวก...” (ยายอาย ุ64, 63, 60 และ 72 ปี) 

“......ครอบครวัทีม่เีงนิใชใ้นครอบครวั มเีงนิมาช่วยเหลอืจุนเจอื
ครอบครวั...คนเราถ้ามเีงนิมนัก็มคีวามสุข เพราะมนัไม่มเีงนิ
เลยไมม่คีวามสขุอ่ะ...” (ยา่ ยายอาย ุ71 และ 73 ปี) 

 การได้มีโอกาสเลีย้งหลาน ไดช้่วยเหลอืแบง่เบาภาระลกูหลาน ไดอ้บรม
สัง่สอนหลานตามที่อยากให้เกิดขึ้นในครอบครวั จงึเป็นความภาคภูมใิจที่ได้ช่วย
เลีย้งหลานและอมรมบ่มนิสยัหลาน นอกจากน้ีการเลีย้งหลานท าใหม้เีพื่อน ไม่รูส้กึ
เหงาหรอืวา้เหวใ่นชวีติ 

“...กว็่ามนีะ หลานคนน้ีเป็นความสุขของเราค่ะ... เขาเป็นเดก็ดี
แบบเน้ีย คอืเขาไม่ท าใหเ้ราเดอืดรอ้น คนอืน่มองว่าเราแก่แล้ว
ยงัต้องมานัง่เลี้ยงหลานอยู่อย่างเน้ีย ....เรากม็องคดิว่าเออเรา
สบายเรามกีนิมอียู่ของเรา ไม่ไดเ้ป็นหน้ีใครเราไม่ไดเ้ดอืดรอ้น
ใคร มีหรือไม่มีคนอืน่เขาก็ไม่รู้ไง เราก็เข้าใจตรงน้ีใช่ป่ะ....” 
(ยายอาย ุ72 ปี) 

“......รูส้กึมคีวามทุกขม์คีวามสุขน้อยทีสุ่ด กค็อืว่าอดมนักค็อือด 
ไม่มมีนักไ็ม่มอีย่างเน้ีย ช่วงทีเ่ราไม่มเีงนิ ไม่มใีครจา้งเลี้ยงเดก็
...” (ยายอาย ุ72 ปี) 
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 วิธีคิดเก่ียวกบัความพอเพียง เป็นการคดิหรอืมุมองทีพ่อเพยีงโดยไม่
เปรยีบเทยีบกบัคนทีด่กีว่าหรอืด้อยกว่าเพยีงแต่ยอมรบัในสิง่เกดิขึ้นกบัครอบครวั 
หรอืพอใจกบัสิง่ทีม่อียูข่องครอบครวั ดงัค าอธบิายของยายอาย ุ72 ปี ดงัน้ี  

“........เรากพ็อกนิแบบทีเ่รามอียู่เนีย่ พอกนิทีเ่รามอียู่อะ เราๆ 
อย่าไปคดิว่าคนเขามเีงนิเขาสบายกว่าไม่ใช่ เราต้องไปมองคน
ทีว่่าเขาจนกว่าเรา เขากย็งัอยู่ไดเ้รากต็อ้งอยู่ได ้กค็ดิอย่างน้ีมนั
กม็กี าลงัใจนะ เราไปมองคนรวยไม่ไดเ้ราตอ้งมองคนจนกว่าเรา
ทีว่า่ฐานะเขาแยก่วา่เราอยา่งเน้ีย เขาไมม่รีายไดอ้ะไร....” 

3. ความต้องการบริการสนับสนุนทางสงัคมของครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยง
หลานทุกครอบครวัตอ้งการไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลดา้นการเงนิ เรยีนฟร ีตอ้งการ
ทุนการศกึษาส าหรบัหลาน ตอ้งการการช่วยเหลอืเกีย่วกบัการเลีย้งดเูดก็ การช่วยเหลอืจาก
ญาติใกล้ชิด การช่วยเหลอืจากเพื่อนบ้าน และการบรกิารดูแลสุขภาพ ครอบครวัผู้สูงอายุ
เลีย้งหลานมคีวามตอ้งการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ด้านการเงินจากรฐับาล เพื่อช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายค่าน ้า ค่าไฟ ค่าเลีย้งดู
หลาน ดงัความตอ้งการเหลา่น้ี 

“....กอ็ยากใหช้่วยเหลอืช่วยเงนิช่วยทอง ช่วยเรือ่งค่าใชจ้่าย....
อดอยาก 600 บาทกไ็มพ่อ เพราะรายจา่ยมนัเยอะ (ยายอาย ุ67 
ปี) 

“.....ต้องการเงนิให้ช่วยเหลอืเป็นเดอืนๆ ก็ยงัด ีเผือ่เราท าไม่
ไหวไง นีแ่หละกไ็ม่ค่อยจะไหวแลว้นะเนีย่ปีเน้ีย....อยากให้มา
ช่วยเงินมาเลี้ยงดูเรามัง่......ถ้าหากได้เงินมาก็ช่วยให้หลาน
เรยีน เขาจะอยูไ่ง เรากแ็ก่แลว้อ่ะ....ตอ้งการเงนิ อาชพีไมต่อ้ง..” 
(ยา่อาย ุ73 ปี) 
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“.....อยากให้รฐับาลมาดูแลมใีช้มกีินเนีย่ มเีงนิส่งลูกหลานให้
เรยีนใหจ้บแคน่ัน้แหละ พอใชไ้ดแ้ละ ถา้เป็นไปไดน่้ะ .....” (ยาย
อาย ุ68 ปี) 

“....ถ้ารัฐบาลทีเ่ค้าช่วยได้ ก็อยากให้ช่วยเหมือนกัน ช่วย
การศกึษาของเดก็...ทีเ่รยีนการอาชพีน้ีไม่ไดเ้รยีนฟรแีลว้ เสยี
ค่าเทอมล่ะ แล้วก็วนันึงถ้าท ากิจกรรมน้ีบางทีก็ร้อย สองร้อย 
บางทถีา้ยายไมม่กีไ็ปหาป้ามนั ป้ามนักช็่วย...” (ยา่อาย ุ71 ปี) 

 ด้านทุนการศึกษา ผู้สูงอายุต้องการให้มีทุนการศึกษาเพื่อช่วยค่าเล่า
เรียน ค่าเสื้อผ้า ค่ารถรบั-ส่งเดินทางไปโรงเรียน ดงัความต้องการของผู้สูงอายุ
ต่อไปนี้  

“...อยากให้ช่วยเรือ่งเรียน เด็กน้อย เราไม่ค่อยมีอีหยัง จน 
เสือ้ผา้กไ็มค่อ่ยม ีเฮากะดาย เรือ่งคา่เล่าเรยีน คา่เลา่เรยีน (ยาย
อายุ 86 ปี).... กงัวลใจเรือ่งเรยีนนะ ค่ากนิค่ารถ กพ็ูดว่าบอก
เขาว่าถา้โตมากจ็ะใหพ้่อเขาส่งเรยีนอะไรอยา่งเน้ีย แต่เราจะไป
กูอ้ะไรเขาไมไ่ดแ้ลว้...” (ยายอาย ุ72 ปี) 

 ด้านการเรียนฟรี ผู้สูงอายุต้องการให้รฐับาลจัดการศึกษาฟรีแก่เด็ก
นักเรยีนหรอืรฐับาลรบัผดิชอบในเรื่องการศกึษาทัง้ภาคบงัคบัและอุดมศกึษา ดงัค า
ขอของยายอาย ุ72 ปี ดงัน้ี  

“...... อยากใหไ้ดเ้รยีนฟรไีดป้ะ เพราะตอนเน้ียอายยุายกแ็ก่แลว้
เนอะ....... ถา้ไม่ฟรกีเ็สยีดอกเบี้ยน้อยพอไดส้่งหน่อย.....อยาก
ใหช้่วยเรือ่งการศึกษาของหลานใหม้ากทีสุ่ด อยากใหไ้ดเ้รยีน
ฟรไีดป้ะ ถา้ไมฟ่รกีเ็สยีดอกเบีย้น้อย....” 

 ด้านการเลี้ยงดูหลาน ผูสู้งอายุต้องการใหม้กีารช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการ
ดแูลหลานเพื่อส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ และตอ้งการใหญ้าติ
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ช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระในการดแูลหลานในช่วงทีเ่จบ็ป่วยหรอืช่วงทีผู่ส้งูอายุตอ้งอก
ไปท ากจิกรรมนอกบา้น ความตอ้งการญาตชิ่วยแบง่เบาภาระดงัน้ี 

ย่าทวดอายุ 61 ปี เล่าว่า “...ผู้เลี้ยงหลานกะรบัภาระหนัก....
อยากใหม้าด ูยามเจบ็ยามเป็น..” 

ยายอายุ 68 ปี บอกว่า “....เป็นห่วงหลาน 2 คนอ่ะ...... ถา้ไม่มี
ยายกับตาซักคนอ่ะใครจะดูแล แม่ก็ไม่ค่อยสนใจซักเท่าไหร่
ใช่ม่ะ  เพราะว่า น้อยใจกับแฟนเขาไง . . . . .มันก็มีปัญหา
ระหองระแหงกนัอยูน่ะ..” 

ยา่อาย ุ73 ปี เลา่วา่ “....ทกุวนัเน้ียอยูบ่า้นกบัหลาน 2 คน แลว้ก็
ลกูกอ็ยู่ในระแวกกม็าดแูลมาช่วยเหลอือยู่.......บางทเีขาไปโต๊ะ
มา เขาเอากบัเขา้โต๊ะมากเ็อามาใหแ้มเ่ขากนิ..”  

 ด้านชุมชนหรือเพ่ือนบ้าน ผู้สูงอายุต้องการการช่วยเหลือจากชุมชน
หรอืเพือ่นบา้นดา้นการแบง่ปันอาหารและการพึง่พา ดงัค าบอกเลา่ต่อไปนี้ 

ยายอายุ 68 ปี เล่าว่า “... คนในชุมชนเข้าใจ ไม่มีปัญหา 
ช่วยเหลอืกนัด ีเพราะรู้จกักนัหมด เช่น อสม. ไปเยีย่มบ้าน มี
ของมาฝาก ใหง้านท า....” 

 “..มชีาวบา้นช่วยการช่วยงาน มอีะไรเคา้กม็า แต่ช่วยเลี้ยงหลาน
ไมไ่ดช้่วย และกไ็มม่น่ีะช่วยเรือ่งเงนิทอง..” 

ย่าอายุ 73 ปี เล่าว่า “...กพ็อมผีกัมหีญา้มขีองกนิ เขากใ็หม้านะ 
เขาใหน้ะ บางทเีขากซ็ื้อหมมูาใหม้ัง่.... เขาคดิว่าเราแก่แลว้ ยงั
เลีย้งหลานพกิาร เขากใ็หก้นิ...” 

 การบริการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต้องการการบริการดูแล
สุขภาพที่บ้าน เช่น การมเีจ้าหน้าที่ทางสุขภาพเยี่ยมและให้การดูแลรกัษาที่บ้าน 
ถงึแมว้่าปัจจุบนัมบีรกิารสุขภาพทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ซึ่งใกลบ้า้นอยู่
แล้วแต่บางครัง้เจ็บป่วยและมีหลานยงัเล็กก็ออกไปรบัการรักษาที่สถานบริการ
สขุภาพไมไ่ด ้
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4. ภาพรวมระดบัความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ผูส้งูอายุ
มีความสุขระดับปานกลางและค่อนข้างมากผู้สูงอายุให้คะแนนความอยู่ดีมีสุข 5-7 จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน เน่ืองจากผูส้งูอายเุชื่อว่าเป็นโอกาสดทีีไ่ดเ้ลีย้งหลาน มเีพือ่นไมเ่หงา
ในยามชรา รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหลาน ส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพใน
ครอบครวัด ีสมาชกิครอบครวัไม่ค่อยทะเลาะกนั และหลานกเ็ชื่อฟังค าสัง่สอนของผูสู้งอายุ 
ส่วนที่ความอยู่ดมีีสุขไม่สูงมาก อาจเป็นเพราะว่ามปัีญหาด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ผูส้งูอายเุอง และมภีาระทีต่อ้งเลีย้งหลานท าใหไ้ปท ากจิกรรมตามความตอ้งการไมไ่ด้ 
 
3.2 ครอบครวัผูส้งูอายพุึ่งพาผูอ่ื้น 

ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมลูทัว่ไปของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

1. ข้อมูลทัว่ไปของครอบครวัผู้สูงอายุพ่ึงพาผู้อ่ืน จากการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้สูงอายุ 15 ครอบครวั ส่วนใหญ่ครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น เป็นเพศหญิงจ านวน 9 
ครอบครวัและเป็นเพศชายจ านวน 6 ครอบครวั  อายขุองผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นอยู่ในช่วง 71-90 ปี  
อายุสงูสุด 90 ปี อายุต ่าสุด 62 ปี อายุเฉลีย่ = 79.2 ปีมสีถานภาพสมรสหมา้ย 10 ครอบครวั 
รายไดค้รอบครวัพบว่า 14 ครอบครวัมรีายไดเ้พยีงพอต่อการใชช้วีติ  และมเีพยีง 1 ครอบครวั
ประกอบอาชีพรบัจ้างทัว่ไปรายได้วนัละ 100-500 บาท  แหล่งรายได้หลกัของครอบครวั
ผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นทัง้หมด อันดบั 1 มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-800 บาทต่อเดือน  
อนัดบั 2 ม ี8ครอบครวัทีล่กูและหลานใหเ้งนิใชจ้า่ย 500-2,000 บาทต่อเดอืน อนัดบั 3 แหลง่
รายไดห้ลกัของครอบครวัผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นม ี4 ครอบครวัทีม่รีายไดจ้ากเบีย้ยงัชพีคนพกิาร
800 บาทต่อเดือนเดือนส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย 14 ครอบครัว มีเพียง 1 
ครอบครวัที่มรีายได้ไม่เพยีงพอ  ขนาดของครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นพบว่า มสีมาชิก
จ านวน 2-3 คนม ี8 ครอบครวั รองลงมาคอื ผูส้งูอายอุยูค่นเดยีวม ี3 ครอบครวั   

 

ภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นพบว่า ทัง้ 15 ครอบครวัมโีรคประจ าตวัทัง้ 15 
คน และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อแต่เป็นเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้แก่ โรคความดนั
โลหติสูง เบาหวาน กระดูกพรุน โรคหวัใจ โรคเก๊า 8 คน เป็นโรคเสน้เลอืดฝอย (ตบี/แตก)    
3 คน และป่วยดว้ยโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ (ปอด/เหน่ือย/หอบ) 2 คนและโรคกลา้มเน้ือ
อ่อนแรง (แขนขาอ่อนแรง) 2 คน  ภาวะการเจบ็ป่วยจงึส่งผลใหค้รอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น 
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พบว่า ม ี9 ครอบครวัเป็นกลุ่มตดิบา้น (B) สามารถช่วยเหลอืตนเองไดบ้า้ง (กนิขา้ว/อาบน ้า/
พาไปหาหมอ/ดูแลเรื่องอาหาร) รองลงมา ม ี4 ครอบครวัเป็นกลุ่มติดสงัคม (A) สามารถ
ช่วยเหลอืตนเองได้มกีิจกรรมทางสงัคม  ใช้ชีวตินอกบ้านได้ เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
โรงเรยีนผูส้งูอายุ และมเีพยีง 2 ครอบครวัเป็นกลุ่มตดิเตยีง (C) ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้
(นอนตดิเตยีง/ควบคมุการขบัถ่ายไมไ่ด ้ครอบครวัผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่น ผูด้แูล พบวา่ ครอบครวั
ผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น 2 ใน 3 จ านวน 11 ครอบครวัมผีูด้แูลคอื สาม/ีภรรยา/น้อง/ลูกสาว/ลูกชาย/
หลาน ฯลฯ และมเีพยีง 4 ครอบครวัทีเ่ป็นกลุม่ A ทีไ่มต่อ้งมผีูด้แูล (ตารางที ่3.3-3.4) 

 

 ลกัษณะผูใ้ห้ข้อมลู จ านวน(15) ร้อยละ 
เพศ   
 หญงิ 

ชาย 
9 
6 

60.00 
40.00 

อาย ุ(อายสุงูสดุ  90  ปี อายตุ า่สดุ 62 ปี อายเุฉล่ีย = 79.2 ปี)   
 60-70 ปี 

71-80 ปี 
> 80  ปี 

1 
7 
7 

6.66 
46.67 
46.67 

สถานภาพสมรส 
โสด 

 
2 

 
13.33 

 คู ่
หมา้ย 

4 
9 

26.67 
60.00 

รายได้ครอบครวั   
 เพยีงพอ 

ไม่เพยีงพอ 
14 
1 

93.33 
6.67 

แหล่งท่ีมาของรายได้   
 เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ(600–800บาท/เดอืน) 

เบีย้ยงัชพีคนพกิาร (800 บาท/เดอืน) 
บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั (300 บาท/เดอืน) 
อสม.(600 บาท/เดอืน) 
ลกูและหลานใหเ้งนิใชจ้่าย (500–2,000บาท/เดอืน) 
ประกอบอาชพี(รบัจา้ง)รายไดว้นัละ 100–500บาท 
หมายเหตุ ผูส้งูอาย ุ1 คน อาจมรีายไดม้ากกวา่ 1 
ช่องทาง 

15 
4 
1 
2 
8 
1 

100.00 
26.67 
6.67 
13.33 
53.33 
6.67 
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 ลกัษณะผูใ้ห้ข้อมลู จ านวน(15) ร้อยละ 
ขนาดของครอบครวั(คน)   
 อยูค่นเดยีว 

2 – 3 
4 – 5 
6คนขึน้ไป 

3 
8 
2 
2 

20.00 
53.33 
13.33 
13.33 

ภาวะสขุภาพผู้สงูอาย ุ   
 โรคเสน้เลอืดฝอย(ตบี/แตก) 

โรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ (ปอด/เหนื่อย/หอบ) 
โรคกลา้มเนื้อออ่นแรง(แขนขาออ่นแรง) 
โรคความดนั เบาหวาน กระดกูพรุน โรคหวัใจ โรคเก๊า 

3 
2 
2 
8 

20.00 
13.33 
13.33 
53.33 

ภาวะพ่ึงพาผู้อ่ืน   
 สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้

สามารถช่วยเหลอืตนเองไดบ้า้ง(กนิขา้ว/อาบน ้า/พา
ไปหาหมอ/ดแูลเรือ่งอาหาร) 
ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได(้นอนตดิเตยีง/ควบคมุ
การขบัถ่ายไม่ได)้ 

4 
9 
 
2 

26.67 
60.00 

 
13.33 

ผู้ดแูล 
 

 
ไม่มผีูด้แูล 
มผีูด้แูล(สาม/ีภรรยา/น้อง/ลกู/หลานฯ) 

 
4 
11 

 
26.67 
73.33 

 

ตารางท่ี 3.3  ลกัษณะทัว่ไปของครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น 
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ล าดบั
ท่ี 

อายุ 
(ปี) 

เพศ 
สถาน
ภาพ
สมรส 

แหล่งท่ีมา
ของรายได้/

เดือน 

สมาชิก
ครอบครวั 

ภาวะ
สุขภาพ 

ภาวะพึ่งพิง ผู้ดแูล 

1 81 ชาย หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- อสม. 600 
บาท 
 

5 คน (สาม ี
ภรรยา ลูก
สาว 2 คน 
ปู่ ) 
 

โรคเสน้
เลอืดฝอย
ตีบ 

- เดนิไม่ได้ ต้องมคีนพา
ไปห้องน ้า จดัเตรยีม
อาหารและยาไวใ้ห้ 
- ช่วยเหลือตวัเองได้บา้ง 
เช่น กนิขา้ว อาบน ้า ฯลฯ 

ลกูชาย 

2 90 ชาย สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- ลูกสาวส่งให้ 

7 คน (พ่อ 
แม่ ลูก) 

โรคเสน้
เลอืดฝอย
ในสมอง
แตก 

นอนตดิเตียงไม่สามารถ
ดูแลตวัเองได้ ควบคุมการ
ขบัถ่ายไม่ได้ 

ลกูสาว 

3 80 หญงิ สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- ลูกสาวส่งให้ 

7 คน (พ่อ 
แม่ ลูก) 
 

โรคเกี่ยวกบั
ทางเดนิ
หายใจ มี
อาการ
เหนื่อยหอบ 

ต้องมคีนพาไปหาหมอ
เพื่อรบัยาพ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ลกูสาว 

4 
 

81 หญงิ สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 

- ลูกสาวส่งให้
อาทติยล์ะ 
2,000 บาท 

3 คน (สาม ี
ภรรยา และ
หลาน) 

โรค
กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง 
ท่อนล่างไม่
สามารถ
เดนิได้ แต่
ท่อนบน
แขนมแีรง 

นัง่ตดิเตียง สามารถพลิก
ตวัได้ ลุกนัง่เองได้ กนิ
ขา้วเองได้ ตามองเหน็ 
พูดรูเ้รื่อง ความจ าด ีแต่มี
อาการหูตงึ 

สาม ี

5 
 

81 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
 

3 คน (แม่ 
ลูก) 

ความดนั 
เบาหวาน 
ต้องกนิยา
ทุกวนั 

ไม่สามารถช่วยเหลอื
ตวัเองได้ ต้องมคีนคอย
ประคอง ไม่ค่อยได้
ออกไปไหนมาไหน ต้อง
ใส่แพมเพสิ 

ลกูสาว
และลกู
ชาย 

6 62 ชาย โสด - เบี้ยผู้สูงอายุ 
600 บาท 
- เบี้ยคน
พกิาร 800 
บาท 

2 คน (พี ่
น้อง) 
 

เป็นผู้พกิาร
แขนขาอ่อน
แรง  

สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได้บา้ง  
ดูแลเรื่องอาหารและยา 

น้องสาว 
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ล าดบั
ท่ี 

อายุ 
(ปี) 

เพศ 
สถาน
ภาพ
สมรส 

แหล่งท่ีมา
ของรายได้/

เดือน 

สมาชิก
ครอบครวั 

ภาวะ
สุขภาพ 

ภาวะพึ่งพิง ผู้ดแูล 

7 72 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
700 บาท 
- เกบ็ขวดขาย 
2-3 เดอืน 
500 บาท 

5 คน (ยาย 
ลูก หลาน) 

เบาหวาน 
ความดนั 
ภูมแิพแ้น่น
หน้าอกมนั
หายใจไม่
ออก ไขมนั 

ช่วยเหลือตวัเองได้  ไมม่ ี

8 72 ชาย สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 
700 บาท 
 

2 คน (สาม ี
ภรรยา) 
 

อมัพฤกษ์ 
โรคปอดไอ
เวลาเดนิ
ต้องใชไ้ม้
พยุงเดนิ 

ช่วยเหลือตวัเองได้บา้ง 
ต้องดูแลในเรื่องอาหาร
และการพาไปหาหมอ 

ภรรยา 

9 78 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
700 บาท 

2 คน (พี่
น้อง) 

โรคเก๊า และ
ความดนัไป
หาหมอที่
อนามยัให้
ยามากนิ 
เดอืนละครัง้ 

ช่วยเหลือตนเองได้ ไมม่ ี

10 
 

89 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- ลูกส่งเงนิให้
ใชจ้่าย 

2 คน (แม่ 
ลูก) 

เบาหวาน 
กระดูกพรุน 
เคลื่อนไหว
ไม่ได้ 

ต้องมคีนช่วยพยุง กนิ
อาหารเองได้ พูดไม่รูเ้รื่อง 
มอีาการหลงๆลมืๆบา้ง 

ลกูสาว 

11 87 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- ลูกชายส่ง
เงนิมาให้ 

3 คน (ยาย
หลาน) 
 

เบาหวาน 
ความดนั 
โรคหวัใจ 

ช่วยเหลือตวัเองได้  
ช่วยเหลือเรื่องอาหารและ
พาไปหาหมอ 

หลาน 

12 75 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
700 บาท 

2 คน (แม่ 
ลูก) 

เบาหวาน 
ความดนั 
และโรคเก๊า 
ต้องกนิยา
ต่อเนื่อง 
สามารถ
เดนิได้ แต่มี

ช่วยเหลือตวัเองได้บา้ง 
ดูแลเรื่องอาหาร 

ลกูสาว 
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ล าดบั
ท่ี 

อายุ 
(ปี) 

เพศ 
สถาน
ภาพ
สมรส 

แหล่งท่ีมา
ของรายได้/

เดือน 

สมาชิก
ครอบครวั 

ภาวะ
สุขภาพ 

ภาวะพึ่งพิง ผู้ดแูล 

ปัญหาเรื่อง
หูรูดไม่ด ี
ท าให้อัน้
ปัสสาวะ
ไม่ได้ 

13 72 ชาย โสด - เบี้ยผู้สูงอายุ 
700 บาท 

1 คน 
 

โรคเบาหวาน 
ความดนั
โลหติ 

สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได้ 

ไมม่ ี

14 80 หญงิ หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- ลูกชายส่งให้
ใชเ้ดอืนละ 
1,000-2,000 
บาท 

1 คน 
 

ความดนั
โลหติ  

ช่วยเหลือตนเองได้ ไมม่ ี

15 89 ชาย หมา้ย - เบี้ยผู้สูงอายุ 
800 บาท 
- อสม. 600 
บาท 

1 คน สายตาไม่ด ี
เจบ็ออดๆ
แอดๆ เมื่อ
ปลายปีที่
แล้วเป็น
เสน้เลอืด
ตีบ
เฉียบพลนั 
ความดนั 
โรค
กระเพาะ 

ช่วยเหลือตนเองได้ 
ลูกสาวมาพาไปหาหมอ 

ลกูสาว 

ตารางท่ี 3.4  ลกัษณะครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น 
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2. ลกัษณะพิเศษของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

 การทีค่รอบครวัต้องดูแลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผู้อื่นนัน้ ครอบครวับางครอบครวั
มองวา่เป็นเรือ่งปกต ิไมไ่ดม้ลีกัษณะต่างจากครอบครวัอื่น เพราะลกูทุกคนถอืเป็นหน้าทีต่อ้ง
ดแูลพอ่แมข่องตนเมือ่พอ่แมแ่ก่ชรา มคีวามสขุทีไ่ดด้แูลพ่อแม่ทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุท าใหค้รอบครวั
มลีกูหลานมาเยีย่มบ่อยๆ สมาชกิครอบครวัไม่เหงา บางครอบครวักใ็ชช้วีติเรื่อยๆ ไม่ไดค้ดิ
อะไรไม่เครยีด ไม่ยุ่งเรื่องของชาวบา้นใชช้วีติแบบตวัใครตวัมนั ขณะทีบ่างครอบครวัมองว่า 
ครอบครวัของตนแตกต่างกบัครอบครวัทัว่ไปในบางเรือ่ง เช่น การประกอบอาชพีและการเงนิ  
เพราะต้องการเวลามาดูแลผู้สูงอายุ จงึต้องออกจากงาน ไม่สามารถท างานได้ ท าให้ไม่มี
รายได ้ ขณะเดยีวกนักม็รีายจา่ยทีเ่พิม่ขึน้ จงึเกดิความเครยีด รูส้กึเหน่ือย ไม่มเีวลาพกัผอ่น 
ตอ้งดแูลผูส้งูอายุอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถไปไหนไดเ้ลย หรอืถา้ใครจะไปท าธุระทีไ่หน ตอ้ง
มคีนมาผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไป เป็นตน้   

“แมจ่ะขีบ้น่ และพอ่จะดือ้ เวลาใสแ่พมเพสิแลว้ชอบดงึออก ท า
ใหล้กูหงุดหงดิ ท าใหพ้ดูจาไม่ดใีสพ่อ่กบัแม่” (รายที ่2 
ภาคเหนือ สมัภาษณ์วนัที ่25 พฤศจกิายน 2560 สถานที ่รพ.
สต.บา้นศรหีมวดเกลา้ ต าบลชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง) 

3. การใช้ชีวิตของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

ผลการศึกษา พบว่า ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่นมชี่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 72-90 ปี (มี
สถานะ คอื ปู่ /ตา/ยาย/พอ่/แม/่ลงุและผูส้งูอายุทีอ่ยู่คนเดยีวตามล าพงั) อาศยัอยูก่บัคูส่มรสซึ่ง
เป็นสามหีรอืภรรยา ลกู หลาน  

ผูดู้แลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึ่งพาผู้อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นลูก/หลาน จะมคีวามรกั ความ
ผกูพนักบัผูส้งูอาย ุคดิวา่การดแูลผูส้งูอายุเป็นการท าหน้าทีข่องลกูทีต่อ้งตอบแทนพระคุณพ่อ
แม่ มคีวามสุขทีไ่ดด้แูล ซึ่งบางพืน้ที่กจ็ะมทีมีสุขภาพมาเยีย่มเยยีน ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามรูใ้น
การดแูลผูส้งูอาย ุ(หมออนามยั/อสม.) 

สาเหตุทีผู่ส้งูอายทุีต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่น มาจาก   
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 (1)  ภาวะการเจบ็ป่วยทางด้านร่างกาย : ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะเจบ็ป่วยบางรายไม่
สามารถดแูลตวัเองได ้มลีกัษณะนอนตดิเตยีง แขนขาไมม่แีรง(นัง่รถเขน็) พดูไมค่อ่ยได ้ตอ้ง
ใหอ้าหารทางสายยาง เป็นตน้  

“ป่วยเป็นโรคเสน้เลอืดฝอยในสมองแตก ท าใหน้อนตดิเตยีง ไป
ไหนมาไหนไม่ได้ ไม่สามารถ ดูแลตัวเองได้เลย ” (รายที่ 2 
ภาคเหนือ สมัภาษณ์วนัที ่25 พฤศจกิายน 2560 สถานที ่รพ.
สต.บา้นศรหีมวดเกลา้ ต าบลชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง) 

“ป่วย แขน ขา (ซ้าย) ไม่มแีรง พูดไม่ค่อยได ้อาบน ้ าเองไม่ได้ 
ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง” (รายที ่4 ภาคใต ้สมัภาษณ์วนัที ่13 
มกราคม 2561 สถานที ่รพสต.คอหงษ์ จ.ขลา) 

“อาบน ้ าถูสบู่เองได ้แต่ตอ้งมคีนพาไปหอ้งน ้ า รวมไปถงึการกนิ
ยา ต้องมีคนจดัเตรียมไว้ให้ทุกมื้อ ช่วงหลงัๆ ปู่ เริม่มีอาการ
หลงๆ ลมืๆ ดื้อ ไม่ค่อยเชือ่ฟัง”(รายที ่1 ภาคเหนือ สมัภาษณ์
วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2660 สถานที่ รพ.สต.บ้านลาดยาว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค)์ 

(2)  ภาวะสุขภาพตา ห ูการเดิน การช่วยตนเอง : ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่น 
สว่นใหญ่จะมปัีญหาทางดา้นการมองเหน็ การไดย้นิ การเดนิ และการช่วยตนเอง เช่น ตอ้งมี
คนพาไปหอ้งน ้า ต้องนัง่รถเขน็ ตามองไม่ค่อยเหน็ หูตงึ มอีาการหลงๆ ลมื ไม่ค่อยเชื่อฟัง 
เป็นตน้ 

“ช่วงหลงัๆ มา ต้องนัง่รถเขน็ ตา 2 ข้างมองไม่ค่อยเหน็ หูตึง 
เดนิไปไกลไมไ่ด ้มหีลงๆ ลมืๆ” (รายที ่4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

(3)  ภาวการณ์เจบ็ป่วยทางด้านจิตใจ 

ผู้สูงอายุบางรายที่ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างก็มจีะมปัีญหาทางด้านจติใจ เช่น เหงา 
วา้เหว ่ใจน้อย เป็นตน้ 
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“สภาพจติใจ วา้เหว่ ไม่มเีพือ่นคุย เหงาหงอย  บางครัง้ออกไป
พดูคุยทีศู่นยส์ุขภาพ กลบัมากน็อน” (รายที ่4 กทม. สมัภาษณ์
วนัที่ 19 มนีาคม 2561 สถานที่บ้านของผู้สูงอายุ ชุมชนซอย
เทพนิมติร เขตบางซื่อ กทม.) 

ปัญหาท่ีพบของครอบครวัผู้สงูอายท่ีุต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนคอื 

(1)  ปัญหาหลกัของครอบครวัท่ีต้องดแูลผู้สงูอายท่ีุต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน 

 1.1  ด้านเศรษฐกิจ  รายไดห้ลกัมาจากลกูและเบีย้ผูส้งูอาย ุผูส้งูอายสุว่นใหญ่
ไมม่เีงนิเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคต 

“ ไม่ได้เก็บเผือ่อนาคต ใช้หมดเดือนพอดี ” (รายที่ 1 กทม. 
สมัภาษณ์วนัที ่19 มนีาคม 2561 สถานทีศ่นูยส์ขุภาพชุมชน) 

ลูกผู้ชายมักท าหน้าที่สนับสนุนทางการเงิน ซึ่งบางครอบครัวมีรายได้ไม่
เพยีงพอกบัรายได ้เพราะมคี่าใชจ้่ายหลายอย่าง เช่น ค่าอาหาร ค่าเทอมลกู ค่าเช่าบา้น ค่าน ้า 
ค่าไฟ ค่าสิง่ของจ าเป็นส าหรบัผูสู้งอายุ  (แพมเพสิ อาหารเสรมิ) และค่าเดนิทางในการพา
ผูส้งูอายไุปรกัษาพยาบาล เป็นตน้ ท าใหม้หีน้ีสนิจากการไปกูย้มืเงนิมาใชจ้า่ยในครอบครวั 

 1.2  ด้านสภาพแวดล้อม  สภาพบา้นทีอ่ยู่อาศยัของครอบครวัผูส้งูอายุทีต่้อง
พึง่พาผูอ้ื่นทีอ่ยู่อาศยัของครอบครวัไม่มัน่คง ไม่ปลอดภยั บางครอบครวัไม่มทีีอ่ยู่อาศยัเป็น
ของตนเอง ตอ้งเช่าบา้นเสยีคา่เช่าและคา่น ้าคา่ไฟฟ้า ประมาณเดอืนละ 2,000บาท 

(2)  ปัญหาของผู้ดแูลท่ีเป็นผลจากการดแูลครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

 ผู้ดูแลครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นพบว่า ม ี7 ครอบครวัที่ผู้ดูแลเป็นผู้หญงิ
เป็นลกูสาว/หลานสาว/ภรรยา) มเีพยีง 1 ครอบครวัทีผู่ด้แูลมทีัง้ลูกสาวและลกูชายทีด่แูลแม่
ร่วมกนั (ยายอายุ 81 ปี) ผูด้แูลมคีวามเครยีด ตอ้งอยู่กบัผูสู้งอายุตลอดเวลา ไม่สามารถไป
ไหนมาไหนได ้สมาชกิครอบครวัตอ้งตกลงกนัวา่ใครวา่งช่วงไหน จะอยูด่แูลผูส้งูอายุ 

“ยายตอ้งมคีนดแูลตลอดเวลา ไปไหนไมไ่ดเ้ลย หรอืถา้ใครจะไป
ท าธรุะทีไ่หน ตอ้งมคีนมา  แทนหมนุเวยีนกนัไป” 
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“ลูก(สามี-ภรรยา) มภีาวะเครยีด เหนือ่ย ทีต่้องดูแลพ่อ(ปู่ ) ที ่
เป็นผู้สูงอายุทีม่ ีภาวะพึง่พิง บางครัง้พ่อจะขี้บ่น ท าให้ลูก
หงุดหงดิใส่พ่อ แต่บางครัง้กพ็ยายามเขา้ใจ บางทกีส็งสาร และ
อีกทัง้ เหนื ่อยทีต่้องรับภาระทางครอบครัวอีก ” (รายที่ 1 
ภาคเหนือ) 

“ลูกสาวคนเลก็ เครยีด เหนือ่ยทีต่้องดูแลพ่อกบัแม่ ต้องพาไป
หาหมอทีโ่รงพยาบาล แทบไม่มเีวลาพกัผ่อนอกีทัง้แม่จะขีบ่่น 
และพ่อจะดื้อ เวลาใส่แพมเพิสแล้วชอบดึงออก ท าให้ลูก
หงดุหงดิ ท าใหพ้ดูจาไมด่ใีสพ่อ่กบัแม่” (รายที ่2 ภาคเหนือ) 

(3)   ปัญหาของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

ผูส้งูอายุส่วนใหญ่มปัีญหาดา้นสุขภาพ ผูส้งูอายุเจบ็ป่วยดว้ยโรคไม่ตดิต่อ  แต่
เป็นโรคเรื้อรงั เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสูง หลอดเลอืดสมอง โรคเส้นเลอืดฝอยตีบ 
กระดกูพรนุ โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง ทางเดนิหายใจ เป็นตน้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

“ปู่  อายุ 81 ปี ป่วยเป็นโรคเสน้เลอืดฝอยตบี เดนิไม่ได ้ต้องท า
กายภาพอยู่สม า่เสมอ สามารถช่วยเหลอืตัวเองไดบ้า้ง เช่น กนิ
ขา้วไดเ้อง แต่ตอ้งมคีนน ามาให ้อาบน ้าถสูบู่เองได ้แต่ตอ้งมคีน
พาไปหอ้งน ้ า รวมไปถงึการกนิยา ต้องมคีนจดัเตรยีมไวใ้หทุ้ก
มือ้ ช่วงหลงัๆ ปู่ เริม่มอีาการหลงๆลมืๆ ดือ้ ไมค่อ่ยเชือ่ฟัง” (ราย
ที ่1 ภาคเหนือ) 

“ยาย อายุ 81 ปี ป่วยเป็นโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรง ท่อนล่างไม่
สามารถเดนิได ้แต่ท่อนบนแขนมแีรง นัง่ตดิเตยีง สามารถพลกิ
ตวัได ้ลกุนัง่เองได ้กนิขา้วเองได ้ตามองเหน็ พดูรูเ้รือ่ง ความจ า
ด ีแต่มอีาการหตูงึ” (รายที ่1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
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“ยาย อายุ 89 ปี ป่วยเป็นเบาหวาน กระดูกพรุน เคลือ่นไหวได ้
ต้องมีคนช่วยพยุง กินอาหารเองได้ พูดไม่รู้เรือ่ง มีอาการ
หลงๆลมืๆ บา้ง” (รายที ่1 ภาคใต)้ 

“ตา อายุ 77 ปี ป่วย แขน ขา (ซ้าย) ไม่มีแรง พูดไม่ค่อยได้ 
อาบน ้าเองไมไ่ด ้ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง” (รายที ่4 ภาคใต)้ 

 
4. ความสขุและความทุกขข์องครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

ภาพรวมความสุขของครอบครวัผู้สูงอายุพ่ึงพาผู้อ่ืน พบว่า มทีัง้ความสุขและ
ความทุกข์ร่วมกัน ความสุขของครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นเป็นการใช้เวลาร่วมกันใน
ชีวติประจ าวนั การท ากิจกรรมร่วมกนัภายในบ้าน การได้ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะการคุย
ร่วมกนัระหว่างพีน้่องในการวางแผนการดูแลการเจบ็ป่วยผูสู้งอายุ เช่น การพาผูสู้งอายุไป
พบแพทยต์ามนัด  และการท ากจิกรรมร่วมกนัภายนอกบา้นเช่น การพาผูส้งูอายุไปท าบุญที่
วดั การพาไปท ากิจกรรมร่วมกนัของชุมชน เป็นต้น  ครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นมีการ
พดูคุยปรกึษาร่วมกนัการตกลงกนัว่าใครจะเป็นผูด้แูลหลกักับผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น การเรยีนรู้
ทีจ่ะอยู่ร่วมกนัระหว่างผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นกบัผูด้แูล/สมาชกิในครอบครวั เช่น การใชเ้วลาที่
แตกต่างกนัระหวา่งผูส้งูอายุกบัคนในครอบครวั การตื่นเชา้ การเตรยีมอาหารใหผู้ส้งูอายุทาน
ก่อน การดแูลการกนิยาก่อนและหลงัอาหาร ดงัเสียงสะทอ้นของผูส้งูอายุและผูด้แูลผูส้งูอายุ
พึง่พาผูอ้ื่น ดงัน้ี 

เมื่อถามว่า “ช่วงเวลาใดท่ีครอบครัวของท่านมีความสุขมากท่ีสุด” ผล
การศกึษา พบวา่ 

(1)  เม่ือสมาชิกครอบครวัได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกนั การได้ท ากิจกรรมร่วมกนัใน
บา้น 

 ครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีกิจกรรมร่วมกับสมาชิก
ครอบครวั เช่น การพูดคุยกัน การรบัประทานอาหารด้วยกัน เป็นต้น สมาชิกทุกคนใน
ครอบครวัไดม้าอยูด่ว้ยกนั 
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“ช่วงเวลาทีไ่ด้อยู่กับพ่อกับแม่ ได้ดูแลท่าน ได้ตอบแทนพระ
คุณท่าน” (ตาอายุ  90 ปี  ภาคเหนือ สัมภาษณ์วันที่  25 
พฤศจกิายน 2560 สถานที ่รพ.สต.บา้นศรหีมวดเกลา้ ต.ชมพู 
อ.เมอืง จ.ล าปาง) 

“ช่วงทีค่นในครอบครวัทุกคนมารวมตวัพบปะ สงัสรรค์ พูดคุย
กนั กนิขา้วดว้ยกนั” (ยายอาย ุ81 ปี) 

(2)  การใช้เวลาร่วมกนั การท ากิจกรรมร่วมกนันอกบา้น 

 ช่วงเวลาทีไ่ดด้แูลผูส้งูอาย ุพาผูส้งูอายไุปวดัท าบญุ ไปท ากจิกรรมที่ทางชุมชนจดั 

“ลกูหลานทุกคนไดท้ าหน้าทีใ่นการดแูลยาย กนิขา้วร่วมกนั ได้
คุยกนั พายายไปวดั พาไปร่วมกิจกรรมทีท่างชุมชนจดั” (ตา
อาย ุ90 ปี รายที ่2 ภาคใต)้  

(3) การมีคนนอกมาเยี่ยมเยียนท่ีบา้น 

 เจา้หน้าทีส่าธารณสุขมาเยีย่ม ใหค้ าแนะน าและใหก้ าลงัใจกท็ าใหผู้ส้งูอายุและ
ครอบครวัมคีวามสขุดว้ยเช่นกนั 

“ การทีม่ทีมีหมอพยาบาลมาเยีย่ม ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการ
ดแูลผูป่้วย รวมถงึการใหก้ าลงัใจ” (ยายอาย ุ80 ปี รายที ่3) 

ส าหรบัช่วงเวลาท่ีครอบครวัมีความสขุน้อยท่ีสดุ 

ความทุกข์ของครอบครวัผู้สูงอายุพ่ึงพาผู้อ่ืน พบว่าเป็นเรื่องการปรบัตัวของ
สมาชิกในครอบครวักับการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น การต้องท างานหนักมากขึ้น มภีาระ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ทีต่อ้งใชจ้่ายในการดแูลดา้นการเจบ็ป่วย การไม่ค่อยมเีวลาเป็นของตนเอง 
หลายครอบครวัที่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงต้องนอนเฝ้า ดูแลใกล้ชิด ไม่คอยได้พกัผ่อน รู้สกึ
เครยีด เหน่ือยกว่าเดมิ งานทีเ่คยท าตอ้งหยดุท า การตอ้งอยู่ดแูลผูส้งูอายุอยา่งใกลช้ดิ ไม่ทิง้
ใหผู้ส้งูอายอุยูต่ามล าพงั เช่น 
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เมื่อถามว่า “ช่วงเวลาใดท่ีครอบครัวของท่านมีความสุขน้อยท่ีสุด” ผล
การศกึษา พบวา่ช่วงทีอ่อกไปท างานนอกบา้น ไมไ่ดด้แูลผูส้งูอายปุลอ่ยใหอ้ยูต่ามล าพงั 

“ช่วงทีต่อ้งไปท างานนอกบา้น แลว้ปลอ่ยใหย้ายตอ้งอยูค่นเดยีว
ในบา้นตามล าพงัตอนกลางวนั” (ยายอายุ 81 ปี รายที ่4, ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

“ต้อมรูส้กึว่าเป็นหน้าทีใ่หแ้ม่อยู่ให้สบายใจ ไม่ต้องคดิมากหนู
รู้สึกเหนือ่ย ท้อ บางครัง้อยากตายให้พ้นๆ ไปหาหมอ บอก
อย่างเครยีดใหป้ลงเวลาเครยีดหนูชอบจะท างานเพือ่ใหล้มื หนู
อยู่กับแม่ กับลูกหนูอยู่ได้สบายใจกว่าทีท่ดไม่ได้คือแฟนดืม่
เหล้าเพราะเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ มาจากภาคเหนือ เพราะ
อากาศหนาวจงึดืม่เหลา้ตัง้แต่แดก็ เวลากนิเหลา้กท็ะเลาะกบัลกู
เหนือ่ยกบัลูก: ไม่ได้ดัง่ใจ คนน้องไม่ตัง้ใจเรยีน คนโตท างาน
แลว้ เขากจ็ะรบัผดิชอบครอบครวัเขา หนูไม่รบกวนลูก จะมาก็
มา เขาอยูก่นัสองคน สาม-ีภรรยา(คนโต) คนที ่2 อยูก่บัแมย่าย” 
(ยายอาย ุ75 ปี, ภาคใต)้ 

 นอกจากนัน้ การไมม่เีงนิพอใชจ้า่ย การสญูเสยีบคุคลทีร่กักเ็ป็นเหตุการณ์หรอื
ช่วงเวลาทีท่ าใหค้รอบครวัมคีวามทุกขห์รอืมคีวามสขุน้อยลง 

5. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของครอบครวัผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพา
ผู้อ่ืน 

การทีค่รอบครวัตอ้งรบัภาระในการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่น ไดส้ง่ผลกระทบ
ทัง้ทางบวกและทางลบต่อครอบครวัและสมาชกิของครอบครวั ผลกระทบเชงิบวกมดีงัน้ี 

(1)  การได้ท าหน้าท่ีดแูลพ่อแม่ท่ีสงูอาย ุ

 ทุกคนในบา้นไดท้ าหน้าทีใ่นการดแูลผูสู้งอายทีต่้องพึง่พาผูอ้ื่น กนิขา้วร่วมกนั
ไดคุ้ยพาผูส้งูอายุไปหาหมอ พาไปวดัใหผู้ส้งูอายุท าบุญ การไดร้บัค าชื่นชมจากคนในชุมชน
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ว่าดูแลพ่อแม่สูงอายุได้ด ีและเมื่อผูสู้งอายุเสยีชวีติไป กค็ดิว่าได้ท าหน้าที่การดูแลพ่อได้ดี
ทีส่ดุ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของครอบครวั 

 การดแูลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่น ท าใหต้อ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ เช่น คา่เหมา
รถไปโรงพยาบาล คา่น ้ามนั คา่หมอ คา่ยา คา่แพมเพสิ ฯลฯ  ดงัค ากลา่ว วา่  

“มภีาระเพิม่ขึ้น ท าให้เหนือ่ยกว่าเดิม ไม่ค่อยมเีวลาเป็นของ
ตวัเอง” (รายที่ 1 ภาคใต้ สมัภาษณ์วนัที่ 13 มกราคม 2561 
สถานที ่รพ.สต.คอหงษ์ จ.สงขลา) 

“มภีาระเพิม่ขึน้ ไหนจะคา่ใชจ้่าย ไหนจะตอ้งดแูลผูป่้วย” (รายที ่
2 ภาคเหนือ สมัภาษณ์วนัที ่17 พฤศจกิายน 2660 สถานที ่รพ.
สต.บา้นลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค)์ 

(3)  การปรบัตวัของสมาชิกในครอบครวั 

 ครอบครวัที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพาผู้อื่น การปรบัตวัของสมาชิกใน
ครอบครวัทีส่ าคญั คอืคนดแูลตอ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการดแูลผูสู้งอายุ ตอ้งท าความเขา้ใจ
ในโรคที่ผู้สูงอายุเป็น ต้องใจเย็น เพราะผู้สูงอายุจะมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย (ขี้โมโห 
โวยวาย ใจรอ้น) ดงัค ากลา่ววา่ “ตอ้งท าความเขา้ใจและรบัมอืกบัคนป่วย กบัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึ้น” (รายที ่1 ภาคใต้ สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงษ์    
จ.สงขลา) 

สมาชกิครอบครวัทีท่ าหน้าทีด่แูลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่นตอ้งปรบัตวั ตอ้ง
ท างานหนัก  ไมม่เีวลาเป็นสว่นตวั  ท าใหเ้กดิความเครยีดและรูส้กึเหน่ือยมากขึน้ ดงัค ากล่าวว่า 
“มภีาระเพิม่ขึ้น ไหนจะค่าใชจ้่าย ไหนจะตอ้งดแูลผูป่้วย ท าใหเ้หนือ่ย เครยีด ทัง้กาย ทัง้ใจ ” 
(รายที ่1 ภาคเหนือ สมัภาษณ์วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 สถานที ่รพ.สต.บา้นลาดยาว 
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค)์ 
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อย่างไรก็ตาม บางครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาผู้อื่น มองว่า
ครอบครวัของตนไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง เพราะมองว่าการดแูลผูส้งูอายุทีม่ ี
ภาวะพึง่พาผูอ้ื่นไมไ่ดเ้ป็นภาระของครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้ 
 
ผลการศึกษาครอบครวัผูส้งูอายพุึ่งพาผูอ่ื้น 

 องคป์ระกอบของครอบครวัอยู่ดีมีสขุของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 
 

ผูส้งูอายุทีต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่นอธบิายความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัว่าตอ้งมอีงคป์ระกอบ
ดงัน้ี สมัพนัธภาพในครอบครวั การมคีวามรกั  ความผูกพนั การดูแลห่วงใยผู้สูงอายุพึง่พา
ผูอ้ื่น และอยูพ่รอ้มหน้าพรอ้มตากนัการช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระในการดแูลผูส้งูอายุครอบครวั 
เช่น ค่าใช้จ่าย มาเยีย่ม พีน้่องมสี่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุ เป็นต้น การมอีาชพีมัน่คง มี
รายไดเ้พยีงพอการไมม่หีน้ีสนิและสขุภาพอนามยัของสมาชกิในครอบครวัแขง็แรงด ี

 

1. สมัพนัธภาพในครอบครวั สมัพนัธภาพในครอบครวัที่ดีเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่น ผูสู้งอายุมคีวามสุขทีส่มาชกิใน
ครอบครวัแสดงออกถงึความรกัความห่วงใยกบัผูสู้งอายุ การใหก้ าลงัใจผูสู้งอายุ การพดูคุย
กนั ปรกึษาหารอืกนั ดงัค าบอกเลา่ของผูส้งูอาย ุดงัน้ี 

“ครอบครวัมคีวามสขุ ถงึจะไมส่ขุเตม็ทีเ่พราะแฟนดืม่เหลา้ แต่มี
แมใ่หด้แูล มคีวามพอใจ ไดท้ะเลาะ ไดค้ยุกนักม็คีวามสขุ” (ยาย
อาย ุ80 ปี) 

“เพราะมลีกูหลานมาดแูล มขีา้วกนิไมอ่ดอยาก มเีงนิพอใช้” 
(ยายอาย ุ81 ปี) 

“มคีวามเขา้ใจกนั  อยูก่นัพรอ้มตาพรอ้มตา มคีวามหว่งใย รกั
ใครก่ลมเกลยีวกนั” 

2. การดแูลสุขภาพ ครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นทัง้หมดมปัีญหาสุขภาพที่ต้อง
ดแูลอยา่งใกลช้ดิ  และสง่ผลกระทบต่อสมาชกิในครอบครวั ความสขุของผูส้งูอายแุละสมาชกิ
ในครอบครวัคอื ตอ้งการใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพด ี
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3. เศรษฐกิจ ครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นต้องการมีเงนิ มรีายได้เพยีงพอกับ
คา่ใชจ้า่ย ไมม่หีน้ีสนิ  มกีนิมใีช ้โดยเฉพาะมเีงนิไวใ้ชจ้่ายส าหรบัการรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุ 
แมว้่าจะมบีตัรทอง แต่ยงัมคี่ารถ ค่าเดนิทางค่าใช้จ่ายดา้นอาหาร ค่าอุปกรณ์พเิศษส าหรบั
ผูส้งูอายตุดิเตยีงทีต่อ้งจา่ยเพิม่ ไมส่ามารถเบกิไดจ้ากโรงพยาบาล 

 

4. การท าบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครวั 

“ลกูสาว อายุ 43 ปี ท าอาชพีรบัเหมาท ากบัขา้ว งานต่างๆจะเป็นคน
ดแูลแม่ เรือ่งอาหาร หมอนัด ดแูลเรือ่งอาบน ้ า ท าความสะอาดผูป่้วย 
ฯลฯ” (ยายอาย ุ75 ปี) 

“เวลาเจ็บป่วยไปหาหมอทีอ่นามัยเ ป็นหลัก ถ้าอาการหนักไป
โรงพยาบาล (ลกูชาย/ลกูสาวท าหน้าทีค่อยไปรบัไปสง่” 

“ยายต้องมคีนดูแลตลอดเวลา ไปไหนไม่ไดเ้ลย หรอืถ้าใครจะไปท า
ธุระทีไ่หน ต้องมีคนมาแทนหมุนเวียนกันไปเมือ่ก่อนลูกคนเล็ก
ท างานท างาน เดีย๋วน้ีตอ้งลาออกจากงานเพือ่มาดแูลยาย” (ยายอายุ 
86 ปี) 

 บริบทครอบครวั ชุมชนและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของ

ครอบครวัท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

การศึกษาบริบทครอบครัว ชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัทีม่ลีกัษณะพเิศษไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครวัผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึ่งพา
ผู้อื่น ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาผู้อื่นปัจจยัที่ท าให้ครอบครัว
ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่นอยู่ดมีสีุขรฐับาลช่วยเหลอืดแูลครอบครวัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พา
ผูอ้ื่นระดบัความอยูด่มีสีขุของครอบครวัลกัษณะเฉพาะ ผลการศกึษา มดีงัน้ี 
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 สภาพความเป็นอยู่ของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

ครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นบางครอบครวัจะมสีภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกนั
ตามสถานภาพของแต่ละครอบครวั อาท ิบางครอบครวัมทีี่อยู่อาศยัเป็นของตนเองและมี
ฐานะทางการเงนิด ีสภาพความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นจะถูกสุขลกัษณะ ไดร้บัการ
ดแูลเป็นอยา่งดไีมว่า่จะเป็นเรือ่ง อาหาร การรกัษาพยาบาล เครือ่งนุ่งหม่ ทีน่อน จากผูท้ีด่แูล 
(ลูก หลาน) มกีารจดัตารางเพื่อใหลู้กหลานสบัเปลีย่นกนัมาดูแลผูสู้งอายุ ท าใหผู้ท้ีดู่แลซึ่ง
เป็นคนหลกัไมเ่กดิความเครยีด  

ส าหรบัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นทีอ่ยู่ในครอบครวัทีต่้องเช่าบา้นอยู่อาศยัและมฐีานะทาง
การเงินที่ค่อนข้างขัดสน ก็จะได้รับการดูแลตามอัตสภาพที่ผู้ดูแลพอที่จะช่วยเหลือได้ 
ผูส้งูอายุบางคนกถ็ูกปล่อยใหอ้ยู่บา้นตามล าพงั เพราะลกูหลานทีอ่ยู่ดว้ยต้องออกไปท างาน
นอกบา้นเพือ่หารายไดม้าเลีย้งครอบครวั 

 ครอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นบางครอบครวัต้องการใหค้นอื่นเขา้ใจในเรื่อง วธิกีาร
ดแูลผูป่้วยอาการป่วยและไมร่งัเกยีจผูส้งูอาย ุไมอ่ยากใหม้าต าหนิเรื่องการดแูลผูส้งูอาย ุซึง่ก็
มเีพือ่นบา้นบางคนทีเ่ขา้ใจมาพดูคยุใหก้ าลงัใจกนัตลอด 

 ความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพาผู้อ่ืน 

มุมมองเรื่อง “ครอบครวัอยู่ดีมีสุข”สะท้อนในประเดน็ส าคญัด้านสุขภาพและ
ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ  

- ด้านการดแูลสขุภาพผู้สงูอาย ุครอบครวัทีด่แูลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ื่น มี
ความคดิว่า  “ครอบครวัอยู่ดีมีสุข” คอื ลูกทุกคนได้ช่วยกนัดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วย อยู่
พรอ้มหน้าพรอ้มตากนั พึง่พาผูอ้ื่นซึง่กนัและกนั ครอบครวัรกัใครส่ามคัค ี

- ด้านเศรษฐกิจ แต่ละครอบครวัมสีภาพแตกต่างกนั บางครอบครวัมคี่าใชจ้่าย
ในการดูแลผูสู้งอายุเพิม่ขึ้น บางครอบครวัลูก หลานจะช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย มี
ความเขา้ใจ ใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั มรีายไดเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ย ไมม่หีน้ีสนิ บางครอบครวั
มคีวามยากล าบาก รายไดไ้มเ่พยีงพอกบัรายจ่ายทีเ่พิม่ขึน้เพือ่การดแูลรกัษาสขุภาพผูส้งูอายุ 
ท าใหม้หีน้ีสนิ 
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“แตกต่างกนั เรารายไดไ้มพ่อกบัรายจา่ย รายจ่ายสงูกวา่” (ราย
ที ่4 กรงุเทพฯ) 

“มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึ้นจากการดแูลยาย เช่น คา่เหมารถไปรพ. คา่
ยา ฯลฯ” (รายที ่14 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

 ปัจจยัท่ีท าให้ครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืนอยู่ดีมีสขุ 

ปัจจยัทีท่ าใหค้รอบครวัผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นมคีวามอยู่ดมีสีขุ 5 อนัดบั คอื 

1. สมาชกิครอบครวัมคีวามรกั ดแูล ห่วงใยกนัซึ่งและกนั และอยู่พรอ้มหน้า
พรอ้มตากนั 

2. ช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระในการดูแลผูสู้งอายุครอบครวั เช่น ค่าใช้จ่าย มา
เยีย่ม พีน้่องมสีว่นรว่มในการดแูลผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

3. สมาชกิครอบครวัมอีาชพีมัน่คง มรีายไดเ้พยีงพอ 
4. ไมม่หีน้ีสนิ 
5. สขุภาพอนามยัของสมาชกิในครอบครวัแขง็แรงด ี

 

 ความต้องการบริการสนับสนุนทางสงัคมของครอบครวัผู้สูงอายุพ่ึงพา
ผู้อ่ืน 
 

1. รฐับาลช่วยเหลือดแูลครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

ครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ได้แก่ บัตร
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ  เบีย้ยงัชพีคนพกิาร  บัตรสวสัดกิารแห่งรฐั  
เงนิเดอืนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ดงัน้ี 

(1) บตัรหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
ครอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นทัง้หมดไดร้บับตัรหลกัประกนัสุขภาพถ้วน

หน้าทัง้หมดซึ่งส่งผลดตี่อการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครวัลง  ลูกหลานมี
หน้าที่หลักคือ  น าผู้สูงอายุไปตรวจตามแพทย์นัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในบางพื้นทีก่็ได้รบัการช่วยเหลอืจากองค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม แพมเพสิ แว่นตา เป็นต้น  มเีจา้หน้าทีจ่าก
โรงพยาบาล รพสต. อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุ มาเยีย่มเยยีนพดูคุยใหก้ าลงัใจ และใหค้วามรู้
ในการดแูลผูส้งูอาย ุตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ เป็นตน้ 

(2) เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 
ผูสู้งอายุพึง่พาผู้อื่นทัง้ 15 ครอบครวัได้รบัสวสัดกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ

รายเดอืน เริม่ต้นตัง้แต่ 600-1,000 บาท ตามช่วงอายุของผูสู้งอายุแต่ละคนปัจจุบนัมกีารให้
ผูส้งูอายุเลอืกว่าจะใหโ้อนเงนิเขา้ในบญัช ี หรอืสมคัรเขา้ระบบ Prompt-pay ใหก้ระทรวง   การ
คลงัโอนเงนิเข้าระบบบญัชีธนาคารทางอิเลค็ทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกกบั
ผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นไมต่อ้งรบกวนลกูหลานในการไปเบกิเงนิเบีย้ยงัชพี 

(3) เบีย้ยงัชีพคนพิการ 
ผลการศกึษาพบว่า มคีรอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นเพยีง 1 รายทีไ่ด้รบั

สทิธสิวสัดกิาร 2 สทิธริ่วมกนัคอื ได้สทิธสิวสัดิการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน 
(รายไดปี้ละ 7,200 บาทต่อปี) และเบีย้ยงัชพีความพกิาร 800 บาท (รายไดปี้ละ 9,600 บาท
ต่อปี) รว่มดว้ย จงึท าใหค้รอบครวัผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นมรีายไดต้่อเดอืนเท่ากบั 1,400 บาทต่อ
เดอืน (รายไดปี้ละ 16,800 บาทต่อปี)  ซึ่งถอืเป็นรายไดท้ีต่ ่ากว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี  
แต่กช็่วยใหค้รอบครวัผู้สูงอายุพึง่พาผูอ้ื่นไดใ้ช้ชีวติทีไ่ม่ยากล าบากเกนิไป เช่น ผูสู้งอายุที่
ไดร้บัเบี้ยยงัชพีคนพกิารเพิม่อกีเดอืนละ 800 บาทเพิม่ เน่ืองจากกลา้มเน้ือแขนขาอ่อนแรง
ตอ้งนัง่รถเขน็  

(4) บตัรสวสัดิการแห่งรฐั 
มคีรอบครวัผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นเพยีง 1 รายทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ700 

บาทต่อเดอืนและมรีายไดน้้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ไดไ้ปขึน้ทะเบยีนบตัรสวสัดกิารแห่ง
รฐั ซึ่งเป็นนโยบายของรฐับาลพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชาไดน้ าเสนอนโยบาย “เงนิโอน แก้
จน คนขยัน” (หรือ Negative Income Tax) ที่จะอุดหนุนเงินแก่กลุ่มคนยากจนหรือด้อย
โอกาสในสงัคม ถา้เป็นผูท้ีม่รีายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาทต่อปีจะไดร้บัเงนิในบตัรสวสัดกิารแห่ง
รฐั 200 บาทต่อเดอืน (2,400 บาทต่อคนต่อปี) ถ้าเป็นผูท้ีม่รีายไดต้ ่ากว่า 30,000-100,000 
บาทต่อคนต่อปีจะไดร้บัเงนิในบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 300 บาทต่อเดอืน (3,600 บาทต่อคนต่อ
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ปี) มเีพยีง 1 ครอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นทีไ่ดร้บับตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเพิม่อกีจ านวน 300 
บาทต่อเดอืน จงึท าใหค้รอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่นรายน้ีมรีายไดเ้ป็น 1,000 บาทต่อเดอืน 
(รายไดปี้ละ 12,000 บาทต่อปี)  ต่อมารฐับาลไดม้กีารเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูบตัรสวสัดกิาร
แห่งรัฐกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์รายได้ขัน้ต้น ถ้าเป็นผู้สูงอายุในโครงการบัตร
สวสัดกิารแห่งรฐัทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาทต่อปีจะไดร้บัสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีเพิม่เตมิอกี 
50 บาทต่อคนต่อเดอืน (รายไดเ้พิม่ขึน้ 600 บาทต่อคนต่อปี)  ถา้เป็นผูส้งูอายุทีม่รีายได้ต ่า
กว่า 30,000-100,000 บาทต่อคนต่อปีจะไดร้บัสวสัดกิารเบี้ยยงัชพีเพิม่เตมิอกี 100 บาทต่อ
คนต่อเดอืน (รายไดเ้พิม่ขึน้ 1,200 บาทต่อคนต่อปี)  ขอ้สงัเกตของผูศ้กึษาพบว่า ครอบครวั
ผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัรูเ้กีย่วกบัโครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั หรอื ทีรู่จ้กักนั
ในนาม “บตัรคนจน” (ปี 2561 มผีูล้งทะเบยีนผ่านเกณฑท์ัง้หมด 11.67 ลา้นคน) กรมกจิการ
ผูสู้งอายุคาดว่าในจ านวนดงักล่าวน่าจะมผีู้สูงอายุจ านวนหน่ึงทีอ่ยู่ในระบบฐานขอ้มูลบตัร
สวสัดกิารแหง่รฐั  

“ผูส้งูอายไุมส่ามารถบอกรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการบตัร
สวสัดกิารแหง่รฐัได ้ ทราบแต่วา่ตอ้งไปขึน้ทะเบยีน  และรอผล
วา่จะไดห้รอืไมไ่ด”้ ยายอาย ุ72 ปี  

(5) เงินเดือนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.)  
ครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นม ี1 รายทีเ่ป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้น (อสม.) มรีายไดเ้ดอืนละ 600 บาท 

2. ความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ 

ครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น มีความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้
ครอบครวัอยู่ดมีสีุข ในเรื่องเงนิช่วยเหลอืและของใชท้ีจ่ าเป็นส าหรบัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่น เช่น 
แพมเพิส  อาหารผู้ป่วย สายดูดเสมหะ เป็นต้น  การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) นักกายภาพบ าบดั  เจา้หน้าทีพ่ฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดั (พมจ.) เป็นตน้ (มาเยีย่มบา้น เดอืนละครัง้)  
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3. ความต้องการท่ีอยากให้รฐับาลช่วยเหลือดูแลครอบครวัผู้สูงอายุ
พ่ึงพาผู้อ่ืน 

ครอบครวัผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นมคีวามตอ้งการทีอ่ยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืดแูลใน
เรื่องเงนิช่วยเหลอื (ค่าใชจ้่ายในบา้น ค่าอาหาร ค่ารถไปหาหมอฯ) เพิม่เบีย้ผูส้งูอายุและเบีย้
ความพิการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐมาเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน า เรื่องการดูแลสุขภาพ มีทีม
อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ (อสม.) มาให้บรกิารด้านสุขภาพ (ตรวจวดัความดนั/เบาหวาน) 
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ระดบัความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัผู้สงูอายพ่ึุงพาผู้อ่ืน 

ภาพรวมความอยู่ดมีีสุขของครอบครวัผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นพบว่า ผู้สูงอายุมี
ความสขุระดบัปานกลางและคอ่นขา้งมากผูส้งูอายใุหค้ะแนนความอยูด่มีสีขุ 7-10 จากคะแนน
เตม็ 10 คะแนน เน่ืองจากมคีวามสุขทีไ่ดด้แูลพ่อ แมส่งูอาย ุท าใหท้กุคนในครอบครวัตอ้งหนั
หน้ามาคุยกัน รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ สิ่งส าคัญคือ มีก าลังใจจากสมาชิกใน
ครอบครวั ส าหรบับา้นทีม่สีมาชกิหลายคน ลูกหลานจะรบีกลบับา้นเมื่อเลกิงาน เพื่อมาดแูล
ผูส้งูอายุ  ผูด้แูลทีเ่ป็นลกู หลานเชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณกบัผูสู้งอายุทีไ่ดเ้ลีย้งเรามา 
รูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดช้่วยแบ่งเบาภาระคนในครอบครวั และไดร้บัค าชื่นชมจากเพื่อนบา้นและ
คนในชุมชนทีดู่แลพ่อแม่ ชุมชนใหเ้ป็นครอบครวัตวัอย่างที่ดูแลผูสู้งอายุด ี ส่วนครอบครวั
ผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นทีใ่หค้ะแนน 1-6 คะแนน เน่ืองจากผูด้แูลรูส้กึเครยีด ไมส่ามารถไปไหนมา
ไหนได้ ต้องอยู่กับผู้สูงอายุตลอดเวลา บางครัง้ก็มีปากเสียงกันบ้าง เพราะมีปัญหาด้าน
เศรษฐกจิ มรีายไดน้้อยกว่าจ่ายรายไดแ้ละการดแูลผูส้งูอายุตดิเตยีงส่วนใหญ่มสีมัพนัธภาพ
ในครอบครวัด ีสมาชกิครอบครวัไมค่่อยทะเลาะกนั และหลานกเ็ชื่อฟังค าสัง่สอนของผูส้งูอายุ 
ส่วนที่ความอยู่ดมีีสุขไม่สูงมาก อาจเป็นเพราะว่ามปัีญหาด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ผูส้งูอายเุอง และมภีาระทีต่อ้งเลีย้งหลานท าใหไ้ปท ากจิกรรมตามความตอ้งการไมไ่ด ้

ปัจจัยของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันขึ้นกับขนาดครอบครัว มีเพียง 4 
ครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่นที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คนขึ้นไป สมาชิกใน
ครอบครวัจะตกลงและช่วยกันดูแลผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น บางคนคิดว่าความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัอยู่ในระดบัต่างๆเช่น ระดบั 2-3 เพราะต้องดูแลผูสู้งอายุทีป่่วย ตนเองกป่็วยไม่มี



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

168  
 

ใครดูแล ท าใหเ้กดิความกงัวลใจ ส่วนครอบครวัทีค่ดิว่าความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ใน
ระดบั 7-10 เพราะมลีกูหลานมาช่วยกนัดแูล มเีงนิพอใชจ้า่ยในครอบครวั มกี าลงัใจจากคนใน
ครอบครวั มคีวามสขุทีไ่ดด้แูล เป็นตน้ดงัน้ี 

 ระดับ 2 “เพราะต้องดูแลคนป่วย ตัวเองก็เจ็บป่วย ตอนน้ีก็มีลูกทีเ่ป็น
ก าลงัใจ” (รายที่ 5 กทม.สมัภาษณ์วนัที่ 23 มนีาคม 2561 สถานที่ศูนย์
สขุภาพชุมชน) 

 ระดบั 3 “เพราะไมม่ใีครดแูล มคีวามกงัวลใจ ตอ้งการคนมาคยุดว้ยทุกวนั” 
(รายที ่3 กทม.สมัภาษณ์วนัที ่19 มนีาคม 2561 สถานทีบ่า้นของผูส้งูอายุ 
ชุมชนเทพนิมติร กทม.) 

 ระดบั 5 “เพราะชวีติมนักก็ลางๆ” (รายที ่3 ภาคกลาง) 

 ระดบั 7 “เพราะมลีกูหลานมาดแูล มขีา้วกนิไมอ่ดอยาก มเีงนิพอใช้” (ราย
ที ่4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
“เพราะขึ้นอยู่กบัอาการป่วยมากน้อยของพ่อกบัแม่” (รายที ่2 ภาคเหนือ 
สมัภาษณ์วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2560  สถานที่ รพ.สต. บ้านศรีหมวด
เกล้า ต าบลชมพู อ.เมอืง จ.ล าปาง) “ครอบครวัมคีวามสุข ถึงจะไม่สุข
เตม็ทีเ่พราะแฟนดืม่เหลา้ แต่มแีม่ใหด้แูล มคีวามพอใจ ไดท้ะเลาะ ไดคุ้ย
กันก็มีความสุข” (รายที่ 3 ภาคใต้ สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2561 
สถานที ่รพ.สต.คอหงษ์ จ.สงขลา) 

 ระดบั 9 “เพราะจติใจด ีรูส้กึสบายใจ ทีไ่ดท้ ากบัขา้วกนิกนั” (รายที ่4 กทม. 
สมัภาษณ์วนัที ่23 มนีาคม 2561 สถานทีศ่นูยส์ขุภาพชุมชน) 

 ระดบั 10 มคีวามสขุทีไ่ดด้แูลผูส้งูอายุ มกี าลงัใจจากสมาชกิในครอบครวั  
“เพราะลูกๆ ทุกคนไดช้่วยกนัดูแลมารดา เป็นบา้นแบบอย่างในการดูแล
ผูป่้วยทีม่ภีาวะพึง่พาผูอ้ืน่” (รายที่ 3 ภาคใต้สมัภาษณ์วนัที่ 13 มกราคม 
2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงษ์ จ.สงขลา) 
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3.3 ครอบครวัวยัรุน่ 

ส่วนท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของครอบครวัลกัษณะเฉพาะวยัรุ่น 

1. ข้อมูลทัว่ไปของครอบครวัวยัรุ่น ผูใ้หข้อ้มลูซึ่งเป็นมารดาวยัรุ่น จ านวน 18 
คน ประกอบดว้ยครอบครวัมารดาวยัรุ่นอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 6 ครอบครวั
และภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวนเท่ากนั คอืจ านวน 3 

ครอบครวั มอีายุเฉลีย่16.9 ปี (x̅ =16.94, SD =1.39) ซึ่งมอีายุต ่าสุด 14 ปี และสงูสุด 19 ปี 
ซึง่พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ครรภ์ครัง้แรก จ านวน 15 ราย โดยมบีตุรอายุระหว่าง 9 วนั - 3

ปี โดยมอีายเุฉลีย่ 10.21 เดอืน (x̅=10.21, SD = 9.35)รองลงมา คอื การตัง้ครรภ์ครัง้ที ่2 ซึง่
เป็นการตัง้ครรภ์ซ ้าทีไ่ม่ตัง้ใจ จ านวน 2 ราย โดยรายแรกมบีุตรคนแรกอายุ 2 ปี 10 เดอืน 
และบตุรคนที ่2 อาย ุ1 ปี 2 เดอืน สว่นรายที ่2 มบีตุรคนแรกอาย ุ13 ปีบตุรคนที ่2 อาย ุ2 ปี 
2 เดอืน รวมทัง้พบการตัง้ครรภ์ครัง้ที ่3 โดยเป็นการตัง้ครรภ์ทีต่ ัง้ใจ จ านวน 1 ราย บุตรคน
แรกอาย ุ7 ปี บตุรคนที ่2 อาย ุ5 ปี และบตุรคนที ่3 อาย ุ2 เดอืน  

นอกจากน้ีพบว่าการตัง้ครรภ์ทีเ่กดิจากการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่พรอ้ม เน่ืองจากยงัอยู่
ระหวา่งการศกึษา จ านวน 13 ราย รองลงมา คอื การตัง้ครรภ์ทีต่ ัง้ใจ เน่ืองจากมารดาวยัรุ่นมี
งานท าแลว้โดยมทีัง้ออกจากโรงเรยีนเพราะตอ้งช่วยครอบครวัหารายไดแ้ละไมต่อ้งการเรยีน
เน่ืองจากมปัีญหากบัครู หลงัจากนัน้จงึมสีาม ีรวมทัง้สามมีงีานท าแลว้ จ านวน 5 ราย โดย

สามีอายุเฉลี่ย 20.5 ปี (x̅ = 20.55, SD =3.82) โดยอายุต ่ าสุด 16 ปี และสูงสุด 28 ปี 
นอกจากน้ีมารดาวยัรุ่นหลงัคลอดส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นแม่บา้น จ านวน 15 รายรองลงมา คอื 
อาชพีรบัจา้ง จ านวน 2 รายและคา้ขาย จ านวน 1 รายระดบัการศกึษาสงูสุดของมารดาวยัรุ่น 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2ประเภท คอืก าลงัศกึษาอยู่และตอ้งออกจากโรงเรยีนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้จ านวน 9 รายรองลงมา คอื ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีหรอืมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 3 รายและระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู จ านวน 1 ราย และจบการศกึษาและมี
งานท า ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 ราย รองลงมา คือ 
มธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 1 ราย ตามล าดบั 
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2. การใช้ชีวิตครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 

การใช้ชีวิตครอบครวัของมารดาวยัรุ่นที่เกิดจากการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส่วนใหญ่
สมัพนัธภาพกับสามียงัคงอยู่ด้วยกันเป็นครอบครวั จ านวน 8 ราย โดยสามีได้ออกจาก
โรงเรยีนมาท างานเพือ่ดแูลครอบครวั จ านวน 1 ราย และสามมีงีานท าตัง้แต่ก่อนมารดาวยัรุ่น
ตัง้ครรภ์ จ านวน 7 ราย รองลงมา คอื หย่ารา้ง โดยสามไีม่ช่วยรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบุตรจ านวน 3 ราย และแยกกนัอยู่ โดยสามชี่วยรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร 
จ านวน 2 ราย ส่วนครอบครวัของมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจ ส่วนใหญ่สมัพนัธภาพกบัสามยีงัคงอยู่
ด้วยกันเป็นครอบครวั จ านวน 3 ราย รองลงมา คือ หย่าร้างโดยสามีไม่ช่วยรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในการดแูลบุตรจ านวน 2 รายนอกจากน้ียงัพบว่ามารดาวยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัอยู่ในวยั
เรยีนไมม่รีายไดเ้ป็นของตนเอง เมือ่ตัง้ครรภ์ท าใหม้ภีาระคา่ใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้จากการเลีย้งดู
ลกู ส่งผลใหต้อ้งพึง่พาครอบครวัเดมิของตนเอง จ านวน 12 รายรองลงมา คอื ครอบครวัของ
ฝ่ายสาม ีจ านวน 6 รายรวมทัง้สภาวะการเงนิของครอบครวั ส่วนใหญ่รายได้เพยีงพอกบั
รายจ่าย แต่ไม่มเีงนิเหลอืเกบ็ จ านวน 12 รายรองลงมา คอื รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่าย มี
หน้ีสนิ จ านวน 6 ราย 

3. ความสขุและความทุกขข์องครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 

ครอบครวัมารดาวยัรุน่ไดอ้ธบิายถงึช่วงเวลาทีค่วามสุข โดยสว่นใหญ่เป็นความสุขที่
เกดิจากการมสีามทีีด่ ีอยู่ดว้ยกนัพรอ้มหน้า พ่อ แม่ ลูก และสามชี่วยเลี้ยงดูบุตร จ านวน 8 
ราย และสามปีระพฤตตินเป็นคนด ีไม่สบูบุหรี ่ดื่มสุราจ านวน 1 รายรองลงมา คอื สุขทีเ่กดิ
จากครอบครวัเดมิของตนเองทีใ่หอ้ภยัต่อความผดิพลาดจากการตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน และมี
ความสามคัค ีความเขา้ใจกนัภายในครอบครวั จ านวน 9 ราย  สว่นช่วงเวลาทีเ่กดิความทุกข ์ 
ส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ทีเ่กิดจากสามปีระพฤตติวัไม่ดีจ านวน 9 ราย โดยแบ่งเป็นสามีไม่
ช่วยเลีย้งดบูตุร จ านวน 3 รายมผีูห้ญงิคนใหมจ่นท าใหเ้กดิการหย่ารา้ง จ านวน 2 รายการตดิ
เพื่อนและเทีย่วนอกบา้น จ านวน 4 รายรองลงมา คอื ความทุกข์ทีท่ าใหค้รอบครวัเดมิของ
ตนเองตอ้งอบัอาย เน่ืองจากการตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน ซึ่งส่งผลท าใหค้รอบครวัล าบากมภีาระ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จ านวน 6 รายและเกดิความผดิหวงัทีต่อ้งหยุดเรยีน จ านวน 1 รายรวมทัง้
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ความทุกข์ทีเ่กดิจากสงัคมรอบขา้งตตีรามองตนเป็นคนไม่ดเีพราะมลีูกทัง้ทีอ่ายุน้อยเกนิไป 
ไมส่ามารถรบัผดิชอบภาระทีเ่กดิขึน้ได ้ จ านวน 1 ราย 

4.  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัการเป็นครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 

จากการศึกษาในระยะแรกของการใช้ชีวติครอบครวัของมารดาวยัรุ่น เป็นระยะที่
ต้องการปรับตัวจากวัยรุ่นมาสู่บทบาทพ่อแม่ ท าให้เกิดผลกระทบทัง้หมด 3 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านการสูญเสียโอกาสในการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้นตามศักยภาพของ
ตนเองเน่ืองดว้ยตอ้งมภีาระในการเลีย้งลกูขณะทีท่ ัง้คู่ขาดความพรอ้ม โดยเฉพาะวยัรุ่นหญงิ
ทีห่ลงัจากตัง้ครรภ์ตอ้งหยุดพกัการเรยีนและอาจไม่มโีอกาสกลบัไปเรยีนไดอ้กี ท าใหส้ญูเสยี
การใช้ชีวติช่วยวยัรุ่นและสูญเสยีอนาคตในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มปีระสิทธภิาพซึ่ง
พบวา่มารดาวยัรุน่หลงัคลอดยงัไมไ่ดก้ลบัไปเรยีนหนังสอืเพราะตอ้งดแูลบตุร จ านวน 13 ราย
รองลงมา คอื ต้องท างานและดูแลบุตรไปพรอ้มกนั จ านวน 5 ราย  (2) ดา้นเศรษฐกจิ การ
ขาดโอกาสในการเรยีนท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการประกอบอาชพี เน่ืองจากขาดความรูแ้ละทกัษะ
การท างาน ซึ่งมผีลท าใหม้รีายไดห้รอืค่าตอบแทนทีต่ ่า ไม่เพยีงพอส าหรบัการดูแลลูกและ
ครอบครัว ซึ่งพบว่าหลังจากตัง้ครรภ์มารดาวัยรุ่นและสามีต้องพึ่งพาและอยู่อาศัยกับ
ครอบครวัเดมิของมารดาวยัรุ่น โดยมพี่อและแม่ช่วยเหลอืรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย จ านวน 10 
รายรองลงมา คอื อยู่อาศยักบัพ่อและแม่ของครอบครวัสาม ี จ านวน 2 รายแต่ยงัพบว่าบาง
ครอบครวัสามยีงัคงรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครวัได ้ซึ่งเดมิทสีามมีงีานท าอยู่แล้ว
และมอีาชพีรบัจา้ง จ านวน 3 ราย และ (3) ดา้นการด าเนินชวีติครอบครวั ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กนัครอบครวั จ านวน 11 รายแต่บางครอบครวัแยกทางกนัจากการคบกนัของคู่วยัรุ่นหญิง
ชายที่ขาดการเรยีนรู้และท าความรู้จกักนัเพยีงพอ ท าให้เกิดปัญหา เช่น การหงึหวง การ
นอกใจ การไม่เป็นที่ยอมรบัของครอบครวัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง รวมทัง้ฝ่ายชายยงัชอบใช้ชีวติ
วยัรุ่น ตดิเพื่อน เทีย่วนอกบา้น จนตอ้งเลกิรากนัไปโดยทิง้ความรบัผดิชอบในการเลีย้งลกูให้
ฝ่ายวยัรุน่หญงิจ านวน 5 รายและมบีางครอบครวัทีส่ามยีงัสง่เสยีคา่ใชจ้า่ย จ านวน 2 ราย 
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ส่วนท่ี 2   ผลการศึกษาครอบครวัลกัษณะเฉพาะมารดาวยัรุ่น 

1. มมุมองของครอบครวัลกัษณะเฉพาะมารดาวยัรุ่น“ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ”  

มารดาวยัรุ่นอธิบายว่าครอบครัวตนเองจะอยู่ดีมีสุขได้นัน้ ต้องประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการแกไ้ขปัญหาสมัพนัธภาพของสมาชกิในครอบครวั 
โดยตอ้งการใหค้นในครอบครวัเขา้ใจกนั ปรกึษาพดูคยุกนั และใหก้ารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
(2) ดา้นการแกปั้ญหารายไดแ้ละรายจ่ายของครอบครวั ใหม้รีายไดเ้พยีงพอกบัรายจ่ายหมด
หน้ีสนิ และมบีา้นเป็นของครอบครวัตนเอง และ (3) ดา้นการแก้ปัญหาการเสพสารเสพติด
ของสมาชกิในครอบครวั ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“คนในครอบครวัตอ้งแบง่เบาภาระกนัในครอบครวั แฟนไม่ตดิ
เพือ่น ช่วยดแูลลกู” TMB1P27 

“ขดักนัระหว่างสามเีรือ่งออกไปเทีย่วขา้งนอกกบัพอ่แมส่ามบีา้ง 
คอืหนูออกไปขา้งนอกนาน เคา้ตอ้งดแูลลกูแทนหนู” TMC2P32 

“สามไีมส่บูยา ไมก่นิเหลา้” TMNE6P27 

“ถา้มบีา้นเป็นของตนเองจะมคีวามสขุมากกวา่น้ี” TMNE5P33 

“มบีา้นเป็นของตวัเอง” TMC3P27 

“ตอ้งการก าลงัใจจากคนในครอบครวั ไมบ่น่ว่า” TMB1P27 

“คนในครอบครวัไมท่ะเลาะกนั” TMNE6P27 

“พอ่เลกิเสพยาบา้ และกลบัมาช่วยกนัท ามาหากนิ” TMC1P27 

 “ครอบครวัอยู่ดมีสีขุคดิวา่เป็นเรือ่งการอยูพ่รอ้มหน้าพรอ้มตา 
พอ่แมล่กูกม็คีวามสขุ” TMS3P26 

“ครอบครวัมคีวามสขุคอืช่วยเหลอืและแกไ้ขปัญหารว่มกนั ไม่
ทะเลาะกนั” TMNE2P27 

“มงีานท า มเีงนิใชจ้่ายในครอบครวั” TMB2P28 
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2. ปัจจยัท่ีท าให้ครอบครวัลกัษณะเฉพาะมารดาวยัรุ่นเป็น “ครอบครวัอยู่ดี
มีสขุ” 

ปัจจยัทีท่ าใหค้รอบครวัมารดาวยัรุ่นอยู่ดมีสีุข ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ดา้นความสมัพนัธใ์นครอบครวัอยู่ดว้ยกนัพรอ้มหน้าพรอ้มตาช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั  (2) ดา้น
เศรษฐกจิของครอบครวั การมรีายไดเ้พยีงพอกบัรายจ่าย  (3) ดา้นสงัคมคนรอบขา้งใหอ้ภยั
และใหโ้อกาสในการด าเนินชวีติต่อไป  (4) ดา้นเพือ่นไดร้บัค าปรกึษาช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจ 
และ (5) ดา้นครแูละระบบการศกึษาไดร้บัค าแนะน า โอกาสในการศกึษาต่อ รวมทัง้ช่วยเหลอื
ตัง้แต่ระยะตัง้ครรภ์จนถงึหลงัคลอดโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) ด้านครอบครวัอยู่ด้วยกนัพร้อมหน้าพร้อมตา ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

การอยู่ด้วยกนัพร้อมหน้าพร้อมตาและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั คอื การอยู่
ร่วมเป็นครอบครวัช่วยเหลอืกนัเมื่อมปัีญหา มคีวามรกั ความสามคัค ีความเข้าใจกนั ดงั
ค าพดูต่อไปนี้ 

“ครอบครวัมคีวามสขุไดอ้ยูด่ว้ยกนั ปรกึษากนัได ้คยุกนัได้
ตลอด” TMN1P26 

“มคีวามอบอุ่น มคีวามสขุอยูน่ ากนัพรอ้มหน้าพรอ้มตา” 
TMNE5P26 

“ครอบครวัอยู่ดมีสีขุคดิวา่ช่วยเหลอืกนัเวลาขาดเหลอื สามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากพอ่แม่ได”้ TMS2P26 

“อยูด่ว้ยกนัช่วยเหลอืกนัเวลาเราล าบาก แกไ้ขปัญหาดว้ยกนั” 
TMC2P26 

“ปัจจยัทีท่ าใหค้รอบครวัมคีวามอยูด่มีสีขุคอื ความรกัความเอา
ใจใส ่ความเขา้ใจสมาชกิในครอบครวั การใหอ้ภยั และการ
ช่วยเหลอืและสว่นรว่มในครอบครวั” TMS1P27 

“ปัจจยัทีท่ าใหค้รอบครวัมคีวามสขุ คอืการแบง่งาน ช่วยกนั
ท างาน สขุดว้ยกนัทกุขด์ว้ยกนั ความรกักม็ใีหก้นั” TMB2P27 
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นอกจากน้ีสมาชกิในครอบครวัทกุคนตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง 
ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ทกุคนช่วยกนั ตอ้งขยนัท ามาหากนิ” TMNE3P27 

“ปัจจยัทีท่ าใหค้รอบครวัมคีวามสขุ คอืการแบง่เบาภาระกนัใน
ครอบครวั แฟนไมต่ดิเพือ่น ช่วยดแูลลกู” TMB1P27 

“แฟนเป็นคนดขียนัท างาน” TMB3P28 

(2) ด้านครอบครวัอยู่ด้วยกนัพร้อมหน้าพร้อมตา ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

การมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายไม่มีหน้ีสิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้
ครอบครวัเกดิความสขุได ้ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“มเีงนิ ไมม่หีน้ีสนิ” TMNE1P27 

“อยากใหพ้อ่แม ่ลกู มเีงนิใช ้ไมเ่ครยีดเรือ่งเงนิเรอืงทอง คอือยู่
ไดส้บายๆ เพราะเป็นครอบครวัใหญ่ คอือยากใหค้รอบครวั
สบายอยากใหล้กูมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีคอืไมต่อ้งล าบากมาก” 
TMN1P27 

“แบบวา่ยงัไมส่บาย คอื ปู่ ยงัตอ้งขายของอยู ่ยงัไมม่เีงนิใชแ้ละ
ยา่ๆ เขาป่วยกย็งัไมม่เีงนิใชต้ลอดทุกวนั” TMC3P24 

(3) ด้านสงัคมคนรอบข้างให้อภยัและให้โอกาสในการด าเนินชีวิตต่อไป 

มารดาวยัรุ่นตอ้งการใหญ้าตพิีน้่องเพื่อนบ้านและคนรอบขา้งเขา้ใจและให้
โอกาส รวมทัง้ใหม้มีุมมองต่อการตัง้ครรภ์วยัรุ่นนัน้ใหเ้ป็นเรื่องไม่เสยีหายหากรบัผดิชอบได ้
ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“อยากใหค้นอืน่เขา้ใจครอบครวัของท่านในเรือ่งของการให้
โอกาส” TMS1P29 

“อยากใหม้องเราด ีไมอ่ยากใหม้องเป็นศตัร”ู TMNE5P29 
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“มลีกูในวนัรุน่มนักไ็มไ่ดเ้สยีหายขึน้อยูก่บัว่าเราจะรบัผดิชอบ
หรอืไม ่ถา้รบัผดิชอบไดค้อืเราเลีย้งได ้เราช่วยเหลอืตวัเองได ้
ท างานหาตงัเลีย้งได ้ไมต่อ้งไปล าบากคนอืน่เขา” TMC2P29 

“รูส้กึไมด่อีะ รูส้กึแบบว่า โอไ้มช่อบเนอะเรายงัเดก็อยา่งเน้ีย ก็
ไมทอ้งอะไรอยา่งเงีย้ หนูอยากใหเ้ขาเขา้ใจวา่มนัมไีปแลว้ใหท้ า
ยงัไงได”้ TMC3P16 

(4) ด้านเพือ่นได้รบัค าปรึกษา ช่วยเหลือและให้ก าลงัใจ 

“เขากะบอกว่าเลีย้งไปโลด เขากะเป็นลกูเฮา เขากะใหก้ าลงัใจ
จา้แลว้กซ็ื้อของมาฝาก” TMNE2P4 

“เพิน่มาจงัส ิเพือ่นกะมาหยอก มาหอมลุกเฮาอยู ่เวลาเพิน่มา
เฮด็งานจงัสจิา้ เพิน่กะบไ่ดค้ดิอหียงั” TMNE5P15 

“เขากะบอกว่าเลีย้งไปโลด เขากะเป็นลกูเฮา เขากะใหก้ าลงัใจ
จา้แลว้กซ็ื้อของมาฝาก” TMNE4P4 

“ปกตเิวลาเดนิ เพือ่นเคา้จะใหอ้ยูต่รงกลาง แลว้เพือ่นจะเดนิ
ขา้งๆ คอืบงัไวไ้มใ่หใ้ครเหน็ ไมใ่หใ้ครสงัเกตเหน็วา่ทอ้งน่ะ” 
TMN1P22 

(5)  ด้านครแูละระบบการศึกษา ได้รบัค าแนะน าและโอกาสในการศึกษาต่อ  
 

การตัง้ครรภ์วยัรุ่นนัน้ปัจจุบนัพบว่า ระบบการศกึษาสามารถใหเ้รยีนต่อ
ไดต้ัง้แต่ตัง้ครรภ์ รวมทัง้ผูบ้รหิารและครกูไ็ดใ้หค้ าแนะน าดแูลและช่วยเหลอื จนกระทัง่มารดา
วยัรุน่นัน้คลอดลกู ดงัค าพดูต่อไปนี้  

 

“อยู่โรงเรยีน เราคุยกะเขาเขา้ใจ มรีะบบดูแลเฮาอยู่ ครูประจ า
ชัน้ เพิน่ไปเยีย่มอยูโ่รงพยาบาล” TMNE2P5 

“ตอนแรกหนูกว็า่ เคา้จะมองเรายงัไง แต่ไปๆมาๆ คนทีโ่รงเรยีน
เคา้กท็อ้งเยอะเหมอืนกนั ทีว่ทิยาลยัเคา้กไ็ม่ไดห้า้มเคา้ก็ใหไ้ป
เรยีนตามปกต”ิ TMN1P29 



ศาสตราจารย ์ดร.รจุา ภู่ไพบลูย ์และคณะ 
 

176  
 

“พวกอาจารยเ์คา้ก ็บอกวา่เดนิดีๆ  อยา่ไปเดนิแรง” TMN1P29 

“ฝากทอ้งอยูอ่นามยั ครพูาไปฝากครรภ์” TMNE2P11 

แต่มารดาวยัรุน่บางคน แมว้า่โรงเรยีนใหส้ามารถเรยีนต่อได ้กลบัไมเ่รยีน
ต่อเพราะคดิวา่ตัง้ครรภ์แลว้จงึหยุดเรยีน ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ผอ.เคา้มาตามหนูถงึบา้น หนูบอกวา่หนูไมเ่รยีน หนูมแีฟนแลว้ 
เค้าบอกว่า ไม่เป็นไร มแีฟน ไม่มแีฟน ก็เรยีนได้ ให้อาวุธไป 
เค้าบอกงี้ ให้มันจบไป หนูก็บอกว่าหนูไม่เรียนก็เลยไม่ไป ” 
TMN2P7 

 

3. ความต้องการบริการสนับสนุนทางสงัคมของครอบครวัลกัษณะเฉพาะ
มารดาวยัรุ่น 

มารดาวยัรุ่นตอ้งการบรกิารสนับสนุนทางสงัคม ทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นเงนิ
ช่วยเหลอืจากรฐับาล ต้องการเงนิช่วยเหลอือย่างเพยีงพอกบัรายจ่ายและทัว่ถึง   (2) ดา้น
อาชพีและการศกึษา ตอ้งการอบรมอาชพีเพื่อใหค้รอบครวัมรีายไดเ้พยีงพอ สง่ผลใหส้ามารถ
กลบัไปเรยีนต่อหรอืประกอบอาชพีทีม่ ัน่คงและมรีายไดสู้งขึ้น และ (3) ดา้นความรูเ้กี่ยวกบั
การดแูลบตุรและการด าเนินชวีติครอบครวั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) ด้านเงินช่วยเหลือจากรฐับาล 

ดา้นความช่วยเหลอืจากรฐับาล พบว่ามทีัง้ครอบครวัมารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
และไม่ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาล ส่วนใหญ่ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืในการเลี้ยงบุตรเดอืนละ 
600 บาท ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ตอนน้ีไดร้บัเงนิช่วยเหลอืคา่เลีย้งดลูกูจากรฐับาลเดอืนละ 
600 บาทจนถงึอาย ุ3ปี” TMNE1P30 

“ตอนน้ีไดเ้งนิช่วยเหลอืบตุรคนที ่2 ไดเ้ดอืนละ 600 บาท” 
TMC1P18 

“ไดเ้งนิช่วยเหลอืบตุร เดอืนละ 600 บาท” TMC2P11 
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“หนูได ้600 บาท หนูกซ็ื้อนมใหค้นโต 300 เหลอื 300 บาทก็
เกบ็ไวก้่อน ตอนฉุกเฉิน เจบ็ป่วย หรอือยากกนิอะไร หนูกจ็ะ
ดงึมาใช”้ TMN1P31 

แมว้่าไดร้บัเงนิช่วยเหลอืในการเลีย้งบุตรเดอืนละ 600 บาท มารดาวยัรุ่น
สว่นใหญ่กม็คีวามคดิเหน็วา่ยงัไมเ่พยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยทีแ่ทจ้รงิในการเลีย้งดบูตุร 

“ตอ้งการการช่วยเหลอืสนับสนุนเพิม่ในเรือ่ง เงนิค่าใชจ้่ายของ
ลกู” TMB3P30 

“ตอ้งการการช่วยเหลอืเพิม่ขึ้น เรือ่งการเงนิเรือ่งคา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัลกู” TMC2P30 

“ปัจจบุนัไดร้บัเงนิสงเคราะหบ์ตุรเดอืนละ 600 บาท อยากให้
รฐับาลช่วยเหลอืครอบครวัในเรือ่งเงนิช่วยเหลอืคา่นมลกู” 
TMN1P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่ง ทนุการศกึษาและของใช้
ส าหรบัเดก็ เช่น นมแพมเพสิ” TMNE1P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งของใชส้ าหรบัเดก็ เช่น นม 
แพมเพสิ และเงนิสงเคราะหบ์ุตร” TMNE4P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งของใชส้ าหรบัเดก็ เช่น นม 
แพมเพสิ” TMNE5P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งเงนิช่วยเหลอื” TMNE6P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืดแูลในเรือ่งเงนิ” TMC3P31 

“ตอ้งการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่ง และของใชเ้ดก็แรกเกดิ 
เช่น ผา้ออ้ม ทีน่อนแพมเพสิ” TMS1P31 

“ตอ้งการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งของใชเ้ดก็อ่อน” TMS2P31 
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“ตอ้งการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งนม และของใชเ้ดก็อ่อน” 
TMS3P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่ง เงนิสงเคราะหบ์ตุรเพิม่” 
TMB2P31 

นอกจากน้ียงัพบว่ามมีารดาวยัรุ่นบางคนยงัไม่ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืในการ
เลีย้งดบูตุรจากรฐับาล ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ไมม่หีน่วยงานเขา้มาช่วยเหลอืแมก่ต็อ้งเป็นคนดแูลตลอด” TMN2P30 

รวมทัง้มมีารดาวยัรุ่นจ านวน 1 คน ที่เจ้าหน้า อบต. ได้ประเมนิแล้วว่า
ครอบครวัสามารถเลีย้งดบูตุรทีเ่กดิได ้จงึไมไ่ดร้บัเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาล ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ได้ยนิเพิน่ว่าหกร้อยจ้าซอยเลี้ยงดู ค่านมค่าหยงัต่างๆนัน่ล่ะ 
เพิน่ใหอ้ยู่สามปีใหเ้ดก็น้อยฮอด สามปีเพิน่กะเซา กะบ่ว่าจงัใด๋
แต่ว่าผูแ้ม่ตวัน้อยนีบ่อกว่าเพิน่เลี้ยงเดก็น้อย ซอยผูใ้หญ่บ้าน
เพิน่บใ่หก้ะบเ่อาเทา่นัน้ละ่” TMNE3P9 

(2) ด้านอาชีพและการศึกษา 

มารดาวยัรุ่นตระหนักถงึภาระค่าใชจ้่ายของตนเองทีเ่พิม่ขึน้จากการมบีุตร
ต้องดูแล และบางคนหยุดงานเพื่อดูแลลูก ท าใหค้รอบครวัมรีายได้ลดลง ส่วนมารดาทีเ่คย
เรยีนหนังสอืและต้องหยุดเรยีนกลางคนั กต็้องการใหร้ฐับาลอบรมด้านอาชีพเสรมิ เพื่อให้
ครอบครวัมรีายไดเ้พยีงพอเพิม่โอกาสใหส้ามารถกลบัไปศกึษาต่อได ้ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งอาชพี” TMNE5P31 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืดแูลในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการหา
อาชพีเสรมิสอนเรือ่งอาชพี” TMC2P31 

“ตอ้งการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งอาชพี” TMS1P31, 
TMS2P3 
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“ตอ้งการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในเรือ่งอาชพี โอกาสในการกลบัไป
เรยีนต่อ” TMS1P31, TMB3P31 

(3) ด้านความรู้เกีย่วกบัการดแูลบตุรและการด าเนินชีวิตครอบครวั 

มารดายังคงอยู่ในระยะของวัยรุ่น ท าให้ต้องการความรู้เพิ่มเติมจาก
เจา้หน้าทีข่องรฐับาล เช่น การเลีย้งดลูกู การด าเนินชวีติของวยัรุน่ ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“อยากใหร้ฐับาลช่วยเหลอืดแูลในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้ง
ลกู ใหค้ าปรกึษาเรือ่งความรูก้ารด าเนินชวีติครอบครวัวยัรุน่” 
TMC2P31 

“ตอ้งการการช่วยเหลอืสนับสนุนในเรือ่งความรูเ้รือ่งการเลี้ยงดู
ลกู” TMB3P30 

“เรือ่งสขุภาพเวลาทีเ่ดก็ไมส่บาย” TMC2P30 

4.  ภาพรวมระดบัความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 

ในดา้นระดบัความอยู่ดมีสีุขนัน้ ส่วนใหญ่มารดาวยัรุ่นใหร้ะดบัความอยู่ดมีสีุขที ่5-8 
เต็ม 10 คะแนน เพราะการตัง้ครรภ์ไม่ตัง้ใจส่งผลให้เรียนไม่จบ และเกิดความไม่พร้อม
ทางดา้นเศรษฐกจิ เน่ืองจากมรีายจ่ายเกีย่วกบัการเลีย้งดบูุตรเพิม่เขา้มาในครอบครวั โดยที่
มารดาวยัรุ่นยงัไม่ได้ประกอบอาชีพ และสมัพนัธภาพครอบครัวยงัไม่ดี แต่ยงัพบว่ามี 3 
ครอบครวัจาก 18 ครอบครวั ทีใ่หร้ะดบัความอยูด่มีสีขุของครอบครวัเตม็ 10 ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 5 เพราะตัง้ทอ้งรูส้กึ
ว่าความสุขลดลงควรเชือ่ฟังพ่อแม่ แม่บอกว่าให้เรียนจบ” 
TMNE2P32 

“ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 5 เพราะ รายไดย้งัไม่
พอกบัรายจา่ย” TMNE3P32 

“ครอบครวัอยูด่มีสีขุอยูใ่นระดบัระดบั5 เพราะ ความอยูด่มีสีุขยงั
ไมส่บาย” TMC3P32 
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“ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 7 ถ้ามบีา้นเป็นของ
ตนเองจะมคีวามสขุมากกวา่น้ี” TMNE5P33 

นอกจากน้ีบางครอบครวัมารดาวยัรุ่นมคีวามอยู่ดมีีสุขในระดบัปานกลาง เพราะ
ครอบครวัไมเ่ขา้ใจกนั ยงัอยูไ่มพ่รอ้มหน้า ดงัค าพดูต่อไปนี้ 

“ระดบัความสุขของความอยู่ดมีสีุขอยู่ในระดบั 8 เพราะมวิทะ
เลาะกับพ่อแม่บ่อย บางครัง้ก็มีทะเลาะกันบ้างในครอบครวั ” 
TMB3P32 

“ความอยูด่มีสีขุของครอบครวัอยูใ่นระดบั 8 เพราะวา่บางครัง้ยงั
ไมค่อ่ยเขา้ใจกนั” TMNE6P33 

“ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 8 เพราะว่าอยากให้
พอ่กบัแมม่าอยูด่ว้ยกนั” TMNE4P33 

แต่ก็ยังมีครอบครัววัยรุ่นบางส่วนที่มีระดับความอยู่ดีมีสุขในระดับ 10 เพราะ
ครอบครวัมคีวามรกั ความเขา้ใจ เอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั รวมทัง้อยู่กนัพรอ้มหน้า ดงัค าพูด
ต่อไปนี้ 

“ระดบัความอยูด่มีสีขุของครอบครวัอยูใ่นระดบัเตม็ 10 ไม่เคยมี
เรือ่งทะเลาะ พอ่ตามใจดแูลตลอด” TMS2P32 

“ระดบัความสขุของความอยูด่มีสีขุอยูใ่นระดบั 10 ครอบครวัยงั
มรีอยยิม้ มลีกู มแีม ่มแีฟน ยงัอบอุ่นอยู่” TMB1P32 

“ระดบัความสขุของความอยูด่มีสีขุอยูใ่นระดบั 10 เพราะทุกคน
ในครอบครวัรกั มคีวามสขุด”ี TMB2P32 
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3.4 ครอบครวัเล้ียงเด่ียว 

ส่วนท่ี 1   ผลการศึกษาครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

1. ข้อมลูทัว่ไปของครอบครวัเลีย้งเด่ียวและลกัษณะครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพ่อ/แม่เลีย้งเดีย่ว จ านวน 16 ครอบครวั เพศ (พ่อหรอืแม่
เลีย้งเดีย่ว) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 เพศชาย จ านวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 25 อายุ (พ่อหรอืแม่เลี้ยงเดีย่ว) อายุสูงสุดอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 6 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 รองลงมาอายุสงูอยู่ในช่วง 21-30 ปี จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.25  
อายสุงูอยูใ่นช่วง 41-50 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 อายสุงูอยูใ่นช่วงมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 1คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 ตามล าดบั สาเหตุทีเ่ลกิกบัคู่ครอง ส่วนใหญ่มสีาเหตุจาก
สามหีรอืภรรยามคีนใหม ่ไมร่บัผดิชอบครอบครวัจ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมา 
สาเหตุจากสามหีรอืภรรยาเสยีชวีติและสามตีดิสุรา/ตดิยาบา้/ทะเลาะท ารา้ยร่างกายมจี านวน
เท่ากนัคอื จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 และสามเีทีย่วกลางคนื/ตดิผูห้ญงิ จ านวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5  ลกูทีต่อ้งเลีย้งดพูบว่า ตอ้งเลี้ยงดลูกูจ านวน 2 คนมากทีสุ่ด จ านวน 
9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 รองลงมาตอ้งเลีย้งดูลกูจ านวน 1 คน จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 25.0 ต้องเลี้ยงดูลูกจ านวน 3 คนมากทีสุ่ด จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และต้อง
เลี้ยงดูลูกจ านวน 4 คนมากที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับสมาชิก
ครอบครวั มสีมาชกิครอบครวัจ านวน 2–3 คนมากทีสุ่ด จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.25  
รองลงมามีสมาชิกครอบครวั 4-5 คน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีสมาชิก
ครอบครวั 6 คน จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 ตามล าดบั และอาชพีของพ่อ/แม่เลี้ยง
เดีย่ว ส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจา้ง (ลา้งจาน/ขายของ/พนักงานเสริ์ฟ/กุ๊ก/ขีม่อเตอร์ไซค์รบัจา้ง/
งานก่อสรา้ง/แม่บา้น) จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 ท าไร่/ท าสวน จ านวน 2 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 12.5  คา้ขายและช่วยงานกจิการในครอบครวัมจี านวนเท่ากนั คอื จ านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 (ตารางที ่3.5-3.6) 
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ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู (N=16 คน) จ านวน ร้อยละ 
เพศ (พ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียว)   
 หญงิ 

ชาย 
     12 

4 
75.00 
25.00 

อาย ุ(พ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียว) (Range = 21-52 ปี)   
 21-30 

31-40 
41-50 
> 50 

5 
6 
4 
1 

31.25 
37.50 
25.00 
6.25 

สาเหตท่ีุเลิกกบัคู่ครอง   
 สาม ี/ ภรรยามคีนใหม่ / ไม่รบัผดิชอบครอบครวั 

สาม ี/ ภรรยาเสยีชวีติ 
สามตีดิสรุา / ตดิยาบา้ / ทะเลาะท ารา้ยรา่งกาย 
สามเีทีย่วกลางคนื / ตดิผูห้ญงิ / ไม่รบัผดิชอบ
ครอบครวั 

8 
3 
3 
2 

50.00 
18.75 
18.75 
12.50 

ลกูท่ีต้องเลี้ยงด ู(จ านวน/คน)   
 1  

2 
3 
4 

4 
9 
2 
1 

25.00 
56.25 
12.50 
6.25 

สมาชิกครอบครวั(คน)   
 2-3 

4-5 
>6 

9 
5 
2 

56.25 
31.25 
12.50 

อาชีพ   
 รบัจา้ง (ลา้งจาน / ขายของ / พนักงานเสริฟ์ / กุ๊ก / 

ขีม่อเตอรไ์ซคร์บัจา้ง / งานก่อสรา้ง / แม่บา้น) 
ท าไร ่/ ท าสวน 
คา้ขาย 
ช่วยงานกจิการในครอบครวั 

      12 
 
2 
1 
1 

75.00 
 

12.5 
6.25 
6.25 

 

ตารางท่ี 3.5  ขอ้มลูทัว่ไปของครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
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ล าดบั
ท่ี

ครอบ 
ครวั 

อายุ (ปี) 
(พ่อหรือ
แม่เลี้ยง
เด่ียว) 

เพศ (พ่อ
หรือแม่
เลี้ยง
เด่ียว) 

สาเหตท่ีุเลิก 

ลูกท่ี
ต้อง
เลี้ยงด ู
(คน) 

สมาชิกครอบครวั 
(คน) 

อาชีพ 

1 21 หญงิ ทะเลาะ ท ารา้ยรา่งกาย 2 3 (แม/่ลูก) รบัจา้งทัว่ไป 
2 22 หญงิ มภีรรยาใหม่ 

ไม่รบัผดิชอบเลีย้งดู 
2 4 (พีส่าว/แม/่ลูก) รบัจา้งทัว่ไป 

3 43 หญงิ ตดิเหลา้ ทะเลาะ ท ารา้ย
รา่งกาย ไมร่บัผดิชอบ
เลีย้งดู 

1 2 (แม/่ลูก) ท าสวนและรบัจา้ง 
กรดียาง 

4 30 หญงิ สามเีสยีชวีติ 2 3 (แม/่ลูก) คา้ขาย 
5 35 ชาย ภรรยาทิง้ไปมสีามใีหม่ 1 4 (พอ่/แม่/ตวัเอง/

ลูก) 
รบัจา้ง (ก่อสรา้ง) 

6 43 ชาย ภรรยาเลกิเพราะตดิยา
เสพตดิ 

4 5 (แม/่ลูก) รบัจา้งทัว่ไป 

7 31 หญงิ ชอบเทีย่วกลางคนื ตดิ
ผูห้ญงิ 

3 4 (แม/่ลูก) ท าไร ่(ปลูกแตง) 

8 45 หญงิ มภีรรยาใหม ่ไม่
รบัผดิชอบเลีย้งดู 

2 3 (แม/่ลูก) รบัจา้งทัว่ไป 

9 35 หญงิ ตดิยาเสพตดิ โดนจบัตดิ
คุก 

2 6 (พอ่เลี้ยง/น้า/
พีช่าย/ตา/ลูก/

ตนเอง) 

รบัจา้งทัว่ไป 

10 
 

28 หญงิ มภีรรยาใหม ่ไม่
รบัผดิชอบเลีย้งดู 

3 5 รบัจา้งทัว่ไป  
(ลา้งจาน/ขายของ/
พนกังานเสริฟ์) 

11 35 หญงิ กนิเหลา้/เที่ยวกลางคนื/
เล่นหวย ไมร่บัผิดชอบ
เลีย้งดู 

1 2 (แม/่ลูก) รบัจา้งทัว่ไป 

12 35 หญงิ สามมีคีนอื่น 1 2 (แม/่ลูก) ท าสวย(ผกัเหลยีง) 

13 40 ชาย ภรรยาทิง้ไปมสีามใีหม่ 2 3 (พอ่/ลูก) รบัจา้ง (ขีม่อเตอรไ์ซค์
รบัจา้ง) 

14 41 หญงิ เป็นคนเจา้ชู มภีรรยา
ใหม่ 

2 3 (แม/่ลูก) รบัจา้ง (กุ๊ก) 

15 30 หญงิ เสยีชวีติ 2 3 (แม/่ลูก) รบัจา้ง (แม่บา้น) 

16 52 หญงิ เสยีชวีติ 2 7 (แม/่พีส่าว/
น้องชาย/ตวัเอง/ลูก) 

ชว่ยงานกจิการใน
ครอบครวั (แปรรูป 
ไมส้กั) 

 

ตารางท่ี 3.6  ลกัษณะครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
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ส่วนท่ี 2   ผลการศึกษาครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

1. ลกัษณะพิเศษของครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

ครอบครวัส่วนใหญ่ ทัง้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้มองว่า
ครอบครวัของตนเป็นครอบครวัปกติเหมอืนครอบครวัทัว่ไป ไม่ไดม้ลีกัษณะพเิศษ ขณะที่
ครอบครวัภาคเหนือรายที่ 1 และรายที ่2 ใหค้วามเหน็ว่าเมื่อกลายเป็นครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
ครอบครวัไม่สมบรูณ์ การด าเนินชวีติครอบครวัเปลีย่นแปลงไป ความรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ 
ท างานหนักมากขึน้ ตอ้งต่อสูด้ิน้รนเพือ่อนาคตของลกู การพึง่พาครอบครวัเดมิ ไดร้บัก าลงัใจ
จากคนรอบขา้ง เช่น ญาต ิเพื่อน ฯลฯ แต่กท็ าใหช้วีติดขีึน้ เพราะไม่ตอ้งเครยีดและทุกขใ์จที่
สามตีดิยาเสพติด ไม่รบัผดิชอบ และถูกสามที าร้ายร่างกาย นอกจากน้ียงัพบว่ามแีม่เลี้ยง
เดีย่ว 1 ราย มสีมาชกิพกิารในครอบครวัต้องดูแลดว้ยหนัไปคบแฟนทีเ่ป็นทอม อยู่ดว้ยกนั
และช่วยเหลอืดแูลกนัในครอบครวั 

ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 1 (ภาคเหนือ สมัภาษณ์วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
สถานที ่รพ.สต.บา้นศรหีมวดเกลา้ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง) กล่าวว่า “ตอ้งสูเ้พือ่ลกูอดทน
เพือ่ลกู อยู่กบัลกูใหไ้ด ้ญาตพิีน้่องของเรา ใหก้ าลงัใจ แมก้ระทัง่เพือ่นทีท่ างานหรอืทัง้ชุมชน 
ข้อดขีองการเลกิกนัคอื เราไม่ต้องมาเครยีดกบัเรือ่งพวกน้ีอกีแต่ท าใหเ้ราไม่มคีรอบครวัที ่
สมบรูณ์” 

ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 2 (ภาคเหนือ สมัภาษณ์วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
สถานที ่รพ.สต.บา้นศรหีมวดเกลา้ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง) กล่าวว่า “เราตอ้งมภีาระเพิม่ 
รายไดก้ไ็ดจ้ากเบี้ยคนพกิารบา้ง จากรา้นขา้ว ถา้เลี้ยงคนเดยีวกท็ุกอย่าง ท าเองหมด คอื ซกั
ผา้ ต้องจดัการเรือ่งอาหารการกนิ เรือ่งงานบา้น กบัขา้ว ค่าใช้จ่ายในบา้นกช็่วย เรือ่งเดก็ๆ 
พาไปโรงเรยีน ทกุอยา่ง พาไปหาหมอ การทีห่นูตอ้งมาเลีย้งลกูคนเดยีว ภาระทัง้หมดอยูท่ีห่นู
หมด ตอ้งคอยรบัสง่เดก็ไปโรงเรยีน ท ากบัขา้ว งานบา้น ท างานบา้น 

.... พอเลกิกบัแฟน ตอ้งมาเลี้ยงลกู กไ็ม่ล าบากเพราะมเีคา้ช่วย
ดูแลตกลงก็คอืหนูมเีค้า เค้าก็ดูแล ต่างคนต่างดูแลกนั เค้าไม่
สบายหนูกด็แูลเคา้ หนูไม่รูส้กึล าบาก การทีเ่รามแีฟนผูห้ญงิกบั
ชายต่างกัน การใช้ชีวิตประจ าวัน แฟนทอมเข้าใจมากกว่า 
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เพราะคุยกนั เป็นโน่นนี ่ความเขา้ใจการดแูลการคุยกนัง่ายกว่า 
แฟนผูช้าย” 

.... ไปเอาเงนิทีบ่า้น อย่างทีบ่า้นเคา้ใหช้่วยงาน เหมอืนรบัจา้ง 
น้าๆ อาๆ บา้นท าอะไร กป็ลูกขา้วขาย มอี่างปลา เลี้ยงปลา มี
สวนดอกมะล ิคอืกลบัไปช่วยงานทีบ่า้น ทีบ่า้นใหเ้งนิมา เอาเงนิ
มาช่วยหนู ช่วงเคา้ไม่อยู่  หนูตอ้งอยูบ่า้น วนัทีเ่ราหยุด วนัทีล่กู
ไม่มเีรยีน สมมุตติว่าเราท างาน ในวนัท างานจะมวีนัหยุด 1-2 
วนั ถ้าเคา้กลบับา้นเคา้ต้องกลบัไปวนันัน้ หนูต้องมอียู่คนหนึง่ 
หนูไปท างาน เคา้กอ็ยู”่ 

ส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วภาคใต ้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ชวีติครอบครวัตอ้งเปลีย่นแปลง
ไป ต้องท างานหาเงนิ เลี้ยงดูลูกและครอบครวัคนเดยีว บางรายต้องท างานกลางคนื ท าให้
สงัคมและคนภายนอกไมเ่ขา้ใจ มองในดา้นลบ แต่ไมท่อ้เพราะมเีป้าหมายทีล่กู บา้งครัง้กต็อ้ง
ตดัใจเพราะไม่สามารถใหใ้นสิง่ทีลู่กตอ้งการ มกี าลงัใจจากครอบครวั เพื่อนบา้น สิง่ทีท่ าให้
ครอบครวัเขม้แขง็และด าเนินชวีติครอบครวัไดต้่อไป คอื ลูก และการมคีรอบครวัทีส่มบรูณ์ 
(มสีามอียู่ดว้ย) และไม่สมบูรณ์ (ไม่มสีาม)ี  ไม่ท าใหก้ารด าเนินชวีติเปลีย่นแปลงไป เพราะ
เมื่อมสีามอียู่ด้วย สามกี็ไม่ได้ช่วยรบัผดิชอบต่อครอบครวั ดงัค ากล่าวของครอบครวัเลี้ยง
เดีย่วรายที1่ รายที2่ และรายที ่3 ทีส่ะทอ้นวา่ 

ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 1 (ภาคใต้ สมัภาษณ์วนัที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่ 
รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) กลา่ววา่  

“ไมม่ปัีญหาอะไร สบายใจ ลกูไมด่ือ้ ฟังแม ่ไมต่ดิยา” ซึ่งต่างกบั
ครอบครวัอื่นๆ “แม่เป็นทัง้พ่อ แม่ให้ ลูกไม่สบายใจ มาคุยให้
ฟัง” “มาปรกึษาเรือ่งจบีสาว แมค่นน้ีดไีหม เอาไดไ้หม” 

“อดทน ขยนั ไมอ่าศยัผูช้าย ไมม่กีอ็ยูไ่ด ้เราเลีย้งลกูไดด้ ีภูมใิจ
ทีเ่ลีย้งลกูมาไดข้นาดน้ี” 

ไปท างานกลางคนื ชาวบา้นกว็า่ “ไมส่นใจใคร เราหาเงนิ เลี้ยง
ลกูใหด้ ีหาเงนิอยา่งเดยีว ใหล้กูไดก้นิ” 
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ครอบครวัเลีย้งเดีย่วรายที ่2 (ภาคใต ้สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.
คอหงส ์จ.สงขลา) กล่าวว่า  

“ต่างกบัครอบครวัอืน่ทีเ่ป็นครอบครวัสมบรูณ์ พรอ้มพ่อ แม่ ลกู 
…. แต่บางคนมคีรอบครวัสมบรูณ์ กย็งัเลีย้งลกูไมร่อด” 

“เลีย้งลกู ดแูลคนเดยีว หากนิคนเดยีว ตอ้งดิน้รน ล าบากตลอดรู้
วา่ตอ้งหากนิเลีย้งลกู” 

“พอเลกิกอ็ยู่คนเดยีว สบายกว่า ดกีว่าเป็นครอบครวั มเีคา้กไ็ม่
ช่วยเหลอื” 

“ลกูไมด่ือ้ แมไ่มม่เีงนิพาไปหา้ง พาไปเดนิเทีย่ว อยา่รอ้งเอาของ 
แบบเหมอืนลูกเพือ่น อายคน ไม่มเีงนิ แต่อยากพาลูกไปเทีย่ว 
เงนิไปเทา่ทีซ่ื้อได”้ 

“พอ่แมเ่ราช่วยเหลอื ไมต่อกย ้า” 

ครอบครวัเลีย้งเดีย่วรายที ่3 (ภาคใต ้สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที ่
รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) กล่าวว่า  

“ท าใหต้นเองเขม้แขง็ และทุ่มเทความรกัทีม่ใีหก้บัลูก….เพือ่น
บา้นทีอ่ยูใ่นละแวกเดยีวกนัรกัใครก่นัด”ี 

2. การใช้ชีวิตของครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

ผลการศึกษา พบว่า เมื่อต้องกลายเป็นครอบครัวเลี้ยง เดี่ยว หลังจากเริ่มต้น
ครอบครวัและอยู่ดว้ยกนัจนถงึการกลายเป็นครอบครวัเลีย้งเดีย่วครอบครวัมเีวลาอยู่ร่วมกนั
ประมาณ 2-8 ปี สูงสุดประมาณ 10 ปี สาเหตุของการเป็นพ่อหรอืแม่เลี้ยงเดีย่วเกดิจาก (1) 
สามหีรอืภรรยาเสยีชวีติ  (2) ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ไดแ้ก่ ภรรยาไม่สนใจ ทิ้งไปมสีามี
ใหม่ สามมีภีรรยาอยู่แลว้ สามมีภีรรยาใหม่ มเีมยีน้อย สามเีป็นคนเจา้ชู้ ตดิผูห้ญงิ  (3) ตดิ
สารเสพตดิ สามตีดิเหลา้  (4) ตดิการพนัน เล่นหวย  (5) ใช้ความรุนแรง สามโีมโหรา้ย ไม่
ชอบเสยีงเดก็รอ้ง ชอบทะเลาะทุบตี  (6) มปัีญหาเรื่องเงนิ ไม่เคยใหเ้งนิเมียและลูกใช้ “ไม่
เหลอืเงนิ ไมเ่คยถาม ไมใ่ห”้ และ (7) เทีย่วตอนกลางคนื 
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ดงัค ากล่าวของครอบครวัเลี้ยงเดีย่วรายที่ 2 (ภาคใต้ สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 
2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) ทีว่า่ “ไปเทีย่วกลางคนืกบัรา้นเหลา้ เพือ่นมนัดกีวา่” 

ช่วงอายุการกลายเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่แตกต่างกนัมาก กล่าวคอืแม่เลี้ยง
เดีย่ว อายุระหว่าง 21-41 ปี พ่อเลีย้งเดีย่ว อายุระหว่าง 35-52 ปี มลีกูทีต่อ้งรบัภาระเลี้ยงดู
ประมาณ 1-4 คน ส่วนใหญ่ประมาณครอบครวัละ 2 คน มทีัง้ลูก ผูห้ญงิและผูช้าย ช่วงอายุ
ของลกูทีต่อ้งดแูลตัง้แต่ 3 ขวบ จนถงึ 22 ปี 

ลกัษณะครอบครวั : พ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่วอยู่ดว้ยกนักบัลกู ลกัษณะบา้นเป็นบา้น
ของตนเอง บา้นเช่า/หอ้งเช่า ค่าเช่าเดอืนละ 2,000-3,000บาท ค่าน ้าค่าไปเดอืนละประมาณ 
600-1,000 บาท บางครอบครวัอยูก่บัครอบครวัพ่อแมพ่ีน้่องไมม่คีา่ใชจ้า่ยเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั 

อาชีพและรายได้ของครอบครวั : มาจากการท างานของพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว
ไดแ้ก่ ท างานก่อสรา้ง/ท าไร่ ท าสวน รบัจา้งทัว่ไป (กุ๊ก/แม่บา้นท าความสะอาด/ขายของ/ลา้ง
จาน/เสิร์ฟอาหาร) ช่วยงานของครอบครัว มีรายได้เดือนละ 8,000-20,000 บาท บาง
ครอบครวักพ็อใช้จ่ายในครอบครวั บางครอบครวักไ็ม่พอใช้จ่ายกต็้องกู้เงนินอกระบบ หรอื
หยบิยมืจากญาตหิรอืเพือ่นบา้น 

การเลี้ยงดูลูก : พ่อหรอืแม่เลี้ยงเดีย่วเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองสอนให้ลูกท างานบ้าน 
เช่น หุงขา้ว ลา้งจาน ซกัเสือ้ผา้ เป็นตน้ และบอกลกูว่า ล าบากตอ้งท างานหาเลีย้งครอบครวั
คนเดยีว “แม่ล าบาก หากนิคนเดยีว ลกูกต็อ้งช่วยแม่บา้ง เราไม่มพี่อ พ่อทิ้งไป” (ครอบครวั
เลีย้งเดีย่วรายที ่1 ภาคใต ้สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) 
ลกูไมไ่ดถ้ามเรือ่งพอ่ “มแีมค่นเดยีวเหมอืนมพีอ่ 10 คน” (ครอบครวัเลีย้งเดีย่วรายที ่3 ภาคใต ้
สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) ไปรบัสง่ลกูไปโรงเรยีน 
วนัหยดุอยูบ่า้นกบัลกู ท ากบัขา้วกนิกนั ดทูวี ีสอนใหร้กักนัและเป็นเดก็ประหยดั 

3. ความสขุและความทุกขข์องครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

ครอบครวัมีความสุขมากท่ีสุดคือ ช่วงทีอ่ยู่ดว้ยกนัครบเป็นครอบครวัพรอ้มหน้า
พรอ้มตา พอ่แมล่กู / ตอนเลกิกบัแฟน ไดอ้ยูก่บัลกู พอ่แมแ่ละญาตไิมว่า่อะไรทีเ่ลกิกนั พรอ้ม
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ใหก้ารดแูลทุกเรื่อง ลกูตัง้ใจเรยีน ไม่ดือ้ เป็นเดก็ด/ี ช่วงทีล่กูโต สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้
เลีย้งลกูไดด้ ีไมต่ดิยา 

ครอบครวัมีความสุขน้อยท่ีสุดคือ การที่สามมีเีมยีใหม่ / ตอนที่ลูกยงัเลก็ กลวั 
กงัวล ท าใหเ้ครยีด /ตอนทอ้ง เครยีดเรือ่งทีจ่บัไดว้า่แฟนมผีูห้ญงิอื่น ใครจะมาเลีย้งด ูเงนิกไ็ม่
ม ี“แม่ไม่มเีบี้ย บางทไีม่มซีกับาท”(ครอบครวัเลี้ยงเดีย่วรายที ่2 ภาคใต้ สมัภาษณ์วนัที ่13 
มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) ช่วงที่จบัไดว้่าสามมีคีนอื่น รูส้กึทุกข์ใจ
มาก ช่วงแรกๆ ไมรู่จ้ะท าอยา่งไรด ี/ ตอนทีส่ามเีสยีชวีติ / ตอนทีเ่มยีป่วยและเสยีชวีติ 

4. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

การเปล่ียนแปลง : บางครอบครวัมองว่าการเป็นครอบครวัเลี้ยงเดีย่วไม่ไดท้ าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงกบัครอบครวัดงัค ากล่าวของครอบครวัเลีย้งเดีย่วรายที1่ ทีก่ลา่ววา่ “เลกิ
กนัดว้ยด ีไม่รูส้กึว่าเปลีย่นแปลงเพราะไม่ค่อยไดไ้ปไหนอยู่แต่บ้าน และไม่ค่อยยุ่งกบัใคร ”  
พ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่วบางคนบอกว่าไม่มผีลกระทบอะไร เลกิรากนัไปกต็่างคนต่างไป ไม่ตอ้ง
ผดิใจต่อกนัมพีีน้่องและญาตชิ่วยดแูล“มแีมแ่ละพีน้่องช่วยดแูลลกูๆ ไมม่ผีลกระทบมาก...ลกูก็
บอกวา่ ไมม่สีว่นขาด มแีมก่ค็อืเป็นทกุอย่าง”บางครอบครวัไมม่ปัีญหาดา้นการเงนิเพราะเป็น
ฝ่ายท างานหาเลีย้งครอบครวัอยูแ่ลว้ตัง้แต่ก่อนหยา่กบัสาม ี

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัครอบครวัเลีย้งเด่ียว พบวา่ 

3.3 การท าบทบาทหน้าท่ีครอบครวั เป็นทัง้พอ่และแม ่ท าบทบาทเป็นพอ่และแม่
ใหล้กูไดทุ้กอย่าง ตอ้งรบัภาระเรื่องลกูมากขึน้ ตอ้งจดัการตวัเอง วางแผนจะท าอย่างไร ตอ้ง
ท างานทัง้ในและนอกบา้น ใชค้วามอดทนมาก 

3.4 เศรษฐกิจของครอบครวั ตอ้งท างานหนักหาเลีย้งดูลกูและครอบครวั หาเงนิ
สง่ลกูเรยีนหนังสอื แมเ่ลีย้งเดีย่วบางคนทีส่ามเีสยีชวีติ ตนเองไมเ่คยท างานเป็นแม่บา้นอย่าง
เดยีว ท าใหม้คีวามยากล าบากเพิม่มากขึน้เพราะตอ้งออกไปหางานท าเพื่อใหม้รีายไดม้าเลีย้ง
ครอบครวั 

 ดังค ากล่าวของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 1 (ภาคใต้ สัมภาษณ์วันที่ 13 
มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) ทีว่า่ “เหนือ่ยเพิม่ขึน้ตอ้งออกไปท างานหา
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รายไดแ้ละท างานบา้น”รูส้กึทอ้ และน้อยใจเรื่องลกู คาดหวงักบัลกูมาเกนิไป “ลกูไมท่ า แมจ่ะ
ใหไ้ป ลกูท าไมไ่ดต้ามทีส่ ัง่” 

3.5 จิตใจอารมณ์ ความรู้สึก ความสุขลดลง ความเครยีด คดิมาก มาจากการถูก
ดถููกเหยยีดหยามว่าเป็นคนไม่ด ีสามจีงึหย่า การถูกต าหนิทีต่อ้งท างานกลางคนื การถูกสบ
ประมาทว่าไม่มคีวามสามารถใชค้นืหน้ีสนิจงึไม่ยนิดทีีจ่ะใหย้มืเงนิ เหล่าน้ีมผีลต่อจติใจของผู้
ทีเ่ป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว ความรูส้กึเหงาทีต่อ้งอยูโ่ดเดีย่ว ขาดทีป่รกึษา 

 ความคาดหวงัของแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อลูกมากเกินไปท าให้ผิดหวงัเสียใจดงัค า
กล่าวของครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 1 ว่า “รูส้กึทอ้ และน้อยใจเรือ่งลูก คาดหวงักบัลูกมา
เกนิไป ลูกไม่ท า แม่จะใหไ้ป ลูกท าไม่ไดต้ามทีส่ ัง่ ” หรอืความรู้สกึเศร้า เสยีใจของแม่เลี้ยง
เดีย่ว เมื่อไดย้นิลูกพูดถงึพ่อ ดงัค ากล่าวของแม่เลี้ยงเดยีวคนหน่ึงทีว่่า “... แต่ไดย้นิลกูพูดถงึ
พ่อ ท าให้รู้สกึเศร้า” “บ่อมป้ีอ ป้อบ่อมาฮบั งานไหนกะบ่อมป้ีอมา”พ่อเลี้ยงเดีย่วท่านหนึ่ง
กล่าวว่า “กลวัลูกจะไดร้บักระทบทีไ่ม่มแีม่เหมอืนคนอืน่ กลวัว่าลูกจะขาดความรกั ความ
อบอุ ่น กลวัลูกไม่มีความสุข” (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สมัภาษณ์วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 สถานที ่ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาร จ.อุดรธานี) 

 การบอกความรูส้กึของการเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว ทีว่่า “ตดัสนิใจเป็นแม่เลี้ยงเดีย่ว
แต่เวลาลูกไปหาพ่อ กร็ูส้กึเศรา้และเสยีใจ รอ้งไห้” ในทางตรงขา้ม การเป็นครอบครวัเลี้ยง
เดีย่วกม็ผีลทางบวกต่อจติใจของผู้เป็นแม่เลี้ยงเดีย่ว ท าใหรู้ส้กึสบาย อสิระ ไม่ต้องรองรบั
อารมณ์ของสาม ีไดเ้ช่นกนั ดงัค ากล่าวของแม่เลีย้งเดีย่วรายหน่ึงว่า “ตอนน้ีรูส้กึสบาย อสิระ 
ไม่ต้องรองรบัอารมณ์”  (ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวรายที ่3 ภาคใต้ สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 
2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) 

 

การปรบัตวั : บางครอบครวัไม่มกีารปรบัตวั ท างานปกต ิช่วงลกูเลก็กย็ุ่งเรื่องการ
ดูแลลูก บางครัง้เงินไม่พอใช้ก็หยิบยืมญาติพี่น้องบางครอบครัวตอนแรกท าใจไม่ได้ มี
ความรูส้กึกลวัว่าจะอยู่อย่างไร “ท าใจไม่ได ้กลวัอยู่ไม่ได ้จะกลบัไปหาเคา้ไหม” เวลาผ่านไป
ครอบครวัเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัใหด้ าเนินชวีติต่อไปได ้โดยมลีูกเป็นเป้าหมายการด าเนินชวีติ
ครอบครวั เป็นความหวงั เป็นพลงั มแีรงสนับสนุนและก าลงัใจ ทีม่าจากลกู จากพ่อแม่ ญาติ
พีน้่องและเพือ่นๆ ทีเ่ขา้ใจ เหน็ใจ ไมต่ าหนิ ตเิตยีนกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัครอบครวั 
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ส่วนท่ี 3   บริบทครอบครัว ชุมชนและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

ในสว่นน้ีจะไดก้ลา่วถงึ สภาพความเป็นอยูข่องครอบครวัลกัษณะเฉพาะ ความอยูด่มี ี
สุขของครอบครวัลกัษณะเฉพาะ ปัจจยัที่ท าให้ครอบครวัลกัษณะเฉพาะอยู่ดีมสีุขรฐับาล
ช่วยเหลอืดแูลครอบครวัครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 

1. สภาพความเป็นอยู่ของครอบครวัลกัษณะเฉพาะ 

สภาพความเป็นอยูข่องครอบครวัพอ่หรอืแม่เลีย้งเดีย่ว สว่นใหญ่จะไมม่บีา้นเป็นของ
ตนเอง เช่าบ้านอยู่อาศัย จะอยู่กันภายในครอบครัวของตนเอง (พ่อหรือแม่ และลูก) มี
ค่าใชจ้่ายค่าเช่าบา้นและค่าน ้าค่าไฟฟ้าประมาณเดอืนละ 2,000-2,500 บาท บางครอบครวัก็
จะอาศยัอยูก่บัพอ่แมข่องตนเอง ซึง่ครอบครวัน้ีกจ็ะมญีาตพิีน้่องคอยดแูลลกูๆ ให ้

ความต้องการให้คนอื่นเข้าใจครอบครวัพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งพ่อหรอืแม่เลี้ยง
เดีย่วบางคนไดร้บัความรกัความเขา้ใจจากครอบครวัและญาต ิมเีพือ่นคอยใหก้ าลงัใจ บางคน
กถ็ูกคนอื่นพูดว่า จะเลี้ยงลูกไดห้รอืเปล่า กอ็ยากใหค้นอื่นเขา้ใจว่าเรากส็ามารถเลี้ยงลูกได้
เอง “จะเลี้ยงลูกไดห้รอืเปล่า”คนในชุมชนมคีวามเขา้ใจสภาวะการเป็นครอบครวัเลี้ยงเดี่ยว
และชื่นชมการท าบทบาทหน้าทีข่องการเป็นพ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว ดงัค าบอกเล่าของแม่เลีย้ง
เดีย่วรายหน่ึงทีไ่ดร้บัค าชื่นชมจากคนรอบขา้งว่า “เก่ง ไม่ยอมเอาแฟนใหม่” (ครอบครวัเลีย้ง
เดีย่วรายที ่4 กทม. สมัภาษณ์วนัที ่23 มนีาคม 2561 สถานทีศ่นูยส์ขุภาพชุมชน) 

2. ความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัลกัษณะเฉพาะของพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียว 

มมุมองเรื่อง “ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ” 

พ่อหรอืแม่เลี้ยงเดีย่วมคีวามคดิว่า “ครอบครวัอยู่ดมีสีุข” ควรเป็นครอบครวัที่
ตอ้งอยู่กนัพรอ้มหน้า พ่อแม่ลกู ลกูไม่ดือ้ เชื่อฟังพ่อแม่ สุขภาพด ีหากนิพอเพยีง มคีวามสุข 
เขา้ใจและใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อยากใหล้กูเรยีนจบ ท างานเลีย้งตวัเองได ้
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ครอบครวัเลีย้งเดีย่วรายที ่1 (ภาคใต ้สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 
สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) ใหท้ศันะเกีย่วกบัครอบครวัอยู่ดมีสีขุว่า “เป็นเพือ่น มี
ปัญหาคยุกนัได ้ไม่เขม้งวด ไมต่งึ ไมห่ยอ่นเกนิ ไมอ่ยากมอียากได ้อยูแ่บบพอเพยีง” 

3. ปัจจยัท่ีท าให้ครอบครวัลกัษณะเฉพาะอยู่ดีมีสขุ 

ผลการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีท่ าใหค้รอบครวัมคีวามอยูด่มีสีขุ 5 ประการ คอืตวัเองได ้
(1) เงนิ  มเีงนิใชจ้า่ยในครอบครวั ไมม่หีน้ีสนิ  มงีานท า เพือ่ใหม้รีายไดเ้ลีย้งดูลกู 
(2) ความรกัและความเขา้ใจ สมาชกิในครอบครวัมคีวามรกัความเข้าใจ ไม่

ทะเลาะกนั  การใหก้ าลงัใจและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยูพ่รอ้มหน้าพรอ้มตา ญาตพิีน้่อง
เขา้ใจ 

(3) การเลีย้งดลูกู เลีย้งลกูดว้ยความเขา้ใจ ไม่คดิมาก ลกูเป็นคนด ีไม่ตอ้งให้
เราเหน่ือยใจ “เลี้ยงลูกใหร้อด เรยีนสูงๆ เรยีน มอ.เคา้ล าบาก ส่งลูกใหเ้รยีน ค่าเทอมแพงก็
พยายามใหเ้หมอืนเพือ่น ใหพ้่อมนัเหน็ว่าแม่เลี้ยงลูกได ้ไม่เคยเลี้ยงเลย” (ครอบครวัเลี้ยง
เดีย่วรายที ่2 ภาคใต ้สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) 

(4) การศกึษา ตอ้งการทุนการศกึษา ใหลู้กไดเ้รยีนหนังสอื และเป็นคนดตีัง้ใจ
เรยีน มอีาชพีทีม่ ัน่คงสามารถเลีย้งตนเองได ้

(5) มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น รถ โทรทศัน์ เป็นตน้ 
 

4. รฐับาลช่วยเหลือดแูลครอบครวัครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

รฐับาลช่วยเหลือดแูลครอบครวัครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับความช่วยดูแลจากรัฐบาลในเรื่อง
การศกึษาทีเ่รยีนฟร ีแต่ตอ้งเรยีนในโรงเรยีนของรฐับาลเท่านัน้ ถา้ตอ้งการเรยีนในโรงเรยีน
เอกชนหรอืโรงเรยีนนอกเขตการศึกษาก็จะต้องเสยีค่าเล่าเรยีนเอง มบีางพื้นทีท่ี่  อปท. ให้
การช่วยเหลอืในเรื่องทุนการศึกษา เช่น ค่าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสอืหรอือุปกรณ์
การศกึษาอาหาร ค่าเดนิทาง เป็นต้น  ส่วนการรกัษาพยาบาลกใ็ชส้ทิธหิลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหน้า 
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ความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือให้ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ 

ความตอ้งการสนับสนุนช่วยเหลอืเพือ่ใหค้รอบครวัอยูด่มีสีุข ในเรือ่งบา้น อยาก
ให้ช่วยเหลือเรื่องเงินและเรื่องอาชีพ ไม่อยากเป็นหน้ี ไม่อยากท างานมากเหมือนผู้ชาย  
อยากท างานน้อยลง 

ความต้องการท่ีอยากให้รฐับาลช่วยเหลือดแูลครอบครวัพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียว 

ผลการศกึษา พบว่า ครอบครวัเลี้ยงเดีย่วมคีวามต้องการใหร้ฐับาลช่วยเหลอื
ดแูลครอบครวัของตนในเรือ่งต่อไปน้ี 

(1) บา้นไดแ้ก่ การซ่อมแซมบา้นหรอืใหเ้งนิกูย้มืเงนิเพือ่ซื้อบา้น 
(2) เงนิ อาชีพและรายได้ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวต้องการมีอาชีพที่มัน่คงและ

รายไดเ้พยีงพอส าหรบัเลีย้งดูลกู ดงัเช่นครอบครวัเลีย้งเดีย่วรายหน่ึงกล่าวถงึความตอ้งการ
ของตนวา่  “อยากไดล้งทะเบยีนคนจน เงนิช่วยเหลอืและจดัหางาน” 

(3) เงนิสงเคราะหบ์ุตร ครอบครวัเลีย้งเดีย่วมคีวามตอ้งการไดร้บัเงนิอุดหนุน
ในเรื่องเงนิสงเคราะห์บุตร โดยกล่าวว่า “รฐัควรเพิม่เงนิสงเคราะห์ใหม้ากขึ้นกว่าเดมิและ
ขยายช่วงอายใุหม้ากกวา่ 3 ขวบ” 

(4) ทุนการศกึษาพ่อและแม่เลี้ยงเลี้ยงเดีย่วมคีวามคาดหวงัว่าจะใหลู้กไดร้บั
การศึกษาและประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน จึงต้องการให้รัฐสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุตรของตน ดงัค ากล่าวว่า “อยากให้ลูกได้เรยีนหนังสอืสูงๆจะได้ไม่ต้อง
ล าบาก อยากให้รฐัช่วยเรือ่งทุนการศึกษาของลูก” (ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 3 ภาคใต้ 
สมัภาษณ์วนัที ่13 มกราคม 2561 สถานที ่รพ.สต.คอหงส ์จ.สงขลา) 

(5) สทิธกิารรกัษาพยาบาลฟรขีองลูกพ่อและแม่เลีย้งเดีย่วตอ้งการใหล้กูของ
ตนมีหลกัประกันสุขภาพในยามเจบ็ป่วยด้วยการได้รบัการรกัษาฟรีในทุกกรณี โดยไม่มี
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิจากการรกัษาพยาบาล 

 

5. ระดบัความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัเลีย้งเด่ียว 

ผลการศกึษาระดบัความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัเลี้ยงเดีย่ว พบว่าพ่อหรอืแม่
เลีย้งเดีย่วบางคนมคีวามคดิเหน็ว่า ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 5-6 ใหเ้หตุผล
ว่า ครอบครวัของตนไม่มคีวามสุข เหน่ือยและคดิมาก พ่อหรอืแม่เลี้ยงเดีย่วบางคนมคีวาม
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คิดเห็นว่าครอบครวัของตนมีความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 7-8 ให้เหตุผลว่า 
ครอบครวัของตนมคีวามสขุตามอตัภาพ สว่นพอ่หรอืแมเ่ลีย้งเดีย่วบางคนทีม่คีวามคดิเหน็ว่า
ครอบครวัของตนมคีวามอยู่ดมีสีุขของครอบครวัอยู่ในระดบั 10 ใหเ้หตุผลว่าครอบครวัของ
ตนมคีวามสขุ มคีวามรกัและมกีจิกรรมท าร่วมกนัภายในครอบครวั 

นอกจากน้ี พ่อหรอืแม่เลี้ยงเดี่ยวยงัให้ทศันะต่อระดบัความอยู่ดมีสีุขส าหรบั
ครอบครวัเลีย้งเดีย่วตัง้แต่ระดบั 5 ถงึระดบั 8 และระดบั 10 ในรายละเอยีดดงัน้ี 

- ระดบั 5  มเีหตุผลว่า ไม่ค่อยมคีวามสุข คดิมาก ไม่ไดพ้กัผ่อน ไม่มคีนช่วย 
บางครัง้ทอ้ใจ รอ้งไห ้ มคีนมาชอบแต่เราไมช่อบเกรงวา่จะมปัีญหาพอ่เลีย้ง
กบัลกูสาว และยงัมภีาระเลีย้งดลูกู 

- ระดบั 6  มเีหตุผลวา่ มปัีญหาเรือ่งเงนิทองแต่มคีวามสขุทีอ่ยูก่บัลกู 
- ระดบั 7  มเีหตุผลวา่ ครอบครวัมคีวามคดิเหน็ต่างกนั 
- ระดบั 8  มเีหตุผลว่า มคีวามสุขในครอบครวัด ีจะทุกขต์อนไม่มเีงนิ แต่พอ

ลูกโตแลว้เรากม็คีวามสุขบา้งทุกข์บา้งควรมรีายไดไ้ม่เดอืดรอ้น ไม่ต้องให้
ลกูรอ  ตอนน้ีพยายามไมเ่ป็นหน้ี ไมย่มืใครไมต่อ้งเครยีด ไมต่อ้งทะเลาะกบั
แฟนสนใจแต่ลกูเทา่นัน้ 

- ระดบั 10 มเีหตุผล มคีวามสุขในครอบครวั ได้คุยกนัได้เล่น มอีะไรก็ท า
รว่มกนั กนิรว่มกนั ไปไหนกไ็ปดว้ยกนัหมด 

 
3.5 ครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

ส่วนท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

1. ลกัษณะพิเศษของครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูลจากการสมัภาษณ์เชิง
ลึกครอบครวัลกัษณะเฉพาะท่ีมีคนพิการต้องดแูล จ านวน 19 ครอบครวั 

 

ประกอบด้วยครอบครวัที่อยู่ในภาคเหนือ 3 ครอบครวั เป็นครอบครวัที่มีผู้
พกิารทางสมอง 2 ครอบครวั และพกิารทางการเคลื่อนไหว 1 ครอบครวั อยู่ในภาคกลาง 3 
ครอบครวั เป็นครอบครวัทีม่ผีูพ้กิารทางสมอง ทางการเคลือ่นไหว และทางการไดย้นิประเภท
ละ 1 ครอบครวั อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7 ครอบครวั เป็นครอบครวัผูพ้กิารทางสมอง 
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1 ครอบครวั และพิการทางการเคลื่อนไหว 6 ครอบครวั อยู่ในภาคใต้ 3 ครอบครวั เป็น
ครอบครวัผูพ้กิารทางสมอง 2 ครอบครวั และพกิารทางการเคลื่อนไหว 1 ครอบครวั และอยู่
ในกรุงเทพมหานคร 3 ครอบครวั เป็นครอบครวัพิการทางสมอง 1 ครอบครวั และพกิาร
ทางการเคลือ่นไหว 2 ครอบครวั 

ผูพ้กิารจะเป็นสมาชกิในครอบครวั แบ่งเป็นลูกพกิาร คู่สมรสพกิาร ผูสู้งอายุ
พกิาร และพีน้่องพกิาร ซึง่การพกิารทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้สยีโอกาส และชวีติไมไ่ดเ้ป็นไปตามความ
คาดหวงัทีต่ ัง้ไว ้นอกจากน้ีผูพ้กิารทีต่่างประเภทกนั ท าใหเ้กดิการรบัรูท้ีต่่างกนัไป คอื 

 ลูกพกิาร ในกรณีที่ลูกพกิารจะรู้สกึน้อยใจในวาสนา เน่ืองจากหวงัที่จะ

พึง่พงิเมือ่ลกูเตบิโตขึน้ 

 คู่สมรสพกิาร ในกรณีที่คู่สมรสไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาพิการ จะมี

ความคิดว่าขาดเสาหลักของครอบครัว เป็นภาวะความยากล าบากที่

เกดิขึน้ในครอบครวั 

 ผู้สูงอายุพกิาร ในกรณีที่ผู้สูงอายุพกิารอาจจะเป็นบดิาหรือมารดาหรือ

ญาติผู้ใหญ่ จะมกีารรบัรู้ว่าเป็นธรรมชาติ เป็นสจัธรรมที่เกิดขึ้นได้ตาม

สงัขารทีม่กีารเปลีย่นแปลง คนทีเ่ป็นลกูหลานมหีน้าทีใ่หก้ารดแูล 

 ตนเองพกิาร ในกรณีที่ตนเองพกิารจะมคีวามคดิว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่

ตอ้งชดใช ้ทีท่ าใหต้นเองไดส้ญูเสยีความฝันในชวีติ 

 พี่น้องพิการ ในกรณีที่เป็นพี่น้องพิการจะมีความคิดว่าเป็นพี่น้องกนัก็

ช่วยเหลอืดแูลกนัไป 
 

2. การใช้ชีวิตครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

การใชช้วีติของครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูล ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครวัเดี่ยว 
ทีป่ระกอบไปดว้ย พอ่ แม ่ลกู และมคีรอบครวัขยาย 3 รุน่วยั ดแูลสมาชกิในครอบครวัทีพ่กิาร 
มรีูปแบบการดูแลในลกัษณะที่บดิา มารดาดูแลลูกทีพ่กิาร น้องดูแลพีท่ีพ่กิาร หรอืลูกดูแล
บดิา มารดาทีพ่กิาร สภาพเศรษฐกจิของครอบครวัทีดู่แลผูพ้กิารมตีัง้แต่ฐานะยากจนจนถงึ
มัน่คง แต่ไม่ว่าจะมสีภาพเศรษฐกจิเช่นไร การต้องดูแลผูพ้กิารในครอบครวัถือเป็นภาระที่
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ผูด้แูลตอ้งปรบัใจ ยอมรบั และผ่านสภาพการณ์นัน้ไปใหไ้ด ้ถงึแมใ้นช่วงแรกทีม่ผีูพ้กิารตอ้ง
ดูแลสมาชกิในครอบครวัอาจจะรูส้กึตกใจ หวัน่ใจ ไม่มัน่ใจในอนาคตทัง้ของตนเองและของ
ครอบครวั แต่เมือ่สมาชกิในครอบครวัต่างใหก้ารช่วยเหลอืเกื้อกูล มกีารแบง่ภาระหน้าที ่เพิม่
ช่องทางการเพิม่รายได ้ลดรายจา่ยทีไ่มจ่ าเป็น รวมถงึใหค้วามรกั เอาใจใส่ดแูลซึง่กนัและกนั
ท าใหค้รอบครวัมคีวามอยูด่มีสีขุกบัมาได ้

3. ความสขุและความทุกขข์องครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

ความสขุของครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูล จะเกดิขึน้เมื่อสมาชกิในครอบครวั
รว่มมอืกนั มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั เอาใจใสด่แูลกนัและแบง่ภาระหน้าทีท่ าให้
เกดิความรกั ความอบอุ่น รกัใคร ่สามคัคกีนั ท าใหม้พีลงัทีจ่ะต่อสู ้กา้วต่อไปโดยไมย่อ่ทอ้ 

“มนัคงไม่มอีะไรดขีึ้นไปกว่าน้ีแลว้ครบั กต็้องดูแลกนัไปตลอด 
จะใหห้ายเลยคงไมม่โีอกาส กต็อ้งดแูลกนัไป จนจากกนัไป” 

“อย่างท ากบัขา้วใครว่างกท็ าไป ท างานกท็ าไป แบ่งกนัไม่มใีคร
ท ามากท าน้อย” 

“กช็่วยอยู ่อยา่งตอนเชา้ผมจะตืน่สาย แมจ่ะท ากบัขา้ว ตอนเยน็
ผมกลบัมาจากงานกท็ า ถ้าไม่ไดไ้ปท างานกล็า้งถ้วย ลา้งชาม
เปลีย่นกบัแม ่แบง่หน้าทีก่นั” 

ส่วนความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวพิการเห็นความ
ยากล าบากในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวติ ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้น ความไม่มัน่คงทาง
จติใจ รวมถงึการกงัวลถงึการหารายไดเ้พื่อการด ารงชพี แต่เมือ่สมาชกิในครอบครวัช่วยเหลอื
เกื้อกูลกนั มรีายได้เพิม่ขึ้น และสามารถจดัการความเป็นอยู่ของครอบครวัได้อย่างลงตัว 
รวมถงึมหีน่วยงานราชการเขา้มาช่วยเหลอืความทกุขก์ล็ดลง 

“ตอนเกดิเรื่องใหม่ๆมคีวามทุกขม์าก เรื่องทีต่วัเองพกิาร เรื่อง
สุขภาพ เพราะกว่าเราจะฟ้ืนฟูร่างกาย และเรื่องค่าใช้จ่าย
เพราะวา่เป็นอมัพาต ตอ้งมคีา่หลายอยา่งตอ้งจา่ย” 
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“ท่านมาเรียกว่าขาดค่ะ... จนบางครัง้แทบไม่มีข้าวกิน มี
หน่วยงานราชการมาช่วยเหลือบ้าง มาเยี่ยมบ้านบ้าง ได้เบี้ย
พกิาร ไดม้าหลายปีแลว้ แลว้กม็ญีาตพิีน้่องมาช่วยดแูลบา้ง แต่
มนักย็งัขาดอยู ่แต่พอบรรเทาไป” 

 

4. ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัการเป็นครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ กล่าวคอื เมื่อสมาชิกในครอบครวัพกิาร ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใดกต็ามโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นผูห้ารายไดห้ลกัของครอบครวั จะท าใหส้ญูเสยี
รายไดไ้ป นอกจากน้ีเมื่อมคีนพกิารมาดแูล จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในการรกัษาพยาบาล หรอื
การใชจ้า่ยประจ าวนั จนบางครอบครวัอาจจะตอ้งมหีน้ีสนิ 

“เรือ่งคา่ใชจ้า่ย คอืแมก่ข็าดรายได ้ตามหลกัแลว้พอ่กบัแม่กเ็ป็น
หลกัในบ้าน พ่อก็งานลดลง ปกติแกเป็นช่างทาส ีก็ได้ไปบ้าง 
ไมไ่ดไ้ปบา้ง เพราะตอ้งดแูลคณุแม”่ 

“มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ งานไมไ่ดท้ า ไมม่เีงนิ” 

“คา่ใชจ้า่ยของแมผ่ม ไมพ่อ ตอ้งใชเ้งนิผมดว้ยจากการท าอู่” 

 ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม 

ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดแูลสมาชกิในครอบครวัทีพ่กิาร โดยเฉพาะผูส้งูอายุที่
ต้องเป็นหลกัในการดูแล แมจ้ะมกีารหมุนเวยีนกนัดูแลระหว่างสมาชิก จะไดร้บัผลกระทบ
ทางดา้นสุขภาพ ร่างกาย อาจท าใหเ้หน่ือยลา้ อ่อนเพลยี รวมทัง้อาจท าใหเ้กดิภาวะเครยีด 
หรอืเศรา้เสยีใจกไ็ด ้

“เครยีด หงุดหงดิ ยามดแูล” 

“ปรบัตวัมาก นอนไมห่ลบั คอยลกุขึน้มาดแูล” 
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นอกจากน้ีผู้ที่ดูแลคนพิการ อาจจะขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต เน่ืองจากมี
ภาระหน้าทีท่ีต่อ้งดแูลคนพกิาร 

“อสิรภาพในการใชช้วีติ ไปไหนมาไหนไม่ได ้แต่ยงัท ากจิกรรม
ของชุมชน ท าบญุ ไปวดัได ้ไปต่างจงัหวดัไมไ่ด”้ 

“ไมไ่ดไ้ปไหนอยูต่ดิบา้น ไมม่คีนผลดัเปลีย่น” 

“มนัเหมอืนกบัยงัไงล่ะ ดแูลคนพกิาร เหมอืนกบัท าใหไ้มค่่อยได้
ไปไหน ไมเ่ป็นสว่นตวัเรา จะไปไหนกไ็มไ่ดไ้ป ตอ้งคอยดแูลเคา้
อะไรแบบน้ี” 

 

ส่วนท่ี 2   ผลการศึกษาครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

1. ลกัษณะของ “ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ” 

ในมุมมองของครอบครัวที่มีคนพิการต้องดูแล “ครอบครัวอยู่ดีมีสุข คือ 
ครอบครวัที่พออยู่พอกิน ไม่มหีน้ีสนิ การเจบ็ป่วย หรอืพกิาร เป็นเรื่องธรรมดา เจบ็ป่วย 
พกิาร หมุนเวยีนกนัไป ช่วยกนัท ามาหากนิ มกีารดแูลเอาใจใส่ ใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั ไม่
ท ารา้ยใคร อยูก่นัอยา่งสขุ สงบ” 

“ครอบครวัอบอุ่น พ่อ-แม่อยู่ดว้ยกนั ท าอะไรดว้ยกนั อยู่พรอ้ม
หน้าพรอ้มตา มกีารพดูคยุกนั” 

“มเีจบ็ มป่ีวย มพีกิาร อยูอ่ยา่งน้ีแหละคะ่” 

“พอมเีงนิเกบ็ มแีต่ไมเ่ยอะ พอหมนุเวยีนอยู ่ไมเ่ดอืดรอ้น” 

“ช่วยกนัท ามาหากนิ ลกูมคีวามสขุ ไมท่ าใหล้กูทกุข”์ 

2. ปัจจยัท่ีท าให้ครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล เป็น “ครอบครวัอยู่ดีมีสขุ” 

ครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูลตอ้งการเงนิสนับสนุนทีเ่พยีงพอหรอืเพิม่มากขึน้
เพือ่ใชจ้า่ยในการดแูลคนพกิาร 
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“ทุกวนัน้ีไดเ้บี้ยพกิาร 800  สูงอายุ 600  คนจน 300  แต่อยาก
ขอเสนอว่าช่วยเดอืนละ 3,000-4,000 บาท ไดบ้่อ ในครอบครวั
ทีม่ผีูพ้กิาร ขอสกั 10,000 บาท จะไดบ้อ่” 

“ถา้มเีงนิ 1,000-2,000 บาท เรากอ็ยู่ไดเ้ป็นเดอืนของกนิกไ็มไ่ด้
ใช ้เพราะลกูหาใหก้นิ ใชแ้ต่ขา้วของทีจ่ าเป็นส าหรบัคนแก่ (เช่น 
ผา้ออ้ม)” 

3. ความต้องการบริการสนับสนุนทางสงัคมของครอบครวัท่ีมีคนพิการต้อง
ดแูล 

หน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชน อปท. อบต. อาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชพีใหแ้ก่ครอบครวัผูพ้กิาร รวมถงึอาจจะมกีองทุนหมู่บา้น ใหเ้งนิกู้ดอกเบี้ยต ่า 
เพือ่ลงทนุท าการเกษตร เลีย้งสตัว ์ท าใหค้รอบครวัมรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

“มกีองทนุหมูบ่า้น เคา้ปลอ่ยเงนิกู ้ใชห้น้ีคนืปีต่อปีจ๊ะ” 

“ลกูผูค้นตาบอดผูพ้กิาร กไ็ปฝึกนวด มผีูเ้อิ้นไปนวดกไ็ดต้งัคม์าแน....ลกูไปนวด
ไดม้า 100–200 บาท กเ็อามาใหแ้ม ่แมก่ม็าซื้อกบัขา้ว ท าอาหารใหก้นิ” 

4. ภาพรวมระดบัความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

ครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูล ไดป้ระเมนิระดบัความอยู่ดมีสีขุอยู่ในช่วง 6-10 
คะแนน เตม็ 10 คะแนน โดยใหเ้หตุผลวา่ ระดบัความอยู่ดมีสีขุ ระดบัมากจะเป็นระยะก่อนจะ
มผีู้พกิาร ต่อมาเมื่อมผีู้พกิารท าให้เกิดความทุกข์ใจ จนกระทัง่เมื่อครอบครวัได้ช่วยเหลอื
เกือ้กลูกนั ใหก้ าลงัใจ เอาใจใส่กนัและกนั และช่วยกนัท ามาหากนิ ไมท่อดทิง้กนั มรีายไดพ้อ
จนุเจอื ท าใหค้วามสขุกลบัมาเพิม่ขึน้ 

“ความสขุของครอบครวั ก่อนลกูพกิาร ฟังลูกมคีวามสขุ ลกูรอ้ง
เพลง ไมเ่จบ็ไข”้ 

“ตอนน้ีเรากพ็อมพีอกนิ แต่อยากใหม้มีากกวา่น้ี ถงึสู ้ไม่เคยทอ้
เลย” 
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3.6 ครอบครวัท่ีต้องดแูลผูป่้วยเรือ้รงั 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของครอบครวัท่ีต้องดแูลผู้ป่วยเรือ้รงั 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของครอบครวัผู้ป่วยเรือ้รงั  

 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึญาตผิูด้แูล จ านวน 20 ครอบครวั พบว่า ผูด้แูลหลกัมี
จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่ผูด้แูลเป็นเพศหญงิ จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85 อายุสงูสุดอยู่
ในช่วง 51-60 ปี จ านวน 7 คน และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
เท่ากนั รองลงมาอายุสงูอยู่ในช่วง 41-50 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 และอาชพีของ
ผูด้แูลภายหลงัเขา้สูบ่ทบาทผูด้แูล ไมไ่ดท้ างาน จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 

จากผลการศกึษาพบว่า ผูท้ีไ่ดร้บัการดูแล เป็นเพศหญงิและเพศชาย จ านวน
เท่ากนัคอือย่างละ 11 คน คดิเป็นร้อยละ 50เท่ากนั อายุสูงสุดอยู่ในช่วงมากกว่า 80 ปี 
จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.81 รองลงมาอายุสงูอยู่ในช่วง 71-80 ปี จ านวน 5 คน    
คดิเป็นร้อยละ 22.72 อายุสูงสุด 92 ปี อายุต ่าสุด 35 ปี อายุเฉลี่ย = 71.55 ปีส่วนใหญ่ผูท้ี่
ไดร้บัการดูแลมคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นพ่อแม่ของผู้ดูแล จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.54  
ผู้ป่วยเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ส่วนใหญ่เจบ็ป่วยด้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (อุดตนั/ตีบ/
แตก) จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35 รองลงมาเป็นเรื่องพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพ ไดแ้ก่ 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 อมัพฤกษ์ อมัพาต 
แขนขาอ่อนแรง จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 ดงัแสดงในตารางที ่3.7 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมูล  จ านวน ร้อยละ 
เพศของผูด้แูล (N = 20)   
 หญงิ 17 85 
 ชาย 3 15 
อายขุองผูด้แูล (ปี)   
 30-40 1 5 
 41-50 2 10 
 51-60 7 35 
 > 60 7 35 
 ไมร่ะบุ 3 15 
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ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมูล  จ านวน ร้อยละ 
อาชีพภายหลงัรบับทบาทผูด้แูล   
 ไมไ่ดท้ างาน 11 55 
 ท างาน 9 45 
เพศของผูท่ี้ได้รบัการดแูล (N=22)   
 หญงิ 11 50 
 ชาย 11 50 
อายขุองผูท่ี้ได้รบัการดแูล (ปี) 
(อายสุงูสดุ 92 ปี อายตุ า่สดุ 35 ปี อายเุฉล่ีย = 71.55 ปี) 

  

 30-40 1 4.54 
 41-50 3 13.63 
 51-60 0 0.00 
 61-70 4 18.18 
 71-80 5 22.72 
 >80 7 31.81 
 ไมร่ะบุ 2 9.09 
รายได้ครอบครวั (N = 20)   
 เพยีงพอ 5 25 
 ไมเ่พยีงพอ 15 75 
แหล่งท่ีมาของรายได้ (ครอบครวัอาจมรีายไดม้ากกวา่ 1 ชอ่งทาง) 
(N =20) 

  

 เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ (600-800 บาท/เดอืน)                                       15 75 
 เบีย้ยงัชพีคนพกิาร (800 บาท/เดอืน)                                            11 55 
 สมาชกิในครอบครวัใหเ้งนิใชจ้า่ย (1,000-5,000 บาทตอ่เดอืน)   7 35 
 อสม. (600 บาท/เดอืน)                                                              1 5 
 ประกอบอาขพี (รบัจา้ง ขายของ ขายอาหาร ท าผม)                           5 25 
 รายได ้100-500 บาทต่อวนั   
 บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั (300 บาท/เดอืน)                                           1 5 
 อื่นๆ (คา่เชา่ที ่6,000 บาทต่อเดอืน)    1 5 
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ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมูล  จ านวน ร้อยละ 
ลกัษณะผูป่้วย (ครอบครวัอาจมผีูท้ีต่อ้งไดร้บัการดแูลมากกวา่ 1 ราย)   
 พอ่แมเ่ป็นโรคเรือ้รงั 12 54.54 
 ลกูเป็นโรคเรือ้รงั 1 4.54 
 คูส่มรสเป็นโรคเรือ้รงั 6 27.27 
 พีน้่องเป็นโรคเรือ้รงั 3 13.63 
การเจบ็ป่วยของผูท่ี้ได้รบัการดแูล (อาจเป็นไดม้ากกวา่ 1 โรค)   

โรคหลอดเลอืดสมอง (อุดตนั/ ตบี/ แตก) 7 31.82 
โรคสมองฝ่อ สมองพกิารแต่ก าเนิด น ้าในสมอง ขาดออกซเิจน 4 18.18 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ 5 22.73 
โรคกลา้มเน้ือออ่นแรง (แขนขาออ่นแรง อมัพฤกษ์) 3 13.64 
โรคทางจติเวช โรคซมึเศรา้ ปัญหาควบคุมอารมณ์ 3 13.64 

ตารางท่ี 3.7  ลกัษณะครอบครวัทีต่อ้งดแูลผูป่้วยเรือ้รงั 

 
2. ลกัษณะพิเศษของครอบครวัท่ีต้องดแูลผู้ป่วยเรือ้รงั  

 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ าหน้าทีดู่แลผูป่้วยเรื้อรงั จ านวน  20 ครอบครวั ส่วน
ใหญ่เป็นครอบครวัจากภาคเหนือ จ านวน 7 ครอบครวั รองลงมาเป็นครอบครวัภาคอสีานและ
ภาคกลาง จ านวนอย่างละ 4 ครอบครวั มผีูป่้วยเรื้อรงัในครอบครวัทัง้ที่สามารถช่วยเหลอื
ตนเองไดบ้า้ง (อาบน ้าเอง เขา้หอ้งน ้าเอง รบัประทานอาหาร) จนไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเอง
ไดเ้ลย ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยนอนตดิเตยีง ตอ้งพึง่พาการดแูลกจิวตัรประจ าวนั และการจดัการ
เกี่ยวกบัความเจบ็ป่วย เช่น การจดัยา การท าแผล การท ากายภาพ การดูแลเพื่อป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางที ่3.8-3.9 
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ภาค ล าดบัท่ี 
อายุผูใ้ห้
ข้อมูล (ปี) 
(ผู้ดแูล) 

ความ 
สมัพนัธก์บั
ผู้ท่ีได้รบั
การดแูล 

อายุผู้ท่ี
ได้รบัการ
ดแูล (ปี) 
(ผู้ป่วย) 

การเจบ็ป่วย ภาวะพ่ึงพา 

เหนือ 1 53 ลูกสาว 80 โรคเสน้เลอืด
สมองตบี 

นอนตดิเตยีง ใหอ้าหารทาง
สายยาง กายภาพทกุวนั 

เหนือ 2 64 ลูกสาว 92 โรคสมองฝ่อ เดนิไมไ่ด ้พึง่พาการท า
กจิวตัรประจ าวนั ท าแผลกด
ทบัทกุวนั 

เหนือ 3 66 น้องสาว 83 โรคเสน้เลอืด
สมองตบี 

อยูไ่มน่ิ่ง ดิน้ไปมา ตอ้งพึง่พา
การดแูล 

เหนือ 4 61 ภรรยา 65 โรคเสน้เลอืด
สมองแตก 

ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้ให้
อาหารทางสายยาง 

เหนือ 5 67 ภรรยา 77 โรคเสน้เลอืด
สมองตบี 

เดนิไมไ่ด ้ตอ้งท ากายภาพ 

เหนือ 6 57 ลูกสาว 83 โรคเสน้เลอืด
สมองแตก 

นอนตดิเตยีง ป้อนอาหาร ดดู
เสมหะ 

เหนือ 7 53 ลูกสาว 90 พกิารทางห ู
มะเรง็ปาก 

เดนิไมไ่ด ้ตอ้งพึง่พาการท า
กจิวตัรประจ าวนั  

อสีาน 8 54 ภรรยา 68 โรคเสน้เลอืด
สมองอุดตนั 

ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้ขา
ออ่นแรงเดนิไมไ่ด้ 

อสีาน 9 73 
 

ลูกสาว 90 เบาหวาน ความ
ดนั ตอ้กระจก 
พกิารทางตา 
เดนิไมไ่ด ้

ยนืไมไ่ดข้าอ่อนแรง พึง่พา
การท ากจิวตัรประจ าวนั 

อสีาน 10 62 ลูกสาว 82 ไข ้สมองขาด
ออกซเิจน 

ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้ป่วย
ตดิเตยีง 

พีส่าว 47 กนิเหลา้ ปัญหา
ควบคมุอารมณ์ 

พึง่พาการท ากจิวตัร
ประจ าวนั 

อสีาน 11 55 สาม ี 50 เบาหวาน ตอ้งฉีดอนิซูลนิ 4 ครัง้ต่อวนั 
เดนิไมไ่ด ้มแีผลทีเ่ขา่และ
เทา้ 

ตารางท่ี 3.11  ลกัษณะครอบครวัทีต่อ้งดแูลผูป่้วยเรือ้รงั 
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ภาค ล าดบั
ท่ี 

อายุผูใ้ห้
ข้อมูล (ปี)  
(ผู้ดแูล) 

ความ 
สมัพนัธ์
กบัผู้ท่ี

ได้รบัการ
ดแูล 

อายุผู้ท่ี
ได้รบั
การ
ดแูล 
(ปี) 

การเจบ็ป่วย ภาวะพ่ึงพา 

กทม. 12 52 ลูกสาว 63 น ้าในสมอง โรค
ซมึเศรา้ 

เดนิไมไ่ด ้พึง่พาการท ากจิวตัร
ประจ าวนั และกายภาพ 

กทม. 13 42 ลูกสาว 78 โรคหวัใจเตน้ผดิ
จงัหวะ กลา้มเน้ือ
ออ่นแรง 

ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง ดดู
เสมหะ 

กทม. 14 36 ลูกชาย 73 โรคหวัใจ ความดนั
โลหติสงูความ
พกิารทางการได้
ยนิ 

เดนิไกลแลว้เหน่ือย สามารถ
ช่วยเหลอืตนเองไดบ้า้ง  

กลาง 15 N/A 
 

ลูกชาย 70 โรคจติเภท 
 ความดนั 

พึง่พาการจดัยา พาไปพบแพทย์ 

พีช่าย 40 โรคจติเภท พึง่พาใหค้นเตรยีมอาหาร และจดั
ยาให ้

กลาง 16 N/A ลูกสาว N/A 
 

เดนิไมไ่ด ้ ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้ 

กลาง   17 55 มารดา 35 โรคสมองพกิารแต่
ก าเนิด 

เดนิไมไ่ด ้ใชค้ลาน ตอ้งพึง่พาการ
ท ากจิวตัรประจ าวนั 

กลาง 18 N/A 
 

ภรรยา N/A 
 

โรคเบาหวาน  
ป่วยตดิเตยีง 

ไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได ้

ใต ้ 19 77 ภรรยา 89 เสน้เลอืดในสมอง
แตก 

เดนิไมไ่ด ้พึง่พาการท ากจิวตัร
ประจ าวนั เจาะคอใหอ้าหารทาง
สายยาง ดดูเสมหะ พลกิตวั 

ใต ้ 20 43 ลูกสาว 76 อมัพฤกษ์  
เดนิไมไ่ด ้

พึง่พาการท ากจิวตัรประจ าวนั 

 

ตารางท่ี 3.9  สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการของครอบครวัทีต่อ้งดแูลผูป่้วยเรือ้รงั 
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2.1   สถานการณ์การการดแูลผู้ป่วยเรือ้รงั 

 ผลการวเิคราะหเ์น้ือหาพบว่า สมาชกิในครอบครวัทีม่ผีูป่้วยโรคเรือ้รงั แบ่งเป็น พ่อ
แม่เป็นโรคเรือ้รงั ลกูเป็นโรคเรื้อรงั คู่สมรสเป็นโรคเรื้อรงั พีน้่องเป็นโรคเรือ้รงั ผูป่้วยเรื้อรัง
ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง และส่วนน้อยเป็นผูป่้วยโรคจติเภทเพยีง 2 ราย และมี
ปัญหาการควบคมุอารมณ์ จ านวน 1 ราย โดยผูด้แูลมคีวามคดิต่อการทีต่อ้งท าหน้าทีด่แูลพ่อ
แม่ป่วยเรื้อรงัว่า เป็นหน้าที่ เป็นการทดแทนบุญคุณ แสดงความกตญัญูกตเวท ีหากผูป่้วย
เป็นลกู ผูด้แูลหลกัเป็นมารดา มคีวามคดิวา่เป็นหน้าทีข่องแม่ตอ้งดแูลลกู และตอ้งดแูลกนัไป 
เมือ่คูส่มรสเป็นโรคเรือ้รงัคดิว่าตอ้งดแูลกนัไปตามเวรตามกรรมจนสุดความสามารถ และเมื่อ
ผูด้แูลตอ้งดแูลญาตพิีน้่องมคีวามคดิวา่ตอ้งท าใจดแูลกนัไป 

เม่ือครอบครวัมีพ่อแม่ป่วยเรื้อรงั จากการศกึษาพบว่า มจี านวน 12 ครอบครวัที่
พ่อแม่ป่วยเรือ้รงั โดยเจบ็ป่วยเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง (อุดตนั/ตบี/แตก) จ านวน 2 คน โรค
สมองฝ่อ 1 คน โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ จ านวน 6 คน  เป็นโรคทางจติเวช 
1 คน พกิารทางสายตาและทางการไดย้นิ จ านวน 2 คน เป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต เดนิไม่ได้ 
กลา้มเน้ืออ่อนแรง จ านวน 4 คน ผูด้แูลหลกั คอื บตุรหญงิ/ชาย ผูด้แูลบางคนรบัพอ่แมม่าอยู่
ดว้ยตัง้แต่ก่อนเจบ็ป่วยเพื่อใหช้่วยเลีย้งหลาน เมื่อพ่อแม่เกดิเจบ็ป่วยขึน้ จงึตอ้งรบับทบาท
ท าหน้าทีด่แูลผูป่้วยต่อไป ผูด้แูลทีถู่กคดัเลอืกใหเ้ป็นผูด้แูลส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ ไม่ไดท้ างาน 
สว่นสมาชกิคนอื่นในครอบครวัตอ้งท างาน หรอืแต่งงานแยกครอบครวัไปตัง้ถิน่ฐานในจงัหวดั
อื่น หรอืญาตพิีน้่องบางคนแต่งงานไปแต่ยงัอยู่ในละแวกใกลเ้คยีงกนั สามารถมาช่วยเหลอื
ดแูลผูป่้วยไดบ้า้งในเรือ่งการดแูลกจิวตัรประจ าวนั  

กรณีศึกษาท่ี 1  การเขา้รบับทบาทเป็นผูดู้แลของครอบครวัน้ีซึ่งเป็นบุตรสาวเป็น
ผู้ให้สมัภาษณ์เอง เน่ืองจากเริม่ต้นสร้างครอบครวัและเอามารดามาอยู่ด้วยเพื่อช่วยเลี้ยง
หลาน ตอนแรกมารดายงัแขง็แรงด ีเพิง่มาป่วยเดนิไมไ่ด ้2-3 ปีทีผ่า่นมา และกลายเป็นผูป่้วย
ตดิเตยีง ผลกระทบคอืเรื่องเงนิ ผูด้แูลไมส่ามารถไปท างานได ้“กม็นีะคะจากเดมิทีว่า่เราจะไป
หารายไดเ้พิม่เราไปไดแ้ต่ว่าคอืเราออกไปไหนไม่ได้” และไม่มคีนช่วยดูแลโดยเฉพาะเวลา
ตอ้งออกไปท างาน ตอ้งปลอ่ยใหม้ารดานอนอยู่บา้นคนเดยีว แต่ไดค้นขา้งบา้นคอยช่วยเหลอื
ไดบ้า้ง และมผีลกระทบต่อดา้นอารมณ์และจติใจ รูส้กึเครยีด “กแ็ยเ่หมอืนกนัอยา่งน้อยๆ เรา
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จะท ายงัไงจะหาทางออกยงัไงอะไร มนักค็ดิมนักเ็ครยีดไปใหญ่…กใ็ช่นะ วา่เราจะท ายงัไงเอา
ยงัไง จะใหเ้ขาอยู่คนเดยีวเราจะออกไปดเูขากไ็ม่ใช่แลว้ เราจะกนิยงัไง ไอ้คนเลก็มนัยงัตอ้ง
เรยีน  มนักค็ดิแบบน้ีอ่ะค่ะ” ต้องการความช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการใหค้วามรู ้ค าปรกึษา
เกี่ยวกบัการดูแลแม่ การช่วยเหลอืเรื่องของใชข้องผูป่้วย เช่น pampers ซึ่งใชค้่อนขา้งเยอะ 
ตอ้งการอยากลงทะเบยีนคนจน และเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาล อยากไดร้บัการสนับสนุนด้าน
ก าลงัใจจากครอบครวัใหม้าเยีย่ม มาใหก้ าลงัใจแมบ่า้ง แต่ไมม่ใีครมา  

 กรณีศึกษาท่ี 2  บุตรชายเป็นผู้ดูแลมารดาอายุ 70 ปี ป่วยเป็นโรคจิตเภทมา
ประมาณ 20-30 ปีแล้ว มีอาการเห็นภาพหลอน และมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 
รบัประทานยาอยู่ ผูดู้แลมหีน้าทีจ่ดัยา หาอาหารให้รับประทาน พาผูป่้วยมา Follow up ที่
โรงพยาบาล มารดาไม่มพีฤตกิรรมก้าวรา้วรุนแรง แต่มคีวามคดิว่ามคีนมาลกัขโมยของใน
บา้นเป็นพกัๆ ผูดู้แลต้องการการเยีย่มบา้นจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ มาใหค้ าแนะน าการ
ดแูล มารดาไดร้บัเงนิช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุแต่ไม่มบีตัรคนพกิาร มปัีญหาเรื่องการเงนิบา้ง ตอ้ง
ออกไปรบัจา้ง 

 เม่ือครอบครวัมีลูกเป็นโรคเรื้อรงั  จากการศกึษาพบว่า มจี านวน 1 ครอบครวัที่
ลูกป่วยเรื้อรงั โดยเจบ็ป่วยเป็นโรคพกิารทางสมอง มารดา มคีวามคดิว่าเป็นหน้าทีข่องแม่
ตอ้งดแูลลกู และตอ้งดแูลกนัไป 

กรณีศึกษาท่ี 3  ครอบครวัน้ีมารดาอายุ 55 ปี สามเีสยีชวีติ มบีุตร 3 คน หลาน 2 
คน มารดาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลกัลูกชายอายุ 35 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคพกิารทางสมองแต่
ก าเนิด เน่ืองจากกระหม่อมปิดเรว็ก่อนวยั มพีฒันาการล่าช้าไม่สามารถดูแลตนเองได้ มี
ความคดิว่าเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องดูแล ท าหน้าที่ดูแลกิจวตัรประจ าวนั ดูแลเรื่องการท า
ความสะอาดร่างกาย การรบัประทานอาหาร และการขบัถ่าย รูส้กึเป็นภาระบางครัง้ ไปไหน
มาไหนไมส่ะดวก ผูด้แูลไมไ่ดท้ างาน รายไดม้าจากคา่เช่าบา้นเดอืนละ 6 พนับาท และ ผูป่้วย
มบีตัรพกิารไดร้บัเงนิช่วยเหลอืเดอืนละ 800 บาท แต่ไมเ่พยีงพอ มภีาระคา่ใชจ้า่ยในการดแูล
โดยเฉพาะค่า pampers สามารถยมืพีน้่องได ้การดแูลผูป่้วย มสีมาชกิในครอบครวัช่วยบา้ง 
เช่น ลกูช่วยป้อนขา้ว ตอ้งการความช่วยเหลอืเรื่องการเงนิ ค่าใชจ้่ายของใชข้องผูป่้วย ไดแ้ก่ 
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pampers และตอ้งการแพทยม์าเยีย่มบา้น ดแูลความเป็นอยูข่องผูป่้วย การดแูลผู้ป่วยมาเป็น
ระยะเวลานาน รูส้กึเหน่ือยและเบือ่เป็นบางครัง้ 

พ่ีน้องเป็นโรคเรื้อรงั  จากการศึกษาพบว่า มีจ านวน 3 ครอบครวัที่พี่น้องป่วย
เรือ้รงั โดยเจบ็ป่วยเป็นโรคจติเภท 1 คน ปัญหาทางอารมณ์ 1 คน และโรคเสน้เลอืดสมองตบี 
จ านวน 1 คน  

กรณีศึกษาท่ี 4  ผูด้แูลเป็นผูช้ายตอ้งดแูลน้องสาวทีป่่วยเป็นโรคจติเภทมาประมาณ 
10 ปี มหีแูว่ว เหน็ภาพหลอน ไม่ตอ้งดแูลเรื่องกจิวตัรประจ าวนั แต่คอยเตอืนใหร้บัประทาน
อาหารทีภ่รรยาของผูด้แูลท าไวใ้ห ้จดัยาให ้ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคจติเภทคดิว่าเป็นโรคน้ีเป็นเพราะ
กรรม จงึหยุดยาเองเพราะกนิแลว้ไม่หาย มอีาการก าเรบิเป็นพกัๆ ทะเลาะกบัผูดู้แล ท าให้
รูส้กึเครยีดทีต่อ้งมารองรบัอารมณ์ รูส้กึเหมอืนเป็นภาระไม่สามารถไปคา้งคนืทีอ่ื่นไดน้านๆ 
เคยรู้สึกน้อยใจที่ต้องมารบัภาระแบบน้ีบ้างเหมือนกัน วิธีการแก้ไขคือการยอมรบัให้ได้ 
ตอ้งการใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบมาเยีย่มบา้น ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าในการดแูล 

คู่สมรสเป็นโรคเรื้อรงั  จากการศกึษาพบว่า มจี านวน 6 ครอบครวัทีคู่่สมรสป่วย
เรือ้รงั  โดยเจบ็ป่วยเป็นโรคเสน้เลอืดสมอง (อุดตนั/ตบี/แตก) จ านวน 4 คน และโรคเบาหวาน 
ป่วยตดิเตยีง จ านวน 2 คน  

กรณีศึกษาท่ี 5 ครอบครวัน้ีผูดู้แลเป็นภรรยา สามีป่วยเป็นโรคเบาหวาน ปัจจุบนั 
ป่วยตดิเตยีง ผูดู้แลมลีูก 3 คน ลูกชายคนโตตดิคุกมาประมาณ 10 กว่าปี คนกลางเสยีชวีติ
เพราะไฟดดู ลกูชายคนเลก็แต่งงานมลีกู 2 คน ชายและหญงิ หลานสาวท างานแลว้ ไม่ค่อย
อยู่บา้น หลานชายยงัเรยีนหนังสอือยู่ ผูดู้แลรบัหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลหลกั ดูแลกจิวตัรประจ าวนั 
จดัหาอาหาร ป้อนขา้ว หลานชายจะช่วยยกผูป่้วยเวลาอาบน ้า ผูด้แูลท าอาชพีขายอาหารจะ
ไม่ไดอ้ยู่กบัผูป่้วยตลอดเวลา เป็นผูห้ารายไดห้ลกั รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่าย ตอ้งกูห้น้ี
ยมืสนิ ลกูชายไมค่่อยช่วยเหลอืเรื่องการเงนิ เกรงใจไมก่ลา้ยมืพีส่าวของผู้ป่วย ผลกระทบคอื 
ปัญหาเรือ่งเงนิ 
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“มนัไมพ่อจะใช ้ปัญหาหลกันีค่อืเรือ่งเงนิเรือ่งทองเลย คอืคนตดิ
เตยีงเนีย่ ถงึเวลาเขากจ็ะกนิอย่างเดยีว เมือ่ก่อนเขาไม่เป็นไร
เขากย็งัพอไปหาเองได ้แต่ตอนน้ีตอ้งเป็นเราหมด เรากม็ภีาระ
เพิม่ขึ้น และเขากไ็ม่ช่วยเราเลย อย่างเงนิทีใ่ห้ผูพ้กิาร เขากไ็ม่
ไปหาหมอไม่ยอมไปขอใบรบัรองแพทย์เลย เลยยงัไม่ได ้เขามี
แต่เงนิผู้สูงอายุ แต่เงนิผู้พกิารไม่ได้ไม่ยอมไปเลย บอกให้ไป
อนามัยไปเอาใบรับรองแพทย์ ไป  2-3 ครัง้หมอเค้าก็จะให้
ใบรบัรองแพทย์ใหว้่าพกิารจรงิ แต่เขากไ็ม่ไป...ตอนนีกไ็ดเ้งนิ
แต่กบัผูส้งูอาย”ุ 

การทีเ่ป็นผูดู้แลหลกัไม่มคีนช่วย ต้องท าเองทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อผูดู้แลท าให้
รูส้กึเครยีด ไมม่เีวลาเป็นคนตวัเอง ดงัค าพดู 

“โห บางททีอ้เลยนะ เราท าคนเดยีวมนัไม่มคีนช่วยไง บางทกี็ท้อ
ไมพ่อกนิไมพ่อใช ้ยิง่หลงัจากทีป่่วยนีท่อ้เลย” 

“เครยีดบอกไมถ่กู กต็อ้งท า เครยีดเรากต็อ้งท า” 

“ไม่ไดไ้ปเลย วดันีไ่ม่เคยไปเลย เพราะเราไม่มเีวลา เรากอ็ยาก
ไปนะแต่จะกระดกิไปไหนกแ็ทบจะไมไ่ดเ้ลย ไปไหนไมไ่ดเ้ลย” 

ตอ้งการความช่วยเหลอืจากหน่วยงานรฐับาลมาช่วยเหลอืเรอืงการเงนิและของใช้ที่
จ าเป็นของผู้ป่วยเป็นหลกั ชุมชนรอบข้างไม่สามารถช่วยเหลอืได้ เพราะชุมชนเองก็ไม่มี
รายได ้ 

“อยากไดแ้พมเพริส์อะไรพวกน้ีแหละ อยากใหท้างรฐับาล
ช่วยเหลอืเรา เพราะบางครัง้เดอืนหนึง่ตอ้งใชแ้พมเพสิ 3 ห่อ 
หอ่ละ 445 บาท อยากใหช้่วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่งเงนิเรือ่งทอง 
เรือ่งของใชส้ว่นตวัของคนป่วย” 
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2.2 ปัญหา และความต้องการของครอบครวัท่ีดแูลผู้ป่วยเรื้อรงักลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปัญหาและความต้องการของครอบครัวเสี่ยงและ
เปราะบางทัว่ประเทศ (รุจา ภู่ไพบูลย์ และ คณะ,  2561) ในครอบครวัที่ต้องดูแลผู้ป่วยตดิ
เตยีง พบปัญหาและความตอ้งการรว่ม ดงัน้ีคอื 

1. ภาระและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในการดแูลผูป่้วยเรือ้รงัซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูสู้งอายุตดิเตยีงต้องการการพึง่พาระยะยาว พบว่าก่อใหเ้กดิปัญหาค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นเมื่อออกจากสถานบรกิารหรอืโรงพยาบาลแลว้และต้องใช้เงนิจ านวน
มาก อาท ิค่าวสัดุทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ในการดูแล เช่น 
ผา้รองกนัเป้ือน (แพมเพริส์) วสัดุสิน้เปลอืง และค่าเดนิทางเขา้รบัการรกัษาพยาบาล รวมถงึ
บางครอบครวัผูด้แูลมกีารว่าจา้งผูม้าท าแผลใหก้บัผูป่้วย ประมาณ 200 บาทต่อวนั จงึท าให้
บางครอบครวัรายได้ไม่พอใช้โดยเฉพาะครอบครวัที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว ถึงแม้
ผู้ป่วยจะได้รับสวัสดิการด้านหลักประกันสุขภาพแต่เป็นเงินจ านวนน้อย เช่น เงินช่วย
ผูส้งูอายุ 600-800 บาทต่อเดอืน และเงนิสนับสนุนผูพ้กิาร จ านวน 800 บาทต่อเดอืน ซึ่งไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเรื่องแพมเพิร์ส ประมาณ  2,000 บาทต่อเดือน ในสภาวะที่บาง
ครอบครวัไมม่เีงนิส ารองเพือ่ดแูลเมือ่เจบ็ป่วย ประกอบกบัภาระค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ ก่อใหเ้กดิ
ภาระและผลกระทบดา้นเศรษฐกจิแก่ครอบครวั  

นอกจากนัน้ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเกิดจาก สมาชิกครอบครวัที่ถูกคดัเลือกท า
หน้าทีด่แูลผูป่้วยตอ้งปรบัเปลีย่นวถิชีวีติของตนเองเพื่อใหส้ามารถแบกรบัภาระใหม่ในฐานะ
ผูด้แูล ตอ้งหยุดงานหรอืออกจากการท างานหารายไดเ้พื่อมาท าหน้าทีผู่ด้แูลหลกั ท าใหข้าด
รายได ้รายได้ของครอบครวัลดลง และมหีน้ีสนิเพิม่ขึน้ดว้ยจากภาระค่าใชจ้่ายในการดแูล
ผูป่้วย ซึ่งบางครอบครวัผูด้แูลเป็นผูห้ารายไดค้นเดยีวมคีวามจ าเป็นต้องออกไปท างานเพื่อ
หารายไดเ้ฉพาะช่วงกลางวนั ท าใหส้ว่นใหญ่มผีูส้งูอายุทีป่่วยเรือ้รงัตดิเตยีงตอ้งพึง่พงิจ านวน
หน่ึงถกูทอดทิง้หรอืตอ้งอาศยัอยูเ่พยีงล าพงั  
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2. ผลกระทบด้านสงัคม จากการศึกษาพบว่า การดูแลผู้ป่วยเรื้อรงัติดเตียงที่
ต้องการการพึง่พาระยะยาว ท าใหผู้ดู้แลใช้ เวลาส่วนใหญ่เกอืบตลอด 24 ชัว่โมงในการท า
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยประจ าวนั ได้แก่ การอาบน ้า การป้อนข้าว การดูแลสุขวทิยาส่วน
บุคคล การท ากายภาพบ าบดั การจดัหาอาหารใหผู้ป่้วยและสมาชกิในครอบครวั ท าใหผู้ด้แูล
ขาดการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นกบัชุมชนรอบขา้ง และเน่ืองจากตอ้งดแูลเพยีงล าพงัจงึท าใหไ้ม่
สามารถไปไหนไกลๆได้ ผลกระทบด้านสังคมที่พบคือการไม่ได้ท ากิจกรรมที่เคยท า
ดงัต่อไปน้ีได ้หรอืท าไดล้ดลง คอื 1) การท ากจิกรรมส่วนตวัและกบัครอบครวัลดลง ไดแ้ก่ 
ไม่ไดไ้ปวดัเพื่อปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา ขาดการไปเทีย่วพกัผ่อนหยอ่นใจ การท ากจิกรรม
ร่วมกนักบัสมาชิกในครอบครวัลดลง  2) กิจกรรมทางสงัคม เช่น การพบปะเพื่อนฝูงลด
น้อยลง การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนลดลง เน่ืองจากไม่สามารถไปไหนไกลได้เพราะไม่
อยากทิ้งผูป่้วยสูงอายุทีป่่วยตดิเตยีงไวเ้พยีงล าพงั กลวัจะเกดิอนัตราย เช่น พลดัตกหกลม้ 
เป็นต้น  3) ปัญหาสมัพนัธภาพและความขดัแยง้ภายในครอบครวั เกดิการเกี่ยงกนัในเรื่อง
ภาระรบัผดิชอบดแูลผูป่้วย ผูด้แูลไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิจากญาตพิีน้่อง ทะเลาะ
และมคีวามขดัแยง้กนัในเรื่องการดแูลผูป่้วย  นอกจากนัน้ผูด้แูลและผูส้งูอายุทีป่่วยเรือ้รงัตดิ
เตยีงเองไมไ่ดร้บัการสนับสนุนดา้นก าลงัใจ เพราะญาตพิีน้่องทีอ่ยู่ไกลไมม่าเยีย่มเยยีนผูป่้วย
หรอืมาน้อยครัง้ เฉลีย่เพยีงปีละ 1-2 ครัง้เทา่นัน้ 

3.  ผลกระทบทัง้ร่างกายและจิตอารมณ์ จากการศึกษาพบว่าผู้ดูแลได้รับ
ผลกระทบดา้นลบทัง้ร่างกายและจติใจ อารมณ์ เกดิผลเสยีต่อภาวะสุขภาพของผูดู้แล ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัชนิดและปรมิาณการดแูล และระยะเวลาทีใ่หก้ารดแูล ผูด้แูลบางรายตอ้งใหก้ารดแูล
ผู้ป่วยเกือบตลอด 24 ชัว่โมง ขาดการพกัผ่อน ต้องอุ้ม ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเวลาท า
กจิกรรมการดแูล หากผูป่้วยไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเองไดเ้ลยและมนี ้าหนักตวัมาก ผูด้แูลจะ
รูส้กึเหน่ือยลา้ โดยเฉพาะผูด้แูลทีม่โีรคประจ าตวัหรอืมปัีญหาสุขภาพของตนเองอยู่แลว้ เช่น 
เป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง จะไม่ค่อยดแูลสุขภาพของตนเอง ท าใหโ้รคอาจก าเรบิ
และมปัีญหาด้านสุขภาพใหม่เกิดขึ้นภายหลงัจากการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย และอาจกลายเป็น
ผูป่้วยเสยีเองท าใหไ้ม่สามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งเตม็ที ่แต่ในบางครอบครวัทีม่ญีาตพิีน้่องอยู่
ในละแวกบ้านใกล้เคยีงมกัได้รบัการช่วยเหลอืจากสมาชกิในครอบครวัที่เป็นผู้ชายในการ
เคลือ่นยา้ยผูป่้วยเวลาท ากจิวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้าในช่วงเชา้และเยน็ เป็นตน้ 
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นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกายแล้ว จากการศึกษาถึงการเข้าสู่บทบาทผู้ท า
หน้าทีด่แูลผูป่้วยเรือ้รงัตดิเตยีงทีม่ภีาวะพึง่พาระยะยาวพบว่ามทีัง้การรบัรูเ้ชงิลบและเชงิบวก 
การรบัรู้เชิงลบ ดงัน้ีคือ 1) รู้สึกเป็นภาระไร้เสรีภาพ มีงานเพิ่มขึ้น มีความรบัผิดชอบ
เพิม่ขึ้น ต้องเป็นผูร้บัผดิชอบดูแลผูป่้วยเรื้อรงัตดิเตยีงแต่เพยีงล าพงั โดยเฉพาะผูดู้แลส่วน
ใหญ่ทีถู่กคดัเลอืกเป็นผูท้ าหน้าทีดู่แลผูป่้วยเป็นคนทีไ่ม่ไดส้มรส ไม่ไดท้ างาน ในขณะทีค่น
อื่นต้องท างาน จงึต้องรบับทบาทเป็นผูดู้แล เน่ืองจากสมาชกิครอบครวัคนอื่นแต่งงานแยก
ครอบครวัออกไปและยา้ยถิน่ฐานไปอยูท่ีอ่ื่น  2) รู้สึกอึดอดัจากการไปไหนมาไหนไม่สะดวก 
ไม่ได้ท ากิจกรรมที่เคยท า เพราะไม่สามารถทิ้งผู้ป่วยไว้เพียงล าพังได้ และ 3) เกิด
ความเครียด ซึ่งการไม่ไดป้ฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนา ขาดการพบปะบุคคลอื่น ขาดการมี
ปฏสิมัพนัธ์จงึท าใหผู้้ดูแลขาดการสนับสนุนด้านก าลงัใจ รูส้กึเป็นภาระที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ
เพยีงล าพงั และเกดิความเครยีด โดยเฉพาะผูดู้แลทีม่สีมาชกิในครอบครวัป่วยดว้ยโรคทาง
จิตเวช ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่ได้ป่วยติดเตียง แต่ผู้ดูแลจะรู้สึกเครียดมากจากปัญหาด้านจิต
อารมณ์และพฤตกิรรมของผูป่้วย เช่น ด่า อาละวาด พดูทัง้วนัทัง้คนื ไม่นอน เป็นตน้ รวมทัง้
เกดิความเครยีดจากอาการของผูป่้วยดว้ยโรคทางจติเวชทีไ่ม่ยอมกนิขา้ว อารมณ์เสยี โมโห
คนรอบขา้ง เป็นตน้ ท าใหผู้ด้แูลทีข่าดประสบการณ์และความรูเ้กีย่วกบัการจดัการกบัปัญหา
พฤตกิรรมของผูป่้วยจติเวชเกดิความรูส้กึเหน่ือยใจ ทอ้ บางครัง้กลวัและกงัวลว่าผูป่้วยจะท า
ร้ายสมาชิกในครอบครัว และเกิดความเครียดเมื่อต้องพาผู้ป่วยไปติดตามการรักษาที่
โรงพยาบาล เพราะไม่สามารถทิง้ผูป่้วยไวล้ าพงัเมื่อตอ้งไปตดิต่อเรื่องอื่นได ้ขาดคนทดแทน
ท าหน้าทีด่แูลผูป่้วยเมื่อตนเองตอ้งออกไปท างานหารายไดใ้นช่วงกลางวนั ขาดคนช่วยเหลอื
เมือ่ตอ้งพาผูป่้วยไปตดิตามการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 

อย่างไรกต็ามจากการศกึษาพบ การรบัรู้เชิงบวกจากการรบับทบาทเป็นผู้ดูแล 
ดงัน้ี คือ 1) รู้สึกภมิูใจท่ีได้ดูแล ประเด็นน้ีจะพบเมื่อผู้ดูแลเป็นบุตรหญิง/ชายดูแลบิดา
มารดาทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัตดิเตยีง จะคดิว่าเป็นการไดท้ดแทนบุญคุณ ซึ่งเป็นลกัษณะ
ของบรบิทสงัคมไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากศาสนาพุทธ  2) ไม่รู้สึกเป็นภาระ เพราะท าใหก้บั
บุคคลทีเ่ป็นทีร่กั เป็นบุพการ ีเหมอืนเป็นหน้าที ่ดงัเช่นครอบครวัภาคเหนือทีม่สีมาชกิป่วย
โรคเรือ้รงัตดิเตยีง และเมือ่ผูด้แูลเป็นบตุร จะรูส้กึวา่เป็นหน้าทีต่อ้งดแูลเพราะเป็นบดิามารดา 
เป็นการแสดงความกตญัญู บางครอบครวัรบับดิามารดามาอาศยัอยู่กบัตนเองตัง้แต่ก่อน
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เจบ็ป่วย และเมื่อเกดิเจบ็ป่วยประทนัหนัขึน้กต็อ้งรบับทบาทเป็นผูด้แูลต่อไป ผูด้แูลบางคนมี
ความรูส้กึว่าสมาชิกคนอื่นดูแลบุคคลทีป่่วยได้ไม่ด ีไม่เอาใจใส่ กลวัสงัคมจะว่าปล่อยปละ
ละเลยโดยเฉพาะถา้เป็นบดิามารดาทีป่่วย จงึรบับดิามารดามาดแูลเอง มผีูด้แูลบางคนไม่รูส้กึ
เป็นภาระ โดยเฉพาะในผูดู้แลทีม่ปีระสบการณ์ท างานในโรงพยาบาลหรอืด้านสุขภาพจะมี
ทกัษะในการดูแลบุคคลที่เจบ็ป่วยมาก่อน และในผูดู้แลบางรายยอมรบัว่าไม่รู้สกึเป็นภาระ
เน่ืองจากใหก้ารดแูลผูป่้วยจนเหมอืนเป็นกจิวตัรประจ าวนัจนชนิกจ็ะไมรู่ส้กึเป็นภาระสามารถ
ดแูลผูป่้วยได ้ส าหรบัครอบครวัอสีานทีม่สีมาชกิเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั มกีารรบัรูเ้ชงิบวกว่า 
การเป็นผู้ดูแลรู้สกึมอี านาจ/ เป็นคนส าคญั ถึงแม้จะกดดนั แต่อิสระไม่ต้องหารายได้ และ
สงัคมรอบข้างยงัดี มีทัง้ครอบครวัคอยช่วยเหลือ เพื่อนบ้านที่ไหว้วานได้ มี โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบล (รพ.สต.) สนับสนุนคนเยีย่ม และใหข้องใช ้

ความต้องการของญาติผู้ดแูล 

 ผลการวจิยัพบว่า ญาตผิูดู้แลผูป่้วยเรื้อรงักลุ่มตดิบา้นตดิเตยีงมคีวามต้องการร่วม 
ดงัน้ี 

1. ระบบสนับสนุนดา้นการเงนิทีเ่พยีงพอแก่ครอบครวัทีม่ผีูป่้วยดว้ยโรคเรือ้รงัตดิ
เตยีงไม่สามารถท างานได ้และการใหก้ารสนับสนุนดา้นของใช ้ทรพัยากรต่างๆในการดแูล
ผูป่้วย การทีผู่ด้แูลไม่สามารถประกอบอาชพีไดด้งัเดมิ การทีต่อ้งหยุดงานหรอืไม่ไดท้ างาน 
เป็นภาวะวกิฤตในครอบครวั ในขณะที่รายได้ของครอบครวัอาจคงที่หรอืลดลง เน่ืองจาก
สมาชกิของครอบครวัทีห่ารายไดม้จี านวนน้อยลง แต่กลบัตอ้งมรีายจ่ายเพิม่มากขึน้ เช่น ค่า
รกัษาพยาบาลผูป่้วย ค่าเดนิทางมาโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั คู่สมรสเคยท างานหา
รายไดแ้ต่เมื่อป่วยเรือ้รงัไม่สามารถท างานได ้หรอืบดิามารดาอายุมากขึน้เจบ็ป่วยเรือ้รงัตอ้ง
พึ่งพาการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันโดยสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผู้ดูแลต้องหารายได้
เพิม่เตมิหรอือาศยัขอความช่วยเหลอืจากญาตพิีน้่อง มคีวามตอ้งการใหม้กีารแบง่เบาภาระใน
การดแูลผูป่้วยโดยญาตพิีน้่องหรอืสมาชกิคนอื่นๆในครอบครวั บางครอบครวัไม่ไดร้บัความ
ช่วยเหลอืดา้นการเงนิจากญาตพิีน้่อง แต่บางครอบครวัช่วยเหลอืเป็นการท าอาหารมาใหแ้ละ
เอาสิง่ของมาใหท้ดแทน เช่น แพมเพริส์ ผูด้แูลต้องการความช่วยเหลอืจากหน่วยงานของรฐั 
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สนับสนุนเรื่องเงนิใหเ้พยีงพอเป็นคา่ใชจ้่ายของใชท้ีจ่ าเป็นของผูป่้วย เช่น แพมเพริส์ และค่า
เดนิทางมาพบแพทย ์เป็นตน้  และบางครอบครวัตอ้งการบตัรคนพกิารเพราะยงัไม่ไดท้ า ม ี1 
ครอบครวัต้องการบตัรประชาชน เพื่อจะได้รบัสทิธติ่างๆ ได้แก่ เงนิช่วยคนพกิารและเงนิ
ผูส้งูอายทุกุเดอืน 

2. ระบบการดแูลตดิตามเยีย่มบา้น และการใหค้วามรูใ้นการดแูลผูป่้วยโรคเรื้อรงั
อยา่งต่อเน่ือง ความตอ้งการขอ้มลูการดแูลผูป่้วยเรื้อรงักลุ่มติดบ้านตดิเตยีงเป็นสิง่จ าเป็นที่
ผูด้ ูแลต้องการ โดยอาจจะเป็นค าแนะน าและขอ้มูลในเรื่องการดูแลผูป่้วย การรกัษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และข้อมูลการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่จะส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน  ตลอดจนบางครอบครวัต้องการเจา้หน้าทีท่างสุขภาพมาเยีย่มบา้นเพื่อให้
ค าแนะน าและดูอาการของผูป่้วยเพื่อใหช้่วยเหลอืในการท ากิจกรรมในการดูแลผูป่้วยให้มี
ประสทิธภิาพ บางครอบครวัต้องการให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามยัมาท าแผลให้ที่บ้านไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาลเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บางครอบครวัที่ผู้ดูแลมี
ประสบการณ์การท างานในสถานพยาบาลมปีระสบการณ์การดแูลผูป่้วยมาก่อน หรอืเป็น อสม. 
เคยได้รบัการอบรม เช่น การสงัเกตอาการ การวดัความดนั การท ากายภาพ จะสามารถ
ปรบัตวัรบัมอืไดใ้นการจดัการใหก้ารดแูลผูป่้วย ไม่ตอ้งการความช่วยเหลอืในดา้นขอ้มลูมาก
นักโดยเฉพาะเมือ่อาการของผูป่้วยคงทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น 

3. การสนับสนุนดา้นจติใจ เน่ืองจากการตอ้งดแูลผูป่้วยเป็นระยะยาวนานนับปีท า
ใหผู้ด้แูลเกดิความเครยีด รูส้กึเป็นภาระ บางครัง้รูส้กึเหน่ือยใจและทอ้แทใ้จในการดแูลผูป่้วย 
ต้องการการประคบัประคองด้านจติใจจากครอบครวั ต้องการค าปรกึษา ก าลงัใจและการ
ช่วยเหลอืจากสมาชกิในครอบครวัและชุมชนรอบขา้ง ใหม้าเยีย่ม มาใหก้ าลงัใจผูป่้วยและตวั
ผูด้แูลเอง จากการศกึษาพบว่า ผูด้แูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้งและ
สมาชกิในครอบครวั จงึขาดคนใหค้ าปรกึษา แต่ในบางครอบครวัดงัเช่นในครอบครวัอสีานทีม่ ี
สมาชกิเจบ็ป่วยเรือ้รงั ผูด้แูลรายงานว่าสงัคมยงัด ีมคีรอบครวัคอยช่วย มเีพือ่นบา้นไหวว้านได ้
ม ีรพ.สต. สนับสนุนคนมาเยีย่ม และใหข้อง ผูด้แูลตอ้งการเวลาเป็นส่วนตวัเพื่อท ากจิกรรม
สว่นตวับา้ง เช่น การไปวดั ปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา การไดพ้บปะเพือ่นฝงูหรอืการไปเทีย่ว
พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ เพือ่ท าใหจ้ติใจผอ่นคลาย เพราะผูด้แูลส่วนใหญ่ตอ้งดแูลผูป่้วยโดย
ล าพงัไมส่ามารถทีจ่ะทิง้ใหผู้ป่้วยอยูค่นเดยีวตามล าพงัได ้จงึไมม่เีวลาท ากจิกรรมสว่นตวั 
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4. ระบบการดแูลผูป่้วยแทนเป็นครัง้คราว เน่ืองจากการดแูลผูป่้วยเรือ้รงักลุ่มตดิ
บา้นตดิเตยีงจะต้องการการเฝ้าดูแลตลอด 24 ชัว่โมง ต้องการการดูแลอย่างต่อเน่ืองทีบ่า้น
เป็นเวลานาน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้น้ี ผูป่้วยเรื้อรงัส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและป่วย
เรือ้รงัตดิบา้นบา้นตดิเตยีง ตอ้งการความช่วยเหลอืในกจิวตัรประจ าวนัและการรกัษาทีเ่ฉพาะ
แก่ผูป่้วย จงึท าใหผู้ดู้แลต้องปรบัเปลีย่นแบบแผนการด าเนินชวีติ มภีาระงานทีเ่พิม่ขึ้นจาก
เดมิทีต่อ้งดแูลสมาชกิในครอบครวั ท างานบา้น ประกอบอาหาร และการดแูลผูป่้วย ผูด้แูลจงึ
มคีวามต้องการคนแทนซึ่งเป็นสมาชกิในครอบครวัมาดูแลผู้ป่วยแทนในเวลาที่ผู้ดูแลต้อง
ออกไปท าธุระนอกบา้น และมาช่วยเวลาพาผูป่้วยไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย ์เพราะผูด้แูล
ไม่สามารถเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยได้โดยล าพงั และที่โรงพยาบาลผู้ดูแลไม่สามารถทิ้งผู้ป่วยไว้
ล าพงัในขณะไปตดิต่อด าเนินเรือ่งต่างๆ 

ส่วนท่ี 3  ความอยู่ดีมีสขุของครอบครวัท่ีดแูลผู้ป่วยเรือ้รงั  

  ผลการวจิยัพบว่า ครอบครวัอยู่ดมีสีุขในมุมมองของครอบครวัผูป่้วยเรื้อรงั ผูดู้แล
เป็นตวัแทนรายงานภาพรวมระดบัความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัทีต่อ้งดแูลผูป่้วยเรือ้รงั โดย
รายงานว่า ครอบครวัมคีวามสุขระดบัปานกลางถึงค่อนข้างมาก คะแนนอยู่ระหว่าง 4-10 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คะแนนทีอ่ยูร่ะดบัปานกลางคอ่นขา้งน้อย อาจเป็นเพราะ
มปัีญหาดา้นเศรษฐกิจ ไม่มรีายได ้หรอืรายได้ไม่แน่นอน แต่มภีาระเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัญาตทิีใ่หก้ารดแูล และครอบครวัไม่มคีวามสขุเพราะการเจบ็ป่วยของ
คนในครอบครวั ส่วนคะแนนความอยู่ดมีสีุขที่ค่อนข้างมาก ผู้ดูแลให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ
สมาชกิในครอบครวัไมท่ะเลาะกนั ครอบครวัอยูพ่รอ้มหน้ากนั สมาชกิในครอบครวัเรยีนจบ มี
การงานท า หารายไดส้ง่มาช่วยเหลอืเป็นคา่ใชจ้า่ย ไมม่หีน้ีสนิ อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
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บทที่ 5 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

ระยะที่ 1 ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดมีีสุข 

 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัไทยแบบบูรณาการฯ เพื่อจดัท าร่างโครงสร้างของแบบวดัความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัไทย ตามการให้ความหมายและการรบัรู้ของตวัแทนครอบครวั ข้อมูลที่ได้และ
วเิคราะหส์งัเคราะหค์วามรูแ้ละก่อรปูความคดิจากเจา้ของประสบการณ์ เป็นรากฐานมาจาก
ความคดิ การรบัรู ้ความเชื่อจากปรากฏการณ์ทีพ่บ ซึ่งเป็นพลวตัร ตามวถิคีวามคดิและโลก
ทศัน์ตน ผา่นการตคีวาม ใหค้วามหมายต่อสรรพสิง่ทีบ่อกเล่ามา จงึถอืวา่ขอ้มลูทีไ่ด ้คอื ชวีติ
จรงิและเป็นปัจจุบนัทีสุ่ดของครอบครวัไทยในสงัคมไทย ที ่ครอบคลุม 5 พืน้ทีท่ ัว่ประเทศ มี
การแสวงหาผู้ให้ข้อมูลจากสมาชิกครอบครัวด้วยวิธีการสุ่มเชิงทฤษฎี (Theoretical 
sampling) ให้มคีวามครอบคลุมตามเพศ เศรษฐฐานะ และวยั (Sandelowski, 2000) มขี้อ
คน้พบร่วมองคป์ระกอบความอยูด่มีสีุขครอบครวัใน 9 องคป์ระกอบ ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี
มคีวามเหมอืนและความต่างจากงานอื่นทีเ่คยท ามาในอดตี มปีระเดน็การอภปิราย (ดตูารางที ่
5.1) ดงัน้ี 

 

ดชันีชีว้ดัความอยูด่มีสีุขครอบครวั 
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1. ดา้นสมัพนัธภาพ        

2. ดา้นการดสูขุภาพ (สขุภาวะ)        

3. ดา้นการพฒันาทางจติวญิญาณ        
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ดชันีชีว้ดัความอยูด่มีสีุขครอบครวั 
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4. ดา้นเศรษฐกจิ         

5. ดา้นการศกึษา        

6. ดา้นความมัน่คงและการพึง่พา         

7. ดา้นความร่วมใจและความปลอดภยั
ในชมุชน  

       

8. ดา้นการด าเนินชวีติอย่างพอเพยีง         

9. ดา้นบทบาทหน้าที ่        

10. ดา้นการกล่อมเกลาฯ        

11. ดา้นการมคีุณค่าในตนเอง        

12. ดา้นความตอ้งการทางกายภาพ        

13. ดา้นทุนทางสงัคมของครอบครวั        

14. ดา้นการปรบัตวัของครอบครวั        

15. รปูแบบครอบครวั/โครงสรา้ง
ครอบครวั 

       

16. ดา้นการเกือ้กลูกนั (+สิง่แวดลอ้มด*ี)       * 

17. ดา้นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน        

18. ดา้นสมาชกิมคีุณธรรมรบัผดิชอบ        
 

ตารางท่ี 5.1  เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบของดชันีชีว้ดัความอยูด่มีสีขุครอบครวัในงานน้ี 
กบัแหลง่อา้งองิต่างๆ 

 
ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 9 ดา้นซึง่เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ ในระยะที ่1 น้ี พบว่า

เป็นขอ้ย่อยภายในองค์ประกอบรายดา้นใหญ่ของการวจิยัน้ีในการพฒันาโครงสรา้งค าถาม
เชิงปริมาณ อาทิ ประเด็นการกล่อมเกลาฯ การปรับตัวของครอบครัว การเกื้อกูล กัน 
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(สิง่แวดล้อมด)ี อยู่ในด้านการท าบทบาทหน้าที่ในครอบครวั ส่วนประเดน็ความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐาน ความตอ้งการทางกายภาพ ทุนทางสงัคมของครอบครวั อยู่ในดา้นความมัน่คงและ
การพึง่พา ส่วนประเดน็สมาชกิมคีุณธรรมรบัผดิชอบ การมคีุณค่าในตนเอง อยู่ในดา้นการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ  (Millennium Ecosystem, 2005; Maslow, 1970; The Office of 
Ministry of Social Development and Human Security, 2016; Morgan, 1996; ดารุณี  จง
อุ ดมการ ณ์  และคณะ , 2554; Mufti & Shafi, 2017; His Majesty King Rama IX, 2004; 
Office of the Prime Minister, 2002; นิตยา คชภักดี และคณะ , 2544)  และส่วนใหญ่
สอดคลอ้งและเป็นไปตามทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัครอบครวั ทีอ่ธบิายถงึ “สุขภาวะครอบครวั 
(Health family)” ทีใ่หค้วามส าคญัเรื่องสมัพนัธภาพการสื่อสารทางบวก ใหก้ารดแูลเกื้อหนุน
กนั มสีมัพนัธภาพที่ดกีบัชุมชนเพื่อนบ้าน ทุกคนมคีวามยดืหยุ่นในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
บทบาทในครอบครวั อาท ิบทบาทดา้นเศรษฐกจิหารายได ้ใหก้ารศกึษาสมาชกิครอบครวั 
และ กล่อมเกลาสงัคมสมาชกิครอบครวัใหม้คีุณค่าทางบวกในการด าเนินชวีติปรบัตวัรบัมอื
กับปัญหาที่เผชิญทางบวก(The Office of Ministry of Social Development and Human 
Security) 

รายงานผลการวจิยัเชงิคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาแบบการวจิยัผสานวธิ ี
(Mixed-Methods Research)(ศรปีระไพ อินทร์ชยัเทพ, 2554)หรอื exploratory sequential 
design (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2552)ซึ่งม ี3ระยะ ผู้วจิยัได้น าเสนอผลการศกึษา
ด้านองค์ประกอบของครอบครวัอยู่ดมีสีุข ท าให้เกิดความเข้าใจในคุณลกัษณะเฉพาะของ
ความอยู่ดมีสีุขตามวงจรชวีติในบรบิทของครอบครวัไทย ผลลพัธจ์ากการศกึษาเชงิคุณภาพ
ไดข้อ้มูลทีม่ฉีากและเหตุการณ์ประสบการณ์ชวีติของผูถู้กศกึษา มหีลากหลายซบัซ้อนตาม
บริบทสังคมวัฒนธรรม (ดารุณี  จงอุดมการณ์ , 2558)  เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
ปรากฏการณ์ตามวตัถุประสงค์การวจิยั ใหไ้ดแ้ก่นและกรอบความคดิสู่การสรา้งหรอืพฒันา
แบบวดัเชงิปรมิาณเพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูระยะต่อไป 

ระยะที่ 2 ส ารวจครอบครัวอยู่ดมีีสุข 

การศกึษาเชงิส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 6,158 ราย เป็นตวัแทนจากครอบครวัทัว่ประเทศ 
พบว่าครอบครวัส่วนมากเป็นครอบครวัเดีย่ว รอ้ยละ 39.4 และครอบครวัขยาย รอ้ยละ 27.8  
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โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึง่เป็นครอบครวัม ี2 รุ่น (generation)  จากขอ้มลูการช่วงระยะเวลา
แต่งงาน มบีุตร บุตรแยกออกจากครอบครวั และวยัของกลุ่มตวัอย่างสามารถระบุระยะวงจน
ชวีติครอบครวัไทยเป็น 8 ระยะส าคญั คอื 

1. ก่อนระยะเริม่ตน้/ไมแ่ต่งงาน (อายเุท่ากบัหรอืต ่ากวา่ 22.92ปี) 
2. ระยะเริม่ตน้ ไมม่บีตุร (อาย ุ22.93 – 24.31ปี) 
3. ระยะเริม่เลีย้งดบูตุร (อาย ุ24.32 – 29.82ปี) 
4. ระยะเลีย้งบตุรวยัก่อนเรยีนและวยัเรยีน (อาย ุ29.83 – 36.00ปี) 
5. ระยะเลีย้งดบูตุรวยัรุน่ (อาย ุ36.01 – 45.00 ปี)  
6. ระยะวยักลางคน* (อาย ุ45.01 – 60.00ปี) 
7. ระยะวยัชรา  (อาย ุ60.01 – 80.00ปี) 
8. ระยะวยัชรามาก (อายมุากกวา่ 80.01 ปี) 

พบว่าวงจรชีวิตครอบครวัไทยระยะเวลา(ปี) ค่อนข้างสัน้ในช่วงแรกในช่วงระยะ
เริม่ตน้ และในแต่ละช่วงมคีวามแตกต่างกบัค่าเฉลีย่ครอบครวัอเมรกินั (Duvall, 1977) ทัง้น้ี
ครอบครัวไทยมีคะแนนความอยู่ดีมีสุขที่ลดลงชัดเจนเมื่อเข้าอายุคู่สมรสมากว่า 80 ปี  
คณะผู้วจิยัจงึก าหนดให้ระยะครอบครวัวยัชรามาก (อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป) เพิม่ขึ้นมา 
เพิม่ใหก้ารศกึษาและดแูลกลุ่มเสีย่งกลุ่มน้ีทีช่ดัเจน โดยกรมสุขภาพจติ เปิดเผยว่ามผีูฆ้่าตวั
ตายส าเรจ็ประมาณ 4,000 คนต่อปี อยูใ่นวยัท างานมากเป็นอนัดบั 1 และวยัสงูอาย ุมากเป็น
อนัดบั 2 โดยสาเหตุการฆ่าตวัตายในผูส้งูอายุ 3 อนัดบัแรกคอื ความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ดิ, 
โรคเรือ้รงัทางกาย, และโรคซมึเศรา้ตามล าดบั การทีผู่สู้งอายุเขา้อายุเพิม่มากขึน้มขีอ้จ ากดั
ทางดา้นสขุภาพกาย มผีลต่อสขุภาพจติเกดิภาวะซมึเศรา้ (บญุเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน์, 2561) 

 ดูวาลระบุการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิเป็น 3 ช่วง ตอนไดแ้ก่ 1. ช่วงสรา้งครอบครวั  
2. ช่วงขยายครอบครวั และ 3. ช่วงสรา้งเสรมิครอบครวั อยา่งไรกด็พีบว่าระยะครอบครวัอาจ
ไม่ไดอ้ยู่ในระยะใดระยะหน่ึงเท่านัน้ เช่นในครอบครวัขยายอาจมเีดก็วยัเรยีน วยัรุ่น และวยั
ชราอยูร่ว่ม แต่ใหพ้จิารณาความตอ้งการสมาชกิเพยีงกลุม่ใดกลุม่หน่ึงไมไ่ด ้  
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ระยะพฒันาการตามวงจรชวีติครอบครวัน้ีมคีวามส าคญัเน่ืองจากการทีไ่ม่สามารถ
จดัการตามพฒันาการครอบครวั หรอืพฒันากจิได ้จะก่อใหเ้กดิปัญหาครอบครวัในอนาคต 
(รจุา ภู่ไพบลูย,์ 2544; อนวชั วเิศษบรสิทุธิ,์ 2561) 

ครอบครวัไทยทีเ่ป็นครอบครวัขยายมลีกัษณะพึง่พาสมาชกิบางช่วง โดยพจิารณา
ลกัษณะเครอืญาตติามช่วงวยั พบว่าครอบครวัฝ่ายภรรยาอยูร่่วมกบัครอบครวัระยะดแูลบตุร
มากกว่าฝ่ายสาม ีและในระยะท้ายๆ จะมสีมาชิกเครือญาติทัง้สองฝ่ายอยู่ร่วมในสดัส่วน
ใกลเ้คยีงกนั  

ส าหรบัค่าคะแนนความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละภูมภิาค
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิและแต่ละระยะวงจรชีวติครอบครวัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ 
โดยรวมครอบครวัไทยมีระดับความอยู่ดีมีสุขในระดบัปานกลาง-มาก (ค่าเฉลี่ย 3.7499 
คะแนน จากคะแนน 1-5 คะแนน) และครอบครัวที่มีองค์ประกอบสมาชิกต่างกัน เช่น 
ครอบครวัเดีย่ว ครอบครวัขยาย ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ฯลฯ พบวา่มรีะดบัคะแนนครอบครวัอยู่
ดมีสีุขใกล้เคยีงกนั ยกเวน้ครอบครวัทีอ่งค์ประกอบครอบครวัมสีมาชิกเพยีงบุตรและญาติ 
และกลุม่มเีพยีงภรรยาและญาต ิเป็นกลุม่ทีม่คีวามอยูด่น้ีอยทีส่ดุ 

ครอบครัวจากพื้นที่ภาคใต้มีคะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสุขสูงสุด ส่วนพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนต ่าสุด และในคะแนนครอบครวัอยู่ดีมีสุขทัง้ 9 ด้าน พบว่า
คะแนนด้านการพฒันาทางจิตวิญญาณมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือด้านการศึกษา ด้าน
บทบาทหน้าที ่ดา้นการด าเนินชวีติอย่างพอเพยีง ดา้นสมัพนัธภาพ ความร่วมใจและความ
ปลอดภยัในชุมชน และดา้นการดูแลสุขภาพ ตามล าดบั โดยพบว่าดา้นเศรษฐกจิมคีะแนน
ต ่าสดุ นอกจากนัน้มกีารเกบ็ขอ้มลูดา้นสมดุลเวลาและชวีติครอบครวั พจิารณาความพงึพอใจ
ของสมาชกิครอบครวัในการจดัการเวลาระหว่างชวีติการท างานและชวีติครอบครวั พบว่าค่า
คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.91 จากคา่สงูสดุ-ต ่าสดุ 1-5 คะแนน  

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความอยูด่มีสีขุของครอบครวัจากการวเิคราะหโ์ดยสถติ ิMultiple 
Regression โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห ์STATA พบวา่ ปัจจยัทีส่ามารถท านายความอยูด่มีสีุข
ของครอบครวัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติไิดแ้ก่ รายไดค้รอบครวั ระดบัการศกึษา จ านวนบุตร 
และจ านวนผูพ้กิารในครอบครวั  โดยพบวา่เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลเชงิบวก ยกเวน้จ านวนผูพ้กิารที่
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มผีลเชิงลบต่อความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั แต่เมื่อเพิม่ตวัแปรด้านความสมดุลเวลาชวีติ
ครอบครวัเขา้ไปในสมการ พบว่า คะแนนความสมดุลเวลามอีทิธพิลสงูสุด และไม่พบอทิธพิล
ของจ านวนผู้พิการ  สรุปว่าปัจจยัด้านเศรษฐฐานะมผีลต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครวั 
ครอบครวัที่รายได้สูง ระดบัการศึกษาสูง จะมคีะแนนความอยู่ดมีีสุขสูง และนอกจากนัน้
ครอบครวัทีม่บีุตรจ านวนมาก จะมคีะแนนความอยู่ดมีสีุขสูงตามล าดบั แต่เมื่อจ านวนบุตร
เกนิ 5 คน จะมแีนวโน้มมคีวามอยูด่มีสีขุลดลง   

ข้อค้นพบที่ส าคญัคอืเรื่องการจดัการสมดุลของเวลาระหว่างการท างานและชีวิต
ครอบครัวที่ดี มีผลทางบวกกับความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว โดยร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคะแนนครอบครวัอยูด่มีสีขุได ้รอ้ยละ19.31 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพฒันาครอบครวัตามวงจรชีวิตครอบครวั 

1. จากการศกึษาพบวา่ ระยะพฒันาการครอบครวัไทยแบง่ไดเ้ป็น 8 ระยะ และพบ
ความแตกต่างของระดบัความอยู่ดมีสีขุทีม่คีวามแตกต่าง เช่น ระยะเริม่เลีย้งดบูตุร เป็นระยะ
ทีค่รอบครวัมรีะดบัค่ะคะแนนต ่าสุด รองลงมาคอืครอบครวัระยะวยัชรามาก (อายุมากว่า 80 
ปีขึน้ไป) ทีค่วรพจิารณาเป็นกลุ่มเสีย่ง ใหก้ารดแูลสนับสนุนเป็นพเิศษจากองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น สถานประกอบการ กระทรวงพฒันามนุษย์และสงัคม  กระทรวงสาธารณสุข  องค์กร
บรหิารชุมชน เป็นตน้ ควรมกีารศกึษาปัจจยัและเงือ่นไขทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื 

2. เจา้หน้ากระทรวงพฒันามนุษยแ์ละสงัคม  กระทรวงสาธารณสขุ  องคก์รบรหิาร
ชุมชน เป็นต้นน าแบบประเมนิความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั 36 ขอ้ มาประเมนิความอยู่ดมีี
สขุ 9 ดา้นยอ่ย เพือ่พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

3. พจิารณาองค์ประกอบของครอบครวัทีม่ทีีม่โีครงสรา้งไม่สมบูรณ์การพจิารณา
ระบบเฝ้าระวงัและช่วยเหลือ เช่น ครอบครวัเด็กอาศัยกับญาติ และ ครอบครวัที่ภรรยา
(ล าพงั)ทีอ่าศยัร่วมกบัญาต ิเป็นกลุ่มทีพ่บว่ามรีะดบัคะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขต ่ากว่ากว่า
กลุม่อื่น โดยเป็นระบบในชุมชนทีส่ามารถสนับสนุนเมือ่ตอ้งการความช่วยเหลอื 

4. ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม อทิธพิลต่อระดบัความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั การ
สนับสนุนดา้นการช่วยตนเองทางการเงนิ การออม และการใหก้ารสงเคราะห์ ยงัเป็นความ
จ าเป็น 
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5. ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัดา้นจ านวนบตุร มอีทิธพิลต่อระดบัความอยูด่มีสีขุของ
ครอบครัว แต่หากมีมากเกินก็จะมีผลทางลบ เสนอให้มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการ
สนับสนุนการมบีตุร 2 คนขึน้ไป  

6. การรกัษาสมดุลเวลาท างานและชีวติครอบครวัเป็นปัจจยัทีม่อีิทธพิลต่อระดบั
คะแนนครอบครวัอยู่ดมีสีุขมากสุด ควรสนับสนุนการช่วยใหส้มาชกิจดัการสมดุลเวลาท างาน
และชวีติครอบครวัโดยผูท้ีอ่ยูใ่นวยัท างาน ควรไดร้บัขอ้มลูใหเ้ขา้ใจปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้และ
สถานประกอบการณ์ร่วมรณรงค์ Happy Workplace & Happy Family จะมผีลต่อการรบัรู้
ความอยูด่มีสีขุของครอบครวัโดยรวม 

7. ความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัเป็นเป้าหมายของการพฒันาคนและประเทศไทย 
ทัง้น้ีปัจจุบนักระทรวงพฒันามนุษย์และสงัคม ริเริ่มจดัท าโครงการโรงเรียนครอบครวั มี
หลกัสูตร 4 หลกัสูตร ทีใ่ช้ใน 12 จงัหวดั ทีค่วรมกีารพฒันาหลกัสูตรให้ครอบคลุมทุกระยะ
พฒันาการครอบครวั  เสนอใหก้ระทรวงพฒันามนุษยแ์ละสงัคมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
จดัท าหลกัสูตรพฒันาครอบครวั และจดัใหม้กีารเรยีนการสอน ส าหรบัครอบครวัทุกช่วงวยั 
โดยเน้ือหาแบ่งเป็น 1) การพฒันาครอบครวัตามระยะวงจรชวีติ 8 ระยะ ตามองค์ประกอบ
ความอยู่ดมีสีุข 9 ดา้นของครอบครวั  2) การพฒันาครอบครวัตามภาวะเสีย่งในแต่ละระยะ 
และ 3) การจดัการครอบครวัในภาวะวกิฤต ทีห่น่วยงานต่างๆมสี่วนร่วมในการด าเนินการใน
อนาคต 

ระยะที่ 3 ครอบครัวลกัษณะเฉพาะ (ครอบครัวเปราะบาง) 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปัญหาและความต้องการของครอบครัวเสี่ยงและ
เปราะบางทัว่ประเทศ ดงัน้ี 1) ครอบครวัแม่วยัใส ครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครวั
ผูส้งูอายเุลีย้งหลานมคีวามเชื่อมโยงกนั คอื เมือ่เริม่เป็นแมว่ยัใสมลีกูไมพ่รอ้มน ามาสู่การตอ้ง
เลี้ยงลูกตามล าพงัและไดฝ้ากใหปู้ย่าหรอืตายายเลี้ยงหลานตามล าพงัเพื่อแม่จะได้ออกไป
ท างานหาเงนิส่งเงนิกลบัมาดูแลพ่อแม่และลูกซึ่งบางส่วนไม่สามารถส่งเงนิไดเ้พยีงพอและ
สม ่าเสมอเป็นภาระท าใหผู้ส้งูวยัตอ้งท างานหาเงนิเพื่อหารายไดเ้พิม่ใหเ้พยีงพอแก่การดูแล
ครอบครวั มปัีญหาทัง้ด้านสุขภาพกายใจและมชี่องว่างทางความรู้ความคิดระหว่างวยัที่
แตกต่างของเดก็และผูสู้งอายุ มคีวามเสีย่งของคุณภาพการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็
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เป็นพลเมอืงมคีุณภาพของสงัคมซึ่งเสีย่งต่อการเขา้สู่วงจรการเกดิพ่อแม่วยัใสรอบแลว้รอบ
เล่า  2) ครอบครวัที่ต้องดูแลคนพกิาร ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุต้องพึง่พงิ แม้จะได้รบั
สวสัดกิารดา้นหลกัประกนัสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่มปัีญหาค่าใชจ้่ายเมื่อออกจากสถานบรกิาร
ต้องใช้เงนิจ านวนมากในการใช้วสัดุทางการแพทย์ วสัดุสิ้นเปลอืง ในสภาวะทีไ่รเ้งนิส ารอง
เพื่อดแูลเมื่อเจบ็ป่วย สมาชกิครอบครวัทีถู่กคดัเลอืกตอ้งออกจากการท างานหารายไดม้าท า
หน้าที่ผู้ดูแลหลกั โดยไร้สวสัดกิารการจ้างงาน ไร้ระบบสนับสนุนผู้ท าหน้าที่ดูแลผูป่้ วยใน
ครอบครวัทัง้ด้านสุขภาพกายใจ และผู้ป่วย ผู้สูงอายุต้องพึ่งพงิจ านวนหน่ึงถูกทอดทิ้งให้
เผชญิชะตากรรมเพยีงล าพงัแบบชัว่คราวหรอืถาวรเมือ่สมาชกิครอบครวัไม่สามารถท าหน้าที่
ดแูลได ้จากผลการวจิยัครอบครวัผูสู้งอายุเลีย้งหลานสามารถตัง้ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันา
ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาครอบครวัผูส้งูอายเุล้ียงหลาน 

1. การส ารวจผูสู้งอายุเลีย้งหลานทุกปีเพื่อประเมนิความอยู่ดมีสีุข ความตอ้งการ
ด้านสุขภาพองค์รวม ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้านความต้องการการ
ช่วยเหลอืเกีย่วกบังานอาชพี 

2. การเพิม่คา่ครองชพีส าหรบัผูส้งูอายุทีต่อ้งเลีย้งหลาน 
3. การจดัสวสัดกิารส าหรบัเดก็ทีผู่ส้งูอายุมรีายไดน้้อย เช่น การใหอ้าหารส าหรบั

เดก็ การใหท้นุการศกึษา การเรยีนฟร ี
4. การพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุเกี่ยวกับทกัษะการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้ทนักับ

สถานการณ์ สิง่แวดลอ้ม และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อส่งเสรมิการ
เจรญิเตบิและพฒันาการเดก็ทีเ่หมาะสม 

5. การจดัใหม้ชีมรมหรอืศูนย์ในชุมชนเกี่ยวกบัการเลี้ยงดูเดก็ รวมถงึการจดัการ
ให้มชีุมชนที่ปลอดภัยส าหรบัเดก็ ชุมชนปราศจากแหล่งอบายมุข และชุมชนส่งเสรมิและ
พฒันาเดก็ 

6. การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานและปรบัเปลีย่นใหท้นัการสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปทกุปี 
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ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาครอบครวัผูส้งูอายพ่ึุงพาผูอ่ื้น  

ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาครอบครวัผูสู้งอายุพึง่พาผูอ้ื่น จากผลการวจิยัครอบครวั
ผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่นมดีงัน้ี 

1. ควรส ารวจครอบครวัผู้สูงอายุพึง่พาผูอ้ื่นทุกปี การจ าแนกประเภทผู้สูงอายุใน
ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายุหลายรุ่นในครวัเรอืน ผูส้งูอายุหลายคนในครวัเรอืน ผูส้งูอายุตามล าพงั 
เพื่อประเมนิความอยู่ดมีสีุข ระดบัการดแูลสุขภาพของผูส้งูอายุแต่ละประเภทในกลุ่ม A,B,C 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบสุขภาพผูสู้งอายุแบบองค์รวม ทีใ่หค้รอบครวั ผูดู้แล สมาชกิใน
ครอบครวัเขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลผูส้งูอายอุยา่งถูกตอ้ง 

2. ควรมเีจา้หน้าทีส่าธารณสุขมาเยีย่มเยยีนใหค้ าแนะน าดา้นการดูแลสุขภาพ ม ี
อสม. มาตรวจวดัความดนัโลหติสงูทีบ่า้น โดยเฉพาะการจดัท าแผนรายกรณีร่วมกนัระหว่าง
ทมีสขุภาพ รพ.สต.กบัครอบครวัในการดแูลผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่น 

3. ควรเพิม่งบประมาณสนับสนุนช่วยเหลอืการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัครอบครวั
ผูส้งูอาพึง่พาผูอ้ื่นทมีคีวามยากล าบาก 

4. ควรปรบัเปลีย่นทศันคตขิองครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นและสงัคมต่อการดแูล
ผูส้งูอายุเป็นเรื่องของสมาชกิทุกคนในครอบครวัมากกว่าการก าหนดใหผู้ห้ญงิเป็นคนหลกัที่
ตอ้งรบัภาระการดแูลผูส้งูอายพุึง่พาผูอ้ื่น 

5. ควรน าองค์ประกอบของแบบประเมินครอบครัวอยู่ดีมีสุขมาพัฒนาเป็น 
“หลกัสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น ” เตรยีมความพร้อมของครอบครวัผู้สูงอายุ
พึง่พาผูอ้ื่นแต่ละกลุม่ 

6. ควรใหข้อ้มลูสวสัดกิารแห่งรฐักบัครอบครวัผูส้งูอายุพึง่พาผูอ้ื่นและส่งเสรมิการ
เขา้ถงึสทิธสิวสัดกิารแห่งรฐัและสวสัดกิารต่างๆ ทีจ่ะท าใหผู้สู้งอายุไดร้บับรกิารทางสงัคมที่
ตรงกบัความตอ้งการของผูส้งูอายุ 

ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาครอบครวัลกัษณะเฉพาะมารดาวยัรุน่ 

จากการศึกษาพบว่าการก าเนิดของครอบครวัมารดาวยัรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ตัง้ใจ ส่งผลใหข้าดโอกาสในการศึกษา ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการประกอบอาชีพ 
และมรีายไดท้ีต่ ่าไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายของครอบครวั รวมทัง้ขาดทกัษะในการด าเนินชวีติ
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ครอบครวั ส่งผลใหเ้กดิการหย่ารา้งและปัญหาสมัพนัธภาพในครอบครวั จงึมขีอ้เสนอแนะต่อ
การพฒันาครอบครวัลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 

1. พฒันาความรูแ้ละทกัษะการคุมก าเนิดในวยัรุ่นทีย่งัอยู่ในระบบการศกึษา เพื่อ
ป้องกนัการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ตัง้ใจ นอกจากน้ีในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในระบบการศึกษา 
ควรไดร้บับรกิารวางแผนครอบครวัทีม่ปีระสิทธภิาพ เพื่อป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์
ซ ้า 

2. สนับสนุนค่าใช่จ่ายทีจ่ าเป็นตามลกัษณะเฉพาะของครอบครวัมารดาวยัรุ่นให้
เพยีงพอกบัรายจา่ยทีแ่ทจ้รงิ 

3. สนับสนุนใหม้คีวามรูแ้ละช่องทางในการประกอบอาชพีเสรมิ 
4. สนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อหลังคลอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และ

สามารถเรยีนไดท้ีบ่า้น เช่น การศกึษาออนไลน์ 
5. สนับสนุนความรูแ้ละใหค้ าปรกึษาด้านการด าเนินชีวติครอบครวัพ่อแม่วยัรุ่น 

เช่น ทกัษะการใชช้วีติครอบครวั ทกัษะในการเลีย้งดบูตุร 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาครอบครวัเล้ียงเด่ียว 

จากผลการวิจยัครอบครวัเลี้ยงเดี่ยว ผู้วิจยัมขี้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา
ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ดงัน้ี 

1. สาเหตุของการกลายเป็นครอบครวัเลี้ยงเดี่ยว มาจากความเปราะบางของ
ครอบครวั ไดแ้ก่ปัญหาการหย่ารา้ง ความรุนแรงในครอบครวั การใช้สารเสพตดิ การพนัน  
รฐัจงึควรมมีาตรการในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัในปัจจบุนัไทย 

2. ควรมกีารส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลครอบครวัเลี้ยงเดีย่วทัง้ในระดบัชาตแิละ
ระดบัพื้นที ่เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและด าเนินงานทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 

3. จดัใหม้กีารส ารวจปัญหาความตอ้งกาสวสัดกิารส าหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
4. การปรบัทศันคตทิีเ่หมาะสม ไมต่ตีราต่อการเป็นพอ่และแมเ่ลีย้งเดีย่ว 
5. ครอบครวั ชุมชนและทอ้งถิน่มบีทบาทส าคญัในการช่วยเหลอื ดูแลและเสรมิ

พลงัความเขม้แขง็ใหค้รอบครวัเลีย้งเดีย่ว 
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6. สง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุม่ครอบครวัเลีย้งเดีย่วเพือ่ช่วยเหลอืกนัเองใหม้ากขึน้ 
7. จดัใหม้บีรกิารใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่ครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีป่ระสบปัญหา 

ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาครอบครวัท่ีมีคนพิการต้องดแูล 

จากการศกึษาครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูล จะพบวา่สมาชกิในครอบครวัทีด่แูลคน
พกิาร จะไดร้บัผลกระทบทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม รวมถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิ
จงึขอเสนอแนะ เพือ่การพฒันาครอบครวัทีม่คีนพกิารตอ้งดแูลดงัน้ี 

1. รัฐบาลให้เงินสนับสนุนที่เพียงพอแก่ครอบครัว เมื่อต้องดูแลคนพิการใน
ครอบครวั อาจจะใหเ้บีย้คนพกิารเพิม่ขึน้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในการดแูลคนพกิารใน
ครอบครวั 

2. ใหค้วามรูแ้ก่ผูด้แูลคนพกิาร ทัง้ในเรือ่งสขุภาพกาย สขุภาพจติ รวมถงึความรูใ้น
การดแูลคนพกิาร 

3. เพิม่กระบวนการใหก้ารปรกึษา (Counselling) ในการดแูลคนพกิาร ใหแ้ก่ผูด้แูล
คนพกิาร และคนพกิารโดยอาจจะใหชุ้มชนเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ 

4. ชุมชน หรอืหน่วยงานของราชการ อาจจะมกีารจดักิจกรรมที่ท าให้คนพิการ 
สมาชิกในครอบครวั และชุมชนได้มาใช้ชีวิตร่วมกนั ท าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็น
ชุมชนแหง่การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 

 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาครอบครวัผู้ท าหน้าท่ีดแูลผู้ป่วยเรือ้รงั 

จากผลการวิจัยครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง คณะผู้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาครอบครวัผูป่้วยเรือ้รงั ดงัน้ี 

1. ควรมกีารปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารผูป่้วย ผูใ้หก้ารดูแลและครอบครวัของ
ผูป่้วยเรือ้รงักลุม่ตดิบา้นตดิเตยีง ใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการและลกัษณะของ
ปัญหาของแต่ละครอบครวั ใหก้ารดแูลโดยการเยีย่มบา้นอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อประเมนิ
ความตอ้งการของญาตผิูด้แูลและครอบครวั และสภาพอาการของผูป่้วยทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. ควรจดัใหม้บีรกิารดา้นขอ้มลูข่าวสารเพื่อการดแูลผูป่้วยเรือ้รงั กลุม่ตดิบา้น ตดิ
เตยีงใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงตามลกัษณะของความเจบ็ป่วยใหม้ากขึน้ 
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3. ระบบสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการ
ช่วยเหลอื ดูแลและเสรมิพลงัความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูท้ าหน้าทีใ่หก้ารดูแลผูป่้วยเรื้อรงักลุ่มตดิ
บา้น ตดิเตยีงและครอบครวั ผูดู้แลควรไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมอย่างเพยีงพอ ไม่รูส้กึ
โดดเดีย่วหรอืถกูทอดทิง้ จะช่วยใหผู้ด้แูลปรบัตวัได ้

4. ระบบสวสัดกิารพืน้ฐานทีร่ฐัมไีวช้่วยเหลอืครอบครวัผูป่้วยเรือ้รงัยงัเป็นแหล่งที่
ด ีไดแ้ก่ เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ เบีย้ความพกิาร แต่ควรมรีะบบสนับสนุนจากรฐัในเรื่องการเงนิ
เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนชดเชยผู้ดูแลเมื่อไม่สามารถท างานได้ หรือเงินสนับสนุนด้านวัสดุ
สิน้เปลอืงต่างๆ ไดแ้ก่ แพมเพริส์  

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรบัระบบการดแูลสขุภาพครอบครวั 

สงัคมไทยเริม่สู่สงัคมผูส้งูอายุ แต่ระบบการดแูลเน้นรฐัสวสัดกิาร อาจไม่สามารถให้
การดแูลอย่างครอบคลุมประชากรทัว่ประเทศ โดยเฉพาะครอบครวัทีม่ผีูพ้กิาร ผูส้งูอายุ และ
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จากกรณีตวัอย่างของ Koreikyo-Japanese Home Care เป็นการ
จดัตัง้หน่วยการดูแลกิจวตัรประจ าวนัผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นการดูแลจากผู้ดูแลที่ไม่ใช่ผู้
ประกอบวชิาชพี (non-professional) เน่ืองจากผูส้งูอายตุอ้งการอยูบ่า้นตนเองมากกวา่การไป
อยู่ในศูนย์ดูแล (Nursing Home) แต่ลูกหลานต้องไปท างานกลางวนั ดงันัน้จงึเกดิศูนย์การ
ดูแลในชุมชนโดยการจัดกลุ่มบ้านที่อยู่ใกล้กัน ใช้ผู้ดูแลซึ่งเป็นสมาชิกลูกหลานในบ้าน
ผูส้งูอายุในกลุ่มนัน้ๆดแูลร่วมกนั ช่วยดแูลกจิวตัรประจ าวนั กนิขา้ว อาบน ้า พาไปตลาดดว้ย
รถตูด้ว้ยกนั ไปหาหมอ ฯลฯ ผูด้แูลไดร้บัคา่จา้งจากบรษิทัประกนัสขุภาพทีค่รอบครวัท า และ
หากตอ้งดแูลดา้นปัญหาสุขภาพ เช่น ท าแผลหรอือื่นๆ จะเรยีกพยาบาลประจ าศูนยใ์หญ่ซึ่ง
สว่นใหญ่มสี านักงานอยูโ่รงเรยีนมธัยมในพืน้ที ่

เป้าหมายของระบบ  

1) ระบบทีเ่อือ้ผูส้งูวยัพึง่พาไดร้บัการดแูล 
2) ผูป่้วยเรือ้รงั ไมก่ลายเป็นผูป่้วยตดิเตยีง 
3) ลกูหลานทีท่ างานไกลบา้น มทีางเลอืกในการกลบัมาดแูลทัง้ครอบครวั

แบบมรีะบบสนับสนุน 
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Multiple function home care ลูกหลานมาช่วยดูแลผูสู้งอายุป่วย ผูต้้องการการพึง่พา 
สามารถท างานได ้มรีายได ้เสนอใหม้กีารออกกฎหมายสนับสนุน ใหก้องทุนสุขภาพสนับสนุน
เงนิเอกชน สามารถเสนอบรกิารในชุมชนเพือ่จดัการ multiple function family care ได ้
 

ข้อเสนอในการป้องกนัและช่วยเหลืออ่ืนๆ 

1. จดัท ากฎหมาย ส าหรบัการดแูลสุขภาพครอบครวั (The family careact) เพื่อ
เอื้อการดูแลสุขภาพครอบครวัทีบ่า้น เช่น จดัท าระบบดูแลครอบครวัทีห่น่วยงานต่างๆ  มี
สว่นรว่ม (โดยกระทรวงสาธารณะสขุ) 

2. จดัหลกัสตูรโรงเรียนครอบครวั เพือ่การพฒันาศกัยภาพครอบครวัใหม้คีวาม
อยู่ดีมีสุข เป็นต้น ที่ครบคลุมการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสุขภาวะของครอบครัว 
สนับสนุนศักยภาพสมาชิกในการดูแลกันและกัน ป้องกันภาวะเสี่ยงในระยะพัฒนาการ
ครอบครวัต่างๆ และช่วยเหลอืแก้ไขภาวะวกิฤตครอบครวั (โดยกระทรวงพฒันาสงัคมฯ) 
ระยะเริม่เลี้ยงดูบุตร เป็นระยะทีค่รอบครวัมรีะดบัคะแนนต ่าสุด รองลงมาคอืระยะสูงวยัมาก 
(อายุมากว่า 80 ปีขึ้นไป) ทีค่วรพจิารณาเป็นกลุ่มเสีย่ง ใหก้ารดูแลสนับสนุนเป็นพเิศษจาก
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ควรมกีารศกึษาปัจจยัและเงือ่นไขทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื 

3. ประเมินความอยู่ดีมีสุข เจา้หน้ากระทรวงพฒันามนุษยแ์ละสงัคม กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรบรหิารชุมชน เป็นต้น น าแบบประเมนิความอยู่ดมีสีุขของครอบครวั 36 
ขอ้ มาประเมนิความอยูด่มีสีขุ 9 ดา้นยอ่ย เพือ่พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื 

4. หากลุ่มเส่ียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พจิารณาครอบครวัที่มทีี่มีโครงสร้างไม่
สมบูรณ์เป็นพเิศษ จดัระบบเฝ้าระวงัและช่วยเหลอื เช่น ครอบครวัเดก็อาศยักบัญาต ิและ 
ครอบครวัทีภ่รรยา(ล าพงั)ทีอ่าศยัร่วมกบัญาต ิเป็นกลุม่ทีพ่บว่ามรีะดบัคะแนนครอบครวัอยู่ดี
มีสุขต ่ากว่ากว่ากลุ่มอื่น โดยเป็นระบบในชุมชนที่สามารถสนับสนุนเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลอื 

5. จดัระบบการเงินการออม ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม อทิธพิลต่อระดบัความ
อยู่ดมีสีุขของครอบครวั การสนับสนุนดา้นการช่วยตนเองทางการเงนิ การออม และการให้
การสงเคราะห ์ยงัเป็นความจ าเป็น 

6. จดัระบบในชุมชน โดยชุมชนเพื่อคนในชุมชน เช่น ศูนยก์ารดแูลในชุมชน จดั
กลุ่มการดแูลตดิเตยีง สรา้งรายไดจ้ากรฐับาล ดแูลกนัเอง the multiple function home care 
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กลุ่มน้ีเป็นแรงงานไหลกลบัมาท าหน้าทีดู่บา้นตนและเพื่อนบา้น ไดค้่าตอบแทน  ดแูละเป็น
คุม้/กลุม่บา้น ใหแ้ก่บา้นทีข่าดคนดแูล (โดยกระทรวงสาธารณะสขุ) 

7. ออกกฎหมายนิติบญัญติัเก่ียวกบัสถานท่ีพกัอาศยั เหมาะสมกบัผูอ้ยู่อาศยั
ทุกเพศ ทุกวยั จดัการคอนโดและนิต ิจดัการชุมชนในการสรา้งกายภาพป้องกนัความเสีย่ง
สุขภาพ เฝ้าระวังความเจ็บป่วย ประสานกับหน่วย multiple function home care (โดย
กระทรวงมหาดไทย) 

8. หลกัสูตรสุขภาพ ร่วมกบัโรงเรยีนและบ้าน สรา้งหลกัสูตรสุขภาพจากสร้าง
เสรมิถงึฟ้ืนฟู ป้องกนัวงจรวกิฤตวยัรุน่ วยัเรยีน (โดยกระทรวงศกึษาธกิาร) 
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น าเสนอรายงานในท่ีประชมุแก่สาธารณะชน 

รวม 4 ครัง้ 

 

ครัง้ท่ี 1  น าเสนอรายงานการวจิยั สกว.-มหดิล พ.ศ. 2560   
                ผูร้่วมประชุม 100 คน 
 

ครัง้ท่ี 2  น าเสนอรายงาน วนัครอบครวั 2561 กระทรวงการพฒันาสงัคม พ.ศ. 2561 
               ผูร้่วมประชุม 1,000 คน 
 

ครัง้ท่ี 3   น าเสนอรายงาน การประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิหวัขอ้ครอบครวัสุข
ภาวะ พ.ศ. 2562 

               ผูร้่วมประชุม 200 คน 
 

ครัง้ท่ี 4   น าเสนอรายงานการวจิยั สกว.-มหดิล พ.ศ. 2562 (สรุปโครงการ)  
ผูร้่วมประชุม 100 คน 

  



การศึกษาครอบครวัไทยแบบบรูณาการตามวงจรชีวิตครอบครวั 

 

    253 
 

ภาคผนวก ง 
 

รายนามผูท้รงคณุวฒิุ 
กรรมการ Steering Committee 

 

 ศาสตราจารย ์นพ. สทุธพินัธ ์จติพมิลมาศ   (ผูอ้ านวยการ สกว. ทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ) 

 รองศาสตราจารย ์ดร. ปัทมาวด ีโพชนุกูล   (ประธานคณะกรรมการฯ) 

 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. จรรจา สวุรรณทตั 

 รองศาสตราจารย ์พ.ญ. นิตยา คชภกัด ี

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วาสนา อิม่เอม 

 คุณอจัฉรา พุม่ณกีร 

 คุณรตันา เพช็รอุไร 

 นางสภุาวด ีหาญเมธ ี

 


