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การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว

บทสรุปผู้บริหาร
แผนของการพัฒนาประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่ อง ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 จนถึงปั จจุบนั ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปั จจุบนั
สังคมเปลีย่ นแปลงทีท่ าให้ครอบครัวมีวถิ กี ารดาเนินชีวติ และมีผลต่ อการรับรูค้ วามอยู่ดมี สี ุข
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
รวมทัง้ การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศมุ่งสู่ “ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น ” และยังคงเน้ นให้ “คนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ให้คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ก่อให้เกิดความอยู่ดมี สี ุขทีม่ ุ่งเน้นถึง “สังคมทีม่ คี วามสุข
ยังยื
่ น” การพัฒนาศักยภาพคนทีพ่ งึ ปรารถนา ทาให้ทุกคนได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่าง
เต็มที่ ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทาให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลก่อให้เกิดการ
พัฒนาทีย่ ั ่งยืน ทัง้ นี้ ครอบครัวเป็ นหน่ วยย่อยของสังคมทีส่ ะท้อนสุขภาวะองสังคมไทยทีม่ ี
การเปลี่ย นแปลงตามระยะวงจรชีวิต ครอบครัว คณะผู้วิจ ัย จึง ศึก ษาความอยู่ดีม ีสุข ของ
ครอบครัวไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวไทย (Family well-being)
ตามวงจรหรือพัฒนาการชีวติ ครอบครัว
2. ระบุวงจรชีวติ ครอบครัวไทย (Thai Family Life Cycle) แบ่งระยะตามลักษณะ
การรับรูเ้ ปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดในครอบครัวในระยะต่างๆ ตามการเพิม่ และลดของสมาชิก
3. ศึกษาครอบครัวลักษณะเฉพาะ ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อการอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวไทย และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะ
บริบท และความต้องการเฉพาะของครอบครัวทีค่ ดั สรร
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การศึกษาระยะที่ 1
การวิจยั เชิงคุณภาพ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความอยู่ดมี สี ุขของ
ครอบครัวและคุณลักษณะของแต่ละด้านตามการรับรูข้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ที่ ก าหนด อาศั ย ใน 5 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานครฯ ภาคเหนื อ ภา คกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจัดทาร่างโครงสร้างของแบบวัดความอยู่ดมี สี ุขของ
ครอบครัวไทย ตามการให้ความหมายและการรับรูข้ องตัวแทนครอบครัว โดยการสนทนา
กลุ่มใน 5 พื้นทีๆ่ ละ 2 อาเภอ/เขตๆ ละ 2 กลุ่มตามคุณสมบัตดิ า้ นเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็ น
อาเภอ/เขตทีม่ รี ายได้สงู กว่า และอาเภอ/เขตทีม่ รี ายได้ต่ากว่า ซึง่ ในแต่ละอาเภอ/เขตแบ่งการ
สนทนากลุ่ม เป็ น 2 กลุ่ ม ตามเพศ (หญิง และชาย) และอายุ (วัย รุ่ น วัย กลางคนและวัย
เกษียณ) ดาเนินการเก็บข้อมูล (N = 310, 6-10 คน/กลุม่ ) ในช่วงสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า มีการให้ความหมายที่หลากหลาย แต่
สามารถสรุปได้ว่า “ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว” มีคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ องค์ประกอบ
หลัก 9 ประการ คือ 1) ด้านสัมพันธภาพ 2) ด้านบทบาทหน้ าที่ 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้าน
การดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง 5) ด้านความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชน 6) ด้านการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ 7) ด้านการดูแลสุขภาพ 8) ด้านการศึกษา และ 9) ด้านความมันคง
่
และการพึ่งพาตนเอง โดยเมื่อนาองประกอบทัง้ 9 ด้านมาวิเคราะห์เชิง เนื้ อหา และมีการ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูป ATLAS มาประกอบ ภายหลังได้ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธี
ตรวจสอบสามเส้า คณะผูว้ จิ ยั ได้สรุปข้อค้นพบและพัฒนาเครื่องมือชี้วดั “ครอบครัวอยู่ดมี สี ุข”
ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้ 1. พัฒนาร่างแบบสอบถาม 2. ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน 3. ศึกษานาร่องในครอบครัว 351 ครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
4. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 5. สรุปผลการพัฒนาเครือ่ งวัด “ครอบครัวอยู่ดี
มีสุข” ผลการพัฒนาเครื่องมือได้สร้างแบบสอบถามจานวน 75 ข้อทีส่ ะท้อนความอยู่ดมี สี ุข
ของครอบครัว และตัดข้อทีค่ า่ จาแนกต่าออก สุดท้ายเหลือแบบสอบถามมีขอ้ คาถามเพียง 36 ข้อ
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การศึกษาระยะที่ 2
การศึกษาเชิงสารวจกลุ่มตัวอย่าง 6,158 ราย เป็ นตัวแทนจากครอบครัวทัวประเทศ
่
พบว่าครอบครัวส่วนมากเป็ นครอบครัวเดีย่ ว ร้อยละ 39.4 และครอบครัวขยาย ร้อยละ 27.8
โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึง่ เป็ นครอบครัวมี 2 รุ่น (generation) จากข้อมูลการช่วงระยะเวลา
แต่งงาน มีบุตร บุตรแยกออกจากครอบครัว และวัยของกลุ่มตัวอย่างสามารถระบุระยะวงจร
ชีวติ ครอบครัวไทยเป็ น 8 ระยะสาคัญ คือ
1. ก่อนระยะเริม่ ต้น/ไม่แต่งงาน
(อายุเท่ากับหรือต่ากว่า 22.92 ปี )
2. ระยะเริม่ ต้น ไม่มบี ตุ ร
(อายุ 22.93-24.31 ปี )
3. ระยะเริม่ เลีย้ งดูบตุ ร
(อายุ 24.32-29.82 ปี )
4. ระยะเลีย้ งบุตรวัยก่อนเรียนและวัยเรียน (อายุ 29.83-36.00 ปี )
5. ระยะเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน่
(อายุ 36.01-45.00 ปี )
6. ระยะวัยกลางคน
(อายุ 45.01-60.00 ปี )
7. ระยะวัยชรา
(อายุ 60.01-80.00 ปี )
8. ระยะวัยชรามาก
(อายุมากกว่า 80.01 ปี )
ครอบครัวไทยทีเ่ ป็ นครอบครัวขยายมีลกั ษณะพึง่ พาสมาชิกบางช่วง โดยพิจารณา
ลักษณะเครือญาติตามช่วงวัย พบว่าครอบครัวฝ่ ายภรรยาอยูร่ ่วมกับครอบครัวระยะดูแลบุตร
มากกว่าฝ่ ายสามี และในระยะท้ายๆ จะมีสมาชิกเครือญาติทงั ้ สองฝ่ ายอยู่ร่วมในสัด ส่ วน
ใกล้เคียงกัน
สาหรับค่าคะแนนความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมภิ าค
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และแต่ล ะระยะวงจรชีวติ ครอบครัวอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
โดยรวมครอบครัวไทยมีร ะดับความอยู่ดีม ีสุข ในระดับปานกลาง-มาก (ค่าเฉลี่ย 3.7499
คะแนน จากคะแนน 1-5 คะแนน) และครอบครัว ที่ม ีอ งค์ป ระกอบสมาชิก ต่ า งกัน เช่ น
ครอบครัวเดีย่ ว ครอบครัวขยาย ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ฯลฯ พบว่ามีระดับคะแนนครอบครัวอยู่
ดีมสี ุขใกล้เคียงกัน ยกเว้นครอบครัวทีอ่ งค์ประกอบครอบครัวมีสมาชิกเพียงบุตรและญาติ
และกลุม่ มีเพียงภรรยาและญาติ เป็ นกลุม่ ทีม่ คี วามอยูด่ นี ้อยทีส่ ดุ
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ครอบครั ว จากพื้ น ที่ ภ าคใต้ ม ี ค ะแนนครอบครั ว อยู่ ดี ม ี สุ ข สู ง สุ ด ส่ ว นพื้ น ที่
กรุง เทพมหานครมีค่าคะแนนต่ าสุด และในคะแนนครอบครัวอยู่ดีม ีสุข ทัง้ 9 ด้าน พบว่า
คะแนนด้านการพัฒ นาทางจิต วิญญาณมีคะแนนสูง สุด รองลงมาคือด้านการศึกษา ด้าน
บทบาทหน้ าที่ ด้านการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง ด้านสัมพันธภาพ ความร่วมใจและความ
ปลอดภัยในชุมชน และด้านการดูแลสุขภาพ ตามลาดับ โดยพบว่าด้านเศรษฐกิจมีคะแนน
ต่าสุด นอกจากนัน้ มีการเก็บข้อมูลด้านสมดุลเวลาและชีวติ ครอบครัว พิจารณาความพึงพอใจ
ของสมาชิกครอบครัวในการจัดการเวลาระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ครอบครัว พบว่าค่า
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.91 จากค่าสูงสุด-ต่าสุด 1-5 คะแนน
ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อความอยู่ดีม ีสุขของครอบครัวจากการวิเคราะห์โดยสถิติก าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปั จจัยที่สามารถทานายความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา จานวนบุตร และจานวนผู้
พิการในครอบครัว โดยพบว่าเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลเชิงบวก ยกเว้น จานวนผูพ้ กิ ารทีม่ ผี ลเชิงลบ
ต่อความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว
แต่เมื่อเพิม่ ตัวแปรด้านความสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัวเข้าไปในสมการ
พบว่า คะแนนการสมดุลเวลาฯมีอทิ ธิพลสูงสุด และไม่พบอิทธิพลของจานวนผูพ้ กิ าร สรุปว่า
ปั จจัยด้านเศรษฐฐานะมีผลต่ อความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัว ครอบครัวที่รายได้สูง ระดับ
การศึกษาสูง จะมีแนวโน้มทีค่ ะแนนความอยูด่ มี สี ขุ สูง
นอกจากนัน้ จานวนบุตรมีอทิ ธิพลบวกต่อคะแนนความอยู่ดมี สี ุขครอบครัวอยู่ดมี สี ุข
มากขึน้ ครอบครัวทีม่ บี ตุ รจานวนมาก จะมีคะแนนความอยูด่ มี สี ขุ สูงตามลาดับ แต่เมือ่ จานวน
บุตรเกิน 5 คน จะมีแนวโน้มมีความอยูด่ มี สี ุขลดลง และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงรับรูค้ วามอยูด่ ี
มีสขุ น้อยกว่าชาย และทีส่ าคัญพบว่ามีสมดุลของเวลาระหว่างการทางานและชีวติ ครอบครัวที่
ดี มีผลทางบวกกับความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว โดยรายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา สมดุล
เวลาการท างานและชีวิต ครอบครัว สามารถร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของคะแนน
ครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ได้ ร้อยละ 19.51
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การศึกษาระยะที่ 3
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ในครอบครัวลักษณะเฉพาะ 100 ครอบครัว เพื่อศึกษาถึง
ปั ญหาและความต้องการของครอบครัวเสีย่ งและเปราะบางทัวประเทศ
่
ในครอบครัวที่ต้อง
ดูแลพิการ ครอบครัวทีต่ ้องดูแลผูป้ ่ วยติดเตียง ครอบครัวแม่เลี้ยงเดีย่ ว ครอบครัวแม่วยั ใส
ครอบครัวสูงอายุเลีย้ งหลานตามลาพัง และครอบครัวสูงอายุตอ้ งพึง่ พา พบปั ญหาและความ
ต้องการร่วม ดังนี้ 1) ครอบครัวแม่วยั ใส ครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว และครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ ง
หลานมีความเชื่อมโยงกัน คือ เมื่อเริม่ เป็ นแม่วยั ใสมีลกู ไม่พร้อมนามาสู่การต้องเลีย้ งลูกตาม
ลาพังและได้ฝากให้ปยู ่าหรือตายายเลีย้ งหลานตามลาพังเพื่อแม่จะได้ออกไปทางานหาเงินส่ง
เงินกลับมาดูแลพ่อแม่และลูก ซึ่งบางส่วนไม่สามารถส่งเงินได้เพียงพอและสม่าเสมอเป็ นภาระ
ทาให้ผสู้ งู วัยต้องทางานหาเงินเพื่อหารายได้เพิม่ ให้เพียงพอแก่การดูแลครอบครัว มีปัญหา
ทัง้ ด้านสุขภาพกายใจและมีช่องว่างทางความรู้ความคิดระหว่างวัยทีแ่ ตกต่างของเด็กและ
ผูส้ งู อายุ มีความเสีย่ งของคุณภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเป็ นพลเมืองมีคุณภาพ
ของสังคม ซึง่ เสีย่ งต่อการเข้าสู่วงจรการเกิดพ่อแม่วยั ใสซ้า 2) ครอบครัวทีต่ อ้ งดูแลคนพิการ
ผูป้ ่ วยติดเตียง และผูส้ งู อายุตอ้ งพึง่ พิง แม้จะได้รบั สวัสดิการด้านหลักประกันสุขภาพ แต่สว่ น
ใหญ่มปี ั ญหาค่าใช้จ่ายเมื่อออกจากสถานบริการต้องใช้เงินจานวนมากในการใช้วสั ดุ ทาง
การแพทย์ วัสดุสน้ิ เปลือง ในสภาวะทีไ่ ร้เงินสารองเพื่อดูแลเมื่อเจ็บป่ วย สมาชิกครอบครัวที่
ถูกคัดเลือกต้องออกจากการทางานหารายได้มาทาหน้าทีผ่ ดู้ แู ลหลัก โดยไร้สวัสดิการการจ้าง
งาน ไร้ระบบสนับสนุ นผูท้ าหน้ าทีด่ ูแลผูป้ ่ วยในครอบครัวทัง้ ด้านสุขภาพกายใจ และผูป้ ่ วย
ผูส้ ูงอายุต้องพึง่ พิงจานวนหนึ่งถูกทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมเพียงลาพังแบบชัวคราวหรื
่
อ
ถาวรเมือ่ สมาชิกครอบครัวไม่สามารถทาหน้าทีด่ แู ลได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
พัฒนาครอบครัวตามวงจรชีวิตครอบครัว
1. จากการศึกษาพบว่า ระยะพัฒนาการครอบครัวไทยแบ่งได้เป็ น 8 ระยะ และพบ
ความแตกต่างของระดับความอยู่ดมี สี ขุ ทีม่ คี วามแตกต่าง เช่น ระยะเริม่ เลีย้ งดูบตุ ร เป็ นระยะ
ทีค่ รอบครัวมีระดับค่ะคะแนนต่าสุด รองลงมาคือครอบครัวระยะวัยชรามาก (อายุมากว่า 80
ปี ขน้ึ ไป) ทีค่ วรพิจารณาเป็ นกลุ่มเสีย่ ง ให้การดูแลสนับสนุ นเป็ นพิเศษจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
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เช่ น สถานประกอบการ กระทรวงพัฒ นามนุ ษย์แ ละสัง คม กระทรวงสาธารณสุข องค์กร
บริหารชุมชน เป็ นต้น ควรมีการศึกษาปั จจัยและเงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
2. เจ้าหน้ากระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคม กระทรวงสาธารณสุข องค์กรบริหาร
ชุมชน เป็ นต้น นาแบบประเมินความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว 36 ข้อ มาประเมินความอยู่ดมี ี
สุข 9 ด้านย่อย เพือ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
3. พิจารณาองค์ป ระกอบของครอบครัวที่ม ีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ การพิจารณา
ระบบเฝ้ า ระวังและช่ วยเหลือ เช่ น ครอบครัว เด็ก อาศัย กับ ญาติ และครอบครัว ที่ภ รรยา
(ลาพัง) ทีอ่ าศัยร่วมกับญาติ เป็ นกลุ่มทีพ่ บว่ามีระดับคะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขต่ ากว่ากว่ า
กลุม่ อื่น โดยเป็ นระบบในชุมชนทีส่ ามารถสนับสนุ นเมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ
4. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจสังคม อิทธิพลต่อระดับความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว การ
สนับสนุ นด้านการช่วยตนเองทางการเงิน การออม และการให้การสงเคราะห์ ยังเป็ นความ
จาเป็ น
5. ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านจานวนบุตร มีอทิ ธิพลต่อระดับความอยูด่ มี สี ขุ ของ
ครอบครัว แต่ ห ากมีม ากเกิน ก็จ ะมีผ ลทางลบ เสนอให้ม ีน โยบายที่เ ป็ น รูป ธรรมในการ
สนับสนุ นการมีบตุ ร 2 คนขึน้ ไป
6. การรักษาสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัว เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระดับ
คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขมากสุด ควรสนับสนุ นการช่ว ยให้สมาชิกจัดการสมดุลเวลาทางาน
และชีวติ ครอบครัว โดยผูท้ อ่ี ยู่ในวัยทางาน ควรได้รบั ข้อมูลให้เข้าใจปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
และสถานประกอบการณ์ ร่วมรณรงค์ Happy Workplace & Happy Family จะมีผลต่อการ
รับรูค้ วามอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวโดยรวม
7. ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวเป็ นเป้ าหมายของการพัฒนาคนและประเทศไทย
ทัง้ นี้ ปั จจุบนั กระทรวงพัฒ นามนุ ษย์และสัง คม ริเริ่ม จัดทาโครงการโรงเรีย นครอบครัว มี
หลักสูตร 4 หลักสูตร ทีใ่ ช้ใน 12 จังหวัด ทีค่ วรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกระยะ
พัฒนาการครอบครัว เสนอให้กระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคมร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทาหลักสูตรพัฒนาครอบครัว และจัดให้มกี ารเรียนการสอน สาหรับครอบครัวทุกช่วงวัย
โดยเนื้อหาแบ่งเป็ น 1) การพัฒนาครอบครัวตามระยะวงจรชีวติ 8 ระยะ ตามองค์ประกอบ
ความอยู่ดมี สี ุข 9 ด้านของครอบครัว 2) การพัฒนาครอบครัวตามภาวะเสีย่ งในแต่ละระยะ
และ 3) การจัดการครอบครัวในภาวะวิกฤต ทีห่ น่ วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการดาเนินการใน
อนาคต
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ครอบครัวเปราะบาง
ปั ญหาและความต้องการของครอบครัว เสี่ย งและเปราะบางทัวประเทศ
่
ดัง นี้ 1)
ครอบครัว แม่ ว ัย ใส ครอบครัว แม่ เ ลี้ย งเดี่ย ว และครอบครัว ผู้สูง อายุ เ ลี้ย งหลานมีค วาม
เชื่อมโยงกัน คือ เมื่อเริม่ เป็ นแม่วยั ใสมีลกู ไม่พร้อมนามาสู่การต้องเลีย้ งลูกตามลาพังและได้
ฝากให้ปูย่าหรือตายายเลีย้ งหลานตามลาพังเพื่อแม่จะได้ออกไปทางานหาเงินส่งเงินกลับมา
ดูแลพ่อแม่และลูก ซึ่งบางส่วนไม่สามารถส่งเงินได้เพียงพอและสม่าเสมอเป็ นภาระทาให้ผสู้ งู
วัยต้องทางานหาเงินเพื่อหารายได้เพิม่ ให้เพียงพอแก่การดูแลครอบครัว มีปัญหาทัง้ ด้าน
สุขภาพกายใจและมีช่องว่างทางความรูค้ วามคิดระหว่างวัยทีแ่ ตกต่างของเด็กและผูส้ งู อายุ มี
ความเสีย่ งของคุณภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเป็ นพลเมืองมีคุณภาพของสังคม
ซึ่งเสีย่ งต่อการเข้าสู่วงจรการเกิ ดพ่อแม่วยั ใสรอบแล้วรอบเล่า 2) ครอบครัวทีต่ ้องดูแลคน
พิการ ผูป้ ่ วยติดเตียง และผูส้ งู อายุตอ้ งพึง่ พิง แม้จะได้รบั สวัสดิการด้านหลักประกันสุขภาพ
แต่ส่วนใหญ่มปี ั ญหาค่าใช้จ่ายเมื่อออกจากสถานบริการต้องใช้เงินจานวนมากในการใช้วสั ดุ
ทางการแพทย์ วัส ดุ ส้ิน เปลือ ง ในสภาวะที่ไ ร้เ งิน ส ารองเพื่อ ดู แ ลเมื่อ เจ็บ ป่ วย สมาชิก
ครอบครัวที่ถูกคัดเลือกต้องออกจากการทางานหารายได้ม าทาหน้ าที่ผู้ดูแลหลัก โดยไร้
สวัสดิการการจ้างงาน ไร้ระบบสนับสนุ นผูท้ าหน้ าที่ดูแลผูป้ ่ วยในครอบครัวทัง้ ด้านสุขภาพ
กายใจ และผูป้ ่ วย ผูส้ งู อายุตอ้ งพึง่ พิงจานวนหนึ่งถูกทอดทิง้ ให้เผชิญชะตากรรมเพียงลาพัง
แบบชัวคราวหรื
่
อถาวร เมื่อสมาชิกครอบครัวไม่สามารถทาหน้ าที่ดูแลได้ จากผลการวิจยั
ครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลานสามารถตัง้ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา ดังนี้
1. การสารวจผูส้ ูงอายุเลี้ยงหลานทุกปี เพื่อประเมินความอยู่ดมี สี ุข ความต้องการ
ด้านสุขภาพองค์รวม ด้านศักยภาพเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้านความต้องการการ
ช่วยเหลือเกีย่ วกับงานอาชีพ
2. การเพิม่ ค่าครองชีพสาหรับผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งเลีย้ งหลาน
3. การจัดสวัสดิการสาหรับเด็กทีผ่ สู้ งู อายุมรี ายได้น้อย เช่น การให้อาหารสาหรับ
เด็ก การให้ทนุ การศึกษา การเรียนฟรี
4. การพัฒ นาศักยภาพผู้สูง อายุเกี่ย วกับทักษะการอบรมเลี้ย งดูเ ด็ก ให้ทนั กับ
สถานการณ์ สิง่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบและพัฒนาการเด็กทีเ่ หมาะสม
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5. การจัดให้มชี มรมหรือศูนย์ในชุมชนเกีย่ วกับการเลีย้ งดูเด็ก รวมถึงการจัดการให้
มีชุมชนทีป่ ลอดภัยสาหรับเด็ก ชุมชนปราศจากแหล่งอบายมุข และชุมชนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
6. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานและปรับเปลีย่ นให้ทนั การสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไปทุกปี

ครอบครัวผูส้ งู อายุพึ่งพาผูอ้ ื่น
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื จากผลการวิจยั ครอบครัว
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มีดงั นี้
1. ควรสารวจครอบครัวผูส้ ูงอายุพ่งึ พาผูอ้ ่นื ทุกปี การจาแนกประเภทผูส้ ูงอายุใน
ครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุหลายรุ่นในครัวเรือน ผูส้ งู อายุหลายคนในครัวเรือน ผูส้ งู อายุตามลาพัง
เพื่อประเมินความอยู่ดมี สี ุข ระดับการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแต่ละประเภทในกลุ่ม A,B,C
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม ทีใ่ ห้ครอบครัว ผูด้ ูแล สมาชิกใน
ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุอย่างถูกต้อง
2. ควรมีเจ้าหน้ าทีส่ าธารณสุขมาเยีย่ มเยียนให้คาแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ มี
อสม. มาตรวจวัดความดันโลหิตสูงทีบ่ า้ น โดยเฉพาะการจัดทาแผนรายกรณีร่วมกันระหว่าง
ทีมสุขภาพ รพ.สต. กับครอบครัวในการดูแลผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
3. ควรเพิม่ งบประมาณสนับสนุ นช่วยเหลือการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ครอบครัว
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามยากลาบาก
4. ควรปรับเปลีย่ นทัศนคติของครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื และสังคมต่อการดูแล
ผูส้ งู อายุเป็ นเรื่องของสมาชิกทุกคนในครอบครัวมากกว่าการกาหนดให้ผหู้ ญิงเป็ นคนหลักที่
ต้องรับภาระการดูแลผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
5. ควรน าองค์ ป ระกอบของแบบประเมิน ครอบครัว อยู่ ดีม ี สุ ข มาพัฒ นาเป็ น
“หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื ” เตรียมความพร้อมของครอบครัวผู้สูงอายุ
พึง่ พาผูอ้ ่นื แต่ละกลุม่
6. ควรให้ขอ้ มูลสวัสดิการแห่งรัฐกับครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื และส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการต่างๆ ทีจ่ ะทาให้ผสู้ งู อายุได้รบั บริการทางสังคมที่
ตรงกับความต้องการของผูส้ งู อายุ
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ครอบครัวลักษณะเฉพาะมารดาวัยรุน่
จากการศึกษาพบว่า การกาเนิดของครอบครัวมารดาวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ตงั ้ ใจ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการศึกษา ทาให้มขี อ้ จากัดในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้ทต่ี ่ าไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว รวมทัง้ ขาดทักษะในการดาเนินชีวติ
ครอบครัว ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างและปั ญหาสัมพันธภาพในครอบครัว จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อ
การการพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. พัฒนาความรูแ้ ละทักษะการคุมกาเนิดในวัยรุ่นทีย่ งั อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อ
ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ตงั ้ ใจ นอกจากนี้ในกลุ่มมารดาวัยรุ่นทีไ่ ม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา
ควรได้รบั บริการวางแผนครอบครัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์
ซ้า
2. สนับสนุ นค่าใช่จ่ายทีจ่ าเป็ นตามลักษณะเฉพาะของครอบครัวมารดาวัยรุ่น ให้
เพียงพอกับรายจ่ายทีแ่ ท้จริง
3. สนับสนุ นให้มคี วามรูแ้ ละช่องทางในการประกอบอาชีพเสริม
4. สนั บ สนุ น ให้ม ีโ อกาสในการศึก ษาต่ อ หลัง คลอด โดยไม่ เ สีย ค่ า ใช้จ่ า ย และ
สามารถเรียนได้ทบ่ี า้ น เช่น การศึกษาออนไลน์
5. สนับสนุ นความรู้และให้คาปรึกษาด้านการดาเนิ นชีวติ ครอบครัวพ่อแม่วยั รุ่น
เช่น ทักษะการใช้ชวี ติ ครอบครัว ทักษะในการเลีย้ งดูบตุ ร

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
จากผลการวิจยั ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒ นา
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ดังนี้
1. สาเหตุ ข องการกลายเป็ น ครอบครัวเลี้ย งเดี่ย ว มาจากความเปราะบางของ
ครอบครัว ได้แก่ ปั ญหาการหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพติด การพนัน
รัฐจึงควรมีมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในปั จจุบนั ไทย
2. ควรมีการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วทัง้ ในระดับชาติแ ละ
ระดับพื้นที่ เพื่อประโยชน์ ในการกาหนดนโยบาย วางแผนและดาเนินงานทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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3. จัดให้มกี ารสารวจปั ญหาความต้องกาสวัสดิการสาหรับครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
4. การปรับทัศนคติทเ่ี หมาะสม ไม่ตตี ราต่อการเป็ นพ่อและแม่เลีย้ งเดีย่ ว
5. ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือ ดูแลและเสริม
พลังความเข้มแข็งให้ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
6. ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุม่ ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วเพือ่ ช่วยเหลือกันเองให้มากขึน้
7. จัดให้มบี ริการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วทีป่ ระสบปั ญหา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวที่มีคนพิการต้องดูแล
จากการศึกษาครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแล จะพบว่าสมาชิกในครอบครัวทีด่ แู ลคน
พิการ จะได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จึงขอเสนอแนะ เพือ่ การพัฒนาครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแลดังนี้
1. รัฐ บาลให้เ งิน สนั บ สนุ น ที่เ พีย งพอแก่ ค รอบครัว เมื่อ ต้ อ งดู แ ลคนพิก ารใน
ครอบครัว อาจจะให้เบีย้ คนพิการเพิม่ ขึน้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการใน
ครอบครัว
2. ให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลคนพิการ ทัง้ ในเรือ่ งสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงความรูใ้ น
การดูแลคนพิการ
3. เพิม่ กระบวนการให้การปรึกษา (Counseling) ในการดูแลคนพิการ ให้แก่ผดู้ แู ล
คนพิการ และคนพิการโดยอาจจะให้ชุมชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ
4. ชุ ม ชนหรือหน่ วยงานของราชการ อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่ทาให้คนพิก าร
สมาชิกในครอบครัว และชุมชนได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ทาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็ น
ชุมชนแห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน

ข้อ เสนอแนะต่อ แนวทางการพัฒ นาครอบครัวผู้ทาหน้าที่ดู แลผู้ป่วย
เรื้อรัง
จากผลการวิ จ ัย ครอบครั ว ผู้ ป่ วยเรื้ อ รั ง กลุ่ ม ติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง คณะผู้ วิ จ ั ย มี
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ดังนี้
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1. ควรมีการปรับปรุง ระบบการให้บริการผู้ป่ วย ผู้ให้การดูแ ลและครอบครัวของ
ผูป้ ่ วยเรือ้ รังกลุม่ ติดบ้านติดเตียง ให้มคี วามเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและลักษณะของ
ปั ญหาของแต่ละครอบครัว ให้การดูแลโดยการเยีย่ มบ้านอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อประเมิน
ความต้องการของญาติผดู้ แู ลและครอบครัว และสภาพอาการของผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. ควรจัด ให้ม บี ริก ารด้า นข้อมูล ข่าวสารเพื่อการดูแ ลผูป้ ่ วยเรื้อรัง กลุ่ม ติดบ้า น
ติดเตียงให้มคี วามเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของความเจ็บป่ วยให้มากขึน้
3. ระบบสนับสนุ นจากครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือ
ดูแลและเสริมพลังความเข้มแข็งให้แก่ผทู้ าหน้าทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รังกลุม่ ติดบ้าน ติดเตียง
และครอบครัว ผูด้ แู ลควรได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมอย่างเพียงพอ ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ วหรือถูก
ทอดทิง้ จะช่วยให้ผดู้ แู ลปรับตัวได้
4. ระบบสวัสดิการพืน้ ฐานทีร่ ฐั มีไว้ช่วยเหลือครอบครัวผูป้ ่ วยเรือ้ รังยังเป็ นแหล่งทีด่ ี
ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ แต่ควรมีระบบสนับสนุ นจากรัฐในเรื่องการเงิน
เพิ่ม ขึ้น เพื่อสนั บสนุ น ชดเชยผู้ดูแ ลเมื่อไม่ส ามารถทางานได้ หรือเงิน สนั บสนุ น ด้า นวัส ดุ
สิน้ เปลืองต่างๆ ได้แก่ แพมเพิรส์

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัว
สังคมไทยเริม่ สู่สงั คมผูส้ งู อายุ แต่ระบบการดูแลเน้นรัฐสวัสดิการ อาจไม่สามารถให้
การดูแลอย่างครอบคลุมประชากรทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ ผี พู้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และ
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จากกรณีตวั อย่างของ Koreikyo-Japanese Home Care เป็ นการ
จัดตัง้ หน่ วยการดูแลกิจวัต รประจาวันผู้สูงอายุในชุมชนทีเ่ ป็ นการดูแลจากผู้ดูแลทีไ่ ม่ใช่ ผู้
ประกอบวิชาชีพ (non-professional) เนื่องจากผูส้ งู อายุตอ้ งการอยูบ่ า้ นตนเองมากกว่าการไป
อยู่ในศูนย์ดูแล (Nursing Home) แต่ลูกหลานต้องไปทางานกลางวัน ดังนัน้ จึงเกิด ศูนย์การ
ดูแ ลในชุ ม ชนโดยการจัด กลุ่ม บ้า นที่อ ยู่ใ กล้กัน ใช้ผู้ดูแ ลซึ่ง เป็ น สมาชิก ลูก หลานในบ้าน
ผูส้ ูงอายุในกลุ่มนัน้ ๆ ดูแลร่วมกัน ช่วยดูแลกิจวัตรประจาวัน กินข้าว อาบน้ า พาไปตลาด
ด้วยรถตูด้ ว้ ยกัน ไปหาหมอ ฯลฯ ผูด้ แู ลได้รบั ค่าจ้างจากบริษทั ประกันสุขภาพทีค่ รอบครัวทา
และหากต้องดูแลด้านปั ญหาสุขภาพ เช่น ทาแผลหรืออื่นๆ จะเรียกพยาบาลประจาศูนย์ใหญ่
ซึง่ ส่วนใหญ่มสี านักงานอยูโ่ รงเรียนมัธยมในพืน้ ที่
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เป้ าหมายของระบบ
1) ระบบทีเ่ อือ้ ผูส้ งู วัยพึง่ พาได้รบั การดูแล
2) ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ไม่กลายเป็ นผูป้ ่ วยติดเตียง
3) ลูกหลานทีท่ างานไกลบ้าน มีทางเลือกในการกลับมาดูแลทัง้ ครอบครัวแบบ
มีระบบสนับสนุ น
Multiple function home care ลูกหลานมาช่วยดูแลผูส้ ูงอายุป่วย ผูต้ ้องการการพึ่งพา
สามารถทางานได้ มีรายได้ เสนอให้มกี ารออกกฎหมายสนับสนุ น ให้กองทุนสุขภาพสนับสนุ น
เงินเอกชน สามารถเสนอบริการในชุมชนเพือ่ จัดการ multiple function family care ได้

ข้อเสนออื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบาย
1) จัดทากฎหมาย สาหรับการดูแลสุขภาพครอบครัว (The family careact) เพื่อ
เอื้อการดูแลสุขภาพครอบครัวทีบ่ า้ น เช่น จัดทาระบบดูแลครอบครัวทีห่ น่ วยงานต่างๆ มี
ส่วนร่วม (โดยกระทรวงสาธารณะสุข)
2) จัดหลักสูตรโรงเรียนครอบครัว เพื่อการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มคี วาม
อยู่ดีม ีสุ ข เป็ น ต้น ที่ค รบคลุ ม การส่ ง เสริม ศัก ยภาพในการดูแ ลสุ ข ภาวะของครอบครัว
สนั บ สนุ น ศัก ยภาพสมาชิก ในการดูแ ลกัน และกัน ป้ อ งกัน ภาวะเสี่ย งในระยะพัฒ นาการ
ครอบครัวต่างๆ และช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤตครอบครัว (โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ)
ระยะเริม่ เลี้ยงดูบุตร เป็ นระยะทีค่ รอบครัวมีระดับคะแนนต่ าสุด รองลงมาคือระยะสูงวัยมาก
(อายุมากว่า 80 ปี ข้นึ ไป) ทีค่ วรพิจารณาเป็ นกลุ่มเสีย่ ง ให้การดูแลสนับสนุ นเป็ นพิเศษจาก
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการศึกษาปั จจัยและเงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
3) ประเมิ นความอยู่ดีมีสุข เจ้าหน้ ากระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคม กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรบริหารชุมชน เป็ นต้น นาแบบประเมินความอยู่ดมี สี ขุ ของครอบครัว 36 ข้อ
มาประเมินความอยูด่ มี สี ขุ 9 ด้านย่อย เพือ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
4) หากลุ่มเสี่ ยง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาครอบครัวที่ม ีท่มี ี โครงสร้า งไม่
สมบูรณ์เป็ นพิเศษ จัดระบบเฝ้ าระวังและช่วยเหลือ เช่ น ครอบครัวเด็กอาศัยกับญาติ และ
ครอบครัวทีภ่ รรยา (ลาพัง) ทีอ่ าศัยร่วมกับญาติ เป็ นกลุม่ ทีพ่ บว่ามีระดับคะแนนครอบครัวอยู่
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ดีม ีสุข ต่ ากว่ากว่ากลุ่ม อื่น โดยเป็ น ระบบในชุ ม ชนที่สามารถสนั บสนุ น เมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ
5) จัดระบบการเงิ นการออม ปั จจัยด้านเศรษฐกิจสังคม อิทธิพลต่อระดับความ
อยู่ดมี สี ุขของครอบครัว การสนับสนุ นด้านการช่วยตนเองทางการเงิน การออม และการให้
การสงเคราะห์ ยังเป็ นความจาเป็ น
6) จัดระบบในชุมชนโดยชุมชนเพื่อคนในชุมชน เช่น ศูนย์การดูแลในชุมชน จัด
กลุ่มการดูแลติดเตียง สร้างรายได้จากรัฐบาล ดูแลกันเอง the multiple function home care
กลุ่มนี้เป็ นแรงงานไหลกลับมาทาหน้าทีด่ ูบา้ นตนและเพื่อนบ้าน ได้ค่าตอบแทน ดูและเป็ น
คุม้ /กลุม่ บ้าน ให้แก่บา้ นทีข่ าดคนดูแล (โดยกระทรวงสาธารณะสุข)
7) ออกกฎหมายนิ ติ บญ
ั ญัติเกี่ยวกับสถานที่ พกั อาศัย เหมาะสมกับผูอ้ ยู่อาศัย
ทุกเพศ ทุกวัย จัดการคอนโดและนิติ จัดการชุมชนในการสร้า งกายภาพป้ องกันความเสีย่ ง
สุ ข ภาพ เฝ้ า ระวัง ความเจ็บ ป่ วย ประสานกับ หน่ ว ย multiple function home care (โดย
กระทรวงมหาดไทย)
8) หลักสูตรสุขภาพ ร่วมกับโรงเรียนและบ้าน สร้างหลักสูตรสุขภาพจากสร้าง
เสริมถึงฟื้ นฟู ป้ องกันวงจรวิกฤตวัยรุน่ วัยเรียน (โดยกระทรวงศึกษาธิการ)
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บทที่ 1

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งเป็ นแหล่งบ่มเพาะสมาชิกทีแ่ ข็งแรงของชาติ เพราะครอบครัว
เป็ นหน่วยสังคมทีอ่ บรมเลีย้ งดูสมาชิกและเป็ นแกนหลักของสังคม ครอบครัวให้กาเนิดสมาชิก
ให้เป็ นพลังสาคัญของประเทศ จากข้อมูลสภาวะปั ญหาครอบครัวในช่วงสิบปี ทผ่ี ่ านมาพบว่า
ครอบครัวไทยมีการเปลีย่ นแปลง มีลกั ษณะแตกต่างไปจากเดิม พบปั ญหาครอบครัวแตกแยก
และความรุนแรงในครอบครัว มีปัญหาตัง้ ครรภ์วยั รุ่น มีผสู้ ูงอายุเพิม่ ขึ้น และมีการทอดทิ้ง
สมาชิกเพิม่ มากขึน้ (ชาย โพธิสติ า และสุชา ทวีสทิ ธ์, 2552; กุศล สุนทรธาดา, 2552; อัมมาร
สยามวาลา และคณะ, 2557) นอกจากนัน้ พบว่าดัชนี ครอบครัวอบอุ่นลดลง ขณะเดียวกัน
ครัวเรือนมีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ อัตราการหย่าร้างเพิม่ ขึน้ ทาให้เด็กอาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
มากขึน้ สาเหตุของปั ญหาครอบครัวมีปัจจัยจากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจสังคม วิถชี วี ติ
และค่ า นิ ย มที่ท าให้ก ารท าหน้ า ที่ข องครอบครัว ขาดประสิท ธิภ าพ ดัง นั ้น การทบทวน
วรรณกรรมและสังเคราะห์องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับครอบครัว การศึกษาการเปลีย่ นแปลง
จากอดีตและแนวโน้ มของครอบครัวไทยในอนาคต จะช่วยให้สามารถป้ องกันและบรรเทา
ปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้ยงั ไม่มรี ายงานการศึกษาระยะ
ต่างๆ ในวงจรชีวติ ครอบครัวไทย วงจรชีวติ ครอบครัวมีความสาคัญต่อการทานายปั จจัยทีก่ ่อ
ให้ปัญหาครอบครัวที่มมี คี วามเฉพาะเจาะจงต่อช่วงเวลาของชีวติ ครอบครัว และสามารถ
พยากรณ์เพือ่ การป้ องกันและจัดการปั ญหาได้
ประเทศไทยพัฒนาตนเองจากประเทศเกษตรกรรมรายได้น้อยมาเป็ นประเทศกึ่ง
เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม ทีม่ รี ายได้ประชาชาติอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูงตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2554 โดยรายได้ประชากรต่อปี ของไทยสูงปี ละราวปี ละ U.S.$ 4,210 (World Bank,
2011) เป็ นการเปลีย่ นแปลงช้าๆ ในช่วง 50 ปี ทผ่ี ่านมา และวิถีการดาเนินชีวติ ปรับเปลีย่ น
จากการเพาะปลูกเพื่อการดารงชีพมาเป็ นการผลิตเพื่อขายและส่งออก มีผลต่อครอบครัว
อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ทัง้ นี้ครอบครัวเป็ นหน่ วยย่อยสาคัญของสังคมในการผลิต อบรม
เลี้ยงดู และดูแลสมาชิก มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างและวงจรชีวติ ครอบครัวทีไ่ ปในทิ ศทาง
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แสดงลักษณะครอบครัวหลากหลายมากขึ้น ระบบครอบครัวไทยมีความแตกต่างกับสัง คม
อื่นๆตามวัฒนธรรมไทย มีระบบการอยู่ร่วมและกาหนดบทบาทแนวปฏิบตั ิ และหน้ าทีข่ อง
สมาชิกในครอบครัวตามลักษณะวัฒนธรรมไทย ระบบครอบครัวและเครือญาติถอื เป็ นระบบ
พืน้ ฐานทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของสังคม (สารานุ กรมไทย, 2557)
รายงานการสัง เคราะห์อ งค์ค วามรู้ การเปลี่ย นแปลงสถานภาพครอบครัว ไทย:
แนวทางเพื่อส่งเสริม ความเข้ม แข็ง ของครอบครัว (รุจา ภู่ ไ พบูลย์ และคณะ, 2558) ชี้ว่า
ครอบครัว ไทยมีข นาดลดลงที่ท าให้ก ารดู แ ลสมาชิก เปลี่ย นแปลง วิถีชีวิต ของคนไทย
เปลี่ย นแปลงทัง้ ทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คม การด าเนิ น ชีวิต จากสัง คมเกษตรกรรม
เปลีย่ นแปลงเป็ นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ลักษณะครอบครัวขยายขนาดใหญ่มแี นวโน้ ม
ลดลง ลักษณะความสัมพันธ์ในเครือญาติทเ่ี ป็ นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลีย่ นพึง่ พาลดลงไป
ผูส้ งู อายุทเ่ี คยเป็ นแกนหลักในบ้านมีบทบาทเป็ นผูน้ าลดลง มีสตรีทางานนอกบ้านมากขึน้ มี
อัตราการหย่าร้างเพิม่ ขึน้ แต่ไม่มกี ารศึกษาในเรือ่ งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างชัดเจน
การศึกษาเชิงปริมาณของ พิทยา จารุพนู ผล และคณะ โดยสานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (2552) ได้ศกึ ษาและพัฒนาแบบจาลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย
โดยการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพือ่ การทานายความเข้มแข็งของครอบครัว ศึกษาปั จจัย 2 ปั จจัย
หลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านครอบครัวและปั จจัยด้านชุมชน พบว่าปั จจัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว ได้แก่ ปั จจัยระดับครอบครัวและระดับชุมชน สามารถอธิบายความ
เข้ม แข็ง ของครอบครัว ได้ถึง ร้อ ยละ 96 ซึ่ง พบว่ า ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลมากที่สุ ด เป็ น ปั จ จัย
เกี่ยวข้องกับปั จจัยชุมชนเกือบทัง้ หมด ได้แก่ การปรับตัวของครอบครัวในชุมชน ทุนทาง
สังคมระดับชุมชน และความสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชน มีเพียงปั จจัยภายในครอบครัว
ด้านการพึง่ พาตนเองและการปรับตัวของครอบครัวเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลมากต่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ผลการศึกษาจึงมีขอ้ จากัดในการสรุปและเสนอแนวทางพัฒนาครอบครัว เพื่อ
เพิม่ ความสามารถภายในครอบครัวที่เฉพาะตามบริบทครอบครัว เช่น ครอบครัวลักษณะ
ต่างๆ ครอบครัวทีก่ าลังอยู่ในระยะพัฒนาการทีแ่ ตกต่าง เช่น สมาชิกยังไม่ แต่งงาน แต่งงาน
ยังไม่มบี ตุ ร หรือมีบตุ รวัยต่างๆ เป็ นต้น
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การศึกษาครอบครัวมีพ้นื ฐานจากแนวคิดนิเวศวิทยามนุ ษย์น้ีเป็ นกรอบทฤษฎีของ
ศาสตราจารย์ บ รอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner, 1979) กล่ า วคือ ครอบครัว ได้ร ับ
อิทธิพลจากสิง่ แวดล้อม และในขณะเดียวกันครอบครัวเป็ นสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสมาชิก
แต่ละคน ทีร่ ะบุชนั ้ ของบริบทของคนไว้ โดยยึดตัวเด็กเป็ นหลัก ครอบครัวเป็ นบริบทใกล้ตวั
บุค คลที่ม ีอิท ธิพ ลมากที่ใ กล้ชิด ที่สุ ด หรือ ระบบจุ ล ภาค (Microsystem) ถัด มาเป็ น ระบบ
กึ่งกลางระหว่างครอบครัวและสิง่ แวดล้อมภายนอก (Mesosystem) เช่น ความสัมพันธ์ใน
บ้าน ความสัมพันธ์กบั งาน ระบบถัดมาคือระบบภายนอก (Exosystem) ได้แก่ สถานการณ์
ภายนอกครอบครัวทีม่ ผี ลต่อสมาชิก เช่น นโยบายสวัสดิการ การศึกษา การบริการสุขภาพ
เป็ นต้น สุดท้ายระบบมหภาค (Macrosystem) ทีร่ วมทัง้ ระบบความเชื่อ วัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อ
ครอบครัวและสมาชิก รวมทัง้ ทรัพยากรระดับชาติและนานาชาติในการดูแลครอบครัว ทัง้ นี้
ระบบนิเวศของครอบครัวไม่อยูน่ ิ่ง มีการเปลีย่ นแปลงตามช่วงเวลาต่างๆ ของชีวติ

ภาพที่ 1 ระบบนิเวศมนุ ษย์ตามแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner, 1979)

วงจรชีวติ ครอบครัวหมายถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับครอบครัวทีเ่ ติบโตตามช่วง
ระยะเวลาของชีวิต ครอบครัว ครอบครัวมี พ ฒ
ั นาการคล้ายกับคน มีการก่ อเริ่ม ต้น มีการ
เติบโตและสิน้ สุด ในอดีตมีการแบ่งวงจรชีวติ ครอบครัวตามระยะพัฒนาการ ตามการเกิดใหม่
ของครอบครัว และมักพิจารณาระยะพัฒนาการแตกต่างกัน ทฤษฎีพฒ
ั นาการครอบครัวส่วน
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ใหญ่พฒ
ั นาจากวัฒนธรรมตะวันตก เช่น ดูวาลแบ่งครอบครัวเป็ น 8 ระยะ ตามการเกิดและ
ดูแลสมาชิก แต่ละระยะขึน้ กับวัยของบุตรคนแรก เริม่ จากระยะแต่งงาน จนตัง้ ครรภ์ ลูกอยูใ่ น
วัยต่างๆ จบจนลูกแยกครัวครัวหมด และเป็ นครอบครัววัยชราในที่สุด ก่อนสิ้นสุดด้วยการ
เสียชีวติ (Duvall, 1977) คาร์เตอร์และแมคกูลคิ แบ่งระยะครอบครัวตามลักษณะการรับรู้
และสัม พัน ธภาพในครอบครัว เพื่อประโยชน์ ในครอบครัวบาบัด (McGoldrick, Carter, &
Walsh, 2003) เป็ น ต้น ในประเทศไทยมีการศึกษารูป แบบการอบรมเลี้ย งดูเด็ก (ศิรกิ ุล
อิศรานุ รกั ษ์ และปราณี สุทธิสคุ นธ์, 2550) และพัฒนกิจในการเลีอ้ งดูเด็กไทย (รุจา ภู่ไพบูลย์,
อรุณศรี เตชัสหงส์ , ชื่น ฤดี คงศักดิ ์ตระกู ล และจิรา อ่ อ นไสว, 2545) แต่ ย งั ไม่ม ีรายงาน
การศึก ษาระยะต่ า งๆ ในวงจรชีวิต ครอบครัว ไทย ทัง้ นี้ ส ภาพการเปลี่ย นผ่ า นและการ
เปลีย่ นแปลงในการดาเนินในแต่ละระยะของวงจรชีวติ น่ าจะมีผลต่อบทบาทสมาชิกครอบครัว
ในการดูแลสมาชิกทุกวัยจากเด็กจนถึงผูส้ ูงอายุทงั ้ ในภาวะปกติ ภาวะมีปัญหาหรือเจ็บป่ วย
จนอาจนาไปสูภ่ าวะวิกฤตครอบครัวหรือมีสภาวะอยูด่ มี สี ขุ ลดลงต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
ในการศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาครอบครัว แบบบูร ณาการ โดยมีก ารประยุ ก ต์
แนวคิดการบูรณาการความรู้จากหลากหลายแนวคิดเป็ นการผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้
ตัง้ แต่ 2 แนวคิดขึน้ ไป (Cambridge dictionary, 2019) ในการศึกษาแบบบูรณาการเป็ นการ
ผสมผสานองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา
เพือ่ การพัฒนาครอบครัว โดยเน้นการศึกษาความอยู่ดมี สี ขุ ของครอบครัวตามพัฒนาการและ
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัว
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 8 มีป รัช ญาและทิศ ทางของ
แผนพัฒนา ได้จดั ทากรอบแนวคิด “ความอยู่ดมี สี ุข ” ทีม่ ขี อ้ สรุปสาคัญคือ การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ทงั ้ หมดของความอยู่ดมี สี ุข แต่ต้องมุ่งไปที่ความสาเร็จของบุคคลเป็ น
สาคัญ ทีม่ จี ุดเน้ นทีก่ ารอธิบายความอยู่ดมี สี ุขในแง่ของ “ภารกิจ” ซึ่งหมายถึง ความสาเร็จ
และ “สมรรถภาพ” หมายถึง ความสามารถนาไปสู่ความสาเร็จ ทีใ่ นทีส่ ุดจะเชื่อมโยงกับการ
เลือกวิถีการดาเนิ นชีวติ และมีทางเลือกที่บุคคลมีอิสระที่จะเลือกสาหรับการดารงชีวิต หรือ
แสวงหาความสาเร็จในชีวติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
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2561) โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบของความอยูด่ มี สี ขุ 7 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 2) การศึกษา 3) ชีวติ การทางาน 4) ชีวติ ครอบครัว
5) การเติบโตทางเศรษฐกิจ 6) สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย 7) ประชารัฐ (การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน)
ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว จึงนับเป็ นตัวชี้วดั สาคัญในองค์ประกอบ 7 ประการ
ดังกล่าวทีร่ ะบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว รวมทัง้ ขนาดโครงสร้างครอบครัวเป็ น
ตัวกาหนดระดับความเป็ นอยู่ของสมาชิกแต่ละคน ครอบครัวทีด่ ตี ้องมีความรัก ความอบอุ่น
รวมทัง้ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (นานัค คัควานี อ้างถึง
ใน สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561; จรวยพร สุภาพ,
2556)
นิต ยา คชภักดี และคณะ (2545) ได้ศ กึ ษาและสรุปดัชนีความอยูด่ มี สี ุขด้านชีวติ
ครอบครัว ว่า มีอ งค์ป ระกอบ 5 ด้า นสาคัญ คือ 1) องค์ป ระกอบและรูป แบบครอบครัว
2) บทบาทหน้าที่ 3) สัมพันธภาพ 4) การพึง่ ตนเอง 5) การเกือ้ กูลสังคม และจากการศึกษา
ต่อมาเพื่อรวมปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวทีม่ บี ุตรวัยรุ่น พบว่า ปั จจัย
ด้านความยึดเหนี่ยวกันในครอบครัว สิง่ แวดล้อม เพื่อนบ้านและชุมชน การปรับตัวของคู่
สมรส มีอิทธิพลทางบวกต่ อความอยู่ดมี ีสุข ของครอบครัวโดยตรง และพบว่าสถานะทาง
เศรษฐกิจและการปรับตัวของคู่สมรสมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว (ดารุณี
จงอุดมการณ์ , เกษราภรณ์ คลังแสง และบัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2552; เกษราภรณ์ คลังแสง,
ดารุณี จงอุดมการณ์ และบัวพัน ธ์ พรหมพักพิง , 2554; ยุพ า จิว๋ พัฒ นกุล , 2555; ศุ ภ วัลย์
พลายน้อย และคณะ, 2557)
จากรายงานการศึกษาครอบครัวไทยยุคปั จจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากยุคแม่บา้ น
เต็มเวลาหายไป เป็ นคนรุน่ ใหม่สร้างครอบครัวของภูเบศร์ สมุทรจักร ธีรนุ ช ก้อนแก้ว และริฎวัน
อุเด็น (2561) ระบุว่า ครอบครัวไทยรุ่นใหม่มชี วี ติ ครอบครัวทีห่ ลากหลาย และมี การปรับตัว
กับชีวติ การทางานและชีวติ ครอบครัว โดยเน้นการทีบ่ ุคคลมีสมดุลการทางานและการใช้ชวี ติ
จะมีผลทาให้ชวี ติ มีความอยูด่ มี สี ขุ ได้
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โดยสรุปครอบครัวที่มคี วามสุข มีองค์ประกอบของความอยู่ดมี ีสุข ทัง้ ภายในและ
ภายนอกครอบครัว ดังนัน้ ครอบครัวทีม่ คี วามสุขจึงควรมีความสามารถในการหาเงินมาเลี้ย ง
สมาชิกได้ และมีความรักใคร่กลมเกลียว รับผิดชอบหน้าทีต่ นในครอบครัว และมีส่วนร่วมใน
การดูแลสังคมภายนอก
วงจรชีวิตและพัฒนาการครอบครัว
วัฎ จัก รหรือ วงจรชีวิต ของครอบครัว ไทยมีค วามแตกต่ า งจากแนวคิด ของชาติ
ตะวันตก ทฤษฎีวงจรชีวติ ครอบครัวทัวไปเน้
่
นการพัฒนาครอบครัวเดีย่ วไปสู่ครอบครัวเดีย่ ว
ใหม่ๆ เช่น เริม่ จากการสมรส มีสมาชิกใหม่ทเ่ี ข้าสู่ระยะเลี้ยงดูบุตร จนบุตรเข้าสู่วยั รุ่นแล้ว
แยกครอบครัวออกไป จนเหลือเพียงคูส่ มรส 2 คนทีเ่ ข้าสูว่ ยั กลางคน จนล่วงถึงวัยชราและจบ
ชีวติ ลง (Duvall อ้างถึงใน รุจา ภู่ไพบูลย์, 2541) แต่ครอบครัวไทยเป็ นครอบครัวทีว่ งจรชีวติ
เริม่ จากครอบครัวเดีย่ วไปสูค่ รอบครัวขยายและครอบครัวขยายไปสูค่ รอบครัวเดีย่ ว ขึน้ อยูก่ บั
การแต่งงานของลูกสาว หรือครอบครัวขยายแบบแตกกิง่ (Stem Family) (สารานุ กรมไทย,
2557) โดยครอบครัวไทย แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
- ระยะที ่ 1 ครอบครัวเดีย่ ว ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกทีย่ งั ไม่แต่งงาน
- ระยะที ่ 2 ครอบครัวขยาย ประกอบด้วยพ่อแม่ ลูกทีแ่ ต่งงานแล้ว ลูกเขย และยัง
ไม่แต่งงาน รวมทัง้ หลานๆ
- ระยะที ่ 3 ครอบครัว เดี่ย ว ประกอบด้ว ย ครอบครัว รุ่ น ลูก หลัง จากรุ่น พ่อแม่
เสียชีวติ ไปหมดแล้ว ครอบครัวนี้ จงึ กลับเป็ นครอบครัวเดี่ยวอีกครั ง้
ลูกสาวคนสุดท้องเป็ นผูด้ แู ลพ่อแม่จนเสียชีวติ
นอกจากนัน้ มีลกั ษณะพิเศษครอบครัวไทย คือ ลูกชายแต่งงานแล้วจะออกไปอยูบ่ า้ น
ฝ่ ายหญิง ลูกสาวคนโตแต่งงานแล้วจะนาสามีเข้ามาอยู่ร่วมบ้านและมีลูกของตนเอง ทาให้
ครอบครัวนัน้ ๆ กลายเป็ นครอบครัวขยาย ลูกทีแ่ ต่งงานแล้วจะอยู่กับพ่อแม่ชวคราวจนเมื
ั่
่อมี
ลูก หรือน้องสาวคนต่อไปแต่งงาน หรือเมื่อพร้อมก็จะย้ายไปตัง้ ครอบครัวใหม่ พ่อแม่มกั อยู่
ในทีพ่ านักเดิมกับลูกสาวคนสุดท้องจนเสียชีวติ (สารานุ กรมไทย, 2557) การทีอ่ ตั ราการเจริญ
พันธุข์ องหญิงไทยลดลงเป็ นการลดจานวนครอบครัวใหม่ในอนาคต และสอดคล้อ งกับจานวน
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สมาชิกในครัว เรือนที่ล ดลงจาก 5.6 คนต่ อครัว เรือน ในปี พ.ศ. 2503 เหลือ 3.1 คนต่ อ
ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2553 ในอดีตครอบครัวอาจมีจานวนบุตร 6 คน ทาให้มคี รอบครัวเดีย่ ว
ใหม่เกิดขึน้ ได้ 4-5 ครอบครัว แต่การทีป่ ั จจุบนั ครอบครัวไทยมีบุตรเพียงราว 1-2 คน จะทา
ให้มคี รอบครัวเดีย่ วเกิดใหม่ได้น้อยลงเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นสาเหตุให้สดั ส่วนครอบครัวเดีย่ ว
ต่อครอบครัวขยายลดลงเรื่อยๆ นอกจากนัน้ การทีม่ ผี คู้ รองสถานะสมรสโสดมากขึน้ และเลื่อน
อายุการแต่งงานออกไป มีผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงครอบครัวไทยช่วง 17 ปี ระหว่าง
พ.ศ. 2533 ถึง 2550 โดยการคานวณจากข้อ มูล การสารวจสามโนประชากรของ ธัธ ไท
กีรติพงษ์ไพบูลย์ (Keeratipongpaiboon, 2012) แสดงการเปลีย่ นแปลงของครัวเรือนไทยทีม่ ี
บุตรน้อยและมีผสู้ งู อายุมากขึน้ โดยพบว่าครัวเรือนทีม่ สี มาชิก 3 วัย และทีม่ สี มาชิก 4 วัย มี
สัดส่วนคงที่ พบร้อยละ .55 และร้อยละ 3.85 ตามลาดับใน พ.ศ. 2550 ในขณะทีค่ รัวเรือนที่
มีสมาชิก 2 วัย เช่น ครัวเรือนทีม่ พี ่อ/แม่ ลูก มีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 62 เหลือร้อยละ 50
เป็ นต้น และพบว่าสัดส่วนครอบครัว 1 วัยทีเ่ ป็ นครัวเรือนมีเพียงคนๆ เดียว เพิม่ เกือบเท่าตัว
จากร้อยละ 17 เป็ น ร้อยละ 31 เป็ นต้น
นอกจากนั น้ การขยายโอกาสทางการศึก ษาของประเทศไทย ท าให้ม ีโ อกาสใน
การศึก ษามากขึ้น นั ก เรีย นอยู่ใ นระบบการศึก ษานานขึ้น ท าให้ม ีโ อกาสท างานเมื่อ จบ
การศึกษาเมื่ออายุมากขึ้น ทาให้เยาวชนทีอ่ ยู่ในระบบศึกษาครองสถานะโสดยาวนาน เป็ น
สาเหตุทาให้อตั ราการเกิดครอบครัวใหม่ช้าลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันครอบครัวมีแนวโน้ ม
หย่าร้างมากขึ้น อัตราส่วนจดทะเบียนหย่าต่อสมรส 100 ครัง้ มีแนวโน้ มสูงขึ้นชัดเจน และ
ปั จจุบนั มีแนวโน้มคงที่ อัตราการหย่าต่อการสมรส ราว 1 : 3 นอกจากนี้จากการศึกษาดัชนี
ชี้วดั สุขภาวะครอบครัวใน พ.ศ. 2552 พบว่าครอบครัวไทยจานวนมากละเลยการปฏิบตั สิ งิ่
ดีๆ ทีช่ ่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ในครอบครัว เช่น การใช้วาจาทีไ่ พเราะต่อกัน
การกล่าวคาขอโทษหรือขอบคุณคนในครอบครัว การแสดงความรักต่อกันด้วยการโอบกอด
หรือสัมผัสเป็ นประจา ครอบครัวไทยน้อยกว่าร้อยละ 50 ทีใ่ ช้เวลาทีพ่ อจะมีกจิ กรรมร่ว มกับ
สมาชิกในครอบครัวเป็ นประจา จากการติดตามดัชนีครอบครัวอบอุ่นทีถ่ อื ว่าคะแนนยังต่ากว่า
เกณฑ์ ยังต้องปรับปรุงอีกทัง้ มีทศิ ทางทีล่ ดลงโดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าทีข่ องครอบครัว
ในการอบรมเลีย้ งดูเด็กให้การดูแลผูส้ งู อายุและการหาเลีย้ งครอบครัวของสมาชิกวัยแรงงาน
(สาวิตรี ทยานศิลป์ , 2554) ทาให้เกิดคาถามว่าครอบครัวไทยทีอ่ ยู่ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงนี้
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มีภาวะอยู่ดมี สี ุขเช่นไร และสามารถทานายได้ตามการเปลีย่ นผ่านในแต่ระยะของพัฒนาการ
หรือวงจรชีวติ ครอบครัวหรือไม่อย่างไร
บทบาทหน้ าที่และโครงสร้างครอบครัวและการเลีย้ งดูเด็ก
การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัวโดยบิดามารดามีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กวัยทารก ก่อนเรียน และวัยเรียน จึงเกิดคาถามว่าอะไรคือวิธกี ารอบรมเลีย้ งดูเด็กทีด่ ที ส่ี ุด
มีงานวิจยั มากมายที่ศึกษาลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดูเด็กมีผลต่อศักยภาพและ
พัฒ นาการเด็ก (Baumrind, 1967) การศึก ษาของ Simon and Conger (2007) พบว่า
การเลีย้ งดูแบบเอาใจใส่ให้ผลบวกต่อเด็กมากทีส่ ุดและสามารถปกป้ องเด็กจากสิง่ เลวร้ายได้
นอกจากนี้ ก ารศึกษาพบว่ า รูป แบบการเลี้ย งดูท่ีเข้ม งวดหรือปล่ อยปละมีผลให้ค วามคิด
อัตโนมัตดิ า้ นลบสูงกว่าการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ผูด้ ู แลหลักส่วนใหญ่มกี ารตอบสนอง
ความต้องการของเด็กมาก รองลงมาคือพฤติกรรมใช้เหตุผล ส่วนพฤติกรรมควบคุมเด็กให้
เป็ นไปตามความต้องการของตนหรือแบบปล่อยตามธรรมชาติพบได้น้อยมาก แสดงให้เห็น
ว่า การดูแ ลเด็ก วัย นี้ เ น้ น การตอบสนองมากกว่า และควบคุม น้ อยมาก (รุจ า ภู่ไ พบูลย์,
จิตตินันท์ เดชะคุปต์, จริยา วิทยะศุภร และจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2546) รูปแบบการ
เลีย้ งดูเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ของปู่ /ย่า/ตา/ยาย การเลีย้ งดูเด็กส่วนใหญ่เป็ นแบบประชาธิปไตย
ควบคุม และตามใจรวมกัน (สุกญ
ั ญา ฆารสินธ์, 2555) ผูเ้ ลีย้ งดูเด็กในครอบครัวส่วนใหญ่เป็ น
มารดาของเด็กยังมีการรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการที่ไม่เหมาะสม (จิรนันท์
ไข่แก้ว, 2545)
ความรักความผูกพันระหว่างบิดามารดาและทารกเป็ นรากฐานในการหล่อหลอม
พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบิดามารดาและทารกซึ่งปฏิสมั พันธ์เป็ น
พื้นฐานสาคัญของการพัฒนาความผูกพันระหว่างบิดามารดาและทารก ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บิดามารดาและทารกมีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียน (Wacharasin,
Barnard, & Spieker, 2003) และผลของปฏิสมั พันธ์ทไ่ี ม่เหมาะสมคือเด็กมีปัญหาพฤติกรรม
เช่น เป็ นเด็กดือ้ เกเร และต่อต้านสังคมเมื่อโตขึน้ ปั จจุบนั ครอบครัวปล่อยให้บุตรดูทวี นี าน
มากขึ้น ทาให้บดิ ามารดามีปฏิสมั พัน ธ์กับบุต รน้ อยลง (อัจฉรีย์ อินทุโสมา, 2555) บุตรมี
ทักษะทางสังคมลดลงและบุตรมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญาน้ อยลงเมื่อเด็กอายุมากขึ้น การวิจยั
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เพื่อส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรยังเน้น การให้ความรู้ (ปิ ยะนันท์ โพธิชยั
และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ , 2555) นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยสาคัญคือคุณภาพสิง่ แวดล้อมใน
ครอบครัวและการเลีย้ งดูเอาใจใส่ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูข้ องเด็กมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการเด็ก
สิง่ แวดล้อมรวมถึงสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ ความรักความอบอุ่นในครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกครอบครัว ของเล่นหรือสิง่ กระตุน้ การเรียนรูข้ องเด็ก (Casey & Bradlsy, 1982;
Phuphaibul et al, 2012; สุธรรม นั น ทมงคลชัย และคณะ, 2548; เกศินี เกิดอนั น ต์ , 2552;
สถาบันรามจิตติ, 2555; จุรี จันตุด,2556) มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาผลของสิง่ แวดล้อมในครอบครัว
สามารถทานาย IQ ของเด็ก (Yeates et al.,1983) ความสามารถทางภาษา (Deckner et al.,
2006) และความสาเร็จทางการศึกษาของเด็ก (Cleveland et al., 2000)
มีหลายการศึกษาพบว่าเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียนทีค่ รอบครัวมีเหตุการณ์เปลีย่ น
ผ่ า นหรือ โครงสร้า งครอบครัว เปลี่ย นตัง้ แต่ ห นึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ข้ึน ไป มีปั ญ หาพฤติก รรมซึ่ง
แสดงออกตัง้ แต่ อ ายุ 5 ปี (Najman, Behrens, Andersen, Bor, O’Callaghan & Williams,
1997; สุธรรม นันทมงคลชัย และคณะ, 2550) เด็กวัยเรียนมีปัญหาพฤติกรรมทีโ่ รงเรีย น
การปรับ ตัว ทางอารมณ์ ไ ม่ ดี ได้เ กรดน้ อ ย (Martinez & Forgatch, 2002) และเลิก เรีย น
กลางคันเมือ่ วัยรุน่ (Pong & Ju, 2000) ครอบครัวหย่าร้างทีบ่ ตุ รต้องอาศัยกับบิดาหรือมารดา
คนใดคนหนึ่ง บุตรมีปัญหาทางการเรียน พฤติกรรม และอารมณ์ ซึ่งเกิดในช่วง 2 ปี แรกของ
การหย่าร้าง แต่หลังจาก 2 ปี ปั ญหาเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขน้ึ และจากผลการศึกษาวิเคราะห์อภิ
มาน (Meta-analysis) พบว่าเด็กที่อยู่ใ นครอบครัวหย่าร้างมีภาวะอยู่ดีม ีสุข (Well-being)
น้ อยกว่าเด็กที่มบี ิดามารดาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ า และยังพบอีกว่าผู้ใหญ่ท่ตี อนเด็กอยู่ใน
ครอบครัวหย่าร้างและความสาเร็จทางสังคมเศรษฐกิจต่ ากว่า มีค วามเสีย่ งของการตัง้ ครรภ์
นอกสมรสมากขึ้น และมีคุณภาพชีวติ สมรสไม่ดี (Amato, 2005) และปฐมวัยเด็กทีอ่ าศัยอยู่
ในครอบครัวที่มภี าวะวิกฤต มีโอกาสได้รบั การอบรมเลี้ยงดูท่ไี ม่ดแี ละมีพฒ
ั นาการที่ล่าช้า
มากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวปกติ ในขณะที่กลุ่มเด็กวัยเรียนไม่พบความสัม พัน ธ์
ระหว่างภาวะวิกฤตในครอบครัวกับการอบรมเลีย้ งดูและพัฒนาการเด็ก (สุธรรม นันทมงคลชัย
และคณะ, 2548) และพบว่าการทาหน้ าที่ข องครอบครัวมีผลกับ ความฉลาดทางอารมณ์
(มิส ชนั ญ ญา เงิน เมือ ง, 2553; ศู น ย์ วิจ ัย และพัฒ นานวัต กรรมด้ า นการศึ ก ษาเพื่อ การ
สร้างสรรค์; 2555) นอกจากนัน้ พบว่าปั จจัยความยืดหยุ่นทนทานของครอบครัว (resiliency)
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ช่วยให้ครอบครัวทีม่ บี ตุ รป่ วยด้วยฟื้ นหายจากภาวะเจ็บป่ วยได้ (McCubbin, Balling, Possin,
Frierdich, & Bryne, 2002)
เศรษฐกิ จครอบครัวและสมดุลเวลาครอบครัว
ประเทศไทยมีการขยายตัวของรายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง หนี้ของ
ครัวเรือนได้มกี ารขยายตัวตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนได้เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องจากรายได้เฉลีย่ เดือนละ 10,779 บาท ในปี พ.ศ. 2539 เป็ น 25,194 บาท ในปี
พ.ศ. 2556 โดยรายได้เป็ นรายได้ประจาประมาณร้อยละ 98 ของรายได้ทงั ้ หมด เป็ นรายได้
ที่ม าจากการท างานที่ใ นรูป ของค่ า จ้า ง เงิน เดือ น และก าไรสุ ท ธิท่ีจ ากการท าธุ ร กิจ และ
การเกษตร (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) แต่
หนี้สนิ ครัวเรือนเพิม่ ขึน้ เช่นกันโดยมีปัจจัยทีส่ าคัญ ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ ในระบบเศรษฐกิจต่า
การเข้าถึงแหล่งเงินกูท้ เ่ี ป็ นสถาบันการเงินในระบบสามารถทาได้ง่ายขึน้ การออกนวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ๆของสถาบันการเงิน ทาให้ครัวเรือนมีสดั ส่วนของหนี้ต่อรายได้สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ
โดยอัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนมากกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ ในขณะทีก่ ารออม
ของครัวเรือนมีแนวโน้ มที่ลดลง หากสถานการณ์ น้ี ยงั คงดารงต่อไป โอกาสที่ครัวเรือนจะ
ประสบกับความเสีย่ งทางเศรษฐกิจจะสูงขึน้ ส่วนหนึ่งของสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นผลมาจาก
การส่งเสริมในการให้บริการทางการเงิน แต่ขาดการส่งเสริมและให้ความรูท้ างการเงิน ทาให้
ครัวเรือนขาดภูมคิ ุม้ กันทีเ่ พียงพอในการจัดการเศรษฐกิจของครัวเรือน (ยรรยงไทยเจริญ ,
เกียรติพงศ์, อริย ปรัชญา และฐิตมิ า ชูเชิด, 2549)
สาหรับการแบ่งเวลาทางานและการดูแลครอบครัวมีความสาคัญต่อชีวติ มนุ ษย์ หาก
บริหารเวลาระหว่างงานกับครอบครัวได้ไม่ดพี อ ไม่สามารถสร้างสมดุลหรือให้เกิดความลงตัว
ของทัง้ สองสิง่ ได้ และในบางครอบครัวสมาชิกเพศหญิงต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทาให้ครอบครัว
ขาดบุคคลทีจ่ ะจัดการดูแลสภาพความเป็ นอยูใ่ นครอบครัว ดังนัน้ การทางานและครอบครัวจึง
ส่งผลกระทบกันในทีส่ ุด เกิดเป็ นเหตุความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family
Conflict) ได้มกี ารศึกษาความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวในหลากหลายรูปแบบ บาง
รูป แบบเป็ น การศึกษาตัวแปรหรือปั จจัยที่ทานายความขัดแย้ง ระหว่างงานกับครอบครัว
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และจานวนบุตรเป็ นตัวแปรทีส่ ามารถ
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ทานายความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว เพราะว่าบุคคลทีส่ มรสแล้วต้องแบกรับบทบาท
ในครอบครัวเพิม่ ขึน้ เช่น บทบาทของสามี ภรรยา หรือบทบาทของพ่อแม่ บทบาททีเ่ พิม่ ขึน้
ส่งผลให้บุคคลประสบกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (Noor, 2004) นอกจากนี้ยงั
มีผลงานวิจยั ทีพ่ บว่าเพศและสถานภาพสมรสส่งผลต่อการรับรูค้ วามขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวมากกว่าบุคคลทีโ่ สด สาหรับหญิงทีส่ มรสและมีบตุ รจะประสบกับความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวมากกว่าชายที่สมรสและมีบุต ร (Greenhaus and Beutell, 1985; Byron,
2005) ผลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ส่งผลต่อตัวบุคคล ครอบครัวและองค์กร
ได้ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความผาสุกทางใจ และสุขภาวะทางจิต เป็ นต้น (พิมกาญจน์
สมภพกุลเวช, 2553; สุรชา เชษฎาธนาพร และพรรณระพี สุทธิวรรณ, 2556) มีการศึกษา
พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวไทยทัง้ ในรูปแบบของความขัดแย้งและสาเหตุ
ของความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวติ (ดวงหทัย คชเสนี, 2549)
ครอบครัวลักษณะเฉพาะและครอบครัวด้อยโอกาส
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของครอบครัวลักษณะเฉพาะและผูด้ อ้ ยโอกาส ในช่วง
20 ปี ทผ่ี ่านมา (พ.ศ. 2538-2557) เป็ นผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศทีเ่ น้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาสังคม ประเด็นครอบครัวปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติฉ บับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยสานั กงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานดัชนีความอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันในสังคมไทยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2556)
จาก 5 องค์ประกอบหลัก โดยมีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ
61.65 ในปี พ.ศ. 2550 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 68.31 ในปี พ.ศ.
2555 แต่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 66.28 ในปี พ.ศ. 2556 โดยไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ถือเป็ นปั จจัยทีค่ อ่ นข้างทรงตัวยังอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งปรับปรุงเร่งแก้ไข
ขณะเดีย วกัน มีก ารก าหนดคุ ณ ลักษณะของคนไทยที่พ ึง ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ไว้ใน
องค์ประกอบที่ (3) คนไทยมีครอบครัวทีอ่ ยู่ดมี สี ุข สังคมไทยมีครอบครัวอบอุ่นและเป็ นแหล่ง
บ่มเพาะประชากรที่ม ีคุณภาพสู่สงั คมไทยเพื่อรองรับและสนับสนุ นการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ดังนัน้ สถาบันครอบครัวจึงเป็ นรากฐานการพัฒนาสังคมทุกระดับและเป็ นกาลังสาคัญ
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ทีเ่ ชื่อมโยงสัมพันธ์กบั การสร้างสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรมอย่างยังยื
่ น (สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข, 2553; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555; ระพีพรรณ คาหอม, 2557)
ปั จจุบนั สังคมไทยมีคนจนทัง้ หมด 8.4 ล้านคน มีจานวนครัวเรือนยากจน 2,344
ครัว เรือ น (พัน ครัว เรือ น) ซึ่ง สะท้อ นผ่ า นเส้น ความยากจน 2,492 บาทต่ อ คนต่ อ เดือ น
(สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสตามคา
จ ากัด ความ (กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ , 2558) หมายถึง
ครอบครัวคนจน ครอบครัวคนเร่รอ่ น ครอบครัวผูท้ ม่ี ปี ั ญหาสถานะบุคคล ครอบครัวผูพ้ น้ โทษ
ครอบครัวผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี ผูป้ ่ วยเอดส์ และครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ทิพาภรณ์ โพธิถวิล
และระพีพรรณ คาหอม, 2549; สานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูส้ งู อายุ, 2555 และ 2557)
การนิยาม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสยังมีความแตกต่าง
กัน เช่น นิยามคนทัวไปเชื
่
่อว่า ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นครอบครัวทีย่ ากจน ขาดโอกาสที่
จะเข้าถึง บริการของรัฐ เนื่ องจากมีข อ้ จากัด ด้านการขาดหรือไม่ม หี ลัก ฐานสถานะบุค คล
(ใบสูตบิ ตั ร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน) ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสังคมพืน้ ฐานทีร่ ฐั
จัด ให้อ ย่า งถ้ว นหน้ า เช่ น ระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้ า มีป ระชากรเข้า ถึง ระบบ
หลักประกันสุขภาพร้อยละ 98.0 และมีประชากรร้อยละ 2.0 ทีถ่ อื เป็ น “ผูม้ สี ทิ ธิว่าง” เป็ นต้น
การให้ความสาคัญกับ “ภาวะด้อยโอกาส” ขาดพลังการดาเนิ นชีวติ อย่างมีคุณภาพในสังคม
(ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , 2549; กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล และอภิญญา เวชยชัย, 2546) พบว่า
การเจ็บป่ วยและภาวะสูงวัยเป็ นประเด็นสาเหตุร่วมของปั ญหาของภาวะขาดแหล่งประโยชน์
(สัมฤทธิ ์ ศรีธารงค์สวัสวดิ ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553; ดารุณี จงอุดมการณ์ , 2556;
ศิราณี ศรีมหาภาค และคณะ, 2557) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยในช่วงปี พ.ศ.
2549 ถึงปั จจุบนั ทีพ่ บคือ ลักษณะเฉพาะของครอบครัวเริม่ มีความซับซ้อน หลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้นจากปั จจัยภายนอกการมีแรงงานต่ างชาติจากกลุ่มประชาคม
อาเซียน (Asian Community : AC) กลุ่มอาเซียนบวกสาม (จีน ญีป่ ่ ุน เกาหลี) กลุ่มอาเซียน
บวกหก (จีน ญีป่ ่ นุ เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) เข้ามาทางานในไทยมากขึน้ เช่น
การตัง้ ถิน่ ฐานเฉพาะกลุม่ ของครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสในลักษณะโซน (zoning) เช่น ครอบครัว
พม่า ครอบครัวกัมพูชา ครอบครัวต่างชาติยโุ รป ครอบครัวลาว ครอบครัวมอญ ฯลฯ ขณะที่
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ครอบครัวไทยอีส านมีก ารปรับ เปลี่ย นรูป แบบการท างานในเมือ งแบบถาวรมาเป็ น แ บบ
ชัวคราว
่
เช่น ชุมชนค้าขายล็อตเตอรีว่ งั สะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย และมีแนวโน้มขยายตัวไปยัง
อาเภออื่นๆ ในจังหวัดเลย ผู้หญิงไทยอีสานนิ ยมแต่ งงานกับชาวต่ างชาติม ากขึ้นจนเป็ น
วัฒนธรรมลอกเลียนแบบกันกระจายไปทัวภาคตะวั
่
นออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุดรธานี
จัง หวัด ขอนแก่ น จัง หวัด อุ บ ลราชธานี และครอบครัว ต่ า งชาติท่ีอ พยพมาอยู่ไ ทยก็นิ ย ม
แต่ ง งานกับ คนไทยหรือ ผู้ไ ม่ ม ีส ถานะทางทะเบีย นราษฎรที่เ ข้า เมือ งมาไม่ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมายก็จะส่งผลให้กลายเป็ น “กลุ่มครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส” การอยู่อย่างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูอ้ ่นื ได้ง่าย
ข้อสังเกตคือ ครอบครัวต่ างวัฒนธรรมมีแนวโน้ ม เพิม่ สูงขึ้น มีความซับซ้อ นทาง
สังคมและวัฒนธรรมมากขึน้ การเข้าถึงครอบครัวลักษณะนี้ยากเพราะเกีย่ วข้องกับกฎหมาย
การถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุ ษย์ สถานการณ์ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสจึง
มีความล่อแหลม คาบเกี่ย วกับการถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชน การกีดกัน การเลือกปฏิบตั ิ
ความเสีย่ งทางสังคม องค์กรระหว่างประเทศจึงใช้คากลางๆ เป็ นคาว่า “ครอบครัวเปราะบาง
ทางสังคม” แทนคาว่า “ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส” ทีถ่ อื ว่าเป็ นการตีตราลง และพบว่าการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับครอบครัวเหล่านี้มจี านวนจากัด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวไทย (Family well-being)
ตามวงจรพัฒนาการชีวติ ครอบครัว
2. ระบุวงจรชีวติ ครอบครัวไทย (Thai Family Life Cycle) แบ่งระยะตามลักษณะ
การรับรูเ้ ปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดในครอบครัวในระยะต่างๆ ตามการเพิม่ และการลดของสมาชิก
3. ศึกษาครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวไทย ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับลักษณะ บริบท และ
ความต้องการเฉพาะของครอบครัวทีค่ ดั สรร
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บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม
ครอบครัวเป็ นหน่ วยย่อยและเป็ นแกนหลักของสัง คม เป็ นทัง้ แหล่งกาเนิ ด ที่ดูแ ล
สมาชิกให้เป็ นพลังสาคัญของประเทศเพราะครอบครัว เป็ นผูใ้ ห้การเลี้ยงดู อบรมและดูแล
สมาชิกตัง้ แต่เกิดจนตาย การสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวนับเป็ นวาระสาคัญ
ของชาติ เนื่ องจากปั จจุบนั ครอบครัวไทยอ่อนแอและเปราะบางมากขึ้น จากข้อมูลสภาวะ
ปั ญหาครอบครัวในช่วงสิบปี ทผ่ี ่านมา พบว่าครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยก มีการใช้
ความรุ น แรงในครอบครัว มีปั ญ หาตัง้ ครรภ์ ว ัย รุ่ น และมีก ารทอดทิ้ง สมาชิก เพิ่ม มากขึ้น
นอกจากนัน้ พบว่าดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลง ขณะเดียวกันครัวเรื อนมีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ อัตรา
การหย่าร้างเพิม่ ขึ้น ทาให้เด็กอาศัยอยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ย วมากขึ้น พบว่าสาเหตุ ข อง
ปั ญหาครอบครัวมีปัจจัยจากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจสังคม วิถชี วี ติ และค่านิยมทีท่ าให้
การทาหน้าทีข่ องครอบครัวขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ การทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์
องค์ความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับครอบครัว การศึกษาการเปลีย่ นแปลงจากอดีตและแนวโน้ มของ
ครอบครัวไทยในอนาคต จะช่วยให้สามารถป้ องกันและบรรเทาปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ครอบครัวไทยมีข นาดลดลงที่ทาให้การดูแลสมาชิกเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมี
จานวนครอบครัวประมาณ 18.3 ล้านครอบครัว วิถชี วี ติ ของคนไทยเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ และสัง คม การด าเนิ น ชีวิต จากสัง คมเกษตรกรรมเปลี่ย นแปลงเป็ นสัง คม
อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น ลัก ษณะครอบครัว ขยายขนาดใหญ่ ม ีแ นวโน้ ม ลดลง ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ในเครือญาติทเ่ี ป็ นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลีย่ นพึง่ พาลดลงไป ผูส้ ูงอายุทเ่ี คย
เป็ นแกนหลักในบ้านมีบทบาทในการทางานนอกบ้านมากขึ้นและไม่มกี ารศึกษาในเรื่องนี้
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ไม่มรี ายงานการศึกษาระยะต่างๆ ในวงจรชีวติ ครอบครัวไทยวงจรชีวติ
ครอบครัวมีความสาคัญต่อการทานายปั จจัยทีก่ ่อให้ปัญหาครอบครัวที่มมี คี วามเฉพาะเจาะจง
ต่อช่วงเวลาของชีวติ ครอบครัว และสามารถพยากรณ์เพือ่ การป้ องกันและจัดการปั ญหาได้
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ปั ญหาครอบครัวเป็ น ปั ญหาพื้น ฐานของสัง คม ที่ทุกฝ่ ายร่วมมือเพื่อป้ องกัน และ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
พ.ศ. 2547–2556 เป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่างเป็ นองค์รวมครอบคลุม
ทุกมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับครอบครัว 4 แนวทาง คือ 1) ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัวแบบองค์รวม 2) ยุทธศาสตร์หลักการสร้า งหลักประกันคุ้มครองทางสังคมของ
ครอบครัว 3) ยุทธศาสตร์หลักการสร้างระบบกลไกบริหารจัดการให้เกื้อหนุ นความเข้มแข็ง
ของครอบครัว และ 4) ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทางสัง คมเพื่อ
พัฒนาครอบครัว โดยระดมความร่วมมือจากรัฐและองค์กรทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่ อให้
ครอบครัวมีความมันคง
่ แข็งแรง เป็ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ที ช่ี ่วยพัฒนาสมาชิกและสังคม พึง่ ตนเอง
ได้ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
มีการศึกษาที่ผ่านมาศึกษาคุ ณลักษณะครอบครัว เชิง เดี่ย ว ปั ญหาครอบครัว ใน
ครอบครัวยากลาบาก ปั ญหาการหย่าร้าง เป็ นต้น ปั ญหาครอบครัวมีความหลากหลายมาก
ขึน้ ตามชนิด ซึ่งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งแก้ปัญหาโดยจัดระบบเกื้อหนุ นตามสภาพ
ปั ญหาเป็ นส่วนใหญ่ ครอบครัวเหล่านี้ต้องการระบบช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤตและ
ระบบบริหารจัดการเชิงรุกในการป้ องกันปั ญหา เพิม่ ให้มกี ารป้ องกัน เตรียมพร้อม เผชิญเหตุ
และพืน้ ฟู/เยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจสรุปได้ว่า ปั จจุบนั มีการจัดทาแผนและแก้ปัญหาครอบครัวอย่างเป็ นระบบ แต่
เมื่อพิจารณาองค์ความรู้เกี่ย วกับ ครอบครัว ที่ย ัง เป็ น การศึก ษาเชิง เดี่ย ว ทาให้แ ผนการ
แก้ปัญหาเน้ นบุคคลอ่อนด้อยในครอบครัว และการป้ องกันปั ญหาหรือแผนเชิงรุกต้อ งการ
ความรูค้ วามเข้าใจครอบครัวในทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทีท่ าให้เผชิญปั ญหาแตกต่างในแต่ละ
ช่วง การป้ องกันและแก้ปัญหาควรเป็ นองค์รวมทีส่ มาชิกมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ทบทวนและ
สังเคราะห์องค์ความรูเ้ กี่ยวกับครอบครัวแบบบูรณาการ จะช่วยให้สามารถระบุช่องว่างของ
องค์ความรูท้ ต่ี อ้ งการการศึกษาเพิม่ เติม และช่วยให้สามารถวิเคราะห์นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบบริหารจัดการแหล่งประโยชน์ ภายในภายนอกครอบครัว ให้สามารถเสนอแนะแนวทาง
ในการเพิม่ ความเข้มแข็งให้ระบบครอบครัวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
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ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วง 20 ปีทผี่ ่านมา
จากรายงานการสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับครอบครัวไทยของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั โดย รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ (2558) สรุปได้วา่ ประเทศไทยพัฒนาตนเอง
จากประเทศเกษตรกรรมรายได้น้อยมาเป็ นประเทศกึง่ เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม ทีม่ รี ายได้
ประชาชาติอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นการเปลีย่ นแปลงช้าๆ
ในช่วง 50 ปี ทผ่ี ่านมา และวิถกี ารดาเนินชีวติ ปรับเปลีย่ นจากการเพาะปลูกเพื่อการดารงชีพ
มาเป็ นการผลิตเพื่อขายและส่งออก ครอบครัวซึ่งเป็ นหน่ วยย่อยสาคัญของสังคมในการผลิต
อบรมเลี้ยงดู และดูแลสมาชิก มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวงจรชีวติ ครอบครัวทีไ่ ปใน
ทิศทางแสดงลักษณะครอบครัวหลากหลายมากขึน้
ระบบครอบครัวไทยมีความแตกต่างกับสัง คมอื่นๆ ตามวัฒนธรรมไทย บทบาท
หน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัวตามลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทย มีระบบครอบครัวและ
เครือญาติ เป็ นระบบพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีส่ ุดของสังคม วัฎจักรหรือวงจรชีวติ ของครอบครัวไทย
มีความแตกต่างจากแนวคิดของชาติตะวันตก ทฤษฎีวงจรชีวติ ครอบครัวทัวไปเน้
่
นการพัฒนา
ครอบครัวเดีย่ วไปสู่ครอบครัวเดีย่ วใหม่ๆ เช่น เริม่ จากการสมรส มีสมาชิกใหม่ทเ่ี ข้าสู่ระยะ
เลีย้ งดูบุตร จนบุตรเข้าสู่วยั รุ่นแล้วแยกครอบครัว ออกไป จนเหลือเพียงคู่สมรส 2 คนทีเ่ ข้าสู่
วัยกลางคน จนล่วงถึงวัยสูงอายุและจบชีวติ ลง แต่ครอบครัวไทยเป็ นครอบครัวทีว่ งจรชีวติ
เริม่ จากครอบครัวเดีย่ วไปสูค่ รอบครัวขยายและครอบครัวขยายไปสูค่ รอบครัวเดีย่ ว ขึน้ อยูก่ บั
การแต่งงานของลูกสาว หรือครอบครัวขยายแบบ Stem Family หรือ ครอบครัวต่อก้าน ที่
แตกหน่อออกไปเรือ่ ยๆ ลูกสาวแต่งงานลูกเขยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหรือปลูกเรือนใกล้บริเวณ
บ้าน ดังนัน้ การสังเคราะห์องค์ความรูเ้ พือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ทาให้
เข้าใจภาพการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และปั จจัยทีน่ ่ าจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นใน
อดีตและแนวโน้มในอนาคต
สรุปองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของครอบครัวไทยเชิงโครงสร้าง ได้ดงั นี้
1.1 ครอบครัวไทยแตกตัว เป็ น ครอบครัวใหม่ช้า ลง ครอบครัวไทยแตกตัว เป็ น
ครอบครัวใหม่ชา้ ลง ทาให้สดั ส่วนครอบครัวขยายต่อครอบครัวเดีย่ วค่อยๆเพิม่ ขึน้ ตลอดเวลา
20 ปี ที่ผ่ า นมา เนื่ อ งจากสาเหตุ ห ลัก คือ การก่ อ รู ป ครอบครัว ใหม่ ช้ า ลง ( Delay family
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formation) ทัง้ นี้พบว่าชายและหญิงไทยแต่งงานช้าลง พ.ศ. 2523 ผูช้ ายแต่งงานจากเมือ่ อายุ
ราว 25 ปี ได้เพิม่ แต่งงานเป็ นเมื่ออายุเฉลีย่ 28.3 ปี ในปี พ.ศ. 2553 และหญิงไทยแต่งงาน
ช้าลงจากเมื่ออายุ 22.8 ปี เมื่อ พ.ศ. 2523 เป็ นเมื่ออายุ 23.75 ปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ดี
หญิงไทยวัยรุ่นกลับมีปัญหาตัง้ ครรภ์และแต่งงานเร็วขึ้น การขยายโอกาสทางการศึกษา
ประเทศไทยพัฒนาการศึกษาทาให้เด็กไทยมีโอกาสในการศึกษามากขึน้ นักเรียนอยูใ่ นระบบ
การศึกษานานขึน้ ทาให้มโี อกาสทางานเมื่อจบการศึกษาเมื่ออายุมากขึน้ ทาให้เยาวชนทีอ่ ยู่
ในระบบศึกษาครองสถานะโสดยาวนานขึน้ ประชากรทีอ่ ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป เมือ่ อดีต 20 ปี ทผ่ี า่ น
มามีการศึกษาเฉลีย่ เท่ากับ 5.7 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเพิม่ เป็ น 8.0 ปี เป็ นสาเหตุทาให้
อัตราการเกิดครอบครัวใหม่ลดลงเรือ่ ยๆ
1.2 ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จากการทีจ่ านวนบุตรในครอบครัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ครอบครัวไทยมีบุตรอดีตเฉลีย่ 2.0 คนในปี พ.ศ. 2539 เปลีย่ นเป็ นมีบุตรน้ อยลงเฉลีย่ 1.5
คนในปี พ.ศ. 2557 ทาให้ครอบครัวทีจ่ ะแตกออกเป็ นครอบครัวใหม่ลดลงโดยปริยาย อธิบาย
ได้จากมาตรการการสนับสนุ นการคุมกาเนิด จานวนสมาชิกในครัวเรือนทีล่ ดลงจาก 5.6 คน
ต่อครัวเรือนในปี พ.ศ. 2503 เหลือเพียง 3.1 คนต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2553
1.3 ครอบครัว เดี่ย วมากกว่ า ครอบครัว ขยาย แต่ ส ัด ส่ ว นครอบครัว ขยายเพิ่ม
ต่อเนื่องแนวโน้มสัดส่วนของครอบครัวขยายมีเพิม่ ขึน้ ในขณะที่สดั ส่วนของครอบครัวเดีย่ ว
กลับลดลง สัดส่วนครอบครัวเดีย่ วต่อครอบครัวขยายในปี พ.ศ. 2543 เท่ากับ 60.3 : 29.6
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 49.8 : 35.7 ทาให้เกิดความเข้าใจว่า ครอบครัวขยายเป็ น
ครอบครัวทางเลือกสาหรับครอบครัวไทยปั จจุบนั มากขึน้ แต่หากพบว่าเมื่อวิเคราะห์รปู แบบ
ครอบครัวไทยในอดีตกลับพบว่า ครอบครัวไทยเป็ นครอบครัวเดีย่ วมากกว่าครอบครัวขยาย
อยู่แล้ว เนื่องจากคนไทยในอดีตมีลกู มาก ลูกๆแยกครัวเรือนออกไปหลังแต่งงาน ลูกสาวคน
เล็ก ที่อ าศัย อยู่กับ พ่ อ แม่ ต นหลัง แต่ ง งาน ท าให้ค รัว เรือ นพ่ อ แม่ เ ดิม ของฝ่ ายหญิง เป็ น
ครอบครัวขยายไปจนพ่อแม่เดิม ดัง นั น้ สามารถสรุป ได้ว่า โครงสร้างของครอบครัวไทย
เปลีย่ นแปลง มีสดั ส่วนของครอบครัวขยายต่อครอบครัวเดีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งน่ าจะเป็ นผลจาก
อัตราการเจริญพันธุท์ ล่ี ดลง และการทีป่ ระชากรไทยแต่งงานช้าลงทัง้ เพศชายและหญิง ทาให้
เกิดครอบครัวใหม่ได้น้อย โดยเฉพาะครอบครัวเดีย่ ว
1.4 ครอบครัวล่มสลายมากขึน้ ครอบครัวไทยมีแนวโน้มหย่าร้างมากขึน้ อัตราส่วน
จดทะเบียนหย่าต่อสมรส 100 ครัง้ พ.ศ. 2546–2557 ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ ชัดเจน ระหว่างปี พ.ศ.
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2550–2553 และปั จจุบนั มีแนวโน้มคงที่ อัตราการหย่าต่อการสมรส มากกว่า 1 : 3 ดังนัน้ อาจ
สรุปได้ว่าลักษณะโครงสร้างครอบครัวไทยมีการชะลอการเกิดครอบครัวใหม่ ครอบครัวผลิต
สมาชิกใหม่น้อยลง และครอบครัวล่มสลายมากขึน้
1.5 ครอบครัวไทยมีครอบครัวพิเศษเพิม่ ขึน้ ทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้
โครงสร้างครอบครัวมีความสาคัญต่ อความมันคงและสั
่
มพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว การเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อลักษณะ
ครอบครัว ก่อให้เกิดครอบครัวรูปแบบพิเศษต่างๆ เช่น
1.5.1 ครอบครัวผูส้ งู อายุ
การเปลีย่ นแปลงประชากรในกลุ่มผูส้ ูงอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ อายุคาดหมาย
เมื่อแรกเกิดต่อประชากรทัง้ หมดเท่ากับ 74.6 ปี (ชายเท่ากับ 71.1 ปี และหญิงเท่ากับ 78.1
ปี ) ทาให้สดั ส่วนประชากรสูง อายุเพิ่ม มากขึ้น ทุกปี แม้ผู้สูง อายุส่วนใหญ่อาศัย อยู่กับบุตร
พบว่าผูส้ งู อายุมอี ตั ราการอยู่ร่วมกับบุตรหรืออาศัยใกล้บุตรลดลงจากร้อยละ 80.4 ในปี พ.ศ.
2538 เป็ นร้อยละ 70.8 ในปี พ.ศ. 2550 ซึง่ ต่างกับครอบครัวชาติตะวันตกทีว่ ฎั จักรครอบครัว
ไทยเน้นการพัฒนาครอบครัวเดีย่ วทีบ่ ุตรจะแยกตัวออกสร้างครอบครัวใหม่ออกไปเมื่ออยู่ใน
วัยผูใ้ หญ่ โดยไม่มผี สู้ งู อายุอยูร่ ว่ มด้วย
1.5.2 ครอบครัวพิเศษอืน่ ๆ
ครอบครัว พิ เ ศษอื่ น ๆ ที่พ บเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นครอบครัว เปราะบางที่ ม ี ค วาม
ยากลาบาก เช่น ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัววัยรุ่น ครอบครัวมีผพู้ กิ าร ครอบครัวยากไร้
ที่ต้อ งการการศึก ษาลัก ษณะเฉพาะของครอบครัว เป็ น รายกรณี ไ ป ดัง ตัว อย่ า งต่ อ ไปนี้
(รายละเอียดแสดงในหัวข้อครอบครัวเปราะบาง)
 ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
 ครอบครัวเด็กอยูต่ ามลาพัง
 ครอบครัวเร่รอ่ น
 ครอบครัวไร้สญ
ั ชาติ
 ครอบครัวชายรักชาย / หญิงรักหญิง เป็ นต้น
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1.6 สถานการณ์และปั จจัยทีม่ สี ง่ ผลต่อโครงสร้างและวงจรชีวติ ครอบครัว
การเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ครอบครัวไทย ได้แก่
1.6.1 ผลกระทบของปั ญหาเศรษฐกิจและการเมือง
ประเทศไทยเผชิญปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลายครัง้ ในช่วงวิกฤตการเงินทาให้
ประเทศไทยต้องรับความช่ วยเหลือจากองค์กรต่ างประเทศ (IMF) ในช่ วงวิกฤตฟองสบู่
ในช่วง พ.ศ. 2540–2545 ผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ระดับมหภาค พบว่าช่วงปี พ.ศ. 2549–
2550 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก (Hamburger disease) ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัว
การขยายตัวของรายได้ประชาชาติหรือ GDP ชะลอจากร้อยละ 6.3 ในปี พ.ศ. 2547 เหลือ
เพียงร้อยละ 5.1 และ 4.7 ในปี พ.ศ. 2549 และ 2550 ตามลาดับ นอกจากนัน้ ยังมีการเกิด
รัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทาให้เกิดวิกฤตทาง
การเมืองในประเทศ
ผลจากปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก (พ.ศ. 2549-2550) และความไม่สงบทาง
การเมืองและมีรฐั ประหารในช่วงดังกล่าวส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือน เป็ นภาวะวิกฤตทีส่ ่งผล
ต่อจานวนการจดทะเบียนสมรสทีม่ กี ารลดลงชัดเจน และมีการจดทะเบียนหย่าเพิม่ มากขึ้น
จากข้อมูลสถิติการหย่ าร้า งของส านั กงานสถิติแ ห่ง ชาติ พบว่าอัต ราการหย่ า ร้างในช่ ว ง
ดังกล่าวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จากอัตรา 10 ครัง้ ต่อการสมรส 100 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2536 และ
อัตรา 26 ครัง้ ต่อการสมรส 100 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2548 ได้เพิม่ อย่างรวดเร็วเป็ น 32 ครัง้ ต่อการ
สมรส 100 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2550 การทีอ่ ตั ราการหย่าเพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงวิกฤตซ้อน
วิกฤตทีม่ คี วามเครียดสะสมในครอบครัว คาดว่าเป็ นผลของภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมือง
ต่อการล่มสลายของครอบครัวไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
ภาวะการไม่มีงานทา
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอันทีท่ าให้เกิดภาวการณ์ ไม่มงี านทา ทีม่ ผี ลต่อ
ภาวะโสดและการหย่าร้าง จากรายงานการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.
2554 พบว่าคนทีต่ กงานมีโอกาสหย่าร้างสูงกว่าคนทีม่ งี านทา และชายทีต่ กงานจะครองตน
เป็ นโสดมากกว่าชายทีม่ งี านทา 2.4 เท่า ในขณะทีห่ ญิงทีต่ กงานจะครองตนเป็ นโสดมากกว่า

44

การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว

หญิงทีม่ งี านทา 1.89 เท่า สรุปว่าเศรษฐกิจครัวเรือนมีผลต่อการสร้างครอบครัวใหม่ ผลจาก
การศึกษาดังกล่าวแสดงว่ารายได้ท่สี ูงลดโอกาสทีจ่ ะครองภาวะโสดและหย่าร้างได้อย่างมี
นัยสาคัญทา
สรุปภาพรวมการเปลีย่ นแปลงของครอบครัวไทยในระยะ 20 ปี ทผ่ี า่ นมา คือ ผลผลิต
น้อย แตกครอบครัวใหม่ชา้ และมีปัญหาหย่ามากขึน้ มีครอบครัวพิเศษเช่นครอบครัวผูส้ งู อายุ
มากขึน้

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์ ได้ดาเนินการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
(พ.ศ. 2547–2556) ขึน้ มาเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ไทย โดยนโยบายฯ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ครอบครัวมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นสุขและปราศจากความ
รุน แรง 2) ครอบครัวพึ่ง พาตนเองได้ โดยมีอาชีพ ที่สุจริต และอาศัย หลักการของความ
พอเพียง 3) ครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกให้ม ีความสุขและมีพฒ
ั นาการรอบด้านทีเ่ หมาะสม
ตามวัย 4) ครอบครัวเป็ นพลังสร้างสังคมทีม่ คี ุณภาพ 5) ลดปั จจัยเสีย่ งและสภาพแวดล้อมที่
เป็ นอันตรายและบันทอนครอบครั
่
ว พร้อมทัง้ เพิม่ ปั จจัยเกื้อหนุ น และสร้างภูมคิ ุม้ กันให้แก่
ครอบครัว 6) ครอบครัวทีม่ ปี ั ญหาได้รบั บริการช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม จนสามารถกลับคืนสู่
สภาวะปกติ 7) สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรูท้ จ่ี าเป็ นสาหรับครอบครัว ให้ประชาชน
ได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง 8) บุคลากรทีท่ างานด้านครอบครัวได้รบั ความรู้ ทักษะ และมีเจต
คติทถี่ ูกต้องในการพัฒนาป้ องกันและแก้ไขปั ญหาครอบครัว 9) องค์กรทุกภาคส่วนมีการ
ประสานและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 10) สื่อมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร ทัง้ ในรูปแบบและเนื้อหาสาระทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
เพือ่ พัฒนาครอบครัว ทัง้ นี้ ได้มกี ารกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่าง
เป็ นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม เน้นเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทีเ่ หมาะสมและ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักในความสาคัญของการมี
สุขภาพดีตลอดช่วงชีวติ และสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวทุกคนให้มสี ุขภาพดีได้ และ
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การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของครอบครัวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันคุ้มครองทางสังคมของครอบครัว เน้ นการ
พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ การจัดระบบสวัสดิการสังคมพืน้ ฐาน
เพื่อลดปั จจัยเสี่ยงและเพิม่ ความมันคงของครอบครั
่
ว โดยเฉพาะเรื่องการป้ องกันและขจัด
ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขครอบครัวทีม่ ปี ั ญหาหรือต้องการ
ความช่วยเหลือ 3) ยุทธศาสตร์การสร้างระบบกลไกบริหารจัดการให้เกื้อหนุ นความเข้ม แข็ง
ของครอบครัว โดยครอบคลุมทัง้ การส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒ นา
ครอบครัว การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งและ
ประสานความร่วมมือของกลไกในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น รวมถึงการส่ง เสริม การ
ศึกษาวิจยั การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล/องค์ความรูเ้ พื่อพัฒนา
ครอบครัว และ 4) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ซึ่งเน้น
การส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและระหว่างครอบครัวกับชุมชน เพื่อการสร้างครอบครัวเป็ นสุข ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยเป็ นไปอย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่องในกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านด้านครอบครัว สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จึงได้ดาเนิ น งานแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 มาเป็ นแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม
สถาบัน ครอบครัว (พ.ศ. 2551-2556) ที่ซ่ึง เป็ น ผลสรุป มาจากการประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก าร
ร่วมกันของหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง และคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
ในหลัก การเมื่อ วัน ที่ 20 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2550 โดยแผนปฏิบ ัติก ารฯนี้ ป ระกอบด้ ว ย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตาม 4 ยุทธศาสตร์หลักในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม ประกอบด้วย
- โครงการครอบครัว เข้ม แข็ง เพื่อพัฒ นาความรู้แ ละทักษะการด าเนิ น ชีวิต
ครอบครัวเพือ่ เป็ นครอบครัวเข้มแข็ง
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- โครงการครอบครัว พอเพีย ง เพื่อ ให้ค รอบครัว น าหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งมาใช้ใ นการด าเนิ น ชีวิต และประกอบอาชีพ และเพื่อ ส่ ง เสริม ให้
ครอบครัวมีการวางแผนการใช้เงินและการออม
- โครงการส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีพฤติก รรม
สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ทน่ี าไปสูก่ ารมีสขุ ภาพดีทงั ้ ร่างกาย จิตใจ และสังคม
- โครงการครอบครัวภูมใิ จไทย เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมใิ จใน
ความเป็ นไทย และเพือ่ อนุ รกั ษ์และสืบสานการดารงชีวติ แบบวิถไี ทย
2) ยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้ า งหลัก ประกัน คุ้ ม ครองทางสัง คมของครอบครัว
ประกอบด้วย
- โครงการแก้ไข ปรับปรุงและบัญญัตกิ ฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อให้มกี ฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ครอบครัว
- โครงการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มกี ารบังคับใช้กฎหมาย กฎ
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับครอบครัวให้สมั ฤทธิผล
- โครงการเผยแพร่แ ละประชาสัม พัน ธ์กฎหมาย กฎ และระเบีย บข้อบัง คับ
ต่างๆ เกีย่ วกับครอบครัว เพือ่ ให้ประชาชนและครอบครัวกลุม่ เป้ าหมายมีวาม
รูค้ วามเข้าใจด้านกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับครอบครัว และเพื่อให้บุคลากรทีบ่ งั คับ
ใช้กฎหมายสามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้ องกันและลดปั ญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว เพือ่ ให้มรี ะบบการป้ องกันและลดปั ญหาความรุนแรงในครอบครัวที่
มีประสิทธิภาพ
- โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว เพือ่ ป้ องกันและลดปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
- โครงการมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมศักยภาพครอบครัวและ
ชุมชนให้มภี ูมคิ มุ้ กันและสามารถลดปั จจัยเสีย่ งต่อครอบครัว
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- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัย ด้าน
ครอบครัว เพื่อให้ชุมชนมีระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัย ด้านครอบครัว และ
เพือ่ ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยด้านครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการพัฒ นาการจัด ระบบสวัส ดิการด้านครอบครัวขัน้ พื้น ฐาน เพื่อให้
ครอบครัวได้รบั สวัสดิการด้านครอบครัวขัน้ พื้นฐานที่มปี ระสิทธิภาพอย่ าง
ทัวถึ
่ ง
- โครงการจัด ตัง้ และพัฒ นาศู น ย์บ ริก ารด้า นครอบครัว แบบเบ็ด เสร็จ เพื่อ
ยกระดับการให้บริการแก่ครอบครัวทีป่ ระสบปั ญหาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
คุณภาพ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างระบบกลไกบริ หารจัดการให้เกื้อหนุนความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ประกอบด้วย
- โครงการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านครอบครัว เพื่อให้ม ี
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินสมรรถนะบุคลากรที่ทางานด้านครอบครัว
และเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิง านด้านครอบครัวเป็ น บุคลากรที่มมี าตรฐาน
สมรรถนะเดียวกัน
- โครงการฝึ กอบรมบุคลากรด้านครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะ เพือ่
เพิ่ม ความรู้แ ละทักษะที่จาเป็ นต่อการพัฒ นาศักยภาพการปฏิบตั ิง านด้าน
ครอบครัวแก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านครอบครัว และเพื่อให้บุคลากรด้าน
ครอบครัวมีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะ
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด การองค์กรด้านครอบครัว เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านครอบครัว
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศด้านครอบครัวให้มปี ระสิทธิภาพ
- โครงการส่ง เสริม การวิจยั และพัฒ นา (Research and Development) ด้าน
ครอบครัว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้มอี งค์ความรูด้ า้ นครอบครัวเพื่อการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว
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- โครงการสร้ า งและพัฒ นานั ก วิ จ ัย เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ จ ัย ด้ า นครอบครัว ที่ม ี
ประสิทธิภาพ
- โครงการพัฒ นาการน าเสนอด้า นครอบครัว อย่ า งสร้า งสรรค์ แ ก่ ส่ือ เพื่อ
พัฒนาการนาเสนอด้านครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ แก่ส่อื วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
สิง่ พิมพ์ และอินเทอร์เน็ต
- โครงการสนับสนุ นให้มเี ครือข่ายเฝ้ าระวังสื่อทีเ่ ป็ นภัยต่อครอบครัว เพื่อเฝ้ า
ระวังสือ่ ทีเ่ ป็ นภัยต่อครอบครัวคุณภาพ
4) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพของเครื อ ข่ า ยทางสัง คมเพื่ อ พัฒ นา
ครอบครัว ประกอบด้วย
- โครงการส่ง เสริมให้องค์กรด้านครอบครัวมีการทางานอย่างเป็ น เครือข่ าย
เพือ่ ให้องค์กรด้านครอบครัวมีการทางานอย่างเป็ นเครือข่าย
- โครงการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นครอบครัวระหว่างเครือข่ายทาง
สังคม เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นครอบครัวระหว่างเครือข่ายทาง
สังคม เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาการปฏิบตั งิ านด้านครอบครัว
- โครงการฝึ กอบรมการบริหารจัดการองค์กรด้านครอบครัว เครือข่ายทาง
สัง คมด้า นครอบครัว เพื่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การองค์ ก ร
เครือข่ายทางสังคมด้านครอบครัว
- โครงการส่ ง เสริม การประสานงานและเชื่อ มโยงการปฏิบ ัติง านระหว่ า ง
เครือข่ายทางสังคมด้านครอบครัว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประสานงาน
ระหว่างหน่ วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านด้านครอบครัว และเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายมี
การประสานและเชื่อมโยงการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
จนมาถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
ยังคงมีเนื้อหาในส่วนของการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยแผนฯ ฉบับนี้ยดึ แนวคิดการพัฒนา
แบบบูรณาการเป็ นองค์รวมทีม่ ี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งเป็ นแนวคิดการพัฒนาสู่
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ความพอเพียงที่ปรับจากการมุ่งเน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิ จมาเป็ นการพัฒนาที่ยดึ “คน”
เป็ นตัวตัง้ ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ และความอยู่เย็นเป็ นสุขของประชาชนเป็ นหลัก
และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
และมุ่งสร้างภูมคิ มุ้ กันตัง้ แต่ระดับปั จเจก ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถจัดการความเสีย่ ง
และปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รบั ประโยชน์ จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรมคุณภาพ

สรุป ผลการวิ เ คราะห์ ก ารทบทวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานด้ า น
ครอบครัว
 โดยภาพรวม ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถาบัน ครอบครัวมา
อย่างยาวนานมาโดยตลอด ปรากฏในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านครอบครัวหลาย
ฉบับ และจากหลายหน่ วยงานทีร่ ว่ มกันผลักดัน
 มีการนาแนวคิดและหลักการพัฒนาสถานบันครอบครัวจากหลากหลายแหล่ง
ความรูท้ งั ้ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล เช่น UN UNICEF และจากความรู/้ ประสบการณ์
ของคณะทางานซึง่ ล้วนเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในงานด้านครอบครัว มาใช้ในการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านครอบครัวของประเทศไทย
 เป้ าหมายของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านครอบครัวของประเทศไทย
มีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องตามการพลวัตรของสังคม โดยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สถิติทางประชากรและสัง คม รวมถึง สถานการณ์ ซ่ึง เปลี่ย นแปลงตามยุคสมัย ที่ทวีความ
ซับซ้อนและปั ญหาด้านครอบครัวในประเทศ

ดัชนีและตัวชี้วัดที่ประเมินสถานการณ์ครอบครัวในประเทศไทย
การพัฒ นาดัช นี แ ละตัว ชี้ว ัด ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทย มีเ ป้ า หมายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือบอกถึงระดับการพัฒนานัน่ เอง เดิมการพัฒนาประเทศมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือ
การพัฒ นาด้า นเศรษฐกิจ ดัง นั น้ จึง ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมประชาชาติ ( Gross National
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Product: GNP) วัดการพัฒนา แต่ในสภาพความเป็ นจริงแล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จะมี
ผลควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมเสมอ การใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพียงตัว
เดีย วไม่ ส ามารถบอกถึง สภาพทางสัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงไปได้ ต่ อ มาของการพัฒ นามุ่ ง
พิจารณาทีป่ ระชากรเป้ าหมายของการพัฒนาว่า ควรมีคุณภาพชีวติ (Quality of Life) ทีด่ ขี น้ึ
หรืออีกแนวทางหนึ่ง จะใช้คาว่า ความเป็ นอยู่ทด่ี ี (Well Being) จึงเริม่ มีการแยกแยะประเด็น
ต่างๆทีแ่ สดงถึงคุณภาพชีวติ หรือความเป็ นอยู่ทด่ี ี ทาให้ตวั ชีว้ ดั ผลการพัฒนาเกิดขึน้ มากมาย
รวมถึง การพัฒ นาดัช นี แ ละตัว ชี้ว ัด แบบองค์ร วม (ส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2548) และมีความสนใจพัฒนาดัชนีและตัวชี้วดั สังคม ทีป่ ระเมิน
มิตหิ รือสถานการณ์ครอบครัว สาหรับใช้ประเมินผลการดาเนินงานของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ มีงานวิจยั ส่วนหนึ่งทีร่ องรับ
การพัฒนาตัวชี้วดั ด้านครอบครัว ที่จาเป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ครอบครัวไทย (สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2553) ในปี พ.ศ. 2530 มีการใช้
เครือ่ งชีว้ ดั ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ) 8 หมวด 32 ตัวชีว้ ดั เป็ นเครือ่ งมือวัดคุณภาพชีวติ ของ
คนไทย และในปี พ.ศ.2532 กรมการพัฒนาชุมชนได้รบั มอบหมายให้จดั เก็บข้อมูล จปฐ. เป็ น
ประจาทุกปี ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
เริม่ กาหนดมาตรการเสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นครอบครัว สนับสนุ นความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ให้เกิดความตระหนักต่อปั ญหาสัง คม การจัดการกับ
ปั ญหา การเปิ ดศูนย์ให้ความช่ วยเหลือด้านคาปรึกษาปั ญหาทางสังคม กฎหมาย การงาน
อาชีพ การให้ความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพกายและจิต ในปี พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงเครื่องชี้
วัดข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้จดั เก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็ น 9
หมวด 37 ตัว ชี้ว ัด และรัฐ บาลไทยได้ต อบสนองต่ อ มติท่ีป ระชุ ม สมัช ชาของคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2537 เป็ น “ปี ครอบครัวสากล” (1994
International Year of the Family)
พ.ศ. 2540 มีการปรับปรุงเครื่องชี้วดั จปฐ. เพื่อใช้จดั เก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็ น 8 หมวด 39 ตัวชี้วดั และในปี พ.ศ.2545-2546 เริม่ ต้นใช้
ดัชนีความอยู่ดมี สี ุข (ชีวติ ครอบครัวเป็ น 1 ใน 7 ด้านขององค์ประกอบความอยู่ดีมสี ุข โดย
ดัชนีดา้ นชีวติ ครอบครัว มี 2 องค์ประกอบย่อย และ 4 ตัวชี้วดั ) ต่อมาปี พ.ศ. 2555 มีการ
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ปรับปรุงเครื่องชี้วดั ข้อมูล จปฐ.เพื่อใช้จดั เก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) เป็ น 5 หมวด 30 ตัวชีว้ ดั ในปี พ.ศ. 2557 มีการพัฒนาดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
(ครอบครัวอบอุ่นเป็ น 1 ใน 6 ด้านขององค์ประกอบของปั จจัยพืน้ ฐานร่วมในการสร้างสุข โดย
ดัชนีดา้ นครอบครัวอบอุ่น อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง มี 3 องค์ประกอบย่อย และ 9 ตัวชีว้ ดั )
จะเห็น ได้ว่ าข้อมูล จปฐ. เป็ น ข้อมูลกลางของประเทศ ที่ม ีความส าคัญ อย่ า งยิ่ง
เนื่องจากเป็ นข้อมูลในระดับครัวเรือนทีแ่ สดงถึงสภาพความจาเป็ นของคนในครัวเรือนในด้าน
ต่างๆเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ทีไ่ ด้กาหนดมาตรฐานขัน้ ต่าเอาไว้ว่ า คนควรจะมีคุณภาพชีวติ ใน
เรือ่ งนัน้ ๆ อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพือ่ ให้มชี วี ติ ทีด่ แี ละสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยมีหน่ วยวัดเป็ นครัวเรือนแบบครอบครัว มีการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน
เก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกปี และมีการปรับตัวชี้วดั ให้สอดรับตามกรอบแผนพัฒนาฯ ทุกช่วงเวลา
5 ปี
นอกจากนั น้ สานั กงานสถิติแ ห่ง ชาติ มีการจัดทาการสามะโน/ส ารวจ โดยแบ่ ง
รายการสถิตอิ อกเป็ น 6 ด้าน คือ สถิตเิ ศรษฐกิจ สถิตปิ ระชากรและสังคม สถิตสิ งิ่ แวดล้อม
และพลังงาน สถิตอิ ุตสาหกรรมและก่อสร้าง สถิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิ ติ
การเกษตรและประมง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ นับเป็ นหน่ วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูล
และจัดทาสถิตทิ างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ ในรูปแบบที่
เป็ นมาตรฐานข้อมูลสถิตแิ ละคาบรรยายเกีย่ วกับข้อมูล (Meta data) แก่ผใู้ ช้ขอ้ มูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลทางประชากรและครัวเรือน และมีขอ้ มูลจากการทางานวิจยั ส่วนใหญ่ดาเนินการโดย
หน่ วยงานราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับครอบครัว โดยมีการ
พัฒ นาและจัด เก็บ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ตัว แปรด้า นครอบครัว ตามภารกิจ หรือ นโยบายของ
หน่ ว ยงานเป็ น ส าคัญ ซึ่ง หน่ ว ยการวัด มีค วามหลากหลายและตัว แปรด้า นครอบครัวจะ
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั หรือเป้ าหมาย
ของการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ ครอบครัว แม้ จ ะใช้ ค าว่ า “ตัว ชี้ ว ัด ” แต่
กระบวนการพัฒนาตัวชีว้ ดั นัน้ ยังเป็ นเพียงแบบจาลองคุณลักษณะทีน่ ่ าจะเป็ นมากกว่ า มีการ
ทดสอบทดลองนัยสาคัญทางสถิติ และมิได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพียงพอทีจ่ ะนา
ข้อมูลที่ไ ด้รบั มาพัฒ นาให้เป็ น ตัวชี้ว ัดที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เช่ น คุณลักษณะครอบครัว ที่พ ึง
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ปรารถนา 15 ตั ว ชี้ ว ั ด (สหประชาชาติ 1988) ครอบครั ว ผาสุ ก 20 ตั ว ชี้ ว ั ด (กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสัง คม 2538) ครอบครัว อบอุ่ น 6
คุณลักษณะ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2545) ครอบครัวตามเกณฑ์การ
ประกวดครอบครัวร่มเย็น (สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ 2545) ครอบครัวเข้ม แข็ง 14 ตัวชี้วดั (กรมสุข ภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข 2549) เกณฑ์ครอบครัวอบอุ่นตามคุณลักษณะครอบครัวแข็งแรง 12
คุณลักษณะ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2549) ครอบครัวตามเกณฑ์การประกวด
หมู่บา้ นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 23 ตัวชี้วดั (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2552) ในขณะทีม่ บี า้ งทีใ่ ช้กระบวนการทางสถิตใิ นการพัฒนาตัวชีว้ ดั เช่น ครอบครัวอยูด่ มี สี ุข
22 ตัวชี้วดั (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 2545)
มาตรฐานครอบครัว เข้ม แข็ง 57 ตัว ชี้ว ัด (ส านั ก งานกิจ การสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ 2549) เป็ นต้น
รายงานสถานการณ์ ครอบครัว ในช่วง 20 ปี ท่ผี ่านมา สะท้อนภาพตัวชี้วดั การ
เปลี่ย นแปลงครัวเรือนเชิง โครงสร้างและการเปลี่ย นแปลงครอบครัวเชิง สัง คม ส่วนดัช นี
ครอบครัวอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพัฒนา
รายงานผลการสารวจครัวเรือนและการอยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและ
ครัวเรือนในสังคมไทย สามารถแยกพิจารณาเรือ่ งของครอบครัวและครัวเรือน ออกเป็ นคนละ
ส่วน (ชาย โพธิสติ า และสุชาดา ทวีสทิ ธิ ์, 2552) สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงครอบครัว เน้น
เฉพาะด้านการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาดครอบครัว จากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาและข้ อมูล
เอกสารเท่าที่สามารถหาได้ คนไทยมีแนวโน้ มที่จะเริม่ ชีวติ ครอบครัว (แต่งงาน) เมื่ออายุ
สูงขึน้ และมีคนเลือกทีจ่ ะครองโสดมากขึน้ ขนาดครอบครัวเล็กลงมาก ขณะทีค่ วามสัมพันธ์
ระหว่างสามีและภรรยามีแนวโน้มทีจ่ ะไม่มนคงอั
ั่
นเนื่องจากการหย่าร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะที่
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงครัวเรือน เน้นมิตดิ า้ นโครงสร้างซึง่ กาหนดได้จากรูปแบบการอยู่
อาศัย โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ ในด้านการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน บทความนี้ตงั ้ คาถามว่า
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสังคมไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรม
มากขึน้ นัน้ ครัวเรือนไทยเปลีย่ นจากการเป็ นครัวเรือนขยายไปสู่การเป็ นครัวเรือนเดีย่ ว ดังที่
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มักจะเข้าใจกันทัวไปจริ
่
งหรือไม่ เมือ่ พิจารณาธรรมเนียมปฏิบตั เิ กีย่ วกับทีอ่ ยูห่ ลังการแต่งงาน
ของคนไทยทีแ่ พร่หลายมาตัง้ แต่อดีต ซึง่ ให้บตุ รทีแ่ ต่งงานแล้วคนหนึ่งอยูใ่ นครัวเรือนเดียวกัน
กับพ่อแม่ตลอดไป (เป็ นครัวเรือนขยาย) ส่วนบุตรที่เหลือแยกออกไปมีครัวเรือนของตน
ต่างหาก (เป็ นครัวเรือนเดีย่ ว) ผูเ้ ขียนตัง้ สมมติฐานว่า ครัวเรือนไทยในอดีต สมัยทีค่ นยังมีลกู
มากนัน้ ส่วนใหญ่น่าจะมีรปู แบบเป็ นครัวเรือนเดีย่ ว ต่อมาในช่วง 3-4 ทศวรรษมานี้คนมีลูก
น้อยลง ขณะทีธ่ รรมเนี ยมเกีย่ วกับทีอ่ ยู่หลังการแต่งงานทีม่ มี าแต่อดีตยังคงอยู่ ทาให้สดั ส่วน
ครัวเรือนเดีย่ วค่อยๆ ลดลง พร้อมกับสัดส่วนครัวเรือนขยายที่เพิม่ ขึ้น สุดท้าย บทความนี้
กล่าวถึงการเกิดขึ้นของครัวเรือนแบบอื่นๆ ที่ต่างไปจากจากครัวเรือนเดี่ยวและครัวเรือน
ขยายทัวไป
่ ทีน่ ่าสนใจและน่ าจะมีนัยเชิงนโยบาย คือ ครัวเรือนทีส่ มาชิกเป็ นผูส้ งู อายุและเด็ก
และครัวเรือนที่ม ีเฉพาะผู้สูง อายุอยู่กัน ตามลา พัง ครัวเรือนทัง้ สองประเภทนี้ ม ีแ นวโน้ ม
เพิม่ ขึน้
รายงานผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หนี้ครัวเรือนทีม่ าจาก
การปล่อยสินเชื่อของสถาบัน การเงินต่างๆ เร่งตัวขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556) โดย
ขยายตัวสูงกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้สดั ส่วนหนี้สนิ ภาคครัวเรือน
ต่อจีดพี เี ร่งขึน้ จากระดับ 63.3% เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็ น 77.5% ในไตรมาส 1/56 โดยเฉพาะ
ระหว่างปี 2554–ไตรมาส1/56 หนี้ภาคครัวเรือนขยายตัวมากถึง 17% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงก่อนหน้ า (ปี พ.ศ. 2547-2553) ที่ขยายตัว 13% ส่วนการให้สนิ เชื่อแก่ภาคครัวเรือน
พบว่า มาจากธนาคารพาณิชย์มากถึง 43% รองลงมาคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
30.9% และสถาบันการเงินอื่น เช่น สหกรณ์ ออมทรัพย์ บริษัทเงินทุ น โรงรับจานา เป็ นต้น
26.1% และเป็ นทีส่ งั เกตว่า ในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทให้สนิ เชื่อ
แก่ภาคครัวเรือนเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ขึน้ ของหนี้ภาคครัวเรือนทีม่ าจากการเข้าถึง
แหล่งทุนในระบบมากขึ้น แต่ภาพรวมของสภาพคล่องของครัวเรือนทีพ่ จิ ารณาจากสัดส่วน
สินทรัพย์ทางการเงินต่อหนี้สนิ ได้ปรับลดลงมาอยู่ท่ี 2.3 เท่า (ปี 2554-ไตรมาส 1/56) จาก
ช่วงก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2547-2553) อยูท่ ่ี 2.5 เท่า โดยสิง่ สาคัญทีต่ อ้ งใช้ประกอบการประเมิน
เสถียรภาพของภาคครัวเรือน คือ ความสมดุลด้านรายได้-รายจ่าย ระดับการออม ภาระใน
การชาระหนี้ และวินัยทางการเงินของภาคครัวเรือน ทัง้ นี้ เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการ
ชาระหนี้ของภาคครัวเรือนไทย โดยวัดจากรายจ่ายในการชาระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน พบว่า
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ระหว่างปี 2552–ไตรมาส 1/56 ครัวเรือนไทยมีภาระในการชาระหนี้ เพิม่ ขึ้นเป็ น 0.34 เท่า
เพิม่ ขึน้ จากระดับ 0.29 เท่าเมื่อปี พ.ศ. 2552 สะท้อนว่า หากครัวเรือนมีรายได้ต่อเดือน 100
บาท ต้องชาระหนี้ทงั ้ เงินต้นและดอกเบีย้ 34 บาท แม้สดั ส่วนสินเชื่อค้างชาระเกิน 1 เดือนต่อ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังอยู่ในระดับต่ า แต่หนี้ภาคครัวเรือนทีเ่ ร่งตัวขึ้น ทาให้ฐานะการเงิน
ของภาคครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึน้
รายงานผลการสารวจสถานการณ์ ความเข้มแข็งของครอบครัว ปั ญหาหนึ่งทีเ่ รื้อรัง
มานานและมีแนวโน้ มน่ าเป็ นห่วงมากขึ้น เรื่อยๆ คือ การใช้ “ความรุนแรง” เพื่อยุติปั ญหา
ภายใน “ครอบครัว” มูลเหตุเบื้องต้น พบว่า มีสาเหตุมาจากภาวะเมาสุราหรือ เสพยาเสพติด
ปั ญหาสุข ภาพกายหรือจิต ใจ และการนอกใจหรือหึง หวง (สานั กกิจการสตรีแ ละสถาบัน
ครอบครัว 2557) พบว่า ความเข้มแข็งของครอบครัวในภาพรวมทัง้ ประเทศยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โดยได้ระดับการประเมินอยู่ทร่ี อ้ ยละ 75.4 จากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งตัง้ ไว้อยู่ทร่ี ้อยละ
80 โดยทัง้ หมด 77 จังหวัด มีเพียง 13 จังหวัดหรือคิดเป็ น ร้อยละ 16 เท่านัน้ ที่มคี ่าความ
เข้มแข็งของครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนอีก 64 จังหวัด หรือร้อยละ 84 ไม่ผา่ นเกณฑ์
โดยจัง หวัดทีผ่ ่านเกณฑ์ครอบครัวเข้มแข็ง ประกอบด้วย แพร่ พิจติ ร เลย หนองบัวลาภู
บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชุมพร และตรัง เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบตัวชี้วดั แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ ด้านการพึง่ พาตนเอง ด้าน
ทุนทางสังคม และด้านการหลีกเลีย่ งภาวะเสีย่ ง พบว่ามีอยู่ 2 ด้านทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วดั เรื่องอัตราการจดทะเบียนสมรสและการจด
ทะเบียนหย่า รวมทัง้ ร้อยละของครอบครัวที่มคี วามอบอุ่น มีการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ
สนับสนุ นซึ่งกันและกัน แสดงซึ่งความรักและสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน และการเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล และด้านการหลีกเลีย่ งภาวะเสีย่ งทีต่ ้องได้รบั การดูแล จะเห็นได้ว่าสถานการณ์
ครอบครัวไทยกาลังตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งสูงและเผชิญกับปั ญหาครอบครัวในระยะยาว
รายงานผลการสารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัว จากการศึกษาสถานการณ์ สุข
ภาวะครอบครัวไทยปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2552 พบว่า พฤติกรรมครอบครัว
ตามกรอบแนวคิด หยุดทุกข์ สร้างสุข เพื่อครอบครัว นัน่ คือ หยุด 4 คือ อบายมุข หนี้ สนิ
ความรุนแรง การนอกใจ และสร้าง 4 คือ สือ่ สารดี มีเวลาร่วมกัน แบ่งปั นใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ
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ในเรื่องของอบายมุขนัน้ เป็ นปั จจัยหลักทีโ่ ยงไปถึงอีก 7 ปั จจัย กล่าวคือ หากครอบครัวใดมี
สมาชิกเข้าไปเกีย่ วข้องกับอบายมุข จะมีสภาพด้านอื่นไม่ดี แต่กย็ งั โชคดีทม่ี คี รอบครัวไทยอยู่
25% หรือประมาณ 4.5 ล้านครอบครัวไทยทีป่ ลอดอบายมุข ไม่มสี มาชิกในครอบครัวดื่มสุรา
เล่นการพนัน และเล่นหวยใต้ดนิ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลหรืองานวิจยั ก่อนหน้านี้พบว่า ใน
แต่ละปี เงินทีส่ ญ
ู เสียไปกับอบายมุขทัง้ 3 ด้าน คือ สุรา การพนัน และหวยใต้ดนิ จะสูงถึง 5.5
แสนล้า นบาทต่ อ ปี มีค รอบครัว จ านวน 16.2% ของครอบครัว ไทยทัง้ หมด ที่ม ีส มาชิก
เกี่ย วข้องกับ อบายมุข ทัง้ 3 ด้านนี้ ทาให้ม ีเงิน ที่สูญ เสีย ไป 2.2 แสนล้านบาทต่ อปี ส่วน
ครอบครัว ที่ม ีส มาชิก ดื่ม สุ ร าและเล่น หวยใต้ดิน มี 29.5% สูญ เงิน 2 แสนล้า นบาทต่ อปี
นอกจากนี้ยงั พบด้วยว่า ครอบครัวไทยจานวน 67% แทบไม่เคยประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
ร่วมกันในบ้าน ส่วน 58% แทบไม่เคยออกกาลังกายร่วมกัน และครอบครัวไทย 20% ไม่เคย
กล่าวคาขอโทษหรือขอบคุณให้แก่กนั ซึ่งเรื่องเหล่า นี้ เป็ นเรื่องกิจกรรมที่ครอบครัวควรมี
โอกาสทาร่วมกัน ในส่วนของอบายมุข ซึ่งภาพรวม ได้แก่ การพนัน การซื้อลอตเตอรี่ การเล่น
หวยใต้ดิน การดื่ม สุ ร า ในปี พ.ศ. 2553 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ส่ ว นเรื่อ งหนี้ สิน พบว่า
ครอบครัวมีรายได้ไม่พอเลีย้ งครอบครัว ไม่มเี งินออมเพิม่ ขึน้ แต่มหี นี้สนิ ลดลงประมาณ 10%
อาจเป็ นตัวชี้วดั หนึ่งถึงนโยบายแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลทีไ่ ด้ผลระดับหนึ่ง ขณะทีส่ งิ่ น่ าห่วง
คือเรื่องความรุนแรง ซึ่งสมาชิกครอบครัวมักทุบตีกนั ทะเลาะเบาะแว้งเป็ นประจา ปล่อย
ผูส้ ูงอายุตามลาพัง ลงโทษเด็กด้วยการตี มีสดั ส่วนเพิม่ ขึ้นเกือบเท่ าตัว และการนอกใจก็ม ี
สถานการณ์แย่ลง โดยสมาชิกในครอบครัวมีกกิ๊ เพิม่ เป็ นเท่าตัว โดยเฉพาะในเขตเมืองทีเ่ พิม่
มากกว่าชนบท สาหรับสถานการณ์ สุขภาวะครอบครัวไทยเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555 กับปี
พ.ศ. 2554 พบว่าร้อยละ 61.0 มีบคุ คลในครอบครัวดืม่ สุราเป็ นประจามากทีส่ ุด มีการเล่นการ
พนันมากขึ้น โดยปี พ.ศ. 2555 พบร้อยละ 40.1 ขณะทีป่ ี พ.ศ. 2554 พบเพียงร้อยละ 26.7
ส่วนสถานการณ์หนี้สนิ ครอบครัวทีม่ เี ด็กอายุต่ากว่า 22 ปี พบร้อยละ 56.2 และครอบครัวทีม่ ี
ผูส้ งู อายุ ร้อยละ 57.6 แนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2554 ทีพ่ บร้อยละ 72.6 และร้อยละ 77.4
ส่วนประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและมีการทาร้ายทุบตี ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีร้อยละ
30.8 ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2554 ทีพ่ บร้อยละ 13.8 จะเห็นได้ว่า ครอบครัวไทยอยู่ในภาวะเสีย่ ง
และเผชิญหน้ ากับปั ญหาครอบครัวทีอ่ าจเรื้อรังต่อเนื่ องได้ หากมิได้มมี าตรการฟื้ นฟูความ
อบอุ่นเข้มแข็งอย่างจริงจังเป็ นรูปธรรม
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั ผสานวิธี (Mixed-Methods Research) (Creswell &
Clark, 2007) หรือ exploratory sequential design แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาพัฒนาการชีวติ ครอบครัวไทย ความอยู่ดมี สี ุ ขตามวงจรชีวติ
ครอบครัวไทยและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง โดย วิ ธีการวิ จยั เชิ งคุณภาพ การ
เริม่ จากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ทาให้เกิดความ
เข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของความอยู่ดมี สี ุขตามวงจรชีวติ ในบริบท
ของครอบครัวไทย ผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงคุณภาพได้ขอ้ มูล ทีม่ ฉี าก
และเหตุการณ์ ประสบการณ์ ชีวติ ของผู้ถูกศึกษา (emic) มีหลากหลาย
ซับซ้อนตามบริบทสังคมวัฒนธรรม ผ่านทัศนะของคนนอก (etic) คือ
นักวิจยั ให้ได้แก่นและกรอบความคิดชี้นาการพัฒนาเครื่องมือทีจ่ ะใช้ใน
การศึกษาโดยระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การสารวจครอบครัวไทยแบบบูรณาการ โดย วิ ธีการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
น าข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพสู่ ก ารสร้ า งหรื อ พัฒ นาแบบวั ด เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) เพื่อ ระบุ อุ บ ัติ ก ารณ์ ข องปรากฏการณ์ ต าม
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการอยู่ดมี สี ขุ
ของครอบครัวไทย (Family well-being) ตามวงจรหรือพัฒนาการชีวติ
ครอบครัว
ระยะที่ 3 การศึกษาเจาะลึกประเด็น ครอบครัว ลักษณะเฉพาะ ใช้ วิ ธีก ารเชิ ง
คุณภาพ ส่วนนี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิง คุณภาพ (qualitative research) ทา
การตรวจสอบผลการวิจ ัย เชิง ปริม าณจากการตรวจสอบข้อ มูล จาก
เจ้าของประสบการณ์ (Member Checking) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลผลลัพธ์ทม่ี ี
ความน่ าเชื่อถือมากทีส่ ดุ (Munhull, 1993) โดยเจาะลึกประเด็นสาคัญใน
กรณีครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะและครอบครัวยากลาบาก
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ระเบียบวิธีวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาเชิงคุณภาพ ความอยู่ดีมีสุขกับวงจร
ชีวิตครอบครัวไทย
เป็ นการศึกษาความหมายของคุณลักษณะเฉพาะของความอยู่ดมี สี ุขกับวงจรชีวติ
ครอบครัว ไทย และเงื่อ นไขที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความอยู่ดีม ีสุ ข และพัฒ นาการตามวงจรชีวิต
ครอบครัวไทย ในอดีตและปั จจุบนั
โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยใน ระยะที่ 1 ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการรับรูค้ วามหมายและองค์ประกอบของ “ครอบครัวอยู่ดมี สี ุข” ของ
ครอบครัวไทย
2. เพือ่ ระบุคณ
ุ ลักษณะ ระยะเปลีย่ นผ่าน และบริบทของครอบครัวไทย
3. เพือ่ พัฒนาแบบสอบถาม “ครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ”
1.1 สถานที ่ (settings) พื้นทีจ่ งั หวัดต่างๆ ใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ สุ่ม
ภาคละ 2 จังหวัด รวม 8 จังหวัด จังหวัดละ 1 อาเภอ โดยสุ่มตามเศรษฐฐานะต่อไปนี้ (1)
กลุ่มอาเภอทีเ่ จริญ (โดยการจัดอันดับของกรมการปกครองให้เป็ นอาเภอชัน้ ที่ 1 และ 2 เป็ น
จานวน 4 อาเภอ และ (2) กลุ่มอาเภอทีล่ า้ หลังโดยการจัดอันดับของกรมการปกครองให้เป็ น
อาเภอชัน้ ที่ 3 และ 4 เป็ นจานวน 4 อาเภอ และเขตกรุงเทพมหานครฯ 1 เขต ซึ่งอาศัยใน
ชุมชนชนบท และในชุมชนเมือง
1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Informants) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion –FGD) ในการศึกษาครัง้ นี้ คอื สมาชิกในครอบครัวที่มคี ุณลักษณะร่วม
ทางเศรษฐกิจ ที่เ ป็ น ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศในพื้น ที่จ ัง หวัด ต่ า งๆ 4 ภาค และ
กรุง เทพมหานครฯ ซึ่ง สุ่ม ได้ ภาคละ 2 จัง หวัด โดยแบ่ง กลุ่ม ผู้ใ ห้ข้อ มูลแต่ ละจัง หวัด 2
จังหวัดๆ ละ 2 อาเภอ เป็ น 6 กลุ่มตามเพศและช่วงวัย เพื่อลดช่องว่างให้มคี วามแตกต่าง
ระหว่างบุคคลน้อยทีส่ ดุ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกระจายตามกลุม่ อายุและเพศ ดังนี้ ดังนี้ 1) เพศหญิง อายุ
ระหว่าง 18-30 ปี 2) เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี 3) เพศหญิง อายุระหว่าง 31-59 ปี
4) เพศชาย อายุระหว่าง 31-59 ปี 5) เพศหญิง อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป และ 6) เพศชาย อายุ 60 ปี
ขึน้ ไป
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- จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(4 ภาค x 2 จังหวัด x 2 อาเภอ x 10 คน) และ กรุงเทพฯ (2 ชุมชน x 10 คน)
= ราว 200-300 คน
- เกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติ
ทีก่ าหนด และเป็ นการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling)
โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าดังนี้
1. มีเชือ้ ชาติไทย
2. การได้ยนิ ปกติ
3. สามารถสือ่ สารภาษาไทยและให้ขอ้ มูลได้
4. รับทราบรายละเอียดของการวิจยั และยินยอมเข้าร่วมวิจยั
มีเกณฑ์ในการคัดออกดังนี้
1. เป็ นผู้ท่ไี ด้รบั ยาในการรักษาโรคทางจิตเวช หรือมีประวัติใช้สาร
เสพติดในปั จจุบนั หรือช่วงก่อนหน้ าทีก่ ารวิจยั 1 ปี หรือผูท้ อ่ี ยู่ใน
สภาพไม่สามารถรับรูห้ รือให้ขอ้ มูลได้
1.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
1.3.1 ผูว้ จิ ยั เป็ นเครื่องมือสาคัญ ในการเก็บข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพ รับผิดชอบ
นาทีมและกากับ ควบคุมคุณภาพข้อมูลโดยนักวิจยั ในโครงการ ทีมเก็บข้อมูลเป็ นผูช้ ่วยวิจยั
เป็ นผูค้ ุน้ เคยผูใ้ ห้ขอ้ มูลและพื้นที่ศกึ ษา ทีมนักวิจยั ผ่านการฝึ กอบรมมีประสบการณ์ ในการ
เก็บข้อมูลเป็ นอย่างดีและอยู่ภายใต้การให้คาแนะนาปรึกษาหารือ และตรวจสอบข้อมูลของ
นักวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญในการทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Lincoln, & Guba, 1985)
1.3.2 เครื่องมือในการวิจยั อื่นๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้เป็ นแนวทางในการได้ขอ้ มูลอย่าง
ครบถ้วน ประกอบด้วย
1.3.2.1 แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวก) ตัวอย่างแนว
คาถามเช่น
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1) ช่วยเล่าสถานะครอบครัวของท่านในขณะนี้ว่าต้องมีภาระ
ท าอะไรบ้ า ง ถ้ า มองย้ อ นกลั บ ไปในอดี ต ท่ า นคิ ด ว่ า
ครอบครัวท่าน ผ่านระยะสาคัญๆ ของการเปลี่ยนแปลง
ครอบครัว และท่านเรียกชื่อแต่ละระยะว่าอะไรบ้าง
2) ให้นึกถึงช่วงเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงครอบครัวในข้อ ท่านคิด
ว่าระยะไหนมีความอยู่ดมี สี ุขมากที่สุด น้ อยที่สุด เพราะ
อะไรจึงคิดเช่นนัน้
1.3.2.2 สมุ ด ส าหรับ จดบัน ทึ ก ภาคสนาม ใช้ จ ดสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ผู้ วิ จ ัย
สัง เกตเห็น รวมทัง้ บัน ทึก ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการสนทนาตาม
ธรรมชาติ การสนทนากลุม่
1.3.2.3 เครือ่ งบันทึกเสียง เป็ นเครือ่ งทีจ่ ดั เก็บข้อมูลแบบไฟล์ mp3
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารหลากหลายแบบในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อน

ความเป็ นจริงเชื่อถือได้ ได้แก่ การสังเกตและการบันทึกภาคสนาม การสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์เอกสาร และใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายแหล่งเช่น ข้อมูลจากเอกสาร เทปบันทึกเสียง
เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตรงกันของข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้เวลาทัง้ สิ้น 12 เดือน
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 แบ่งเป็ น 2 ช่วง 1) ก่อนเริม่ ดาเนินการ
วิจยั ใช้เวลา 2 เดือน ประกอบด้วย การเตรียมงาน ประสานงานพืน้ ที่ และการขอรับรองการ
ทาวิจยั ในมนุ ษย์ 2) การดาเนินการวิจยั ใช้เวลา 10 เดือน ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอีย ดของขัน้ ตอนและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังแสดงในภาคผนวก
1.4.1 การสนทนากลุ่ม เป็ นการเก็บข้อมูลที่เน้ นการพูดคุยแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น และประสบการณ์ ข องผู้ร่วมสนทนาในประเด็น ที่นั กวิจยั น าเสนอเข้ากลุ่ม (ศิริพ ร
จิรวัฒน์ กุล, 2552) ผูว้ จิ ยั ใช้การสนทนากลุ่มครอบครัวเป้ าหมายตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ เน้นให้ม ี
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ มุม มองที่ต่ างกัน จากข้อมูลที่ ไ ด้รบั ฟั ง
หลากหลาย ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั และหรือผูช้ ่วยวิจยั ที่มปี ระสบการณ์ ดาเนินการ

60

การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว

สนทนาโดยมีผชู้ ่วยอย่างน้อย 2 คนช่วยในการเก็บข้อมูล และเป็ นผูส้ งั เกตกระบวนการ และ
มีการบันทึกเทปหลังได้รบั การอนุ ญาตแล้ว
ซึ่งการสนทนากลุ่มเริม่ จากการแนะนาตัวของผู้วจิ ัย และให้ผเู้ ข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ได้แ นะน าตนเอง จากนั น้ ได้ทาการชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ข องการสนทนากลุ่ม และขอ
อนุ ญาตในการจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียง เซ็นให้การยินยอมในแบบฟอร์มใบยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจยั แล้วจึงเปิ ดประเด็นการสนทนาในบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง ใช้แนวคาถาม
เริม่ ต้น ตามกรอบแนวคิดชีน้ าการวิจยั ทีก่ ล่าวมาแล้ว โดยการเรียงลาดับคาถามจะยืดหยุ่นไม่
เรียงข้อตายตัว ใช้คาถามปลายเปิ ด และระมัดระวังไม่แสดงความรูส้ กึ ต่อประเด็นหรือหัวข้อ
สนทนา เพื่อให้ผรู้ ่วมสนทนาสามารถตอบได้หลากหลาย ด้วยการนัดหมายสมาชิกสนทนา
กลุม่ ครัง้ ละ 8-10 คน เฉลีย่ นานประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาทีถงึ 2 ชัวโมง
่
1.4.2 การบันทึกเสียง เป็ นวิธที ช่ี ่วยให้ผู้วจิ ยั สามารถทบทวนข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจยั สามารถน ามาเปิ ดฟั ง ได้บ่อยครัง้ ตามต้องการ ช่ วยให้ผู้วิ จ ัย
ทบทวนข้อมูลและเหตุการณ์ ต่ างๆ ที่นามายืนยันสภาพการณ์ ท่ผี ู้วจิ ยั อาจหลงลืมหรือ จด
บันทึกไม่ทนั ในระหว่างดาเนินการสังเกตและการสนทนากลุ่มผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงที่
มีการจัดเก็บ ก่อนบันทึกเสียงผูว้ จิ ยั ขออนุ ญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนเสมอ
1.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของความอยู่ดมี สี ุขกับวงจรชีวติ ครอบครัวไทยและ
ปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ผลลัพ ธ์ จ ากการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพได้ข้อ มู ล ที่ม ีฉ ากและเหตุ ก ารณ์
ประสบการณ์ ชวี ติ ของผูถ้ ูกศึกษา สรุปแก่นและกรอบความคิดชี้นาการพัฒนาเครื่องมือทีจ่ ะ
ศึกษาในระเบียบวิธวี ิจยั เชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) มีเป้ าหมาย
เพือ่ จัดระบบกลุม่ ก้อนของข้อมูล การแสดงความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของข้อมูล การตีความและ
หาข้อสรุป เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ อย่างลึกซึ้งในมุมมองของผูถ้ ูกศึกษาหรือคนใน (emic
view) ซึ่งมีประสบการณ์ หลากหลายซับซ้อนตามบริบทสังคมวัฒนธรรม ร่วมกับทัศนะของ
นักวิจยั ซึง่ เป็ นคนนอก (etic view) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเริม่ ดาเนินการระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล (Denzin, & Lincoln, 2000; สุภางค์ จันทวนิ ช ,
2543) ในขณะเก็บข้อมูลคณะผูว้ จิ ยั มีการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลไปพร้อม

61

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ

กัน การวิเคราะห์ข้อมูลจึง เป็ น กระบวนการที่ทาซ้ ากลับไปกลับมา ระหว่างการเก็บ การ
วิเคราะห์ และการตีความข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปตลอด ผูว้ จิ ยั ใช้หลักการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ขัน้ ตอน
คือ 1) การจัดระเบียบข้อมูล 2) การแสดงข้อมูล และ 3) การสรุปตีความ ตรวจสอบความถูก
ต้องของการวิจยั
1.5.1 การสรุป ตีความ และตรวจสอบความถูกต้องของการวิจยั
หลัง จากจัดกลุ่ม เนื้ อ หาแล้ว ผู้วิจยั สร้างข้อสรุป ถึง ที่ม าของข้อมูล ผู้วิจยั จะ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อสรุปทีไ่ ด้ 3 ลักษณะคือ
1.5.1.1 การตรวจสอบด้านข้อมูล (data triangulation) เพือ่ ตรวจสอบว่า
ข้อมูลทีไ่ ด้มาถูกต้องหรือไม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเวลา และสถานที่ทแ่ี ตกต่างกัน แล้ว
นาข้อค้นพบกลับไปตรวจสอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือกลุ่มครอบครัวเป้ าหมายเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.5.1.2 ตรวจสอบโดยการใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล หลายวิ ธี (method
triangulation)ได้แก่ การสังเกต การสนทนาตามธรรมชาติ ร่วมกับการสนทนากลุม่
1.5.1.3 การตรวจสอบกับคณะผู้วจิ ยั เองซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ และ
สอนเกี่ยวกับงานวิจยั เชิง คุณภาพรวมทัง้ ผู้ทรงคุณวุฒอิ ่นื ๆ ให้ช่วยสะท้อนคิด (debriefing)
ข้อความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั ว่ าการตีความของผูว้ จิ ยั หลังจากตรวจสอบข้อมูลกับผูใ้ ห้ข้อมูล
และการเก็บข้อมูลหลายวิธี เป็ นการตีความทีต่ รงตามมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือไม่

การพัฒนาเครือ่ งมือวิ จยั
หลังจากผูว้ จิ ยั สรุปแนวคิดพัฒนาการและปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับครอบครัวไทยในข้อ
1.5.1 จึง น าไปพัฒ นาเครื่องมือวิจยั ตามกระบวนการพัฒ นาเครื่องมือความอยู่ดีม ีสุขของ
ครอบครัวและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นครอบครัวศึกษาเพื่อ
ความถูกต้องเชิงเนื้อหาจานวน 5 ท่าน หลังจากนัน้ นาไปทดสอบในครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง
นาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) กลุ่มตัวอย่างจานวน 351 ครอบครัว
ในเขตกรุงเทพมหานครฯทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Mulit-stage Sampling) จานวน 2 เขต และสุม่ ตัวอย่างตามรายได้ อายุ และเพศ เครือ่ งมือที่
พัฒนาจากกระบวนการนี้ จะนามาใช้ในการสารวจครอบครัวในระยะที่ 2
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การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามมีทงั ้ หมด 75 คาถามหรือตัวแปร จัดเป็ นหมวด
9 ปั จจัย (factors) จานวนผูต้ อบแบบถาม 351 คน มีการตรวจสอบเรื่อง internal reliability
และ construct reliability ดังนี้
1. การตรวจสอบ internal reliability
1.1 พิจารณาค่า Correlation ระหว่างตัวแปรภายในแต่ละปั จจัย
ค่า correlation ระหว่างตัวแปรภายในปั จจัยจาก correlation matrix พบว่าตัว
แปรเกือ บทุ ก คู่ใ นแต่ ล ะปั จ จัย มีค่ า correlation coefficient ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ คือ ค่ า
correlation อยูร่ ะหว่าง 0.3 ถึง 0.77
1.2 พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับปั จจัย (corrected item-total
correlation)
พบว่ามีค่า corrected item-total correlation มากกว่า 0.3 ยกเว้น 4 ตัวแปรใน
2 ปั จจัย ปั จจัยแรกคือ ความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชน ปั จจัยทีส่ องคือ ปั จจัยการ
ดูแลสุขภาพ
1.3 พิจารณาค่า Cronbach’s alpha ของ 9 ปั จจัย 75 ตัวแปร
พบว่าแต่ละปั จจัยค่า Cronbach’s alpha ระหว่าง 0.703 ถึง 0.925 มี 2 ปั จจัย
ทีม่ คี ่าต่ ากว่า 0.7 คือ ปั จจัยความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชน มีค่า Cronbach’s
alpha จาก 0.631 เมื่อตัดตัวแปรเรื่องแหล่งอบายมุขในชุมชนและตัว แปรเรื่องการช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อมีปัญหาออกไป ทาให้ค่า Cronbach’s alpha เพิม่ ขึ้นเป็ น 0.736 ส่วนปั จจัยการ
ดูแลสุขภาพ มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.588 เมื่อตัดตัวแปรเรื่องการป้ องกันการติด
โรคและตัว แปรเรื่อ งความพึง พอใจในเพศสัม พัน ธ์ อ อกไป ท าให้ค่ า Cronbach’s alpha
เพิม่ ขึน้ เป็ น 0.73
สรุ ป ค่ า Cronbach’s alpha ของตัว แปรทัง้ หมด 75 ตัว แปร มี ค่ าเท่ ากับ
0.949
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2. การตรวจสอบ construct reliability
2.1 ใช้ Exploratory Factor Analysis เพื่อตรวจสอบการจัด กลุ่ม ของตัวแปรตาม
สภาพข้ อ มู ล ก าหนดให้ ใ ช้ 9 ปั จจัย โดย Extraction method ใช้ Principal component
analysis Rotation method ใ ช้ Vairmax with Kaiser Normalization พ บ ว่ า cumulative
percentage of rotation sums of squared loadings ของ 9 ปั จจัยทีแ่ ทนลักษณะของ 75 ตัว
แปรเท่ากับ 53.471% เมื่อตัดตัวแปรเรื่องแหล่งอบายมุขในชุมชน ตัวแปรเรื่อ งการช่วยเหลือ
ตนเอง ตัวแปรเรื่องการป้ องกัน การติดโรคและตัวแปรเรื่องความพึงพอใจในเพศสัม พัน ธ์
ออกไปแล้วค่า cumulative percentage of rotation sums of squared loadings เพิม่ ขึน้ เป็ น
55.664% การกระจายของตัวแปรในแต่ละปั จจัยเป็ นไปตามทีก่ ารจัดกลุม่ 9 กลุม่ ทีไ่ ด้กาหนด
ไว้
2.2 ใช้ Confirmatory Factor Analysis เพื่อการตรวจสอบยืนยันโครงสร้างของ 9
ปั จจัย พบว่ า ข้ อ มู ล มี จ านวนไม่ เ พี ย งพอส าหรับ 75 ตั ว แปรมี ผ ล fit index ดัง นี้ Chisquare=8556.34, df=2691, p-value <0.001, RMSEA=0.07891 เมื่อตัดตัวแปรออกไป 4
ตัว แปรเหลือ 71 ตัว แปร ได้ผ ล fit index ดัง นี้ Chi-square=7963.72, df=2405, p-value
<0.001, RMSEA=0.08126 ตัวแบบทัง้ สองยังไม่เหมาะกับข้อมูล และค่า RMSEA ยังสูงกว่า
มาตรฐาน ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากจานวนข้อมูล 351 คน ยังไม่มากเพียงพอกับจานวนตัวแปร
ทีม่ ถี งึ 75 ตัวแปร เมือ่ มีขอ้ มูลมากพอก็จะแสดงผลทีช่ ดั เจนกว่านี้
สรุปแล้วก่อนการวิเคราะห์คุณแบบสอบถามเรื่องครอบครัวมีสขุ มีจานวน 75 ตัวแปร
น ามาจัด เป็ นปั จ จัย ได้ 9 ปั จ จัย หลัง จากการวิเ ครื่อ งแบบสอบถามด้ว ยค่ า ความเที่ย ง
(reliability) แล้วพบว่า ควรตัดตัวแปรของคาถามเรื่องเครื่องมือ เรื่องแหล่งอบายมุขในชุมชน
การช่วยเหลือตนเองเมื่อมีปัญหา การป้ องกันการติดโรคและความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์
ออกไปแล้ว มีค วามแตกต่ า งกัน ชัด เจนในค่ า internal reliability แต่ เ มื่อ ดูเ รื่อ ง construct
reliability แล้วยังไม่มคี วามแตกต่างทีช่ ดั เจนเนื่องจากขนาดตัวอย่างน้อยไป ในการเก็บข้อมูล
ครัง้ นี้จะยังไม่มกี ารตัดตัวแปรดังกล่าวออกไป (รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงในภาคผนวก)
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ระเบียบวิธีวิจยั ระยะที่ 2 การสารวจครอบครัวไทยแบบบูรณาการ
การสารวจครอบครัวไทยแบบบูรณาการเป็ นการศึกษาเชิงปริมาณเป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยใน ระยะที่ 2 ดังนี้
1. ระบุระยะของวงจรชีวติ ครอบครัวไทย (Thai Family Life Cycle) การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดในครอบครัวในระยะต่างๆ
2. อธิบ ายปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การอยู่ ดีม ีสุ ข ของครอบครัว ไทย (Family wellbeing) ตามวงจรหรือพัฒนาการชีวติ ครอบครัว

ระเบียบวิ ธีวิจยั ระยะที่ 2
เป็ นเป็ นวิจยั เชิงสารวจ เป็ นการสารวจครอบครัวไทยแบบบูรณาการ โดย วิ ธีการ
วิ จ ัย เชิ งปริ ม าณ น าข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพสู่ ก ารสร้ า งหรื อ พั ฒ นาแบบวั ด เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) เพื่อระบุอุบตั กิ ารณ์ของปรากฏการณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวไทย (Family well-being)ตามวงจรหรือ
พัฒนาการชีวติ ครอบครัว รูปแบบวิจยั
2.1 สถานที ่ (settings) พื้น ที่จ ัง หวัด ต่ า งๆ ใน 4 ภาค ภาคละ 4 จัง หวัดและใน
กรุงเทพมหานครฯ
2.2 กลุม่ ตัวอย่าง (samples)
การคานวณขนาดตัวอย่าง
จากข้อมูลสัดส่วนจานวนครัวเรือนของแต่ ละประเภทในปี พ.ศ. 2556 (จาก
ตารางข้อมูลปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการเศรษฐกิจและสัง คม) มีเฉลี่ย ค่าสัดส่วนเท่ากับ
0.1668 (p0=0.1668) โดยมีข้อผิดพลาดประมาณร้อยละ 9.25 หรือคิดเป็ น สัดส่วนเท่ากับ
0.1514 (p1=0.1514) เมือ่ กาหนดให้การเก็บข้อมูลมีขอ้ ผิดพลาดร้อยละ 5(α=0.05) และกาลัง
การทดสอบ (power of the test) เท่ากับ ร้อยละ 90 (1-β=0.90) เมื่อนามาคานวณขนาด
ตัวอย่างในสูตรข้างล่างจะได้จานวนขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 5,972 ครัวเรือน เพื่อให้มคี วาม
เหมาะสมในการเก็บข้อมูลจึงกาหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้เท่ากับ 6,000 ครัวเรือน
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2

(Rosner, 2006: 250)

การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว 4 ภาค สุม่ อย่างเป็ นระบบจากระบบทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง ภาคละ
4 จังหวัด จังหวัดละ 2 อาเภอได้รวม 32 อาเภอ และในกรุงเทพมหานครฯ 1 เขต อาเภอหรือ
เขตละ 2 อาเภอ อาเภอละ 2 ตาบล ตาบลละ 1 หมู่บา้ นหรือชุมชน รวม 90 ครอบครัวต่อ
หมูบ่ า้ นหรือชุมชน
การสุม่ ตัวอย่างใช้วธิ ี Multistage- Random Sampling
ขัน้ ที่ 1 แบ่ ง พื้น ที่ต ามเขตภู ม ิศ าสตร์ เ ป็ น 4 ภาค ภาคละ 4 จัง หวัด และ
กรุงเทพมหานครฯ แบ่งจังหวัดกระจายตามรายได้ครอบครัวสูงต่ า โดยการแบบสอบถาม

พื้น ที่จ งั หวัดต่อไปนี้ เชีย งใหม่ ลาปาง พิษณุ โ ลก นครสวรรค์ หนองคาย อุ ดรธานี
ยโสธร สุรนิ ทร์ กาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี นครปฐม ชลบุร ี ยะลา สุราษฎร์ธานี สงขลา
พัทลุง และกรุงเทพมหานครฯ รวม 17 จังหวัด กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างตามขนาด
สัดส่วนประชากรของพืน้ ทีน่ ัน้ นัน้
ขัน้ ที่ 2 สุ่มตัวอย่างอาเภอ จังหวัดละ 2 อาเภอ ได้ 32 อาเภอ และกรุงเทพมหานครฯ 1 เขตโดยใช้วธิ สี ุ่มแบบ Cluster Random Sampling ซึ่งแบ่งอาเภอออกเป็ น 2
กลุม่ คือ
(1) กลุม่ อาเภอทีเ่ จริญ (โดยการจัดอันดับของกรมการปกครองให้เป็ น อาเภอ
ชัน้ ที่ 1 และ 2)
(2) กลุ่ ม อ าเภอที่ล้า หลัง (โดยการจัด อัน ดับ ของกรมการปกครองให้เ ป็ น
อาเภอชัน้ ที่ 3 และ 4)
ขัน้ ที่ 3 สุ่มตาบลโดยการจัดทาบัญชีรายชื่อตาบลและทาการสุ่มตัวอย่างตาบล
แบบง่ายกลุม่ ละ 1 ตาบลรวมเป็ น 2 ตาบล
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ขัน้ ที่ 4 สุ่มหมู่บา้ นโดยการจัดทาบัญชีรายชื่อหมู่บา้ นและทาการสุ่มตัวอย่าง
หมูบ่ า้ นแบบง่ายกาหนดตาบลละ 1 หมูบ่ า้ นรวมเป็ น 64 หมูบ่ า้ นและ 2 เขต (กทม.) หลังจาก
นัน้ สุ่มครัวเรือนโดยวิธกี ารสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จาแนกตาม
เลขทีบ่ า้ น เดินสารวจเว้นจานวนตามสัดส่วนทีก่ าหนด รวมทัง้ สิน้ ราว 6,158 คน รายละเอียด
พืน้ ทีแ่ ละข้อมูลการเก็บข้อมูล ดังแสดงในภาคผนวก
โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าดังนี้
1. มีเชือ้ ชาติไทย
2. การได้ยนิ ปกติ
3. สามารถสือ่ สารภาษาไทยและให้ขอ้ มูลได้
4. รับทราบรายละเอียดของการวิจยั และยินยอมเข้าร่วมวิจยั
2.3 เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาปริม าณโดยมีเ ครื่อ งมือ เก็บ รวบรวมข้อ มูล ใช้
แบบสอบถามได้สร้างขึ้นตามข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่มในช่วงระยะที่ 1 และจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
เครือ่ งมือในการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้
ตน เป็ นต้น
ตอนที่ 2 เป็ นการสอบถามเกีย่ วกับโครงสร้าง ระยะพัฒนาการครอบครัว
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความอยู่ดมี สี ขุ ของครอบครัว 9 ด้าน จาแนกตาม
พืน้ ทีแ่ ละโดยรวม
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความอยู่ดมี สี ขุ ของครอบครัว
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างมกราคมถึงธัน วาคม
พ.ศ. 2560 ผู้วจิ ยั ได้ทาการติดต่อกับผู้ประสานงานและผู้ช่วยวิจยั ในพื้นที่ท่รี ู้จกั และอบรม
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ชีแ้ จงมีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการวิจยั ให้แจกแบบสอบถามร่วมกับนักวิจยั ตามบ้าน
ต่างๆ ทีส่ ุ่มตัวอย่างได้ เมื่อได้รบั กลับคืนผูป้ ระสานงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งคืนให้
นั กวิจยั และสามารถเก็บข้อ มูลซ่ อมอีก ครัง้ หนึ่ ง ในกรณีแ บบสอบถามมีข้อ ผิดพลาด ไม่
สามารถนามาใช้วเิ คราะห์ได้
2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ ดังนี้
2.5.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายข้อมูล เชิง
พรรณนา
2.5.2 ค่าเฉลี่ย หรือมัช ฌิม เลขคณิต (Average or Mean) และค่าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นค่าทีบ่ อกน้ าหนักกลาง/การกระจายน้ าหนักของคาตอบ
ทัง้ หมด
2.5.3 ค่า t–test และค่า F–test (One-way ANOVA) ใช้วเิ คราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มข้อมูลและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวและปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกครอบครัว
2.5.4 ค่า F, R2, Adjusted R2 (Multiple Regression) โดยวิเคราะห์ปัจจัย ที่
มีอทิ ธิพลของปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องต่อความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวและปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกครอบครัว
ระยะที่ 3 การศึกษาครอบครัวลักษณะพิ เศษ
ระยะนี้เป็ นศึกษาเชิงคุณภาพครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับลักษณะ บริบท และความต้องการเฉพาะของครอบครัวทีค่ ดั สรร
มีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพือ่
1. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัวที่มลี กั ษณะพิเศษ และ
บริบททีเ่ กีย่ วข้อง
2. อธิบ ายลัก ษณะครอบครัว หรือ ที่ม ีล ัก ษณะเฉพาะ ที่ม ีล ัก ษณะพิเ ศษ เช่ น
ครอบครัวผูช้ ราและเด็ก ครอบครัวแม่วยั รุน่ ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว เป็ นต้น
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ระเบียบวิธีวิจัย ระยะที่ 3 การศึกษาเชิงคุณภาพ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับ
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ ข้อมูลลักษณะ บริบท
และความต้องการเฉพาะของครอบครัวทีค่ ดั สรร
3.1 สถานที ่ (settings) พืน้ ทีจ่ งั หวัดต่างๆ ใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ (จาก
พืน้ ทีศ่ กึ ษาในการสารวจ ระยะที่ 2)
3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Informants) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth interview) ในการศึกษาครัง้ นี้คอื สมาชิกในครอบครัวทีม่ คี ุณลักษณะเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ 4 ภาค และกรุงเทพมหานครฯ (จากพื้นทีศ่ กึ ษาในการสารวจ ระยะที่ 2) เช่น
ครอบครัวผูช้ ราและเด็ก ครอบครัวแม่วยั รุ่น ครอบครัวรักเพศเดียวกัน ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ ว
เป็ นต้น ประเภทละอย่างน้อย 8 ครอบครัว รวมราว 100 ครอบครัว
เกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัตทิ ่ี
กาหนด ได้แก่
- ครอบครัวผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
- ครอบครัวผูช้ ราอยูค่ นเดียว
- ครอบครัวแม่วยั รุน่
- ครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลาน
- ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
- ครอบครัวผูพ้ กิ าร/ติดเตียง
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุ ณภาพ ประกอบด้วยแนวคาถามในการสนทนา
กลุม่ (ภาคผนวก ข.)
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก การด าเนิ น การวิจ ัย ใช้ เ วลา 4 เดือ น ระหว่ า งเดือ น
มกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยขัน้ ตอนการสร้างสัมพันธภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดของข้อมูลพืน้ ทีก่ ารเก็บข้อมูลดังแสดงใน
ภาคผนวก
ขัน้ ตอนและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั คัดเลือกครอบครัวตามลักษณะ
เฉพาะที่กาหนด จากการสารวจในระยะที่ 2 แล้วจึงขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ เชิงลึกประมาณ 60-120 นาที บันทึกเสียงการสัมภาษณ์
เพือ่ นามาถอดเทปภายหลัง
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์คุณ ลักษณะเฉพาะของความอยู่ดีม ีสุข กับวงจรชีวิต ครอบครัว ที่ม ี
ลักษณะเฉพาะ และปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงคุณภาพได้ขอ้ มูลทีม่ ฉี ากและ
เหตุการณ์ ประสบการณ์ ชีวติ ในครอบครัวแต่ละประเภทหลังจากจั ดกลุ่มเนื้อหาแล้ว ผู้วจิ ยั
สร้างข้อสรุปถึงทีม่ าของข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อสรุปทีไ่ ด้ 3 ลักษณะ
คล้ายกับระยะที่ 2 คือ
3.5.1 การตรวจสอบด้านข้อมูล (data triangulation)
3.5.2 ตรวจสอบโดยการใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลหลายวิธี (method triangulation)
ได้แก่ การสัง เกต การสนทนาตามธรรมชาติ และข้อมูลข้อเจ้าหน้ าที่
สาธารณสุขในพืน้ ที่
3.5.3 การตรวจสอบกับ คณะผู้วิจ ัย เองซึ่ ง ถือ ว่ า มีป ระสบการณ์ และสอน
เกี่ย วกับ งานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ให้ช่ ว ยสะท้อ นคิด เพื่อ สรุ ป ข้อ ค้น พบ
เกีย่ วกับครอบครัวลักษณะพิเศษต่างๆ
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บทที่ 4

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาระยะที่ 1 (สัมภาษณ์กลุ่ม 310 ราย)
ข้อมูลทัวไป
่ ของกลุม่ ตัวอย่างทีส่ มั ภาษณ์กลุม่ 310 ราย เป็ นกลุม่ คนโสด 8 ราย จึง
เหลือกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ระยะวงจรชีวติ ครอบครัวหลังแต่งงานและความอยู่ด ี
มีสุขครอบครัว จานวน 302 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากภาคเหนือ 64 ราย ภาคกลาง
70 ราย ภาคอีสาน 68 ราย ภาคใต้ 72 ราย และกรุงเทพมหานครฯ 35 ราย
อายุเฉลีย่ กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 48 ปี อายุค่สู มรส/คู่ 46.96 ปี แบ่งเป็ นเพศชาย 153
คน และเพศหญิง 157 คน เป็ นผูม้ อี าชีพเกษตรกร/ประมงเป็ นส่วนมากร้อยละ 30 รองลงมา
คือ อาชีพรับจ้างร้อยละ 27.6 ค้าขายร้อยละ 10.3 งานบ้านร้อยละ 10.3 ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ
10.3 รับราชการร้อยละ 7.7 และอื่นๆ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่าเป็ นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 54.8 รองลงมาคือมัธยมศึกษาร้อยละ 19.7 อนุ ปริญญาร้อยละ 9.0 และระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าร้อยละ 10 รายได้ครอบครัวเฉลีย่ 15,634 บาท/ปี สาหรับการมีแต่งงาน
หรือมีค่พู บว่าอายุเฉลีย่ เมื่อแต่งงานครัง้ แรก คือ 23.94 ปี แต่งงานครัง้ ที่สองอายุ 31 ปี อายุ
เฉลี่ยเมื่อหย่าคือ 28.8 ปี อายุเฉลี่ยเมื่อแยกกัน 37.7 ปี อายุเฉลี่ยเมื่อเป็ นหม้าย 47.1 ปี
ส่วนใหญ่มคี ่คู นเดียวร้อยละ 84.5 และมีมากกว่า 1 คน พบมากสุดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และภาคใต้ (พบร้อยละ 22.9 และ 14.1 ตามลาดับ) เป็ นครอบครัวมีลกู ติดมาจากครอบครัว
เดิมร้อยละ 10.7 และครอบครัวทีผ่ สู้ งู อายุเลีย้ งหลานพบมากสุดในกรุงเทพมหานครและภาค
อีสาน สาหรับภาคใต้ไม่พบการเลี้ยงหลานในครอบครัว รายละเอียดในตารางที่ 1.1-1.6
แผนภูมทิ ่ี 1.1-1.7
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ภาคเหนื อ

เพศ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

กทม.

รวม

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

หญิง

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

ตารางที่ 1.1 จานวนและร้อยละกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศและพืน้ ที่ (N=310)
ภาคเหนื อ

อาชีพ

ภาคกลาง

อีสาน

ภาคใต้

กทม.

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

เกษตร / ประมง

9

14.1

15

21.4

35

50.7

28

38.9

0

0.0

87

30.0

ค้าขาย

11

17.2

9

12.9

2

2.9

3

4.2

7

20.0

32

10.3

งานบ้าน

9

14.1

7

10.0

7

10.1

5

6.9

4

11.4

32

10.3

ธุรกิจส่วนตัว

7

10.8

4

5.7

2

2.9

10

13.9

9

25.7

32

10.3

นักการเมือง

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

1.4

0

0.0

1

0.5

นักเรียน นักศึกษา

2

3.1

0

0.0

1

1.4

0

0.0

0

0.0

3

1.0

รับจ้าง

17

26.6

28

40.0

18

26.2

19

26.4

10

28.6

92

27.6

รับราชการ

6

9.4

7

10.0

2

2.9

6

8.3

3

8.6

24

7.7

ไม่ได้ทางาน

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

ตารางที่ 1.2 จานวนและร้อยละกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพและพืน้ ที่ (N=310)
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รายได้ครอบครัว/ปี
ภาคเหนื อ
(บาท)

ภาค
กลาง

ภาค
อีสาน

ภาคใต้

กทม.

ทุกภาค

จานวน

55

67

65

71

33

291

ค่าต่าสุด

500

500

500

2500

4500

500

ค่าสูงสุด

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

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

12,793.12 12,224.14

9,210.47 18,129.83 20,874.19 15,042.02

ตารางที่ 1.3 จานวนและร้อยละกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้ครอบครัว/ปี และพืน้ ที่ (N=310)

การศึกษา

ภาคเหนื อ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

กทม.

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1.ไม่ได้เรียน

0

0.0

0

0.0

1

1.4

1

1.4

1

2.9

89

28.7

2.ชัน้ ประถม

29

45.3

38

54.3

31

44.9

26

36.1

11

31.4

81

26.1

3.ชัน้ มัธยม

27

42.2

21

30.0

30

43.5

31

43.1

16

45.7

61

19.7

4.อนุปริญญา

2

3.1

3

4.3

2

2.9

4

5.6

2

5.7

28

9.0

5.ปริญญาตรี

5

7.8

8

11.4

5

7.2

9

12.5

5

14.3

24

7.7

6.สูงกว่า
ปริญญาตรี

1

1.6

0

0.0

0

0.0

1

1.4

0

0.0

7

2.3

64

100.0

70

100.0

69

100.0

72

100.0

35

รวม

100.0 310 100.0

ตารางที่ 1.4 จานวนและร้อยละกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาและพืน้ ที่ (N=310)
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อายุ แต่งงานครัง้ แรก

ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค

จานวน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อายุ แต่งงานครัง้ ที่ 2

11
9
9
42
15
86
15
17
16
16
17
15
52
27
35
37
32
52
25.45
20.67
22.56
24.67 23.60 23.94
10.23
3.74
6.15
6.16 4.82
6.42
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค

จานวน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อายุ อยู่กินกับคนที่ 1

2
1
2
2
2
9
19
36
22
32
28
19
36
36
29
38
40
40
27.00
36.00
25.50
35.00 34.00 31.00
11.31
0.00
4.95
4.24 8.48
7.16
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค

จานวน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อายุ อยู่กินกับคนที่ 2

49
66
58
30
20
223
9
15
16
15
14
9
37
38
40
32
35
40
22.12
21.29
22.55
21.53 21.75 21.87
5.18
3.85
4.26
4.69 6.02
4.58
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กทม. ทุกภาค

จานวน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

5
22
40
29.20
7.01

3
22
58
38.67
18.15

0
0
0
0.00
0.00

6
4
21
32
59
45
39.00 36.50
16.16 6.14

18
21
59
35.67
12.32

ตารางที่ 1.5 จานวนและร้อยละกลุม่ ตัวอย่างจาแนกอายุเมือ่ แต่งงาน/อยูก่ นิ และพืน้ ที่ (N=310)
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33.23

35
28.52

30

33.15

30.18

24.41

25
20

อายุเมือ่ มีบุตร

15
10
5
0

มีคนที่ 1

มีคนที่ 2

มีคนที่ 3

มีคนที่ 4

มีคนที่ 5

แผนภูมิที่ 1.1 อายุเฉลีย่ เมือ่ มีบุตร คนที่ 1 ถึง 5 (N=310)

26.5

26

เหนือ, 26.2
อีสาน, 25.74

25.5

ใต้, 24.85

25
24.5
24

เหนือ
รวม, 25.07

กลาง, 24.16

กลาง
อีสาน

กทม., 23.94

ใต้
กทม.

23.5

รวม

23
22.5

อายุเมือ่ แยกครอบครัว

แผนภูมิที่ 1.2 อายุเฉลีย่ เมือ่ แยกครอบครัวจากบิดามารดา (ปี ) (N=310)
(แบ่งเป็ นภาคเหนือ 41 ราย, ภาคกลาง 45 ราย, ภาคอีสาน 39 ราย, ภาคใต้ 61 ราย, กทม. 16 ราย)
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100
85.9

90
80

91.4 89.9
77.1
74.6

84.5

70
60
50
40
22.9

30
20
10

14.1

11.3
0 0 0

0 2.6

14.1
9.6 10.1

12.9

เหนือ
กลาง
อีสาน
ใต้
กทม.
รวม

0

ไม่มี

มี 1 คน

มีมากกว่า 1 คน

แผนภูมิที่ 1.3 ร้อยละของการมีค/ู่ แฟน จาแนกตามพืน้ ที่ (N=310)
อายุเมือ่ หย่า

ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

กทม.

ทุกภาค

ค่าเฉลีย่

30.38

30.67

24.00

27.38

30.50

28.83

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

10.39

6.11

7.07

6.63

20.51

8.81

อายุเมือ่ แยก

ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

กทม.

ทุกภาค

ค่าเฉลีย่

33.40

39.00

46.71

0.00

32.43

37.70

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

13.97

12.29

15.00

0.00

8.16

13.22

อายุเมือ่ หม้าย

ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

กทม.

ทุกภาค

ค่าเฉลีย่

34.00

61.00

53.89

45.63

37.83

47.07

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

21.21

11.36

11.23

12.79

11.56

14.98

ตารางที่ 1.6 อายุเฉลีย่ เมือ่ หย่า/เลิกกัน/หม้าย จาแนกตามภาค (N=310)
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70
60

50
40

49.78
46.8149.14
44.94

47.74

55.67
54.15
53.5
51.94
47.8950.25

61.33
57.5

56.71

55

เหนือ

40

กลาง

30

อีสาน

20

ใต้

10
0

0

0

กทม.
รวม

อายุกลุ่มตัวอย่าง เมือ่ ลูกคนที่ 1 อายุกลุ่มตัวอย่าง เมือ่ ลูกคนที่ 2 อายุกลุ่มตัวอย่าง เมือ่ ลูกคนที่ 3
แยกครอบครัว (n=85)
แยกครอบครัว (n=31)
แยกครอบครัว (n=14)

แผนภูมิที่ 1.4 ร้อยละอายุกลุม่ ตัวอย่าง(ปี ) เมือ่ ลูกแยกครอบครัวจาแนกตามภาค (N=302)

ประเภทของครอบครัว ข้อมูลเบือ้ งต้นแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมาจากครอบครัวเดีย่ ว
ที่ม ีส มาชิก พ่อ แม่แ ละลูก มากที่สุ ด ร้อ ยละ 34 รองลงมาคือ ครอบครัว ขยาย ร้อ ยละ 28
ครอบครัวเดี่ย วไม่ม ีบุต ร ร้อยละ 9 นอกจากนั น้ เป็ น ครอบครัวลักษณะอื่น ๆ ดัง แสดงใน
แผนภูมทิ ่ี 1.5 เมื่อวิเคราะห์สมาชิกสูงอายุในครอบครัวเดี่ยว พบว่ามีผู้สูงอายุอยู่กนั 2 คน
จานวน 27 ราย และอยูค่ นเดียว จานวน 11 ราย
ลัก ษณะเครือ ญาติ พบว่า ครอบครัว ขยายมีส มาชิก จากเครือ ญาติข องฝ่ ายหญิง
มากกว่าญาติฝ่ายชาย เป็ นสมาชิกที่เป็ นแม่หรือพ่อของฝ่ ายหญิง ร้อยละ 12.3 และ 10.9
ตามลาดับ และเป็ นแม่หรือพ่อของฝ่ ายชาย ร้อยละ11.6 และ 8.3 ตามลาดับ ดังแสดงใน
แผนภูมทิ ่ี 1.6
เมื่อ พิจ ารณาจานวนรุ ่น ในครอบครัว พบว่า จานวนรุ่ น ในครอบครัว มีแ นวโน้น
เปลีย่ นแปลงตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นรูป U - Shape เช่น ในครอบครัวใหม่อายุน้อย
มักยังอยูใ่ นครอบครัวเดิมหรือขยาย มีคา่ เฉลีย่ จานวน 2.8 รุน่ และจานวนรุน่ จะลดลงเมือ่ กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าสู่วยั กลางคน อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลีย่ 2.07 รุ่น และพบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผู้สูงอายุเข้าสูงวัยพึง่ พา ค่าเฉลี่ยจานวนรุ่นเพิม่ ขึ้น ค่าเฉลี่ย 2.24 รุ่น เป็ นต้น ดังแสดงใน
แผนภูมทิ ่ี 1.7
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แผนภูมิที่ 1.5 ร้อยละชนิดครอบครัว (N=310)

14
12
10
8

12.3

11.6

10.9
8.3
7

6.3
4.8

6
4
2

3.3

ฝ่ ายภรรยา
ฝ่ ายสามี

1 1.3

0

แผนภูมิที่ 1.6 ร้อยละของสมาชิกในครอบครัวขยายจาแนกตามลักษณะเครือญาติฝ่ายสามีและ
ฝ่ ายภรรยา (N=310)
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แผนภูมิที่ 1.7 จานวนของรุน่ (generation) จาแนกตามอายุของกลุม่ ตัวอย่าง (N=310)

เศรษฐกิ จครอบครัว
รายได้ครอบครัวมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงเช่นกัน โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุวยั
กลางคน 41–50 เป็ นกลุม่ ทีม่ รี ายได้สงู สุดเมือ่ เทียบกับกลุม่ อายุอ่นื ๆ
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แผนภูมิที่ 1.8 รายได้เฉลีย่ ครอบครัวจาแนกตามอายุของกลุม่ ตัวอย่าง (N=310)

79

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อ หา (content analysis)
จากการบันทึกเสียง ถอดเทปเสียงการสนทนากลุม่ แบบคาต่อคา สะท้อนความหมายและการ
รับรูข้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลในฐานะตัวแทนครอบครัว นาข้อมูลมาวิเคราะห์แก่นความคิด จัดทารหัส
คา และจัดกลุ่มความหมาย วิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้ อหาในกลุ่มผู้วจิ ยั ตรวจสอบสามเส้ า
รวมทัง้ พิจารณาความหลากหลายของคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การอิม่ ตัวของข้อมูล ตาม
หลักการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของลินคอร์นและกูน่า (Lincoln & Guba อ้างถึงใน ดารุณี
จงอุดมการณ์ และคณะ, 2560) และสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัยสาหรับแบบประเมินครอบครัวอยู่ดี
มีสุขทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ส่วนข้อมูลระยะที่ 2 เป็ นการคานวณค่าสถิตขิ องข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานาร่อง
เช่นการคานวณค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าคะแนนเฉลีย่ รายด้านและโดยรวม ค่าสัมประสิทธ์
แอลฟ่ าของครอนบาค และการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถาม

ข้อมูลทัวไปและบริ
่
บท ระยะที่ 1
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ซึ่ง เป็ นตัว แทนครอบครัว จ านวน 310 คน ประกอบด้ว ยผู้อ าศัย ใน
ภาคเหนือร้อยละ 20.8 ภาคกลางร้อยละ 22.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 22.3 ภาคใต้
ร้อยละ 23.2 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 11.3 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 50.6 มีอายุ
เฉลีย่ 46.8 โดยมีอายุต่ าสุด 15 ปี และสูงสุด 82 ปี มีรายได้เฉลีย่ ครอบครัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ภาคเหนื อ 13,372.7 บาท ภาคกลาง 15,674.6 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 10,672.5
บาท ภาคใต้ 18,066.0 บาท และกรุงเทพมหานคร 23,860.6 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร/ประมงร้อยละ 35.0 รองลงมาเป็ นอาชีพรับจ้างร้อยละ 18.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาร้อยละ 31.0 และชัน้ มัธยมศึกษาร้อยละ 30.0
ภาพจากการสังเกตความอยู่ดสี ุขของครอบครัวในแต่ละพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษา พบว่า สภาพ
วิถชี วี ติ ของครอบครัวในภาคเหนือและภาคอีสานมีความคล้ายคลึงกันทีส่ มาชิกครอบครัววัย
หนุ่ มสาวต้องออกไปทางานต่างถิ่นเพื่อจุนเจื อครอบครัว คล้ายกับการไปหาประสบการณ์
เรียนรูโ้ ลกกว้างเป็ นปริญญาชีวติ แล้วย้ายกลับมาอยูบ่ า้ นเมื่อต้องกลับมารับผิดชอบดูแลลูกที่
เติบโตหรือสมาชิกผูส้ ูงอายุในครอบครัว เป็ นพื้นทีท่ ใ่ี ห้ความสาคัญแก่ผอู้ าวุโสและการอุทศิ
ตนเพื่อครอบครัวอยู่ดมี สี ุขแม้บางครัง้ มีความขัดสนก็ตาม ส่วนวิถชี วี ติ ครอบครัวภาคกลาง
ส่วนใหญ่มอี าชีพ รับจ้าง ค้าขาย และครอบครัวชาวสวน มีทงั ้ ครอบครัวเดี่ยวและขยาย ผู้
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อาวุโสทีเ่ ป็ นหัวหน้าครอบครัว ห่วงใยหลาน เพราะมีอาชีพทีข่ าดหลักประกันด้านความมันคง
่
ทาให้ข าดความอยู่ดีม ีสุข สาหรับผลจากการศึกษาในภาคใต้สงั เกตได้ ว่า ความสัม พัน ธ์
ระหว่างกลุ่มผูน้ ับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธในพื้นทีจ่ งั หวัดยะลามีสภาพทีด่ กี ว่าใน
พื้นทีจ่ งั หวัดสุราษฏร์ธานี ส่วนพื้นทีย่ ะลามีการใช้ความรุนแรงในทุกพื้นที่ ทาให้ครอบครัว
ได้รบั ผลกระทบมาก ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าอยากเห็น นโยบายของรัฐ ที่ให้ความสาคัญ ในการ
พัฒนาเยียวยาความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารใช้ความรุนแรง เพราะครอบครัว
เหล่านี้อยูใ่ นสภาวะทีย่ ากลาบากมีปัญหาซับซ้อน

องค์ป ระกอบของความอยู่ดี มี สุข ของครอบครัว และคุณ ลัก ษณะของแต่ ล ะ
องค์ประกอบความอยู่ดีมีสขุ
พบว่ า องค์ ป ระกอบร่ ว มของความอยู่ ดีม ีสุ ข ที่ไ ด้ จ ากทุ ก พื้น ที่ ได้ ปั จ จัย ที่เ ป็ น
องค์ประกอบของความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวไทย ประกอบด้วยปั จจัย 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สัมพันธภาพ 2) ด้านการดูสุขภาพ 3) ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 4) ด้านเศรษฐกิจ
5) ด้านการศึกษา 6) ด้านความมันคงและการพึ
่
ง่ พา 7) ด้านความร่วมใจและความปลอดภัย
ในชุมชน 8) ด้านการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง และ 9) ด้านบทบาทหน้าที่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ด้านสัมพันธภาพ
ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวด้านสัมพันธภาพเป็ นองค์ประกอบทีท่ าให้ครอบครัวอยู่
ดีมสี ุข เป็ นการทีส่ มาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างกัน
ทัง้ ในยามปกติ ยามเจ็บป่ วย และเมื่อมีปัญหา ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของกันและกัน
ให้เกียรติกนั และไม่มกี ารใช้อานาจเหนือกัน สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ และทากิจกรรมร่วมกัน
ทัง้ ในบ้านและนอกบ้านอย่างสม่าเสมอ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ให้ความสาคั ญแก่เรื่องความ
สัมพันธ์ในครอบครัวว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว โดยผูร้ ่วม
วิจยั ในภาคใต้ได้ระบุถงึ ความสาคัญของการทีส่ มาชิกอยู่ดว้ ยกัน ให้ความสาคัญเครือญาติ
ได้ทากิจกรรมร่วมกัน มีความเข้าใจกัน ให้เกียรติกนั มีความรักให้กนั และกัน มีการสื่อสาร
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ไม่ขดั แย้ง มีความซื่อสัตย์ ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลภาคอีสาน ระบุว่าครอบครัวต้องมีความซื่อสัตย์
มันคงต่
่
อกัน มีสมั พันธภาพเชิงบวก สื่อสารทีด่ ี ใกล้ชดิ ซึ่งสอดคล้องกับงานทีเ่ คยศึกษาใน
ภาคอีสานทีร่ ะบุว่า “สุขหย้อนลูกเต้าพีน่ ้ องตุ้มโฮม” หรือการมีครอบครัวอบอุ่ น (ดารุณี จง
อุ ด มการณ์ และคณะ, 2554) ส่ ว นผู้ใ ห้ข้อ มู ล จากภาคกลางระบุ ว่ า ความอยู่ดีม ีสุ ข ของ
ครอบครัว คือ สมาชิกทากิจกรรมร่วมกัน เข้าใจกัน อดทนอดกลัน้ การสื่อสารทีด่ ี ชื่นชมให้
กาลังใจกัน ไม่ทะเลาะกัน ให้อภัย ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคเหนื อ ระบุ ว่า
ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ ครอบครัวพร้อมหน้ า มีเวลาให้กนั ร่วมกันทากิจกรรม
เข้าใจกัน พูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ให้กาลังใจกัน ช่วยกันแก้ปัญหา สมาชิก
ทีอ่ ยูไ่ กลไม่หนีหาย ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย ให้อภัยกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกรุงเทพฯ ระบุวา่ ความอยู่ดี
มีสุข ของครอบครัว คือ การได้อยู่ดว้ ยกัน พร้อมหน้ าพร้อมตา ลูกหลานเชื่อฟั ง มีเหตุผล
มีความเข้าใจกัน รูใ้ จกัน ไม่สร้างปั ญหาต่อกัน มีการปรับทุกข์ซ่งึ กันและกัน เกือ้ หนุ นดูแลเอา
ใจใส่ มีความรัก ลูกไม่เกเร สามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อกัน
การมีสมั พัน ธภาพที่ดีในครอบครัว เป็ น ปั จจัย สาคัญของการมีความอยู่ดีม ีสุ ข ใน
ครอบครัว ในระหว่างการสนทนากลุ่ม เมื่อพูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว มีหลาย
กลุ่มที่นามาซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ หลังน
่ ้ าตาทัง้ เพศชาย และหญิง โดยผู้ให้ข้อมูลระบุ ว่า
สัมพันธภาพทีด่ ใี นครอบครัวมีความสาคัญในสมาชิกครอบครัวทุ กเพศ ทุกวัย ทุกพืน้ ที่ และ
ทุกศาสนา ได้แก่ พฤติกรรมทีใ่ ห้ความสาคัญ ยอมรับนับถือผูใ้ หญ่ในครอบครัว ให้ความรัก
สือ่ สารแบบทางบวก มีความซื่อสัตย์ ให้ความใกล้ชดิ ทากิจกรรมร่วมกัน ชื่นชมให้กาลังใจแก่
กัน ให้อภัย ไม่ทะเลาะกัน ช่วยกันแก้ปัญหา แสดงความรัก ความห่วงใยต่ อกัน เมื่อถามว่า
“อะไรที่เป็ นยอดปรารถนาของคุณที่อยากได้จากสมาชิกครอบครัว ” ผู้สูงอายุหญิงในภาค
อีสาน 62 ปี ตอบว่า “คือการทีม่ ลี กู หลานคอยดูแลห่วงใย ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทเ่ี ลีย้ งดูกนั
มา” หรือ ชายอายุ 70 ปี ในภาคเหนื อ ระบุว่า “เวลาที่มคี วามสุขมากคือวันที่ลูกหลานมา
รวมตัวกัน อย่างวันแม่ มีลกู ๆ หลานๆ มากอดมาหอมอย่างนี้ก็ กินอะไรก็เรียก ย่า อย่างนัน้
อย่างนี้ ก็รวมตัวกัน ลูกๆก็จะอวยพรมา เราก็ม ีความสุข ไปเลย ได้รบั ความรักจากลูก ๆ
หลานๆ เออ เขายังเคารพเราอยู่” หรือ ชายในภาคใต้ อายุ 40 ปี ระบุว่า “ไม่มกี ารทะเลาะ
เบาะแว้ง พูดจาดีต่อกัน” นอกจากนี้ หญิงภาคกลาง อายุ 35 ปี ระบุว่า “การทีส่ ามีภรรยามี
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ความซื่อสัตย์ต่อกัน” ในขณะทีช่ าย กทม. 40 ปี ระบุว่า คือ “การทีต่ ่างความเข้าใจต่อกัน ไม่
สร้างปั ญหาให้คนในครอบครัว”
ด้านการดูแลสุขภาพ
ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวด้านการดูแลสุขภาพ หมายถึงการทีส่ มาชิกครอบครัวมี
สุขภาพทีด่ ี ให้ความสาคัญของการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี หลีกเลีย่ งพฤติกรรม
กรรมเสีย่ งทางสุขภาพและทางเพศ ไม่มกี ารติดสารเสพติด มีภาวะสุขภาพแข็งแรงทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ ไม่มกี ารเจ็บป่ วยหรือความพิการทีร่ ุนแรงทีส่ ่งผลกระทบต่อการทาบทบาท หน้าที่
และดาเนินชีวติ ประจาวัน ตามคาขวัญทีน่ ามารณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพว่า “สุขภาพดีไม่ม ี
ขาย ถ้าอยากได้ต้องทาเอง” ดูเหมือนว่า ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจยั นี้ ให้ความสาคัญแก่เรื่อง
สุขภาพว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว โดยผูร้ ่วมวิจยั ในการ
สนทนากลุ่ม จากภาคใต้ระบุค วามสาคัญของการที่ไ ม่ เ จ็บ ไข้ไ ด้ป่ วย ลูกไม่ติดยาเสพติด
ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลสนทนากลุ่มจากจากภาคอีสานระบุว่า สุดยอดปรารถนาของความอยู่ดมี ี
สุข ของครอบครัว คือ การที่ไ ม่ม ีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่ วย “แข็ง แฮงไปได้ม าได้” ซึ่ง
สอดคล้องกับงานที่เ คยศึกษาในภาคอีสานที่ระบุว่า “สุขหย้อนบ่มโี รคภัยไปได้มาได้” หรือ
การมีสุขภาพดีไม่เป็ นผูพ้ ง่ึ พา (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2554) ส่วนการสนทนากลุ่ม
จากภาคกลางระบุว่า ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว คือ สมาชิกไม่มโี รคภัย ไม่เจ็บป่ วย ไม่ดม่ื
สุรา ไม่ติดยาเสพติด ผู้ใ ห้ข้อมูลจากภาคเหนื อ ระบุว่า ความอยู่ดีม ีสุข ของครอบครัว คือ
สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง ทาให้กายแข็งแรง ใจเป็ นสุข มองโลกในแง่ดี การสนทนากลุ่มจาก
ผู้ให้ข้อมูลจากกรุง เทพฯ สรุปว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การที่ไม่มโี รคภัย ไม่
เจ็บป่ วย
ผลการวิจ ัย พบว่ า ผู้ใ ห้ข้อ มูล มองว่ า การที่ส มาชิก ครอบครัว มีสุ ข ภาพดี ท าให้
ครอบครัวอยู่ดีม ีสุข กลุ่ม ผู้ม ีอายุน้ อย มักแสดงความกัง วลกับสมาชิกครอบครัวสูง วัย ใน
ครอบครัวทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพ โดยเฉพาะสมาชิกครอบครัวทีม่ พี ฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม
ดื่มสุรา ติดบุหรี่ ในขณะทีก่ ลุ่มผูส้ งู อายุ มักแสดงความกังวลกับสุขภาพตนเองทีเ่ ริม่ มีปัญหา
และ กังวลถึงสวัสดิการตนเองในอนาคตเมือ่ ปั ญหาสุขภาพมีความรุนแรงมากขึน้
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ด้านการพัฒนาทางจิ ตวิ ญญาณ
ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ คือ ความสามารถของ
ครอบครัวในการตระหนั กถึง คุณค่าหรือความดีง ามของการมีชีวิต ครอบครัวร่ วมกัน ของ
สมาชิกครอบครัว การมีหรือยึดถือหลักคาสอน (ทางศาสนา) คุณธรรม ปรัชญาชีวติ ค่านิยม
ความเชื่อหรือจารีตประเพณีท่ดี งี ามของสังคม รวมถึงสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทีน่ ามาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ครอบครัว จนกลายเป็ นแบบแผนหรือวิถชี วี ติ ทีส่ มาชิกครอบครัวต่างยึดถือปฏิบ ัติ
ร่วมกัน อันนามาซึง่ ความสุขในการอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกครอบครัว
ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ ทุกพืน้ ทีใ่ ห้ความสาคัญแก่เรือ่ งการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
ในครอบครัวว่า เป็ นปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ขุ ของบุคคลและครอบครัว การทีค่ รอบครัวมี
การด้านการพัฒนากล่อมเกลาสมาชิกทางด้านจิตวิญญาณ ให้สมาชิกครอบครัวมีจติ วิญญาณ
ค่านิยมทีด่ ี เป็ นการลงทุนระยะยาวทีท่ าให้ครอบครัวอยู่ดมี สี ุข โดยผูร้ ่วมวิจยั ในภาคใต้ระบุ
ความสาคัญของ การทีส่ มาชิกครอบครัวได้รบั การสังสอนอบรมให้
่
มนี ้ าใจเอื้ออาทร มีสงิ่ ยึด
เหนี่ ยวจิตใจ คือ ในหลวง มีแรงบันดาลใจ ในการได้ทาความดี มีปรัชญาชีวติ ปฏิบตั ิตาม
ศาสนา สามีดแู ลภรรยาของเราและลูก แม่ดแู ลสามีเพราะเชื่อทาดีได้ดแี ละเชื่อในโลกหน้า ดัง
ตัวอย่างคาพูดของชายวัย 62 ปี จากสุราษฎร์ธานี ระบุว่า “พวกเราเชื่อและสอนให้ลูกหลาน
ทาตามคาสอนของศาสนาและตามรอยในหลวงรับสังเรื
่ ่องความพอเพียง” ในขณะที่ ผู้ให้
ข้อมูลภาคอีสาน ระบุความสาคัญของ การทีม่ คี วามคิด ความเชื่อทีเ่ หมาะสม เชื่อและนับถือ
ในบุ ค คลที่เ ป็ นผู้ น าทางจิต วิญ ญาณท้ อ งถิ่ น ดัง ตัว อย่ า งค าพู ด ของชายวัย 65 ปี จาก
นครราชสีมา ระบุวา่ “ลูกหลานเราก็สงสอนให้
ั่
มศี ลี มีธรรม คนโคราชมีศลี ห้ามียา่ โม” ในขณะที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากเรณูนคร จังหวัดนครพนมทุกคนให้ความสาคัญแก่ “ปู่ ถลา” ซึง่ เป็ นผูน้ าทางจิต
วิญญาณของชาว “ผูไ้ ท” มีงานประจาปี สมโภชปู่ ถลาในวันขึน้ 6 ค่า เดือน 12 สตรีวยั 42 ปี
กล่าวว่า “ลูกหลานทุกคนขัน้ สิไปไสมาไส ให้หนั หน้ าไปทางทีต่ งั ้ หอปู่ ถลา ยกมือนบอกให้ปู่
อวยพรไปดีมาดีประสบผลทีต่ งั ้ ใจ” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคกลางระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของ
ครอบครัว คือ การที่พ่อแม่ลูกเป็ น สิ่ง ยึดกัน และกัน เป็ น แบบอย่างที่ดีแ ก่กัน มีป ระเพณี
วัฒนธรรมทีท่ าให้คนมารวมกัน (หรือ ประเพณีกนิ ข้าวห่อ) สตรีวยั สูงอายุระบุว่า “ก็พาทาวัด
คุณธรรมอยู่ ก็มพี ่อแม่กพ็ าลูกไป” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของ
ครอบครัว คือ การที่ค รอบครัว ยึด หลัก ค าสอนของศาสนา เกื้อ กู ล ช่ ว ยเหลือ สัง คม ให้
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ความรู้สึก มีคุ ณ ค่ า การดูแ ลสมาชิก ในครอบครัว ท าหน้ า ที่อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ในวงจรชีวิต
ครอบครัว ภาคภู ม ิใจในความสาเร็จของชีวิ ต ดัง ตัวอย่างชายวัย 54 ปี กล่าวว่า “(เฮา)...
ชาวบ้าน พบปะ อูค้ ยุ กัน ตึงวันนี้กะอูก้ นั เรื่องงานวัดงานวา ช่วยเหลือ มันเป็ นวังคนในชนบท
เน้อะ มีหยังก้อปะคุยกัน...ยะดีห้อื ลูกหัน ” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมี ี
สุขของครอบครัว คือ การไม่ระแวงซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี เป็ นคนดี ภูมใิ จทีเ่ ลีย้ งลูกดี
เป็ นคนดี มีธรรมะในใจ มีสติ มีจติ ใจมันคง
่ ปล่อยวาง มีความอดทน
ด้านเศรษฐกิ จ
ความอยู่ดีม ีสุ ข ของครอบครัว ด้า นเศรษฐกิจ คือ การที่ค รอบครัว มีส ถานะทาง
เศรษฐกิจที่มที รัพยากรทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะทาให้สมาชิกในครอบครัวมีชวี ติ อย่างมี
ความสุข มีรายได้อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการใช้จ่าย มีเงินออม อาจมีหนี้หรือไม่กไ็ ด้ แต่
มีการจัดการทีเ่ หมาะสม ผลจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคใต้ทน่ี ับถือศาสนาอิสลาม
ประสบปั ญหาเรือ่ งหนี้สนิ น้อยต่างจากภาคอื่นทุกพืน้ ที่ อาจจะเนื่องมาจากคาสอนทางศาสนา
อิสลามทีม่ คี าสอนเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ น การซื้อขาย การกูย้ มื การจานา ฯลฯ มิให้ม ีการนา
ทรัพ ย์ข องผูอ้ ่นื มาเป็ นของตนโดยไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื ไม่ว่าจะ
เป็ นการคดโกง การแย่งชิง ยักยอก การหยิบยืม สิง่ ทีไ่ ด้มาทัง้ หมดนี้ ถือว่าเป็ นหนี้สนิ ทีต่ อ้ ง
ชดใช้คนื แก่เจ้าของสิทธิ จะปล่อยให้ผา่ นไปไม่ได้ (Mufti & Shafi, 2017)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ให้ความสาคัญแก่เศรษฐกิจครอบครัวว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของ
ความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีงานทาของคนในครอบครัว
ทีถ่ อื ว่าทัง้ ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้ และเป็ นหน้าเป็ นตาทางสังคมของครอบครัว หากมีคนใด
คนหนึ่ งในครอบครัว ไม่มงี านทา ถือว่าเป็ นภาระของครอบครัว บางคนนอกจากไร้งาน ไร้
อาชีพแล้วยังเกเรไม่รบั ผิดชอบอีก สร้างความทุกข์ เหนื่อยยากแก่ครอบครัวเป็ นอันมาก ผู้
ร่ ว มวิจ ัย ในภาคใต้ร ะบุ ค วามส าคัญ ของเศรษฐกิจ ดี ท าให้ค รอบครัว อยู่ดีม ีสุ ข มีร ายได้
พอเพียง ไม่มหี นี้สนิ มีสงิ่ อานวยความสะดวกพร้อม มีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของตัวเอง ในขณะที่
ความเชื่อของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นอิสลาม เชื่อว่าการทีค่ รอบครัวมีเศรษฐกิจดีเกิดจากการสะสม
บุญ ทีต่ ้องทาดีในชาติน้ี เพื่อชาติหน้ าจะได้ม ีทุนทางเศรษฐกิจทีอ่ ยู่ตามทีธ่ รรมนู ญชีวติ ของ
ระบุ ผู้ให้ข้อมูลภาคอีสาน ระบุความสาคัญของเศรษฐกิจที่ดขี องครอบครัวทาให้อยู่ดมี สี ุข
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เพราะการทีไ่ ม่มหี นี้สนิ มีปัจจัยสีค่ รบ และมีเงินออม ดังตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลสตรีวยั 72 ปี จาก
ภาคอีสานกล่าวว่า “ไม่ถงึ กะร่ารวย แค่ลกู หลานส่งเงินมาให้ มากอดมาหอม แค่น้ีครอบครัว
เราก็อยูด่ มี สี ขุ แล้ว” ซึง่ สอดคล้องกับงานทีเ่ คยศึกษาในภาคอีสานทีร่ ะบุวา่ “สุขหย้อนมีขา้ วกิน
มีสนิ กา มีเงินคา ค้าเฮือนหลังใหญ่ มีของใช้อยู่เต็ม ” หรือ การมีขา้ วกินมีเงินใช้ (ดารุณี จง
อุ ด มการณ์ และคณะ, 2554) ส่ ว นผู้ใ ห้ข้อ มู ล จากภาคกลางระบุ ว่ า ความอยู่ดีม ีสุ ข ของ
ครอบครัว คือ การมีเศรษฐกิจดี มีรายได้ดี ไม่มหี นี้ สนิ ไม่ต้องร่ ารวยมาก แง่ใช้ชีวติ อย่าง
เพียงพอ ก็มคี วามสุข ดังตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลสตรีวยั 48 ปี จากภาคกลางกล่าวว่า “ส่วนแฟน
นี่ กเ็ ปลีย่ นกัน จากทาหน้ าทีห่ าเงิน เข้าบ้านมาเป็ นพ่อบ้านแทน ส่วนเราก็เป็ น เสาหลักใน
การทีจ่ ะหาเงินเข้าบ้าน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ
การมีเศรษฐกิจดี การที่ครอบครัวกินอิ่ม นอนอุ่น ดังตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลชายวัย 64 ปี จาก
ภาคเหนือกล่าวว่า “ทามาหากืน๋ หือ้ อยูต่ วยกั ๋น หือ้ มีความสุข...” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกรุงเทพฯ
ระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การมีเศรษฐกิจดี มีกนิ มีใช้ มีเงินพอใช้ ลูกเลี้ยง
ดูแลพ่อแม่เป็ นอย่างดี
ด้านการศึกษา
ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวด้านการศึกษา คือ ความสามารถทางการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ การสนับสนุ นทางการศึกษา และปั ญหาอุปสรรคทางการศึกษา
ของสมาชิกครอบครัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ให้ความสาคัญแก่ด้านการศึกษาของสมาชิก
ครอบครัวว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว โดยผู้ร่วมวิจยั ใน
ภาคใต้ให้ความสาคัญแก่องค์ประกอบด้านการศึกษามาก ระบุความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว
คือ การทีส่ มาชิกครอบครัวได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลภาคอีสาน ระบุ
ความลูกสาคัญของการศึกษาว่าสิง่ ทีใ่ ฝ่ ฝัน คือ ต้องการให้ลกู สามารถเรียนจนจบปริญญาตรี
แต่ความฝั นมักไม่เป็ นจริง ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังตัวอย่า งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสตรีวยั 43 ปี ระบุ
ว่า “เลีย่ งลูกมาคนเดียว พ่อเขาทิง่ ไป เรากะอดส่ากัดฟั นส่งเสียลูกจนจบทัง้ สองคน ภูมใิ จทีส่ ดุ
บอกลูกแม่ไม่มมี รดกไร แต่ให้อาชีพลูกไปทากิน ” เช่นเดียวกันกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคกลางที่
ระบุวา่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว คือ การทีล่ กู ได้เรียนหนังสือ มีการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจาก
ภาคเหนือระบุว่า ความคาดหวังในชีวติ คือ การส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆ ทัดเทียมหน้ าตาใน
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สังคม แต่กลับพบความล้มเหลว ดังตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 56 ระบุว่า “เอาคนนี้ล่ะจะเป็ น
ทีพ่ ง่ึ พาได้ อยู่มาได้สกั 2 ปี ก้อมีลูก ดีใจสุดๆตอนทีล่ ูกเรียนจบรับปริญญาทัง้ 2 คน เฮาส่ง
เค้าถึงฝั ง่ ล่ะ มาถึงจุดตึ่กล่ะ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว
คือการทีม่ ลี กู เรียนจบเพราะจะทาให้หางานทาได้
ด้านความมันคงและการพึ
่
่งพา
ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวด้านหลักประกันความมันคงและการพึ
่
ง่ พา คือ การที่
ครอบครัวมีหลักประกัน ความมันคงเกี
่
่ยวกับความมันคงด้
่
านด้านที่อยู่อาศัย ความมันคง
่
ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐ การมีอสิ ระ เสรีภาพในการดาเนิน
ชีวติ และการพึง่ ตนเองได้ของครอบครัว
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ให้ความสาคัญ แก่ดา้ นความมันคงและการพึ
่
ง่ พาของสมาชิก
ครอบครัวว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว โดยผู้ร่วมวิจยั ใน
ภาคใต้ระบุความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การทีส่ มาชิกครอบครัวมีความกตัญญูต่อพ่อแม่
ปู่ ย่าตายาย มีความรับผิดชอบ มีการงานทามันคง
่ มีรายได้เพียงพอ มีความเอื้อเฟื้ อของคน
ในชุมชน ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลภาคอีสาน ระบุความสาคัญของมีความมันคงของสมาชิ
่
กครอบครัว
ด้วยการมีงานทา ดังผูส้ งู อายุสตรีวยั 72 ปี จากภาคอีสานระบุว่า “ความหวังสุดท้ายคือการที่
ลูกสักคนกลับมาดูแลเมื่อเจ็บป่ วย พาไปหาหมอ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคกลางทีร่ ะบุว่า ความอยู่
ดีมสี ุขของครอบครัว คือ การทีม่ บี า้ นอยู่เป็ นของตนเอง มีงานทามันคง
่ ดังผูส้ งู อายุจากภาค
กลางเล่าว่าครอบครัวตนเองไม่มคี วามอยู่ดมี สี ุขเพราะ “พ่อแม่เป็ นคนเล่นพนัน เล่นจนหมดก็
กลับบ้าน พ่อก็กนิ เหล้า ชีวติ ป้ า กว่าจะจบ ป.4 ก็ไปมังไม่
่ ไปมัง่ หยุดเลี้ยงน้อง ตังค์ไม่ค่อยมี
กินโรงเรียน ข้าวก็ไม่คอ่ ยมีกนิ ลุงใกล้บา้ นก็ให้ขา้ วมาป้ าก็ตม้ ข้าวใส่เกลือให้น้อง 5 คนกิน ป้ า
ก็ไม่ได้กนิ พ่อเค้าก็ขายทีย่ า้ ยมาอยูท่ น่ี ่ี ย้ายมาอยู่แม่กข็ ายจนไม่เหลือเท่าไร” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจาก
ภาคเหนือระบุว่า ความคาดหวังในชีวติ คือ การมีงานทา มีปัจจัยสีค่ รบ มีการงานทา ไม่ม ี
หนี้สนิ พึง่ ตนเองได้ ต้องการสวัสดิการทางสังคม ดังผูส้ งู อายุสตรีวยั 65 ปี จากภาคเหนือระบุ
ว่า “ตี้มคี วามสุขนัน่ กะคือลูกบ่าวได้ทางานแล้ว ได้ทางานเป็ นหลักเป็ นแหล่ง ” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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จากกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ ความมันคงที
่
ม่ บี า้ นเป็ นของตนเอง
ลูกมีงานทา ไม่เป็ นหนี้ ไม่เป็ นภาระของใคร และให้การดูแลพ่อแม่ตอนแก่เฒ่า
ด้านความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชน
ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวด้านความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชน หมายถึง
สภาพการทีค่ รอบครัวได้อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่คนในชุมชนมีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
มีก ารยอมรับ เข้า ใจซึ่ง กัน และกัน มีกิจ กรรมร่ ว มกัน เป็ น ชุ ม ชนที่ป ลอดภัย จากปั ญ หา
อาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และภัยธรรมชาติ มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี มี
ศาสนาเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทัง้ ได้รบั ความช่วยเหลือและสิ่ งอานวยความสะดวกจาก
หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญแก่ด้านความร่วมใจและความปลอดภัยในชุมชนว่าเป็ น
ปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว ทุกพื้นทีจ่ ากภาคให้ความสาคัญกับ
ปั ญหายาเสพติด กลัวลูกติดยา และระบุว่าเป็ นปั ญหาร่วมของประเทศไทย โดยผูร้ ่ว มวิจยั ใน
ภาคใต้ระบุความอยู่ดมี สี ขุ ของครอบครัว คือ การทีค่ รอบครัวอยู่ในชุมชนมีศาสนา วัฒนธรรม
เป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยว เป็ นศูนย์รวมจิตใจ มีทรัพยากร คนในชุมชนช่วยเหลือกัน ปั ญหาทีก่ ลัวมาก
ทาให้ไม่อยู่ดมี สี ุข คือ ชุมชนครอบครัวไม่ปลอดภัย ผูส้ ูงอายุชายระบุว่า “ปั ญหายาเสพติด
กลัวมากทีส่ ุด เคยประชุมกับหน่ วยงานภาครัฐในเรื่องนี้ หน่ วยงานต่างๆ เกี่ยงกันว่าไม่ใช่
หน้าทีข่ องตนเอง (เหตุผลทีอ่ า้ งคือ ไม่มเี งินเติมน้ ามันทีจ่ ะมาขับรถเวียนดูเหตุการณ์ในหมูบ่ า้ น)
กลัวจะทางานทับเส้นกัน ระหว่างตารวจภูธร กับตารวจ ตชด. หน่ วยงานภาครัฐผลักภาระให้
ชุมชนดูแลกันเอง” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลภาคอีสาน ระบุความสาคัญของการทีค่ รอบครัวอยูใ่ นชุมชน
ทีป่ ลอดภัยมีความสุข แบ่งปั น สืบทอดประเพณี ปลอดเหล้าบุหรีอ่ บายมุข ซึ่งสอดคล้องกับ
งานทีเ่ คยศึกษาในภาคอีสานทีร่ ะบุว่า “สุขหย้อนสังคมร่วมใจเสีย สละเพื่อ ส่ ว นรวม” หรือ
การอยู่ ใ นสัง คมที่ม ีค วามเสีย สละเพื่อ ส่ ว นรวม (ดารุ ณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2554)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคกลางทีร่ ะบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การทีช่ ุมชนมีประเพณีท่ี
ทาร่วมกันชุมชนช่วยเหลือกัน ปลอดสารเสพติด ญาติพน่ี ้องได้ช่วยเหลือกัน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล
วัยกลางคนจากภาคกลางระบุว่า “ชุมชนเราดี...มีการร่วมใจทาบุญกลางบ้านปี ละครัง้ ...ปั ้น
เป็ น หุ่น เป็ น ตัว แทนของคนในบ้าน ปั ้น เป็ น หมา แมว ข้า วของเครื่องใช้ มีส วดมนต์เย็น
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สวดพระพุทธมนต์ ...ทาบุญ พระก็จะมาเจริญภาวนาให้เรา เพือ่ ขจัดปั ดเป่ าสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกจาก
บ้านเราไป...เป็ นเหมือนกุศลบายของคนสมัครก่อนว่าให้คนในชุมชนได้มาอยู่ร่วมกัน ร่วมมือ
ร่วมใจกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคเหนือระบุวา่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว คือ การทีค่ รอบครัว
อยู่ในชุมชนทีม่ กี ารช่วยเหลือกัน ปราศจากยาเสพติด วัยรุ่นไม่เทีย่ วเตร่ ดังตัวอย่างคาพูด
ของผูส้ งู อายุชายจากภาคเหนือว่า “ดี มีความสุขทีไ่ ด้เอื้อเฟื้ อหือ้ จาวบ้านหือ้ มวลชนทีเ่ ปิ้ นบ่ฮู้
สอนหือ้ เปิ้ นได้ฮู้ สอนหือ้ เปิ้ นได้อู้ กล้าทีจ่ ะพูดกล้าทีจ่ ะทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง นี้คอื พลังทีช่ ่วยหื้อ
ทุกวันนี้มคี วามสุข....” ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกรุงเทพฯ ระบุวา่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว คือ
ความเข้า ใจกัน ของคนในชุ ม ชน มีค วามเอื้อ เฟื้ อกัน ญาติพ่ีน้ อ งในชุ ม ชนเข้า ใจกัน ไม่
วิพากษ์วจิ ารณ์ให้เสียหาย
ด้านการดาเนิ นชีวิตอย่างพอเพียง
ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวด้านการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง คือ การทีส่ มาชิก
ครอบครัว ด าเนิ น ชีวิต อย่ างพอประมาณ ใช้จ่ายเงิน ตามความจ าเป็ น สังสอนให้
่
ส มาชิก
ครอบครัวขยันหมันเพี
่ ยร รับผิดชอบ มีการอดออม ผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญแก่ด้านการ
ดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัวซึ่ง
เป็ นการได้ ร ั บ อิ ท ธิ พ ลทางการสอนของศาสนาพุ ท ธที่ ใ ห้ ย ึ ด หลั ก ทางสาย กลาง
“มัชฌิมาปฏิปทา” ซึง่ หมายถึงการปฏิบตั สิ ายกลาง หรือหลักการทีว่ า่ ด้วยความสมดุล (สมตา)
อัน เป็ น ลักษณะอัน เป็ น สากลของสรรพสิ่ง “สมชีวิต า โหติ” ความเป็ น ผู้เลี้ย งชีวิต แต่ พ อ
เหมาะสมตามพระพุทธสุภาษิตทีส่ ่อื ให้เห็นคาสอนให้ผคู้ นมีความสุขจาก “ความพอเหมาะ”
“ความพอเพียง” อันนาไปสูค่ วามเพียงพอ หากพิจารณาถึงความหมายแล้วมีความสอดคล้อง
กับ ปรัช ญา “ความพอเพีย ง” ตามพระราชด าริข องพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห ัว ที่ไ ด้
พระราชทานไว้เ พื่อ น าไปสู่ “ความอยู่ดีม ีสุ ข ” หรือ “คุ ณ ภาพชีวิต ” ของประชาชนและ
ครอบครัวซึ่งพสกนิกรทุกคนทุกวิชาชีพควรซึมซับรับน้ อมเกล้าน้ อมกระหม่อมสู่การปฏิบตั ิ
(ธาดา สืบหลินวงศ์, พรรณแข มไหสวริยะ และสุธี พานิชกุล, 2551) โดยผูร้ ว่ มวิจยั ในภาคใต้
ระบุความพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ส่วนผูใ้ ห้
ข้อมูลภาคอีสาน ระบุความสาคัญของการที่ครอบครัวอยู่อย่างมีความพอเพียง ไม่วิ่ งตาม
กระแส โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลวัยสูงอายุชายระบุว่า “การทา (อาหารกิน) เองแทนทีจ่ ะซื้อ ครอบครัว
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ต้องช่วยกันแก้ไขปั ญหาทัง้ ครอบครัว จะทาให้เกิดความรับผิดชอบ...(พอเพียง) ช่วยกัน
ประหยัด” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคกลางทีร่ ะบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การอยู่แบบ
พอเพียง โดยชายสูงอายุจากภาคกลางระบุว่า “เราสอนอยู่ ให้ลกู พอเพียงไหม (รุ่นลูก) มันก็
พอเพียง แต่หลานไม่พอเพียง มันก็ทาไปแบบนัน้ แหละ พอเราเผลอ มันก็ไป KFC (มันไม่
พอเพียง)” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว คือ การทีค่ รอบครัว
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวนิ ัยในการใช้จ่าย ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลในกรุงเทพฯ ระบุว่า
ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การอยู่แบบพอเพียง มีชีวติ เรียบง่าย อยู่แบบพอดี ทา
ปั จจุบนั ให้ดที ส่ี ดุ
ด้านบทบาทหน้ าที่
ความอยู่ดีม ีสุข ของครอบครัว ด้านการท าบทบาทหน้ า ที่ หมายถึง พฤติก รรมที่
สมาชิกครอบครัวปฏิบตั ิเป็ น ประจ าในการทาหน้ า ที่ครอบครัวเพื่อ คงไว้ ความสมดุ ล ของ
ครอบครัว ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ การทางานบ้าน การอบรมเลี้ยงดูบุตร การจัดความ
สมดุลครอบครัว การแก้ปัญหาและการดูแลสมาชิกเจ็บป่ วย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความสาคัญแก่ด้านบทบาทหน้ าที่ในครอบครัวว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งของ
ความอยู่ดมี สี ุขของบุคคลและครอบครัว โดยผูร้ ่วมวิจยั ในภาคใต้ระบุสมาชิกทุกคนทาหน้ าที่
เหมาะสม ซึง่ ในอดีตถือว่าฝ่ ายชายทาหน้าทีห่ าเงิน และฝ่ ายหญิงดูแลบ้านเลีย้ งลูก แต่แนวคิด
ปั จจุบนั หญิงชายทาบทบาทหน้ าที่เท่าเทียมกัน ส่วนประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลภาคอีสาน ระบุ
ความสาคัญของการที่ส มาชิก ครอบครัวต่ างทาหน้ าที่ต นเอง หากลูกคนใดดูแ ลพ่ อ แม่ ท่ี
เจ็บป่ วย ลูกคนอื่น ต้องทาหน้ าทีห่ าเงินส่งเสีย หรือ พ่อแม่ทไ่ี ปทางานหาเงินและฝากลูกให้
ปู่ ย่าตายายเลีย้ ง พ่อแม่เด็กต้องส่งเงินสม่าเสมอ ไม่เช่นนัน้ ครอบครัวไม่สามารถอยู่ดมี สี ขุ ได้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคกลางทีร่ ะบุว่า ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว คือ การแบ่งเบาภาระกัน สูไ้ ป
ด้วยกัน แบ่งภาระความรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสตรีวยั กลางคนระบุว่า “ส่วน
แฟนนี่กเ็ ปลีย่ นกันจากทาหน้าทีห่ าเงินเข้าบ้านมาเป็ นพ่อบ้านแทน ส่วนเราก็เป็ นเสาหลักใน
การที่จะหาเงินเข้าบ้าน ทุกสิง่ อย่าง การใช้จ่ายในบ้านเป็ นหน้ าที่เรา เค้าก็ทางานบ้านทุก
อย่างพูดง่ายๆว่าสลับหน้าทีก่ นั ทา” คุณแม่วยั 37 ปี จากภาคกลางระบุวา่ “ทีบ่ า้ นจะตัง้ กฎเลย
คอมพิวเตอร์เล่นได้แค่ 2 ชัวโมง
่
แต่ตอ้ งทาหน้าทีใ่ นบ้านให้เสร็จก่อนนะ ถ้าเสร็จหน้าทีแ่ ล้ ว
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ค่อยเล่น” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาคเหนือระบุว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว คือ การทีค่ รอบครัว
ได้ปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลในกรุงเทพฯ ระบุว่า ความอยู่ดมี ี
สุขของครอบครัว คือ การรับผิดชอบในหน้าทีต่ นเอง ทาหน้าทีต่ นเองให้ดเี พื่อให้ครอบครัวอยู่
ดีมสี ขุ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ ละวิ เ คราะห์ ส ั ง เคราะห์ ค วามรู้ แ ละก่ อ รู ป ความคิ ด จากเจ้ า ของ
ประสบการณ์ เป็ นรากฐานมาจากความคิด การรับรู้ ความเชื่อจากปรากฏการณ์ทพ่ี บ ซึง่ เป็ น
พลวัตร ตามวิถคี วามคิดและโลกทัศน์ ตน ผ่านการตีความ ให้ความหมายต่อสรรพสิง่ ทีบ่ อก
เล่ามา จึงถือว่าข้อมูลทีไ่ ด้ คือ ชีวติ จริงและเป็ นปั จจุบนั ทีส่ ุดของครอบครัวไทยในสังคมไทย
ที่ ครอบคลุม 5 พื้นทีท่ วประเทศ
ั่
มีการแสวงหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสมาชิกครอบครัวด้วยวิธกี าร
สุม่ เชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) ให้มคี วามครอบคลุมตามเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
วัย (Lincoln & Guba, 1985) มีข้อค้น พบร่วมองค์ป ระกอบความอยู่ดีม ีสุข ครอบครัวใน 9
องค์ประกอบ
องค์ประกอบความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัว 9 ด้านนี้ มีองค์ประกอบร่วมบางด้าน
สอดคล้องกับงานวิจยั อื่นๆ ที่ผ่านมาได้แก่ด้านสัมพันธภาพด้านการดูสุขภาพ (สุขภาวะ)
ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ด้านความมันคงและการพึ
่
ง่ พา และด้านบทบาทหน้าที่ ส่วน
รายด้านทีไ่ ม่พบในองค์ประกอบจากการศึกษานี้ แต่พบในงานอื่น ได้แก่ ด้านการกล่อมเกลา
ทางสังคมสมาชิกในครอบครัว ด้านการมีคุณค่าในตนเอง ด้านความต้องการทางกายภาพ
ด้านทุนทางสังคมของครอบครัว ด้านการปรับตัวของครอบครัว รูปแบบครอบครัว/โครงสร้าง
ครอบครัว ด้านการเกื้อกูลกัน (และการมีสงิ่ แวดล้อมในชุมชนที่ด*ี ) ด้านความจาเป็ นขัน้
พืน้ ฐาน และด้านสมาชิกมีคณ
ุ ธรรม รับผิดชอบ
สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1 ได้ดงั นี้
1. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบองค์ประกอบ 9 ด้าน และพัฒนาข้อคาถามแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการดารงชีวติ อย่างพอเพียง
ด้านความร่วมใจและปลอดภัยในชุมชน ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ ด้านการดูแลสุขภาพด้าน
การศึกษา และด้านความมันคงและการพึ
่
ง่ พา รวมข้อคาถามฉบับร่าง จานวน 75 ข้อ ทีไ่ ด้
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ผ่ า นการตรวจความตรงเชิง เนื้ อ หาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 5 ท่ า น และปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก
2. ภายหลังการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง 351 ครอบครัว ใน
พื้นทีเ่ ขตกรุงเทพมหานครฯ และนามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธวี ทิ ยาเชิงปริมาณ ทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความเทีย่ งแบบความสอดคล้องภายใน (internal consistency reliability) จาก
กลุ่มตัวอย่าง 351 ราย ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ 0.949 และภายหลัง
พิจารณาเหลือเพียง 36 ข้อ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก

ผลการศึกษาระยะที่ 2 (สารวจ 6,158 ราย)
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
กลุม่ ตัวอย่างระยะที่ 2 ได้แก่ ตัวแทนครอบครัวทีต่ อบแบบสอบถาม จานวน 6,158
คน เป็ นเพศหญิงร้อยละ 79.6 และเพศชายร้อยละ 20.4 อายุเฉลีย่ เท่ากับ 53.38 ปี ส่วนใหญ่
มีอายุ 40 ถึง 70 ปี และส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า พบได้ร้อยละ
57.6 พบว่ามีรายได้เฉลีย่ 6,678 บาท/เดือน และรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 17,108 บาท/เดือน
อายุเมื่อแต่งงานหรือมีค่เู ฉลีย่ เท่ากับ 22.93 ปี และมีบุตรเฉลีย่ จานวน 2.38 คน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- ต่ากว่า 20 ปี
- 20 ปี ขน้ึ ไป ถึง 30 ปี
- 30 ปี ขน้ึ ไป ถึง 40 ปี
- 40 ปี ขน้ึ ไป ถึง 50 ปี
- 50 ปี ขน้ึ ไป ถึง 60 ปี
- 60 ปี ขน้ึ ไป ถึง 70 ปี
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จานวน

ร้อยละ

1,255
4,903

20.4
79.6

77
350
732
1,388
1,783
1,352

1.2
5.5
11.6
22.0
28.2
21.4

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

53.38

13.733
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน

ร้อยละ

- 70 ปี ขน้ึ ไป ถึง 80 ปี
- มากกว่า 80 ปี
3. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา และต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตร และ
อนุ ปริญญา
ปริญญาตรี และสูงกว่า
4. จานวนบุตร
- 1 คน
- 2 คน
- 3 คน
- 4 คน
- 5 คน และมากกว่า
รายได้ (ตนเอง) ต่อเดือน
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
อายุเมือ่ แต่งงาน / มีคู่

539
97

8.5
1.5

192
3,359
955
935
275
442

3.1
54.5
15.5
14.7
15.2
7.1

1,144
2,393
1,152
430
315

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

2.38

1.199

6,678.45
17,108.56
22.93

9,416.529
24,353.78
5.388

21.1
44.0
21.2
7.9
5.8

ตารางที่ 2.1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของข้อมูลทัวไป
่ (N=6,158)

ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวส่วนมากเป็ นครอบครัวเดีย่ ว พบร้อยละ 39.40 รองลงมาคือครอบครัวขยาย
พบร้อยละ 27.8 ทีเ่ หลือเป็ นครอบครัวลักษณะอื่นๆ เช่นเป็ นครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว (ร้อยละ 13.1)
ครอบครัวเครือญาติ (ร้อยละ 4.6) ครอบครัวทีม่ ผี อู้ ยูต่ ามลาพัง (ร้อยละ 4.0) ครอบครัวบุญธรรม
(ร้อยละ 0.6) และอื่นๆ รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.1
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0.6

4.6

0.1
4

ร้อยละชนิ ดครอบครัว

10.4
39.4

13.1

ครอบครัวเดีย่ ว
ครอบครัวขยาย
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
ครอบครัวเครือญาติ
ครอบครัวบุญธรรม
อยูค่ นเดียว

27.8
แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละของชนิดครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่าง

ครอบครัวของกลุ่ม ตัวอย่างมีจานวนสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คน และมีจานวน
ผูส้ งู อายุ (มากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป) เฉลีย่ 1.43 คน ส่วนใหญ่มากกว่าครึง่ มีสมาชิกเพียง 2 รุ่น
(generation) พบได้ร้อ ยละ 51.9 รองลงมาคือ มีส มาชิก จ านวน 3 รุ่ น 1 รุ่ น และ 4 รุ่ น
ตามลาดับ เฉลีย่ มีจานวน 2.25 รุน่ /ครอบครัว ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.2
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60

51.9

50
40

1 รุน่

33.5

30

2 รุน่

20

3 รุน่

12.4

4 รุน่

10

2

0

1 รุน่

2 รุน่

3 รุน่

4 รุน่ จานวนรุ่นในครอบครัว

แผนภูมิที่ 2.2 ร้อยละของครอบครัว จาแนกตามจานวนรุน่ (generation)

สาหรับภาวะพึง่ พิงของสมาชิกในครอบครัว พบว่าครอบครัวมีจานวนเด็กทีต่ ้องให้
การดูแล จานวน 241 ครอบครัว เฉลีย่ มีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี จานวนเท่ากับ 1.50 คน ส่วน
จานวนผูพ้ กิ ารในครอบครัวทีพ่ บ 610 ครอบครัว เฉลีย่ มีจานวนผู้พกิ าร 1.09 คน/ครอบครัว
โดยพบว่าประมาณร้อยละ 10 ระบุว่าไม่มบี ตั รสวัสดิการผูพ้ กิ าร จานวนผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พิง
ผูอ้ ่นื พบได้ใน 408 ครอบครัว จานวนเฉลีย่ มีผสู้ ูงอายุทต่ี ้องพึง่ พิงผูอ้ ่นื 1.16 คน/ครอบครัว
และมีครอบครัวทีม่ ผี ปู้ ่ วยเรือ้ รังติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้ 196 ครอบครัว จานวนผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
ติดเตียงเฉลีย่ 1.30 คน/ครอบครัว รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.2

1.
2.
3.
4.

ภาวะพึง่ พาในครอบครัว
จานวนเด็กทีต่ อ้ งดูแล
จานวนคนพิการ
จานวนผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พา
จานวนผูป้ ่ วยติดเตียง

จานวน
241ครอบครัว
610 ครอบครัว
408 ครอบครัว
196 ครอบครัว

เฉลีย่
1.50
1.09
1.16
1.30

สูงสุด
1
1
1
1

ต่าสุด
6
4
2
5

ตารางที่ 2.2 จานวนผูพ้ ง่ึ พิงในครอบครัวทีม่ เี ด็ก คนพิการ
ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พาและผูป้ ่ วยติดเตียงในครอบครัว
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เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่างจาแนกตามพื้น ที่ พบว่าภาคใต้ม ีก ลุ่ม
ตัวอย่างอายุเฉลี่ยน้ อยสุด และภาคเหนื อมีอายุเฉลี่ยมากสุด รายได้และรายได้ครอบครัว
ต่าสุดได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มคี ่าเฉลีย่ รายได้และรายได้ครอบครัวสูงสุด
พบว่าค่าเฉลีย่ อายุเมื่อแต่งงานของภาคเหนือมีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด และพืน้ ที่ กทม. มีค่าเฉลีย่ อายุ
มากสุด นอกจากนัน้ ภาคเหนือมีจานวนรุน่ น้อยสุดและภาคกลางมีจานวนรุน่ สูงสุด
ส่วนจานวนผูส้ งู อายุในครอบครัวพบว่า พืน้ ที่ กทม. มีต่าสุดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจานวนเฉลี่ยมากสุด ขนาดครอบครัวพบว่า จานวนใกล้เคียงกันคือประมาณ 4 คน และ
จานวนบุตรพบว่าพืน้ ที่ กทม. มีจานวนบุตรเฉลีย่ ต่าสุดและสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.3
จานวน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
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

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
รายได้ของครอบครัวรวมกัน
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
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

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

ค่าตา่ สุด – สูงสุด

อายุ

15 – 96

รายได้

96

0 – 280,000
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ท่านแต่งงาน/อยูก่ นิ กันเมื่ออายุ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
จานวนรุน่
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
จานวนผูส้ งู อายุ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
จานวนสมาชิกในครอบครัว
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
จานวนผูป้ ่ วยเรือ้ รังติดเตียงทีช่ ่วย
ตัวเองไม่ได้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

จานวน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

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

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

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

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

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

ค่าตา่ สุด – สูงสุด
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จานวนผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พาผูอ้ น่ื
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ครอบครัวทีม่ แี ม่เป็ นวัยรุน่ อายุไม่
เกิน 18 ปี
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
จานวนเด็กทีต่ อ้ งดูแล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
จานวนบุตร
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

จานวน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

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

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

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

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

ค่าตา่ สุด – สูงสุด

ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลีย่ ค่าพิสยั และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง
และครอบครัวจาแนกตามพืน้ ทีใ่ น 5 ภูมภิ าค
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ระยะวงจรชีวิตครอบครัวไทย
วงจรชีวติ ครอบครัวเป็ นการเคลื่อนทีห่ รือเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบ สัมพันธภาพ
และบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกครอบครัวจากระยะเริม่ ต้นจากการทีค่ ่สู ามีภรรยาดาเนินชีวติ คู่
จนสุดท้ายเมื่อเข้าสู่วยั ชราและเสียชีวติ ลง (Duvall,1977) ข้อมูลจากการสารวจพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเริม่ ชีวติ ครอบครัว โดยการแต่งงานหรืออยู่กนิ กันฉันท์สามีภรรยา มีเวลาคบหากัน
ก่อนแต่งงานเฉลีย่ ราว 1 ปี โดยระบุวา่ มีอายุเฉลีย่ 22.94 ปี โดยเริม่ คบเป็ นคนรักครัง้ แรกเมื่อ
อายุเฉลีย่ 21.54 ปี สาหรับผูท้ ม่ี กี ารแต่งงานมากกว่า 1 ครัง้ ระบุอายุเมื่อแต่งงานครัง้ ที่สอง
เมื่ออายุเฉลีย่ 33.66 แต่งงานครัง้ ทีส่ ามอายุเฉลีย่ 38.14 ในกรณีหย่ากันแล้วพบว่าหย่าเมื่อ
อายุเฉลีย่ 35.98 ปี และอายุเฉลีย่ เมือ่ คูส่ มรสเสียชีวติ หรือเป็ นหม้าย เมือ่ อายุเฉลีย่ 50.05 ปี
ครอบครัวมีสมาชิกเพิม่ โดยพบว่าจากประวัตกิ ารให้กาเนิดบุตร กลุ่มตัวอย่างมีบุตร
คนแรกเมื่ออายุเฉลีย่ 24.32 ปี บุตรคนทีส่ องเมื่ออายุเฉลีย่ 27.71 ปี บุตรคนทีส่ ามเมื่ออายุ
เฉลีย่ 29.82 ปี บุตรคนทีส่ เ่ี มื่ออายุเฉลีย่ 31.33 ปี บุตรคนทีห่ า้ เมื่ออายุเฉลีย่ 33.01 ปี และ
บุตรคนทีห่ กเมือ่ อายุเฉลีย่ 34.57 ปี
วงจรชีวิต มีก ารเปลี่ย นแปลงจากการลดลงของสมาชิก โดยในกรณี ม ีก ารแยก
ครอบครัวของบุ ต ร พบว่ามีเหตุ ก ารณ์ ท่ีบุต รคนแรกแยกออกไปจากครอบครัว เมื่อ กลุ่ ม
ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 44.34 ปี และบุตรคนสุดแยกออกออกไปจากครอบครัวเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
มีอายุเฉลีย่ 50.08 ปี รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.4
อายุในช่วงเปลี่ยนแปลง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เริม่ มีแฟน / คูร่ กั
แต่งงาน
หย่า / แยก
เป็ นหม้าย
มีบตุ ร คนที่ 1
มีบตุ ร คนที่ 2

สูงสุด – ตา่ สุด

เฉลี่ย (ปี )

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

8 – 61
12 – 68
17 – 79
18 – 90
12 – 54
15 – 59

21.54
22.94
35.98
50.05
24.36
27.71

4.971
5.370
11.022
14.219
5.509
5.628
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อายุในช่วงเปลี่ยนแปลง

สูงสุด – ตา่ สุด

เฉลี่ย (ปี )

7. มีบตุ ร คนที่ 3
8. มีบตุ ร คนที่ 4
9. มีบตุ ร คนที่ 5
10. มีบตุ ร คนที่ 6
11. บุตรแยกออกไปคนแรก
12. บุตรแยกออกไปคน
สุดท้าย

19 – 71
20 – 52
21 – 52
22 – 56
30 – 79
33 – 81

29.82
31.33
33.01
34.57
44.34
50.08

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
5.650
5.630
6.150
6.866
10.311
10.270

ตารางที่ 2.4 ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด-ต่าสุด และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรด้านการเปลีย่ นแปลง
ระยะในวงจรชีวติ ครอบครัว

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะวงจรชีวติ ครอบครัวไทย ที่วงจรชีวติ เปลี่ยนไปตาม
เหตุการณ์ การแต่งงาน การเกิดของสมาชิกใหม่ การแยกออกไปของสมาชิก โดยพิจารณา
ตามอายุเ ฉลี่ย ในแต่ ล ะช่ ว งวัย เพื่อ ก าหนดระยะของการด าเนิ น ชีวิต หรือ วงจรชีวิต ของ
ครอบครัวไทย ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงสามารถแบ่งครอบครัวเป็ น 8 ระยะ ได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระยะก่อนเริม่ ต้นครอบครัว (ก่อนอายุ 22.93 ปี)
ระยะครอบครัวเริม่ ต้น/ยังไม่มบี ตุ ร (อายุ 22.94 – 24.35 ปี)
ระยะครอบครัวเริม่ เลีย้ งดูบตุ ร (อายุ 24.36 – 29.82 ปี)
ระยะครอบครัวเลีย้ งดูบตุ รวัยเรียน (อายุ 29.83 – 36.00 ปี)
ระยะครอบครัวเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน่ (อายุ 36.01 – 40.00 ปี)
ระยะครอบครัววัยกลางคน (อายุ 40.01 – 60.00 ปี)
ระยะครอบครัววัยชรา (อายุ 60.01 – 80.00 ปี)
ระยะครอบครัววัยชรามาก (อายุ 80.01 ปีขน้ึ ไป)

ระยะเริม่ ต้นครอบครัวใหม่เป็ นช่วงทีค่ ่สู ามีภรรยาใหม่อยูร่ ่วมกันในช่วง 2 ปี แรกโดย
ยังไม่มบี ุตรหรือรอการให้กาเนิ ดสมาชิกใหม่ใน 1-2 ปี แรก เมื่ออายุราว 24 ปี เป็ นช่วงการให้
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กาเนิดบุตรคนแรก หลังจากนัน้ มีบุตรคนถัดห่างกันประมาณ 3 ปี ส่วนใหญ่มบี ุตร 1-2 คน
เท่านัน้ และอายุช่วงวัยให้กาเนิดบุตรเฉลีย่ ไม่เกิน 36 ปี รายละเอียดดังแสดงใน แผนภูมทิ ่ี
2.3 และแผนภูมทิ ่ี 2.4
จานวนปี ในแต่ระระยะครอบครัว
1.41
4.7

5.47
6.18

20

4

20

1.เริม่ ต้น
2.เริม่ เลี้ยงดูบุตร
3.เลี้ยงดูบุตรก่อนเรียนและวัยเรียน
4.เลี้ยงดูบุตรวัยรุ่น
5.วัยกลางคน
6.วัยชรา
7.วัยชรามาก

แผนภูมิที่ 2.3 ระยะวงจรชีวติ ครอบครัว(จานวนปี ) ตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นจนถึงระยะชรามาก

สามารถสรุปเหตุการณ์ สาคัญในครอบครัวตามช่วงวัยจากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ดงั
แสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.4
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แผนภูมิที่ 2.9 อายุของสมาชิกเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญตามระยะต่างๆตามพัฒนาการครอบครัว

เครือญาติ ครอบครัวขยาย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมาชิกในครอบครัวขยาย จากแผนภูมทิ ่ี 2.5 แสดงว่า
ครอบครัวขยายมีบดิ ามารดาคู่สามีภรรยาอยู่ร่วมด้วย แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยพบว่า
ช่วงอายุวยั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างเลีย้ งดูบตุ ร จะมีสมาชิกครอบครัวฝ่ ายภรรยาอยู่รว่ มด้วยมากกว่าฝ่ าย
สามี และลดลงในกลุ่มอายุ 50 ปี ขน้ึ ไป โดยจะมีการอยู่ร่วมกันกับทัง้ ฝ่ ายสามีและภรรยาเมื่อ
อายุเพิม่ มากขึน้ สรุปผลการศึกษาพบว่าครอบครัวขยายเป็ นครอบครัวฝ่ ายหญิงมากกว่าฝ่ าย
ชายในระยะแรก
25

ครอบครัวขยาย(ฝ่ ายสามี)

20

15

19.6 18.7

14.1

10

5

5.6

0

0

8.5

ครอบครัวขยาย(ฝ่ ายภรรยา)

11 9.3 9 7.7
6.7 6.7 9.2 8.5 7.5 7.6

0.9 0.4 0.2 0.2 0.2 0

0

แผนภูมิที่ 2.5 ร้อยละของครอบครัวขยาย ทีอ่ ยูร่ ่วมกับครอบครัวฝ่ ายสามีและภรรยา (N=1,095)
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ระดับความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัว
ครอบครัวไทยโดยรวมมีคะแนนความอยู่ดมี สี ุขระดับปานกลางถึงมาก ค่าคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 3.75 ค่าพิสยั เท่ากับ 1-5 (คะแนน 1 เท่ากับน้ อยทีส่ ุด คะแนน 2 เท่ากับน้ อย
คะแนน 3 เท่ากับปานกลาง คะแนน 4 เท่ากับมาก และคะแนน 5 เท่ากับมากทีส่ ุด) โดยมีค่า
คะแนนแจกแจงโค้งปกติ ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.6

แผนภูมิที่ 2.6 การกระจายโค้งปกติของคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ

การแบ่งระยะวงจรชีวิตครอบครัว
เมื่อน าคะแนนครอบครัว อยู่ดีม ีสุข มาจ าแนกตามระยะวงจรชีวิต หรือพัฒ นาการ
ครอบครัว พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>.05)
แต่เมื่อพิจารณาค่าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดในแต่ละระยะ พบว่าคะแนนในระยะไม่
แต่งงานมีความอยูด่ มี สี ขุ น้อยสุดโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.6558 คะแนน ในขณะทีร่ ะยะเริม่ ต้น
ครอบครัวแต่ยงั ไม่มบี ุตร มีคะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขสูงสุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.8232 คะแนน
แต่อย่างไรก็ดคี ะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขลดลงอย่างชัดเจนในช่วงเริม่ เลีย้ งดูบุตรทีบ่ ุตรยังอยู่
วัยทารกและวัยเตาะแตะ และคะแนนมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นเมื่อบุตรเข้าสู่วยั ก่อนเรียน วัยเรียน
และวัยรุน่ คะแนนจะค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกันมาจนเข้าสูงวัยชรา และจะปรับลดลงอีกครัง้
เมือ่ เข้าสูงระยะชรามาก คืออายุ 80 ปี ขน้ึ ไปรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 2.5 และแผนภูม ิ
ที่ 2.7
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ระยะครอบครัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ก่อนแต่ง/ไม่มคี ู่
เริม่ ต้น/ไม่มบี ุตร
เลีย้ งดูบุตรเล็ก
เลีย้ งดูบุตรวัยเรียน
เลีย้ งดูบุตรวัยรุน่
เลีย้ งดูบุตรวัยรุน่
วัยชรา
วัยชราตอนปลาย
รวม

จานวน

ค่าเฉลีย่

115
33
184
409
373
3114
1842
88
6158

3.6558
3.8232
3.6772
3.7534
3.7484
3.7450
3.7554
3.6960
3.7449

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.52664
.51603
.52552
.48999
.47873
.52894
.58476
.54130
.54103

ค่าสูงสุด

ค่าต่าสุด

2.31
2.89
2.08
1.61
2.36
1.11
1.17
2.58
1.11

4.78
4.81
4.83
4.89
4.89
4.97
4.92
4.83
4.97

ตารางที่ 2.5 จานวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ต่าสุด
ของคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ตามระยะพัฒนาการ

คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ตามระยะพัฒนาการ
3.85

3.8232

3.8

3.7534

3.75

3.6
3.55

3.7554

3.7484

3.7
3.65

3.745

3.6558

3.6772

คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ขุ

แผนภูมิที่ 2.7 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ตามระยะพัฒนาการ 8 ระยะ
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คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ของ 5 ภูมิภาค
คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุข ใน 5 ภูมภิ าค มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.7449 คะแนน อยู่ใน
ระดับปานกลาง-มาก พบว่าพื้นที่ท่มี ีคะแนนสูง สุดได้แ ก่ ภาคใต้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8419
คะแนน รองลงมาได้แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.6
จานวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คะแนน
ภาคกลาง
ครอบครัว
ภาคใต้
อยูด่ มี สี ขุ
กรุงเทพมหานคร
รวม

1112
1604
1864
784
794
6158

3.7372
3.8029
3.7246
3.8419
3.5908
3.7449

.55970
.49975
.55537
.50840
.55517
.54103

ค่าสูงสุด

ค่าต่าสุด

1.42
1.47
1.11
2.06
1.17
1.11

4.97
4.89
4.92
4.89
4.92
4.97

ตารางที่ 2.6 จานวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด-ต่าสุด
ของคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามพืน้ ที่ 5 ภูมภิ าค

ความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวจาแนกตามช่วงอายุ
เมื่อวิเคราะห์คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขจาแนกตามอายุทแ่ี บ่งช่วงวัย ช่วงละ 10 ปี
โดยพบว่าค่อนข้างสอดคล้องกับระยะครอบครัวตาม ระยะพัฒนาการ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอ่ ยู่
ในวัยมากกว่า 80 ปี ขน้ึ ไป เป็ นกลุ่มทีร่ บั รูค้ วามอยู่ดมี สี ุขครอบครัวตนต่าสุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.6821 คะแนน แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>.05) เมื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือ ANOVA ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี
2.8 และตารางที่ 2.7
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คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ จาแนกตามอายุ
3.8
3.78
3.76
3.74
3.72
3.7
3.68
3.66
3.64
3.62

3.78021
3.7525

3.7455
3.7281

3.7339

3.7417

3.743

3.6821
คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ
อายุต่ ากว่า 20 อายุ 20.01- อายุ 30.01- อายุ ๆ40.01- อายุ 50.01- อายุ .60.01- อายุ 70.01- อายุมากกว่า
ปี
30.00 ปี่
40.00 ปี่
50.00 ปี่
60.00 ปี่
70.00 ปี่
80.00 ปี่
80 ปี

แผนภูมิที่ 2.8 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามช่วงอายุ

ANOVA
คะแนนครอบครัว
Sum of Squares
อยูด่ มี สี ขุ
ระหว่างกลุม่
1.119
ภายในกลุม่
1789.466
รวม
1790.585

df
7
6111
6118

Mean Square

F

Sig.

.160
.293

.546

.800

ตารางที่ 2.7 เปรียบเทียบคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามช่วงอายุ เพศ
และความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว

พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง มีการรับรูค้ วามอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=2.950, p>.05) โดยเพศชายมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
3.768 และเพศหญิงมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.739 ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2.8 และ
2.9
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เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
1255
4903
6158

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.7683
.56476
3.7389
.53469
3.7449
.54103

ค่าต่าสุด
1.50
1.11
1.11

ค่าสูงสุด
4.89
4.97
4.97

ตารางที่ 2.8 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามเพศ

ANOVA
คะแนนครอบครัว
Sum of Squares
อยูด่ มี สี ขุ
ระหว่างกลุม่
.863
ภายในกลุม่
1801.394
รวม
1802.257

df

Mean Square

F

.863
.293

2.950

1
6156
6157

Sig.
.086

ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามเพศ

ระดับการศึกษาและความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างพบมากทีส่ ุด มากกว่าร้อยละ 50 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ต่ ากว่า รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยกลุ่มระดับการศึกษาสูงมี
คะแนนเฉลีย่ ครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ สูงกว่ากลุม่ การศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=14.039,
p<.05) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.10 และ 2.11
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตร / อนุ ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
รวม

จานวน

ค่าเฉลีย่

192
3359
955
935
275
403
39
6158

3.6677
3.7247
3.6910
3.7811
3.7988
3.9291
4.0385
3.7449

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.63322
.54662
.53671
.50119
.52152
.50934
.50668
.54103

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

2.00
1.11
1.33
1.31
1.64
2.61
3.11
1.11

4.89
4.97
4.89
4.92
4.89
4.89
4.92
4.97

ตารางที่ 2.70 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามระดับการศึกษา

107

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ

ANOVA
คะแนนครอบครัว
Sum of Squares
อยูด่ มี สี ขุ
ระหว่างกลุม่
24.347
ภายในกลุม่
1777.911
รวม
1802.257

df

Mean Square

F

4.058
.289

14.039

6
6151
6157

Sig.
.000

ตารางที่ 2.8 เปรียบเทียบคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามระดับการศึกษา

รายได้ครอบครัวและคะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ
รายได้ครอบครัว มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ คะแนนครอบครัวอยู่ดีม ีสุข พบว่ า
ครอบครัวรายได้น้อยมีระดับความอยู่ดมี สี ขุ น้อย รายได้มากมีความอยู่ดมี สี ุขมาก ดังแผนภูม ิ
ที่ 2.9 มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน เท่ากับ .041, p<.05 และดังตารางที่ 2.14

คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ

แผนภูมิที่ 2.9 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามรายได้ครอบครัว (บาทต่อเดือน)
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ขนาดของครอบครัวและความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัว
เมื่อพิจารณาคะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขตามขนาดของครอบครัว พบว่าครอบครัวที่
มีคะแนนสูงสุดคือครอบครัวมีสมาชิก 7 คน ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.8312 แต่พบว่าไม่ม ี
ความแตกต่างกันกับครอบครัวขนาดอื่นๆอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=1.365, p>.05) แต่
พบว่าคะแนนในครอบครัวทีม่ จี านวนสมาชิกมากกว่า 2 คนขึน้ ไปจนถึง 7 คนจะมีคะแนนมาก
ขึน้ เป็ นลาดับ แต่เมื่อขนาดเกิน 7 คน คะแนนความอยู่ดมี สี ุขจะลดลงเป็ นลาดับเช่นกัน โดย
ครอบครัว ที่ม ีข นาดมากกว่ า 10 คน มีค ะแนนครอบครัว อยู่ ดีม ีสุ ข น้ อ ยที่สุ ด ดัง แสดง
รายละเอียดในแผนภูมทิ ่ี 2.10
คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ จำแนกตำมขนำดของครอบครัว
สมาชิก 11 คน
สมาชิก 10 คน
สมาชิก 9 คน
สมาชิก 8 คน
สมาชิก 7 คน
สมาชิก 6 คน
สมาชิก 5 คน
สมาชิก 4 คน
สมาชิก 3 คน
สมาชิก 2 คน
สมาชิก 1 คน

3.5566
3.6513
3.7717
3.7183
3.8312
3.7606
3.7551
3.7472
3.7422
3.7138
3.7125

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ขุ

แผนภูมิที่ 2.10 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามขนาดของครอบครัว

จานวนบุตรและความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัว
พบว่าจานวนบุตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับครอบครัวอยู่ดมี สี ุข มีค่าสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน เท่ากับ .056, p<.05 ดังแผนภูมทิ ่ี 2.11 และตารางที่ 2.12
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และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในกลุ่ม ทีม่ จี านวนบุตรแตกต่างกัน พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=5.212 , p<.05) ดังตารางที่ 2.13
3.85
3.7948

3.8
3.75
3.7

3.8152

คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ
3.7678

3.7589
3.698

3.6405

3.65

3.657

3.6
3.55

1 คน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

6 คน

7 คน

จานวนบุตร (คน)

แผนภูมิที่ 2.11 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามจานวนบุตร (คน)
จานวนบุตร
(คน)
1
2
3
4
5
6
7
รวม

จานวน

ค่าเฉลีย่

1144
2393
1152
430
165
75
75
5434

3.6980
3.7589
3.7948
3.8152
3.7678
3.6404
3.6570
3.7554

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.55095
.51853
.51844
.55411
.58736
.60240
.56367
.53361

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

1.33
1.44
1.39
1.11
2.28
2.03
2.19
1.11

4.92
4.92
4.89
4.89
4.83
4.72
4.78
4.92

ตารางที่ 2.12 จานวน ค่าเฉลีย่ คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามจานวนบุตร
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ANOVA
คะแนนครอบครัว
อยูด่ มี สี ขุ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

Sum of
Squares
8.863
1538.143
1547.006

df

Mean Square

6
5427
5433

1.477
.283

F
5.212

Sig.
.000

ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามจานวนบุตร

ความสัม พัน ธ์ระหว่า งปั จ จัยข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ม ตัว อย่า งและครอบครัว กับ
คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยข้อมูลทัวไป
่
ของกลุ่มตัวอย่างและครอบครัวกับคะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุข พบว่าปั จจัยด้านรายได้กลุ่ม
ตัวอย่าง รายได้ครอบครัว อายุเมื่อเริม่ แต่งงาน จานวนรุ่น จานวนผูส้ งู อายุ และจานวนบุตร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทาสถิต ิ (p<.05)
ดังแสดงในตารางที่ 2.14
อายุ
รายได้ a
ระดับการศึกษา b
ท่านแต่งงาน/อยูก่ นิ กันเมือ่ มีอายุ a
จานวนสมาชิกครอบครัว a
จานวนรุน่ a
จานวนผูส้ งู อายุ a
จานวนผูป้ ่ วยติดเตียงa
จานวนบุตรa
a

ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
.022
.041**
.074**
.042**
.033**
.028*
-.009
.043
.056**

a

= Pearson’s correlation, b = Spearman’s Rho correlation
* p >.05 , ** p >.01
ตารางที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยข้อมูลทั ่วไปของกลุม่ ตัวอย่างและ
ครอบครัวกับคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ

111

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ

คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ รายด้าน
พบว่าครอบครัวมีคะแนนรายด้านแตกต่างกัน โดยด้านทีม่ คี ะแนนสูงสุดคือด้านการ
พัฒนาจิตวิญญาณ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.36 คะแนน รองลงมาคือ ด้านการศึกษา ด้านบทบาท
หน้าที่ การดาเนินชีวติ แบบพอเพียง ด้านสัมพันธภาพ ด้านการพึง่ พาตนเอง ด้านการร่วมใจ
ชุมชนปลอดภัย และ ด้านการดูแลสุขภาพ ส่วนด้านทีม่ คี ะแนนต่าสุดคือด้านเศรษฐกิจ 3.24
คะแนน ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.12 และตารางที่ 2.15
คะแนนความอยู่ดีมีสขุ รายด้าน

พึง่ พาตนเอง3.76

สัมพันธภาพ
5 3.78
4

3.87

บทบาทหน้าที่

3
3.9
การศึกษา

2
1

3.24 เศรษฐกิจ

0

3.83
ดาเนินชีวติ
พอเพียง

3.52
ดูแลสุขภาพ

จิตวิญญาณ 4.36

3.64
ร่วมใจชุมชน
ปลอดภัย

คะแนนความอยูด่ มี สี ขุ รายด้าน

แผนภูมิที่ 2.12 ค่าเฉลีย่ คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ รายด้าน 9 ด้าน

คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขทัง้ โดยรวมและรายด้านย่อย 9 ด้าน มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพืน้ ทีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.001) โดยพบว่าภาคใต้มคี ะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ขุ
รายด้านสูงกว่าทุกพืน้ ทีใ่ น 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสัมพันธภาพ ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการดาเนินชีวติ แบบพอเพียง และด้านการพึง่ พาตนเอง รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคะแนนรายด้านสูงสุด 4 ด้านคือ ด้านชุมชนร่วมใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านการดูแลสุขภาพ
และด้านการศึกษา สาหรับพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครฯ นัน้ มีคะแนนรายด้านต่ าทีส่ ุดเกือบทุกด้าน
ยกเว้น ด้า นเศรษฐกิจ เพีย งด้า นเดีย วที่พ้ืน ที่ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มีค ะแนนต่ าที่สุด
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.12 และตารางที่ 2.15
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จานวน ค่าเฉลีย่

1.

2.

3.

4.

ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
สัมพันธภาพ
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
บทบาท
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
เศรษฐกิจ
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
การดูแล
ภาคกลาง
สุขภาพ
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

1112
1604
1864
784
794
6158
1112
1604
1864
784
794
6158
1112
1604
1864
784
794
6158
1112
1604
1864
784
794
6158

3.7669
3.8585
3.7945
3.9155
3.6184
3.7989
3.7781
3.9754
3.8621
3.9911
3.6877
3.8704
3.2480
3.1685
3.2226
3.4560
3.2469
3.2459
3.5647
3.5631
3.5200
3.5421
3.3848
3.5247

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.77024
.74192
.81260
.74049
.74594
.77370
.84900
.75305
.82053
.73928
.78640
.80073
.85757
.80742
.87599
.82019
.88421
.85336
.57374
.50938
.57054
.49080
.52845
.54341

ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.50
1.00
1.50
1.50
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.75
5.00
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1112
1604
1864
784
794
6158

3.8147
3.8504
3.8248
3.9939
3.6870
3.8334

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.72863
.69137
.72572
.65717
.70608
.71060

1112
1604
1864
784
794
6158
1112
1604
1864
784
794
6158
1112
1604
1864
784
794
6158

3.7129
3.8041
3.5701
3.6843
3.3929
3.6485
4.1045
4.2026
4.0889
4.1607
3.9355
4.1107
3.8687
3.9838
3.8904
3.9726
3.7632
3.9049

.74908
.68822
.79746
.76511
.78096
.76648
.72473
.64452
.69849
.61976
.70118
.68510
.77386
.67959
.75628
.70793
.68892
.72892

จานวน ค่าเฉลีย่
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
5. การดาเนิน
ภาคกลาง
ชีวติ แบบ
ภาคใต้
พอเพียง
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
6. ชุมชนร่วม ภาคกลาง
ใจ
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
7. จิตวิญญาณ
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
8. การศึกษา ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
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ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00
1.25
1.00
1.00
1.00
1.25
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.00
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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จานวน ค่าเฉลีย่
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
9. การพึง่
ตนเอง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
10. รวม 9 ด้าน
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

1112
1604
1864
784
794
6158
1112
1604
1864
784
794
6158

3.7759
3.8195
3.7475
3.8610
3.6008
3.7669
3.7372
3.8029
3.7246
3.8419
3.5908
3.7449

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.79600
.73818
.79473
.75786
.78992
.77863
.55970
.49975
.55537
.50840
.55517
.54103

ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
1.00
1.00
1.00
1.25
1.00
1.00
1.42
1.47
1.11
2.06
1.17
1.11

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.97
4.89
4.92
4.89
4.92
4.97

ตารางที่ 2.15 จานวน ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามพืน้ ที่

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนรายด้านระหว่าง 5 พื้นที่ พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ดังแสดงในตารางที่ 2.16
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ANOVA
ระหว่างกลุ่ม
1. สัมพันธภาพ ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
2. บทบาท
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
3. เศรษฐกิจ
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
4. การดูแล
ภายในกลุ่ม
สุขภาพ
รวม
5. การดาเนิน ระหว่างกลุ่ม
ชีวติ อย่าง
ภายในกลุ่ม
พอเพียง
รวม
ระหว่างกลุ่ม
6. ชุมชนร่วมใจ ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
7. จิตวิญญาณ ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
8. การศึกษา
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
9. การพึง่ ตนเอง ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
10. รวม 9 ด้าน ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
43.401
3642.261
3685.662
65.208
3882.504
3947.712
45.233
4438.416
4483.649
19.979
1798.144
1818.123
38.203
3070.748
3108.951
107.743
3509.437
3617.179
40.824
2849.012
2889.836
31.358
3239.988
3271.346
34.090
3698.654
3732.744
32.465
1769.793
1802.257

df
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157
4
6153
6157

Mean
Square
10.850
.592

F

Sig.

18.330

.000

16.302
.631

25.835

.000

11.308
.721

15.677

.000

4.995
.292

17.091

.000

9.551
.499

19.137

.000

26.936
.570

47.226

.000

10.206
.463

22.042

.000

7.840
.527

14.888

.000

8.522
.601

14.178

.000

8.116
.288

28.217

.000

ตารางที่ 2.16 เปรียบเทียบคะแนนครอบครัวอยูด่ มี รี ะหว่างพืน้ ที่ 5 พืน้ ที่
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โครงสร้างครอบครัว
พิจ ารณาความอยู่ ดีม ีสุ ข ในครอบครัว ที่ม ีอ งค์ ป ระกอบของสมาชิ ก ครอบครัว
หลากหลาย พบว่าครอบครัวบุญธรรมมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4.05 คะแนน ในขณะทีก่ ลุ่มทีม่ ี
เฉพาะภรรยาและญาติ และกลุ่มที่มเี ฉพาะบุตรและญาติ เท่ากับ 3.62 คะแนน และ 3.64
คะแนน ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.13
คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4

4.05
3.72 3.74 3.77 3.76 3.77

3.62

3.74 3.78

3.64

3.73 3.71

สามีและภรรยา
สามี ภรรยาและบุตร
สามี ภรรยา และญาติ
สามี ภรรยา บุตร และญาติ
ภรรรยาเดีย่ ว
ภรรยา และญาติ
ภรรยา และบุตร
ภรรยา บุตรและญาติ
ครอบครัวบุญธรรมและบุตร
บุตร และญาติ
สามี และบุตร
อื่นๆ

แผนภูมิที่ 2.13 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ จาแนกตามองค์ประกอบของสมาชิกครอบครัว

สมดุลเวลาทางานและชีวิตครอบครัว
สมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัวของครอบครัวกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับ ดี เท่ า กับ 3.91 คะแนน และพบว่ า กลุ่ ม ระยะเริ่ ม ต้ น /ไม่ ม ี บุ ต รมี ค ะแนนสู ง สุ ด
เท่ากับ 4.2727 คะแนน ระยะเลี้ยงดูบุตรเล็กมีคะแนนต่ าสุด เท่ากับ 3.7772 คะแนน เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบคะแนนสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัวระหว่างระยะพัฒนาการ
ครอบครัว 8 ระยะ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=2.111, p<.05) ดัง
ตารางที่ 2.17 และ ตารางที่ 2.18
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สมดุลเวลาทางานและ
ชีวติ ครอบครัว
1. ก่อนแต่ง/ไม่มคี ู่
2. เริม่ ต้น/ไม่มบี ุตร
3. เลีย้ งดูบุตรเล็ก
4. เลีย้ งดูบุตรวัยเรียน
5. เลีย้ งดูบุตรวัยรุน่
6. เลีย้ งดูบุตรวัยรุน่
7. วัยชรา
8. วัยชราตอนปลาย
รวม

จานวน

ค่าเฉลีย่

115
33
184
409
373
3114
1842
88
6158

3.8652
4.2727
3.7772
3.9352
3.9665
3.9171
3.9004
3.8807
3.9126

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.87188
.70811
.83261
.80293
.77915
.80954
.80684
.77309
.80790

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

1.00
3.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.00
2.50
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ตารางที่ 2.17 คะแนนสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัว
จาแนกตามระยะพัฒนาการครอบครัว 8 ระยะ

ANOVA
สมดุลเวลาทางานและ
ชีวติ ครอบครัว
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

Sum of
Squares
9.634
4009.026
4018.660

df

Mean Square

F

Sig.

7
6150
6157

1.376
.652

2.111

.039

ตารางที่ 2.18 เปรียบเทียบคะแนนสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัวระหว่าง
ระยะพัฒนาการครอบครัว 8 ระยะ
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ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัว
ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัวจากการวิเคราะห์โดยสถิติก าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปั จจัยที่สามารถทานายความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้แก่ รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา จานวนบุตร และจานวนผู้
พิการในครอบครัว โดยพบว่าเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลเชิงบวก ยกเว้นจานวนผูพ้ กิ ารทีม่ ผี ลเชิงลบ
ต่อความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว
แต่เมื่อเพิม่ ตัวแปรด้านความสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัวเข้าไปในสมการ
พบว่า คะแนนการสมดุลเวลาฯมีอทิ ธิพลสูงสุด และไม่พบอิทธิพลของจานวนผูพ้ กิ าร สรุปว่า
ปั จจัยด้านเศรษฐฐานะมีผลต่ อความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัว ครอบครัวที่รายได้สูง ระดับ
การศึกษาสูง จะมีแนวโน้มทีค่ ะแนนความอยูด่ มี สี ขุ สูง
นอกจากนัน้ จานวนบุตรมีอทิ ธิพลบวกต่อคะแนนความอยู่ดมี สี ุขครอบครัวอยู่ดมี สี ุข
มากขึน้ ครอบครัวทีม่ บี ตุ รจานวนมาก จะมีคะแนนความอยูด่ มี สี ขุ สูงตามลาดับ แต่เมือ่ จานวน
บุตรเกิน 5 คน จะมีแนวโน้มมีความอยูด่ มี สี ุขลดลง และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงรับรูค้ วามอยูด่ ี
มีสขุ น้อยกว่าชาย และทีส่ าคัญพบว่ามีสมดุลของเวลาระหว่างการทางานและชีวติ ครอบครัวที่
ดี มีผลทางบวกกับความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว โดยรายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา สมดุล
เวลาการท างานและชีวิต ครอบครัว สามารถร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของคะแนน
ครอบครัว อยู่ดีม ีสุ ข ได้ ร้อ ยละ 19.51F (16, 5054), R2= 0.1976, Adjusted R2= 0.1751) ดัง
แสดงในตารางที่ 2.19
สรุปว่าปั จจัยด้านเศรษฐฐานะมีผลต่อความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว และครอบครัวที่
มีบตุ รจานวนมาก รวมทัง้ มีการจัดการสมดุลของเวลาระหว่างการทางานและชีวติ ครอบครัวที่
ดี มีผลทางบวกกับความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว
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ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคะแนน
ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ
ระดับการศึกษา (กลุม่ อ้างอิง ต่ากว่าประถมฯ)
- มัธยมศึกษาและประกาศนียบัตร
- ปริญญาตรีและสูงกว่า
รายได้ครอบครัว (บาท/เดือน)
อายุเมือ่ แต่งงาน
จานวนสมาชิกครอบครัว
จานวนรุน่
จานวนผูส้ งู อายุ
มีผปู้ ่ วยติดเตียง
จานวนบุตร
จานวนผูพ้ กิ าร
สมดุลเวลาทางานและครอบครัว
เพศ (กลุม่ อ้างอิง -ชาย)
- หญิง

Coef.

SE

t

.524417
6.102138
.0000555
.0239202
.2393227
.2201143
-1.519464
.5016748
.7014625
-1.161824
9.932882

.5297543
1.142449
9.99e-06
.0491362
.1836892
.4673053
.8824944
1.818329
.2124001
.7613114
.3004331

0.99
5.34**
5.56**
0.49
1.30
0.47
-1.72
0.28
3.30*
-1.53
33.06**

-1.516924

.6358255

-2.36*

F (16, 5054) , R2= 0.1976, Adjusted R2= 0.1751
* p<.05 และ** p<.01
ตารางที่ 2.19 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ

ผลการศึกษาเพิ่ มเติ ม
ครอบครัวของรุ่นประชากรตามยุคต่างๆ (generation)
รุ่น ประชากรเป็ น การแบ่ง รุ่น (generation) ตามรุ่น การเกิดที่ม ีบริบ ทของชีวิต ใน
ทานองเดียวกัน และมีแบบแผนการดาเนินชีวติ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ปั จจุบนั มีการแบ่ง กลุ่มยุค
หรือรุ่นประชากรทีห่ ลากหลาย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 5 กลุ่มประชากร ตามคาจากัดความที่
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561) ดังนี้คอื 1) กลุ่ม Greatergeneration (เกิดปี
พ.ศ. 2486 หรือปี ก่อนหน้ า) เป็ น กลุ่ม คนที่เกิดก่อนและระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
2) กลุ่ม Baby boomer (เกิดปี พ.ศ. 2487–2505) เป็ นกลุ่มคนทีเ่ กิดในช่วงหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ซึ่งมีอตั ราการเกิดสูงและประชากรส่วนใหญ่เติบโตในภาคเกษตรกรรม 3) กลุ่ม
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1. Silent
Generation
(n=472)

8) ความมันคงและ
่
การพึ่งพา

7) การศึกษา

6) การดูแลสุขภาพ

5) จิ ตวิ ญญาณ

4) ชุมชน

4) พอเพียง

3) เศรษฐกิ จ

2) บทบาทหน้ าที่

1) สัมพันธภาพ

รุน่ การเกิ ด
Generation

ครอบครัวอยูด่ ีมีสขุ
รวม

Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2506–2520) เป็ น กลุ่ ม คนที่เกิดในช่ วงต่ อ จากประชากรกลุ่ ม
Baby boomer ประชากรทีเ่ กิดในรุ่นนี้แต่ละปี มจี านวนมากกว่าหนึ่งล้านคน บางการศึกษาจึง
เรียกคนทีเ่ กิดในรุ่นนี้ว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” 4) กลุ่ม Generation Y (เกิดปี พ.ศ. 2521–
2538) คนกลุม่ นี้เกิดมาในช่วงทีป่ ระเทศกาลังพัฒนาและเข้าสูค่ วามเป็ นเมืองสูงขึน้ เป็ นช่วงที่
มีววิ ฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีต่างๆ ชัดเจน และ 5) ประชากรกลุม่ Generation Z (เกิดตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2539 เป็ นต้ น มา) คนกลุ่ ม นี้ เ กิด มาในยุ ค ที่ม ีค วามพร้ อ มและความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีอย่างมากและสามารถติดต่อสือ่ สารได้อย่างไร้พรมแดน (สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559; เสนอ นิ่มเงิน, 2561)

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. Generation
X (n=2,159)

3.7571 3.7429 3.8387 3.2758 3.8406 3.7217 4.1346 3.5397 3.9049

3.8147

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: *ต่าสุด ** สูงสุด

ตารางที่ 2.10 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามรุน่ ของการเกิด
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ผลการศึกษาแสดงว่าครอบครัวกลุ่ม Baby Boomer มีคะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุข
โดยรวมสูง ที่สุด เท่ากับ 3.7571 คะแนน รองลงมาคือ Gen X, Gen Y, และ Silent Gen
โดยกลุ่ ม รุ่ น Gen Z มีค ะแนนครอบครัว อยู่ดีม ีสุ ข ต่ า สุ ด แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (F= 1.640, p>.05) ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2.14
คะแนนครอบครัวอยู่ดีมีสขุ (รวม)
Gen Z , 3.547
Gen Y, 3.734

คะแนนครอบครัว
อยู่ดมี สี ขุ

Gen X, 3.7425
Baby Boomer,
3.7571
Silent Gen, 3.716
3.4 3.45 3.5
Gen Z
Gen Y

3.55 3.6 3.65 3.7 3.75 3.8
Gen X
Baby Boomer
Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.14 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ (รวม) จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่

เมื่อพิจารณารายด้าน 9 ด้าน พบว่า 1) ด้านสัมพันธภาพ กลุ่ม Gen Y มีคะแนน
สูงสุด และ Gen Z มีคะแนนต่าสุด 2) ด้านบทบาทหน้ าที่ กลุ่ม Gen Y มีคะแนนสูงสุด และ
Silent Genมีคะแนนต่าสุด 3) ด้านเศรษฐกิจ กลุ่ม Baby Boomer มีคะแนนสูงสุด และ Gen
Z มีคะแนนต่ าสุด 4) ด้านการดาเนิ นชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพีย ง กลุ่ม Gen Y มีคะแนน
สูงสุด และ Gen Z มีคะแนนต่ าสุด 5) ด้านการร่วมใจในชุมชน กลุ่ม Silent Gen มีคะแนน
สูงสุด และ Gen Y มีคะแนนต่าสุด 6) ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ กลุ่ม Baby Boomer
มีคะแนนสูงสุด และ Gen Z มีคะแนนต่ าสุด 7) ด้านการดูแ ลสุข ภาพ ทุกกลุ่ม มีคะแนน
ใกล้เคียงกัน กลุ่ม Baby Boomer มีคะแนนสูงสุด Gen Z มีคะแนนต่าสุด 8) ด้านการศึกษา
กลุม่ Gen X มีคะแนนสูงสุด และ Gen Z มีคะแนนต่าสุด และท้ายสุด 9) ด้านความรูส้ กึ มันคง
่
และการพึง่ พาตนเอง กลุ่ม Baby Boomer มีค ะแนนสูง สุด และ Gen Z มีค ะแนนต่ า สุด
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.20 และแผนภูมทิ ่ี 2.15-2.24
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สัมพันธภาพ
5
พึง่ พาตนเอง

บทบาท

4

3
2
1

การศึกษา

การเงิน

0

สุขภาพ

พอเพียง

จิตวิญญาณ

Silent Gen

ชุมชนร่วมใจ

ความอยูด่ มี สี ขุ รายด้าน 9 ด้าน
Baby Boom
Gen X

Gen Y

Gen Z

แผนภูมิที่ 2.15 ความอยูด่ มี สี ขุ รายด้าน 9 ด้านจาแนกตาม generation
Generation (รุ่น)
Silent Generation
Baby Boomer
Generation X
Generation Y
Generation Z

ช่วงอายุ
มากกว่า 73 ปี
54 – 72.9 ปี
38 – 53.9 ปี
18 – 37.9 ปี
ต่ากว่า 18 ปี

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก ETDA กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ (2561)
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1. ด้านสัมพันธภาพ
Gen Z , 3.5951
Gen Y, 3.9043
สัมพันธภ
าพ

Gen X, 3.8532
Baby Boomer,
3.7429
Silent Gen, 3.7007
3.4

3.5

Gen Z

Gen Y

3.6

Gen X

3.7

3.8

3.9

Baby Boomer

Silent Gen

4

แผนภูมิที่ 2.16 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านสัมพันธภาพ” จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่

2. ด้านบทบาทหน้ าที่
Gen Z , 3.7885

Gen Y, 3.9737

บทบาท
หน้ าที่
Silent Gen, 3.7489
3.6

3.65

Gen Z

3.7

Gen Y

3.75

Gen X

3.8

Gen X, 3.8995
Baby Boomer,
3.8387

3.85

Baby Boomer

3.9

3.95

4

Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.17 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านบทบาทหน้าที”่ จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่
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3. ด้านเศรษฐกิ จ
Gen Z , 3.0769
Gen Y, 3.2396
เศรษฐกิจ

Gen X, 3.2074Baby Boomer,
3.2758
Silent Gen, 3.2712
2.95

Gen Z

3

3.05

Gen Y

3.1

Gen X

3.15

3.2

3.25

Baby Boomer

Silent Gen

3.3

แผนภูมิที่ 2.18 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านเศรษฐกิจ” จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่

4. ด้านเศรษฐกิ จพอเพียง
Gen Z , 3.7019
Gen Y, 3.8435
Gen X, 3.8305
Baby Boomer,
3.8406
Silent Gen, 3.7961

เศรษฐกิ จพอเพียง

3.6

3.65

3.7

Gen Z

Gen Y

Gen X

3.75

3.8

Baby Boomer

3.85

3.9

Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.19 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านการดาเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง”
จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่
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5. ร่วมใจชุมชน
Gen Z , 3.4808
Gen Y, 3.4696

ร่วมใจ
ชุมชน

Gen X, 3.6042

3.3

3.35

Gen Z

3.4

3.45

Gen Y

3.5

3.55

Gen X

3.6

3.65

Baby Boomer

Baby Boomer,
3.7217
Silent Gen, 3.7436

3.7

3.75

3.8

Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.20 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านความปลอดภัยและร่วมใจชุมชน”
จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่

6. พัฒนาด้านจิ ตวิ ญญาณ
Gen Z , 3.7212
Gen Y, 4.0492

จิต
วิญญาณ

Gen X, 4.1131
Baby Boomer,
4.1346
Silent Gen, 4.0879
3.5

3.6

Gen Z

3.7

Gen Y

3.8

Gen X

3.9

Baby Boomer

4

4.1

4.2

Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.10 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ” จาแนกตามรุน่ ของ
การเกิด 5 รุน่
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7. ด้านการดูแลสุขภาพ
Gen Z , 3.25
Gen Y, 3.5216

การดูแล
สุขภาพ

Gen X, 3.5109
Baby Boomer,
3.5397
Silent Gen, 3.5222

3.1

Gen Z

3.2

3.3

Gen Y

3.4

Gen X

3.5

Baby Boomer

3.6

Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.22 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านการดูแลสุขภาพ”
จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่

8. ด้านการศึกษา
Gen Z , 3.625
Gen Y, 3.8708

การศึกษา

Gen X, 3.9486
Baby Boomer,
3.9049
Silent Gen, 3.7781
3.4

Gen Z

3.5

3.6

Gen Y

3.7

Gen X

3.8

Baby Boomer

3.9

4

Silent Gen

แผนภูมิที่ 2.23 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านการศึกษา” จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่
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9. ด้านการพึ่งพาตนเอง
Gen Z , 3.6154

การ
พึง่ พา
ตนเอง

Gen Y, 3.7334
Baby Boomer,
3.8147

Gen X, 3.7149

Silent Gen, 3.7956
3.5

3.55

3.6

Gen Z

3.65

3.7

Gen Y

3.75

3.8

3.85

Gen X

แผนภูมิที่ 2.24 คะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ “ด้านการพึง่ พาตนเอง”
จาแนกตามรุน่ ของการเกิด 5 รุน่

แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ครอบครัววัยรุน่ Gen Z มีคะแนนตา่ สุดเกือบทุกด้าน เป็ นกลุม่ ที่
ต้องการดูแล สนับสนุ น และพัฒนามิตยิ ่อยทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็ นปั ญหาทีพ่ บ
ทัวไปในทุ
่
กกลุ่มรุ่น โดยกลุ่ม Baby Boomer และ Gen X เป็ นกลุ่มทีม่ คี ะแนนรวมครอบครัว
อยูด่ มี สี ขุ สูงสุด 2 อันดับแรก

ผลการวิจัยระยะที่ 3 (สัมภาษณ์เชิงลึกครอบครัวลักษณะเฉพาะ)
จากการการสัมภาษณ์ เชิงลึก การดาเนิ น การวิจยั ใช้เวลา 4 เดือน ครอบครัว ที่ม ี
ลักษณะเฉพาะ 94 ครอบครัว ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลาน (15 ครอบครัว)
ครอบครัวผูช้ ราอยูค่ นเดียว (9 ครอบครัว)
ครอบครัวแม่วยั รุน่ (18 ครอบครัว)
ครอบครัวผูป้ ่ วยเรือ้ รัง(16 ครอบครัว)
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว (19 ครอบครัว)
ครอบครัวผูพ้ กิ าร/ติดเตียง (20 ครอบครัว)
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ผลการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพถึง ปั ญ หาและความต้อ งการของครอบครัว เสี่ย งและ
เปราะบางทัวประเทศ
่
ในครอบครัวที่ต้องดูแลพิการ ครอบครัวที่ต้องดูแ ลผู้ป่ วยติดเตียง
ครอบครัวแม่เลี้ย งเดี่ย ว ครอบครัวแม่วยั ใส ครอบครัวสูง อายุเลี้ย งหลานตามลาพัง และ
ครอบครัวสูงอายุตอ้ งพึง่ พามีลกั ษณะปั ญหาและต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

3.1 ครอบครัวผูส้ งู อายุเลี้ยงหลาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วผู้สงู อายุเลีย้ งหลาน
1. ลักษณะพิ เศษของครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ผู้สูงอายุ 15 ครอบครัว อายุอยู่ในช่วง 60-86 ปี ส่วนใหญ่เป็ นยายและมีสถานภาพสมรส
หม้าย 10 ครอบครัว มีอาชีพรับจ้างทัวไป
่ ค้าขายเล็กๆน้อยๆ และทานาปลูกผักขาย รายได้
ของแต่ละครอบครัวมาจากอาชีพของผูส้ งู อายุและลูกหลานให้เงินค่าเลีย้ งดูหลาน ส่วนใหญ่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 10 ครอบครัว ส่วนใหญ่เลี้ยงดูหลาน/เหลน 2 คน จานวน 10
ครอบครัว ส่วนใหญ่เริม่ เลีย้ งตัง้ แต่หลานเกิดและอยู่ดว้ ยกันจนหลานโต ขณะนี้หลานอายุ อยู่
ในช่วง 1.6-22 ปี ผูส้ งู อายุมสี ุขภาพแข็งแรงดี 9 คน และมีโรคเรื้อรัง 6 คน เช่น หอบหืด 1 คน
เบาหวาน 2 คน ความดันโลหิตสูง 4 คน (ตารางที่ 3.1-3.2)

ลักษณะผูใ้ ห้ข้อมูล
อายุ
60-70
71-80
> 80
เพศ
หญิง
ชาย
สถานภาพสมรส
คู่
หม้าย
อาชีพ
ไม่ม ี
รับจ้าง

จานวน

ร้อยละ

10
4
1

66.67
26.67
6.66

14
1

96.33
6.67

5
10

33.33
66.67

3
5

20.00
33.33
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ลักษณะผูใ้ ห้ข้อมูล
ค้าขาย
เกษตรกรรม
รายได้ครอบครัว
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ความสัมพันธ์กบั เด็ก
ยาย/ยายทวด
ย่า/ย่าทวด
ตา
จานวนหลานที่เลี้ยงดู (คน/ครอบครัว)
1
2
3
สมาชิ กครอบครัว(คน)
2
3
4
5
6
อายุหลาน (ปี ) (Range = 1.6 - 22 ปี )
1–5
6 – 12
13 – 18
19 – 22
ภาวะสุขภาพผูส้ งู อายุ
แข็งแรงดี
โรคเรือ้ รัง (หอบหืด เบาหวาน ไขมันสูง ความดัน
โลหิตสูง)

จานวน
4
3

ร้อยละ
26.67
20.00

5
10

33.33
66.67

11
3
1

73.33
20.00
6.67

3
10
2

20.00
66.67
13.33

2
6
4
2
1

13.33
40.00
26.67
13.33
6.67

5
11
8
3

33.33
73.33
53.34
20.00

9
6

60.00
40.00

ตารางที่ 3.1 ลักษณะทางประชากรของผูส้ งู อายุและหลาน
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ลาดับ อายุ เพศ สถาน
อาชีพ
ที่
(ปี )
ภาพ
สมรส
1
64 หญิง คู่ รับจ้างทัวไป
่
(ลูกส่งเงินให้)
2
63 หญิง หม้าย ขายข้าวกล่อง
(ลูกส่งเงินให้)
3
4

67

5

71

6

86

7

65

8

61

9

77

10

68

11

73

12

72

13

60

14

64

15

67

รายได้
ความ
(บาท/เดือน) สัมพันธ์
กับเด็ก
ไม่เพียงพอ
ยาย

จานวน สมาชิ ก
หลาน ครอบครัว
(คน)
(คน)
2
4 (ตา ยาย
หลาน)
เพียงพอ ยาย/ทวด
2
3 (ยาย
หลาน
เหลน)
หญิง หม้าย เก็บผักขาย
เพียงพอ
ยาย
1
3 (ยาย ลูก
หลาน)
หญิง หม้าย รับจ้าง ทาไร่
ไม่เพียงพอ
ยาย
2
3 (ยาย
(ลูกส่งเงินให้)
หลาน)
หญิง หม้าย ทานา รับจ้าง ไม่เพียงพอ
ย่า
2
3 (ยาย
ขายน้าพริก
หลาน)
หญิง หม้าย รับจ้างทัวไป
่
ไม่เพียงพอ
ยาย
2
3 (ยาย
(ลูกส่งเงินให้)
หลาน)
หญิง คู่ ทอเสื่อ (ลูกส่ง ไม่เพียงพอ
ยาย
2
4 (ตา ยาย
เงินให้)
หลาน)
หญิง หม้าย ทานา รับจ้าง
ไม่เพียงพอ ย่า ทวด
2
3 (ยาย
(หลานส่งเงินให้)
หลาน
เหลน)
ชาย คู่ รับจ้างทัวไป
่
ไม่เพียงพอ
ตา
2
4 (ตา ยาย
(หลานส่งเงินให้)
หลาน)
หญิง คู่ ทานา
ไม่เพียงพอ
ยาย
2
5 (ยาย ตา
ลูกสาว
หลาน)
หญิง หม้าย รับจ้างทาไร่
เพียงพอ
ย่า
1
2 (ย่า
หลาน)
หญิง หม้าย เลีย้ งหลาน
เพียงพอ
ยาย
1
2 (ยาย
หลาน)
หญิง หม้าย ขายของตาม
ไม่เพียงพอ
ยาย
3
5 (ยาย ตา
ตลาด
ทวด หลาน
เหลน)
หญิง คู่ ไม่มงี าน
ไม่เพียงพอ
ยาย
2
4 (ยาย ตา
หลาน)
หญิง หม้าย ไม่ทางาน
เพียงพอ ยายทวด
3
6 (ยาย ป้ า
ลุง หลาน
เหลน)

อายุ
ภาวะ
(หลาน) สุขภาพ
15 และ
10 ปี
18 ปี
เหลน 1.6
ปี
12 ปี

หอบหืด
ภูมแิ พ้
แข็งแรงดี

20 ปี และ
18 ปี
17 ปี และ
11 ปี
10 ปี และ
5 ปี
11 ปี และ
7 ปี
8 ปี และ
4 ปี

แข็งแรงดี

แข็งแรงดี

แข็งแรงดี
ความดัน
โลหิตสูง
แข็งแรงดี
เบาหวาน

22 ปี และ แข็งแรงดี
17 ปี
5 ปี และ เบาหวาน
1.5 ปี
ความดัน
ไขมันสูง
13 ปี
แข็งแรงดี
(พิการ)
12 ปี
ความดัน
โลหิตสูง
10 และ ความดัน
13 ปี
โลหิตสูง
6 และ 17 แข็งแรงดี
ปี
21 ปี
แข็งแรงดี

ตารางที่ 3.2 ลักษณะครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลาน

131

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ

2. การใช้ชีวิตครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ส่วนใหญ่ผสู้ ูงอายุเลี้ยงตัง้ แต่หลาน
ยังเป็ นทารก เช่น ตัง้ แต่เกิด อายุ 1-6 เดือน 1-2 ปี บางครอบครัวเลีย้ งเมื่อหลานโตแล้ว เช่น
3-8 ปี และเลี้ยงจนหลานโตเรียนจบ ทางานและยังอาศัยอยู่ดว้ ยกัน ผูส้ ูงอายุทาหน้ าทีเ่ ป็ น
มารดาบิดาแทนบิดามารดาจริงที่ตายไป แยกทางกัน เจ็บป่ วยทางจิต ทอดทิ้งลูก หรือไป
ทางานต่างจังหวัด/ต่างประเทศและฝากลูกไว้ให้ยาย/ตา หรือย่า/ปู่ เลีย้ งแทน หลายครอบครัว
ผูส้ งู อายุเป็ นห่วงว่าบิดามารดาจริงจะดูแลหลานได้ไม่ดเี พราะต้องทางานเป็ นกะต้องเอาหลาน
ไปฝากให้เพือ่ นข้างบ้านเลีย้ ง ทีอ่ ยูค่ บั แคบ สงสารหลาน กลัวหลานได้รบั อันตราย จึงอาสารับ
หลานมาเลีย้ ง
ผู้สูงอายุให้การดูแ ลหลานทุกเรื่องทัง้ ในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่ วย ส่งเสริม การ
เจริญเติบโต พัฒนาการ ส่งเสียให้เรียนหนังสือ บางครอบครัวบิดามารดาจริงส่งเงินค่าเลีย้ งดู
หลาน แต่บางครอบครัวไม่ส่งเสีย ทาให้ผสู้ งู อายุเหล่านี้มชี วี ติ ทีล่ าบาก รูส้ กึ เหนื่อย รูส้ กึ เป็ น
ภาระ เพราะอายุมากแล้ว สุขภาพไม่ค่อยดี ต้องดูแลหลานและต้องทางานด้วย บางครัง้ ใน
ตอนทีล่ าบาก เช่น ไม่มเี งินใช้จา่ ยและเจ็บป่ วย ก็จะคิดว่าวัยนี้แล้วควรจะสบายแล้วไม่น่าต้อง
มาเลีย้ งหลาน บางครอบครัวมีญาติช่วยเลีย้ งหลาน ช่วยดูแลยามเจ็บป่ วย อยู่เป็ นเพื่อนเมื่อ
ผูส้ งู อายุตอ้ งอกไปทาธุระนอกบ้านหรือไปร่วมกิจกรรมชุมชน
การเลีย้ งเด็กในปั จจุบนั แตกต่างจากการเลีย้ งลูกในอดีต เช่น ตอนหลานเป็ นทารกก็
ไม่คอ่ ยได้นอนหลับเพราะต้องชงนมผสมและป้ อนนมให้หลาน และดูแลเมือ่ หลานเจ็บป่ วย ไม่
เหมือนสมัยก่อนให้ลกู กินนมแม่ ถึงแม้จะมีผา้ อ้อมสาเร็จรูปทีไ่ ม่ตอ้ งเปลีย่ นบ่อยแต่กต็ ้องซื้อ
แพง เมื่อหลานโตขึน้ มีช่องว่างระหว่างวัย ตามหลานไม่ทนั เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรม ปั จจุบนั มีสงิ่ ล่อใจมากขึน้ มีอาหารและขนมแปลกใหม่ซง่ึ เด็ก
ชอบทานทาให้หลานไม่อยากทานอาหารทีบ่ า้ น เหล่านี้จงึ ต้องมีคา่ ครองชีพสูงขึน้ ต้องทางาน
หนัก ชีวติ ลาบากในช่วงบัน้ ปลาย
อย่างไรก็ตามผูส้ งู อายุทเ่ี ลีย้ งหลานหลายครอบครัวมีความเชื่อว่าการเลีย้ งหลานเป็ น
ความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลหลานซึ่งเป็ นคนในครอบครัวเดียวกันให้ดี มีความเต็มใจ มี
ความภาคภูมใิ จทีห่ ลานเรียกตายายว่า “พ่อ-แม่” ถือว่าเป็ นการแบ่งเบาภาระให้ลูกตนเอง
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เป็ นการส่งเสริมสนับสนุ นให้ลกู ได้สร้างฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว บางครอบครัวผูส้ งู อายุ
รูส้ กึ ว่าการเลีย้ งหลานสามารถช่วยคลายเหงาในชีวติ สูงวัยได้
3. ความสุขและความทุกข์ของครอบครัวผู้สูงอายุเ ลี้ยงหลาน ในภาพรวม
ครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลานมีความสุขมากกว่า ความทุกข์ ถึงแม้จะมีความยากลาบากบ้าง
ในช่ วงหลานเล็กๆ ที่ต้องทางานหาเลี้ย งชีพ และต้องเลี้ย งดูหลานในช่ วงบัน้ ปลายชีวิต ที่
สุขภาพไม่คอ่ ยดี แต่พอโตขึน้ หลานได้ช่วยทางานและดูแลผูส้ งู อายุตอบแทนบุญคุณ อย่างไร
ก็ตามการมีโอกาสได้เลีย้ งหลานเป็ นความสุขของครอบครัว ดังคาพูดของยายอายุ 72 ปี
“.....หลานคนนี้เป็ นความสุขของเราค่ะ...เขาเป็ นเด็กดีแบบเนี้ย
คือเขาไม่ทาให้เราเดือดร้อน......คนอืน่ มองว่าเราแก่แล้วยังต้อง
มานัง่ เลีย้ งหลานอยูอ่ ย่างเนีย ....เราก็มองคิดว่าเออเราสบายเรา
มีกิน มีอ ยู่ข องเรา ไม่ ไ ด้เ ป็ น หนี้ ใครเราไม่ไ ด้เดือดร้อนใคร มี
หรือไม่มคี นอืน่ เขาก็ไม่รไู้ ง เราก็เข้าใจตรงนี้ใช่ป่ะ”
ยายอายุ 65 ปี เล่าว่า “....เพราะอยู่ดอี ยูฮ่ นละ
ั ่ ลูกเต้ากะบ่ได้ต่อ
ว่าหยัง เราก็เลี้ยงของเราไป เขากะอยู่ของเขาไป เขามาเขากะ
ให้เงิน พัน สองพัน คันบ่
่ ซ้อื กับเข่า มันกะอยูไ่ ด้โดนจังซิหมด ละ
กะกินเงินผูเ้ ฒ่าไปกะอยู่ไปเรือ่ ยๆ บ่ป่านได๋ดอก......จังได่ละ ซุ
มื้อนี้กอ็ ยู่ดสี าบายอยู่เด้ คันเขามาอยู่นากันกะย่านเขาบ่มอี ยู่ม ี
กิน กะอยากให้มนั ไปอยู่นาพ่อแม่เขานัน่ ละ แต่ว่ามันบ่ไปอยู่
ดอก”
ยายอายุ 67 ปี เล่าด้วยความภาคภูมใิ จว่า “...พอมันโตพอช่วย
ทากิน เราก็ฝึกมันทาทุกอย่า ง ฝึ กทางาน การบ้านอะไรไป ฝึ ก
มันมาแต่น้อย ก็ช่วยตัวเองได้บา้ ง ก็สบายไป..”
ทีส่ าคัญอีกประเด็นหนึ่งทีท่ าให้ครอบครัวมีความสุขคือ การเงิน
ใช้จา่ ยในครอบครัว ดังคาอธิบายของผูส้ งู อายุเลีย้ งหลานว่า “....
มีเงินใช้จ่าย ซื้ออาหาร ซื้อข้าวของเครือ่ งใช้... มีเงินให้หลานไป
โรงเรียน...มีรายได้พอใช้ในแต่ละเดือน..” (ยายอายุ 64 ปี , 63
และ 72 ปี )
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นอกจากนี้ ผู้สูง อายุ อ ธิบ ายความสุ ข ของครอบครัว ว่ า อยู่ท่ีค วามคิด ของสมาชิก
ครอบครัวไม่ตอ้ งเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น ดังคาพูดของยายอายุ 72 ปี
“..... เราก็พอกินแบบทีเ่ รามีอยู่เนี ย่ พอกินทีเ่ รามีอยู่อะ เราๆ
อย่าไปคิดว่าคนเขามีเงินเขาสบายกว่าไม่ใช่เราต้องไปมองคน
ทีว่ ่าเขาจนกว่าเรา เขาก็ยงั อยู่ได้เราก็ตอ้ งอยู่ได้ ก็คดิ อย่างนี้มนั
ก็มกี าลังใจนะ เราไปมองคนรวยไม่ได้เราต้องมองคนจนกว่าเรา
ทีว่ า่ ฐานะเขาแย่กว่าเราอย่างเนี้ย เขาไม่มรี ายได้อะไร...”
ส่ ว นความทุ ก ข์ ข องครอบครัว ผู้ สู ง อายุ เ ลี้ย งหลาน เป็ นความรู้สึก ยากล าบาก
เนื่องจากผูส้ งู อายุมสี ขุ ภาพไม่ดตี อ้ งเลีย้ งหลานต้องทางานเลีย้ งครอบครัว ต้องดูแลเมือ่ หลาน
เจ็บป่ วย รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ต้องประหยัดอย่างมาก และไปไหนมาไม่สะดวก
ส่งผลให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ทุกข์ใจ ดัง ตัวอย่างคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุเกีย่ วกับความยากลาบากใน
การดาเนินชีวติ เช่น
“.....ลาบากอย่างเวลาทีเ่ ราต้องไปไหนแบบรีบๆนี้ เราต้องตืน่ แต่
เช้า ต้องทากับข้าวไว้ให้หลานก่อนถึงจะไปได้ อย่างถ้าจะไปหา
หมอทีล่ าปาง เราต้องลุกตัง้ แต่ตี 4 ต้องทากับข้าวใส่ตกู้ บั ข้าวไว้
ให้ห ลาน บอกท ากับ ข้า วไว้ใ ห้ล่ ะ นะ ยายจะดัก รถไปล าปาง
(ยายอายุ 71 ปี )
“.......เฮดสาดคือเก่า หลานน้อยใส่อู กวย มาแหย่สาด แล้วกะใส่
ขนมยืน่ ให้.......เลี้ยง 2 คน กะอยู่นากันฮันละ
่ กวนกันอยู่จงั ซัน่
.......คนเล็กก็ไกวเปล ตาสาดไปด้วย คนโตก็วงิ ่ เล่นแถวนัน้ ....”
(ยายอายุ 61 ปี )
“...หนักใจตอนทีไ่ ม่มเี งิน อย่างวันพรุ่งนี้หลานกูจะเอาทีไ่ หนไป
โรงเรียน ต้องหาให้ได้ จะหาทีไ่ หนก็ไม่ม ี อย่างเค้าจ้างทีไ่ หนเรา
ก็ไป วัน 250 บาทก็อยู่ได้กีว่ นั ล่ะถ้าให้หลานไปโรงเรียน (ย่า
อายุ 71 ปี )
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“....กะยืม ธกส. กะเป็นหนี้ไว้นัน่ ละ.....อยากให้ซอยเหลือ แต่บม่ ี
ไผ่ซอยกะต้องได้ยมื ....กะภาระเลี้ยงนีแ่ ล่ว แล้วกะค่าอยู่ค่ากิน
........มันกะบ่พอปั นได๋ กะพอถูๆ ไถๆ ไปนิ ละ...ตาสาด เลี้ยง
หลานไป (ย่าทวดอายุ 61 ปี )
“....ยายก็ประหยัดไว้ ประหยัดเอา กินน้อย ...บอกให้หลาน อย่า
กินมากนะ เราไม่มเี งิน สงสารพ่อแม่บา้ ง ไม่ไ ด้อยู่ ทาแต่งานทัง้
วัน ทัง้ คืน บอกหลานอย่างนี้ มัน ก็เชือ่ วัน หนึ ง่ ก็กิน วัน ละ 10
บาท” (ยายอายุ 67 ปี )
บางครอบครัวมีเงินพอใช้แต่ละเดือนเนื่องจากมีบา้ นเป็ นของตนเอง ไม่ตอ้ งเช่าบ้าน
ได้รบั เงินเลี้ย งชีพ ผู้สูง อายุ ช่วยเหลือจากลูกหลานและจากการทางาน ดังคาอธิบายของ
ผูส้ งู อายุดงั นี้
“....ไม่มปี ั ญหาการกินอยู่ เพราะว่าของมันมีอยู่ในท้องทุ่งนาอยู่
แล้ว มีค่าน้ าค่าไฟทีต่ ้องจ่าย ค่าน้ าค่าไฟถ้าเราไม่ทางานก็ขาด
เดีย๋ วมาตัดไฟ... ไปรับจ้างทาไร่จบั ผักจับอะไรอย่างเนี้ย จับงาน
เบาๆ อ่ะ ฉัน ก็ไ ป สองสามเดือนฉั น ยัง ได้ 2-3 พัน เงิน เดือ น
คนชราอ่ะ 700 บาทและของหลานอีก 800 บาท (เงินคนพิการ)
และก็ลกู ให้พนั หนึง่ ส่งมาให้อกี พันหนึง่ ..... (ย่าอายุ 73 ปี )
“.......แล้วมีเงินผูส้ ูงอายุด้วย 700 และบัตรคนจนอีก 300 รวม
แล้ว เดือ นประมาณ 5,000 บาท ....รายได้จ ากการเลี้ย งเด็ก
เดือนละ 3 พันกว่า ลูกคนอืน่ ๆ ให้บา้ ง เดือนละ 1 พัน...” (ยาย
อายุ 72 ปี )
ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลานส่วนใหญ่มปี ั ญหาด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้จะได้รบั เงิน
เลี้ยงชีพผู้สูงอายุและทางาน แต่ลูกหลานไม่ช่วยเหลือด้านการเงิน รายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย ตัวอย่างคาบอกเล่าเกีย่ วกับความลาบากในด้านการเงินดังนี้
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“.....เงินไม่พอกินพอใช้ ไม่พอจะให้หลานไปโรงเรียน รับจ้าง
ล้างจานให้เพื่อนข้างบ้านวันละ 200 บาท (ยายอายุ 64 ปี )....
ตอนทีล่ กู บ่ส่งเงินมาให่ อยากไปรับจ้างกะบ่มคี นเอาไห่ มันกะมี
ทอนั น่ ละก็คือค่าใช้จ่ายไม่พ อ เราต้องทางานหาเงิน มาเลี้ย ง
หลาน เราก็เหนือ่ ย (ยายายอายุ 71 ปี )........ลาบากเรือ่ งการเงิน
การทอง ต้องได้เดือนนึง 7,000 ยังพอใช้ (ยายอายุ 61 ปี ).......
พ่อแม่กไ็ ม่ค่อยมีเงินส่งมาให้ เป็ นเดือน 2 เดือน เงินก็ขาดเขิน
(ยายอายุ 86 ปี)....บ่ได้สง่ เงินมาให้ มีแต่มาสีเอาข้าวไปกิน (ยาย
อายุ 65 ปี )”
4. ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นกับการเป็ นครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ผลกระทบมี
ทัง้ ทางบวกและทางลบต่อผูส้ งู อายุ ซึง่ ผลกระทบทางบวกมีดงั นี้
รู้สึกภาคภูมิใจ ทีไ่ ด้แบ่งเบาภาระของสมาชิกครอบครัวและหลานสามารถ
ช่วยแบ่งเบาภาระผูส้ งู อายุได้ การเลีย้ งหลานช่วยคลายความเหงาได้ และมีความสุข
ระดับปานกลาง ดังคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุดงั นี้
“........เออ มันก็มคี วามสุขในของมันไม่อย่างงัน้ ก็เหงาซิมกี นั
สองคนไม่รจู้ ะคุยกับใคร อารมณ์ดกี ค็ ุย.......ทาอะไรใช้ให้ไปเอา
อะไรใช้ได้ทุกอย่าง ไอ้คนเล็กอ่ะนะ รู้ทุกอย่าง......... ตอนนี้ม ี
ความสุขปานกลาง เนือ่ งจากเงินยังไม่พอใช้ ทีจ่ ะจุนเจือหลาน
.....” (ยาย ย่า อายุ 68, 72 และ 73 ปี )
“....เอาไปเอามากะแมนความยาย จัง แข่ ว นี ่ 10 ปี 8 ปี แข่ ว
น้ านมยัง บ่ออกเมิด ยายบ่ให้กิน ท๊ อฟฟี ่ บัดซุ ม เขาเลี้ย ง แข่ว
แหว่ง เบิด เขาบ่เถีย งดอกเรือ่ งเลี้ย งนี ่ พ่อแม่เขาพูไ ด๋ กะดาย
หลานไม่ถามถึงพ่อเลย เรียกตากับยายว่า พ่อแม่.....” (ยายอายุ
65 ปี )
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ส่วนผลกระทบทางลบพบว่า การเลี้ย งหลานมีผลต่อภาวะสุข ภาพของผูส้ ูง อายุ
การขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสัง คม มีความเครีย ดความวิต กกัง วล รู้สกึ เป็ น ภาระ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ภาวะสุขภาพ การเลีย้ งหลานทาให้ผสู้ งู อายุปวดหลัง เหนื่อยล้า พักผ่อนไม่
เพียงพอ ผูส้ งู อายุเล่าว่า
“....มันกะเมือ่ ย ยายเป็ นความดันสูง ปวดหลัง ต้องอุม้ เค้า เดีย๋ ว
กะลุกขึน้ มาเอานมให้กนิ ......นอนไม่พอ ดึกๆลุกขึน้ มา ชงนมให้
กิน เดีย๋ วกะไห่ ตอนน้อยๆเนาะ..... ดึกๆนอนเอานมให้กนิ พอ
ไปเซิบ บ่ได้ใส่แพมเพิส เยีย่ วแล้วกะไห่ ก็ต้อ งลุกขึ้นมาเปลีย่ น
ผ้าอีก...... ก็ยาก อึดหลับ อึดนอน มันไห่กะต้องลุกนากัน ชินชา
อยูม่ าจนเดีย๋ วนี ่ เป็นธรรมดา ชินชา (ยายอายุ 86 ปี )
 การขาดโอกาสเข้ าร่ ว มกิ จกรรมทางสัง คม เนื่ อ งจากไปไหนอย่างที่
ต้องการไม่ได้เพราะเป็ นห่วงหลาน ดังคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุดงั นี้
“....ยายก็ไปไหนไม่ได้ เหมือนกับติดคุกอ่ะ จะไปทีไ่ หนก็ต้อง
ห่วงหลาน ถ้าแม่เค้าอยู่ เราก็ไปได้.....ไม่ได้ช่วยงานสังคม....
ไม่ได้ไปวัดเพราะต้องเลี้ยงหลาน แต่ใส่บาตรทุกวัน... (ยายอายุ
71 ปี และยายทวด อายุ 63 ปี )
“.......ก็ยาก อึดหลับ อึดนอน มันไห่กะต้องลุกนากัน ชินชา อยู่
มาจนเดีย๋ วนี ่ เป็ นธรรมดาชินชา.......คันลูกบ่อยู่ดมี แี ฮง ยายกะ
บ่ได้นอน ....” (ยายอายุ 65 ปี )
“.....แต่ก่อนเคยช่วยงานในชุมชนเป็ นอสส. กรรมการชุมชน พอ
มีเหลนก็ไม่ได้ทา ต้องเลีย้ งหลาน.......” (ยายอายุ 67 ปี )
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 ความเครียด/ความวิ ตกกังวล ผูส้ งู อายุทเ่ี ลีย้ งหลานมีความเครียดความ
วิตกกังวลว่าหลานจะเจ็บป่ วย เป็ นห่วงว่าหลานจะเรียนไม่จบและไม่มงี านทา กลัว
หลานวัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ก่อนเรียนจบ ดังคาบอกเล่าข้างล่างนี้
ยายอายุ 68 ปี เล่าว่า “....ก็เครียดเหมือนกันแหละพอนัน้ หาย
โมโหก็เครียด ทีหนึง่ บางทีกอ็ เึ ขาเลีย้ งดูกนั ได้กช็ ัง่ เขา เราจะไป
ยุ่งอะไรชีวติ เขาบอกเขาแล้วเขาไม่เชือ่ ไม่ฟังอ่ะ....ก็ไม่รู้จะทา
ไงอ่ะ ปล่อยเขาไป ....ตอนเนี้ยไม่เป็นปั ญหาใหม่ๆ คิดปั ญหามัน
เครียดและขาเดินไม่ค่อยจะไหวด้วย น้ าหนักตัวเรามันเยอะอะ....”
“......เป็ นห่วงว่าหลานจะไม่จบ ม.3 เพราะเขาสมองทึบ .....กลัว
จะไม่มงี านทา ช่วยตัวเองไม่ได้ พ่อแม่ไม่มเี หมือนคนอืน่ มันไม่
ทันคน มันไม่ทนั คน ใครชวนกูไปนะเป็ นอย่างนัน้ น่ ะ ชวนกูไป
มัน ๆ ไม่ฉ ลาดอ่ะ เพือ่ นฝูง ชวนไปมัน ก็ไ ปเพือ่ นฝูง นั น่ มัน ได้
ห้ามมันได้เหรอ กลัวถ้าเกิดมันพากันไปให้ผชู้ ายเขา .......นัน่
แหละอย่างทีฉ่ ันพูดอยู่เนีย่ แหละ เป็ นสาวแล้ว มีรอบเดือนแล้ว
กลัวก็เห็นๆ อยู่อย่างเงี้ย เห็นเขาทาท้องมันมีอ่ะ ก็กลัวมันท้อง
ด้วย....” (ย่าอายุ 73 ปี )
“....กังวลใจ หรือห่วงหลานเรือ่ งเรียนนะ ก็พูดว่าบอกเขาว่าถ้า
โตมาก็จะให้พอ่ เขาส่งเรียนอะไรอย่างเนี้ยแต่เราจะไปกูอ้ ะไรเขา
ไม่ได้แล้ว...ถ้าไม่ ไ ด้เรีย นเขาก็ลาบากก็คิดแบบเนี้ ย นอนคิด
อยูอ่ ะ....(ยายอายุ 72 ปี )....”
“...เครียดมา เมือ่ หลานป่ วย....กัง วลกลัวไม่ม ีเงินค่าเทอมให้
หลาน...”(ยายอายุ 64 และ 60 ปี )
 ความเป็ นภาระ ส่วนใหญ่ผสู้ ูงอายุรสู้ กึ เป็ นภาระเกี่ยวกับการหาเงินให้
หลานเรียนหนังสือ ดังตัวอย่างคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุดงั นี้
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ย่าอายุ 73 ปี เล่าว่า “.....เป็นภาระเรือ่ งเรียนเนีย่ แหละ นอกจาก
เรือ่ งอืน่ ไม่ได้เป็ นภาระ เพราะว่าฉันไม่ได้ทาไร่ ตืน่ เช้ามาหากิน
ข้าถ้าใครเรียกฉันก็ไป กินอยู่ 2 คนภาระอะไรไม่มมี ากหรอก 2
คนยังไงก็ได้ ตืน่ กินมีอะไรกินก็กนิ กันไปจะไปโรงเรียนก็ไป ฉัน
ก็มงี านทาก็ไปทางาน เย็นก็กลับ เขาบ่ายหน่ อยฉันกลับไปถึง
ก่อนเห็นม่ามา อาม่าดีใจเรียกใหญ่ มีอยูแ่ ค่นัน้ แหละ...”
ยายอายุ 60 และ 67 ปี เล่าว่า “..... เป็นภาระทีส่ ลัดไม่ออก.....มี
ความจาเป็นต้องเลีย้ ง หลานเรา เหลนเรา เกิดมาแล้วก็ตอ้ งเลี้ยง
ถ้าเราไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยง.....เราไม่ท้งิ กัน......รูส้ กึ เหนื อ่ ย
มากไม่เคยฝากเพือ่ นบ้าน ไม่สร้างภาระ ไม่ยุ่งกับใคร เลี้ยงกัน
ในบ้าน....”
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาครอบครัวผู้สงู อายุเลีย้ งหลาน
1. องค์ประกอบของครอบครัวอยู่ดีมีสุขของครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน
ผูส้ งู อายุทเ่ี ลีย้ งหลานอธิบายความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวว่าต้องมีองค์ประกอบดังนี้ สมาชิก
ครอบครัวมีสมั พันธภาพทีด่ ี สมาชิกเข้าใจกันรักใคร่ปรองดองกัน ไม่ทะเลาะกัน เชื่อฟั งซึง่ กัน
และกัน ได้อยู่กนั พร้อมหน้า สมาชิกมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน มีความเป็ นอยูส่ บาย ได้เข้าวัดสวดมนต์ทาสมาธิ และสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่ วย
 สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ที่ ดี เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญของความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลาน ผูส้ งู อายุม ี
ความสุขทีห่ ลานแสดงออกถึงความรักความห่วงใยกัน สนิทกับผูส้ ู งอายุ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้ ูงอายุ หลานทาตามคาสังสอนของผู
่
ส้ ูงอายุ
พูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน ดังคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุ
“.......มันก็รกั รักยาย เวลามันมามันก็มากอดมาหอม ....อย่าง
เวลาเค้าโทรมา ยายๆทาอะไรอยู่ ยายอยู่กบั ใคร กินข้าวหรือยัง
อย่างงัน้ อย่างงี.้ ..” (ยายอายุ 67 ปี )
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“....เราก็รกั มันเนอะ อยู่ดว้ ยกันมานานแล้ว ถ้าจู่ๆ เอามาเลี้ยง
มันก็ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั น่ ะ มันผูกพันกัน” (ย่าอายุ 71 ปี )
“.......ช่วยปั ดเฮือน ยายล้างน้ าดี เข าล้างน้ าเสีย นอนกับยายนี ่
ละเนาะ ซิไปนอนกับพ่อแม่จงั ได๋......ยาย หลาน แยกเตียง แต่
ยังนอนห้องเดียวกันอยู่ กินข้าวด้วยกันทุกมื้อ 3 เทือ่ พุ่นแล่ว...”
(ยายอายุ 65 ปี )
“......สนิทกัน เพราะเลีย้ งตัง้ แต่เล็กแล้ว เลีย้ งตัง้ แต่คนโต ตอน
แรกพ่อแม่เค้าไม่เลิกกันเนอะ (ย่าอายุ 71 ปี )
“......กอดพุนึง อีกพูนึงกะอยากให้กอด........นอนนากันสามคน
ยายนอนกลาง กลางมุง แยกกันบ่ได้…..” (ย่าทวดอายุ 61 ปี )
“.....บางวันก็อยู่ตลาดวันๆก็เถียงทะเลาะกับหลานมัง่ เออทัง้ 2
คนเลย ส่วนใหญ่นอนกับยาย หายไปก็เงียบไปพอเวลาอารมณ์
ดีมากอดมาอะไร ก็ปลื้มใจหายเหนือ่ ยหายอะไร บางทีเขาเรียก
ตาเขาเรียกพ่อนะ เราก็มาคิดอีกทีเกิดมาเป็ นคนมันก็ดแี ล้วมัน
ไม่มพี อ่ นะมีแต่แม่นะ เขาก็เล่นร่าเริงเขาแหละ กาลังซนเลยตอน
เนี้ย...” (ยายอายุ 68 ปี )
บางครอบครัวมีสมั พันธภาพในครอบครัวไม่ดี โดยเฉพาะสัมพันธภาพ
ระหว่างผูส้ ูงอายุทเ่ี ลี้ยงหลานกับบิดามารดาของหลาน มีความรูส้ กึ ห่างเหิน ไม่มา
เยีย่ มเลยหรือมาเยีย่ มปี ละครัง้ หรือมาเยีย่ มเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ ไม่ส่งเงินค่า
เลี้ย งดูลูกหรือไม่สนั บสนุ น ค่าใช้จ่าย และทะเลาะกัน ส่ง ผลต่ อสัม พัน ธภาพไม่ดี
ระหว่างบิดามารดากับเด็กด้วย ดังคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุต่อไปนี้
“.....ลูกเขาบ่ค่อยมาหา ลูกชายนัน่ เขาบ่คอ่ ยมา เค้าไปอยู่หลาย
ปี . ......เค้า ไม่ น อนกับ พ่ อ แม่ นอนแต่ กับ ยาย นอนกับ ยายนี ่
ละเนาะ ซิไปนอนกับพ่อแม่จงั ได๋ (ยายอายุ 60 ปี )
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“.....นอนนาเรานีแ่ ล่ว ผูท้ เี ่ ว้านีก่ ะยังบ่ไปหาฮอดแม นอนนาแมบ่
คุม้ คืนนัน่ นะ....ไปเฮือนเขา ตอนเขาเอาลูกเขาไป กะยังลักคืน
มาหายา ลุกดึก ลักมาดึก......ซุ ม อยู่นี ่ บ่ให้เขาบายละ คันมา
ใหม่ๆ มันบ่ให้พ่อแม่มนั บาย จักแม่นเขาฮักหรือไม่ฮกั เขาบ่ได้
เลีย้ ง ...หลานนีม่ นั บ่ไปอยู่ดอกนาพ่อนาแม่มนั ...” (ยายอายุ 65 ปี )
 การได้อยู่กนั พร้อมหน้ าของสมาชิ กครอบครัว ทาให้สมาชิกครอบครัว
ได้พูดคุย กัน ปรึกษาหารือกัน ปรับทุกข์ด้วยกัน สมาชิกมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้ าทีค่ รอบครัว สามารถช่วยเหลือพึง่ พาซึ่งกันและกัน ดังคาอธิบายของ
ผูส้ งู อายุต่อไปนี้
“......ความสุขมันก็เวลาเขามาทีมนั ก็มคี วามสุขสบาย......เขาอยู่
กันพร้อมหน้ าพร้อมตา (ยายอายุ 68 ปี ).....มีความสุข ทีท่ าให้
หลานสบายใจ มีขา้ วกิน มีเงินไปโรงเรียน (ยายอายุ 64 ปี )
“......พอมันโตพอช่วยทากิน เราก็ฝึกมันทาทุกอย่าง ฝึ กทางาน
การบ้านอะไรไป ฝึ กมันมาแต่น้อย ก็ช่วยตัวเองได้บา้ ง ก็สบาย
ไปหน่ อยนึง....” (ยายอายุ 65 ปี )
“......เพราะอยูด่ อี ยูฮ่ นละ
ั ่ ลูกเต้ากะบ่ได้ต่อว่าหยัง เราก็เลีย้ งของ
เราไป เขากะอยู่ของเขาไป เขามาเขากะให้เงิน พัน สองพัน คัน่
บ่ซ้อื กับเข่า มันกะอยู่ได้โดนจังซิหมด ละกะกินเงินผูเ้ ฒ่าไป กะ
อยูไ่ ปเรือ่ ยๆ บ่ป่านได๋ดอก.....จังได่ละ ซุมอ้ื นี้กอ็ ยูด่ สี าบายอยู่เด้
คันเขามาอยู่นากันกะย่านเขาบ่มอี ยู่มกี นิ กะอยากให้มนั ไปอยู่
นาพ่อแม่เขานัน่ ละ แต่วา่ มันบ่ไปอยูด่ อก...” (ยายอายุ 65 ปี )
“.....คนในบ้านปรองดองรักใคร่ สามีดี รับผิดชอบครอบครัว
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอัตภาพ ‘ไม่นาเรือ่ งภายนอกเข้าบ้าน’
ปรับทุกข์-สุขกับคนในบ้าน…...หลานกลับมาดูแลเราบ้าง....”
(ยายอายุ 67 และ 60 ปี )
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 การไม่ทะเลาะกันในครอบครัว ผูส้ อู ายุอธิบายว่าการทีห่ ลานรักยาย รัก
พ่อแม่ พีน่ ้อง มีความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกครอบครัว สมาชิกฟั งซึง่ กันและกัน ไม่
ทะเลาะกัน หลานเชื่อฟั งทาตามคาสอนของย่ายาย ไม่มปี ากเสียงหรือทะเลาะกัน
ไว้วางใจกัน ให้เกียรติกนั สิง่ เหล่านี้ช่วยให้ครอบครัวอยู่ดมี สี ุข ดังตัวอย่างคาบอก
เล่าดังนี้
ยายอายุ 63 ปี “.....ความเข้าใจกัน อยู่ดว้ ยกันแล้วสบายใจ .....
เราว่าอะไรมัน มันก็ไม่เถียง บอกมัน มันก็ทาๆๆๆ ไม่ด้อื ....
เวลาจะไปทางานกลุ่มกับเพือ่ นน่ ะ มันก็ต้องบอก ‘ยาย จะไป
ทางานกับเพือ่ นนะ ทางานกลุ่มเดีย๋ วก็มา’ มันไปชัวโมงหนึ
่
ง่ มัน
ก็มาล่ะ....”
ยายอายุ 67 ปี “.....เพราะเฮารักลูกรักหลาน ยายกะบ่รลู้ ะเนาะ
ประมาณ 10 คะแนน กะมีความสุขอยู่ สาบายอยู่ บ่ได้ผดิ บ่ไ ด้
เถียงกัน หลานเชือ่ ฟั งดี...”
“.......หลาน เหลน ไม่ด้อื มีความสุข เชือ่ ฟั งเลี้ยงหลานแบบมี
เหตุผล...........มีความสุขเพราะ เขา (หลาน) เป็ นเด็กดีแบบเนี้ย
คือเขาไม่ทาให้เราเดือดร้อน...” (ยายอายุ 60 และ 72 ปี )
 การไม่เจ็บป่ วยของสมาชิ กครอบครัวการทีส่ มาชิกมีสขุ ภาพแข็งแรงได้
ทางาน หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้เต็มศักยภาพ ทาให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแล
รักษา ไม่ต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ ผูส้ ูงอายุ สามารถทางานได้เต็มที่ จึงเป็ นส่วน
หนึ่งของการอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว ดังคาบอกเล่าของย่าอายุ 60 และ 71 ปี
“...สุขภาพร่างกายแข็งแรง..ไม่มกี ารเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อยูด่ มี สี ขุ ...”
2. ปัจจัยที่ทาให้ครอบครัวผู้สงู อายุเลีย้ งหลานมีความอยู่ดีมีสขุ ผูส้ งู อายุส่วน
ใหญ่เน้นเกีย่ วกับการมีเงินใช้จ่ายในครอบครัว การได้มโี อกาสเลีย้ งหลาน มีญาติมาช่วยดูแล
หลาน นอกจากนี้ความอยู่ดมี สี ุขยังขึน้ อยู่กบั วิธคี ดิ ของสมาชิกครอบครัว ดังตัวอย่างคาบอก
เล่าของผูส้ งู อายุดงั นี้
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 การมีรายได้สมดุลกับรายจ่าย ส่วนใหญ่ครอบครัวผูส้ งู อายุเลีย้ งหลานมี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงเน้นว่ารายได้เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญในการอยู่ดมี ี
สุข ดังคาอธิบายข้างล่างนี้
“.......มีเงินใช้จ่าย ซื้ออาหาร ซื้อข้าวของเครือ่ งใช้ในครัวเรือน มี
เงิน ให้หลานไปโรงเรีย นมีเงิน เลี้ย งหลาน ส่ง เสีย ให้หลานได้
เรียนหนังสือ.......มีรายได้พอใช้ในแต่ละเดือน ไม่เป็ นหนี้สนิ .....
ไปไหนมาไหนได้สะดวก...” (ยายอายุ 64, 63, 60 และ 72 ปี )
“......ครอบครัวทีม่ เี งินใช้ในครอบครัว มีเงินมาช่วยเหลือจุนเจือ
ครอบครัว...คนเราถ้ามีเงินมันก็มคี วามสุข เพราะมันไม่มเี งิน
เลยไม่มคี วามสุขอ่ะ...” (ย่า ยายอายุ 71 และ 73 ปี )
 การได้มีโอกาสเลีย้ งหลาน ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลูกหลาน ได้อบรม
สังสอนหลานตามที
่
่อยากให้เกิดขึ้นในครอบครัว จึงเป็ นความภาคภูมใิ จที่ได้ช่วย
เลีย้ งหลานและอมรมบ่มนิสยั หลาน นอกจากนี้การเลีย้ งหลานทาให้มเี พื่อน ไม่รสู้ กึ
เหงาหรือว้าเหว่ในชีวติ
“...ก็ว่ามีนะ หลานคนนี้เป็ นความสุขของเราค่ะ... เขาเป็ นเด็กดี
แบบเนี้ย คือเขาไม่ทาให้เราเดือดร้อน คนอืน่ มองว่าเราแก่แล้ว
ยังต้องมานัง่ เลี้ยงหลานอยู่อย่างเนี้ย ....เราก็มองคิดว่าเออเรา
สบายเรามีกนิ มีอยู่ของเรา ไม่ได้เป็ นหนี้ใครเราไม่ได้เดือดร้อน
ใคร มีหรือไม่ม ีคนอืน่ เขาก็ไ ม่รู้ไ ง เราก็เ ข้าใจตรงนี้ ใช่ ป่ะ....”
(ยายอายุ 72 ปี )
“......รูส้ กึ มีความทุกข์มคี วามสุขน้อยทีส่ ุด ก็คอื ว่าอดมันก็คอื อด
ไม่มมี นั ก็ไม่มอี ย่างเนี้ย ช่วงทีเ่ ราไม่มเี งิน ไม่มใี ครจ้างเลี้ยงเด็ก
...” (ยายอายุ 72 ปี )
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 วิ ธีคิดเกี่ ยวกับความพอเพียง เป็ นการคิดหรือมุมองทีพ่ อเพียงโดยไม่
เปรียบเทียบกับคนทีด่ กี ว่าหรือด้อยกว่าเพียงแต่ยอมรับในสิง่ เกิดขึ้นกับครอบครัว
หรือพอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยูข่ องครอบครัว ดังคาอธิบายของยายอายุ 72 ปี ดังนี้
“........เราก็พอกินแบบทีเ่ รามีอยู่เนีย่ พอกินทีเ่ รามีอยู่อะ เราๆ
อย่าไปคิดว่าคนเขามีเงินเขาสบายกว่าไม่ใช่ เราต้องไปมองคน
ทีว่ ่าเขาจนกว่าเรา เขาก็ยงั อยู่ได้เราก็ตอ้ งอยู่ได้ ก็คดิ อย่างนี้มนั
ก็มกี าลังใจนะ เราไปมองคนรวยไม่ได้เราต้องมองคนจนกว่าเรา
ทีว่ า่ ฐานะเขาแย่กว่าเราอย่างเนี้ย เขาไม่มรี ายได้อะไร....”
3. ความต้ องการบริ การสนั บสนุ นทางสังคมของครอบครัวผู้สูงอายุเ ลี้ย ง
หลานทุกครอบครัวต้องการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลด้านการเงิน เรียนฟรี ต้องการ
ทุนการศึกษาสาหรับหลาน ต้องการการช่วยเหลือเกีย่ วกับการเลีย้ งดูเด็ก การช่วยเหลือจาก
ญาติใกล้ชิด การช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน และการบริการดูแลสุขภาพ ครอบครัวผู้สูงอายุ
เลีย้ งหลานมีความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านการเงิ นจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเลีย้ งดู
หลาน ดังความต้องการเหล่านี้
“....ก็อยากให้ช่วยเหลือช่วยเงินช่วยทอง ช่วยเรือ่ งค่าใช้จ่าย....
อดอยาก 600 บาทก็ไม่พอ เพราะรายจ่ายมันเยอะ (ยายอายุ 67
ปี )
“.....ต้องการเงิน ให้ช่วยเหลือเป็ นเดือนๆ ก็ยงั ดี เผือ่ เราทาไม่
ไหวไง นีแ่ หละก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะเนีย่ ปี เนี้ย....อยากให้ม า
ช่ วยเงิน มาเลี้ย งดูเรามัง......ถ้
่
าหากได้เงิน มาก็ช่วยให้หลาน
เรียน เขาจะอยูไ่ ง เราก็แก่แล้วอ่ะ....ต้องการเงิน อาชีพไม่ตอ้ ง..”
(ย่าอายุ 73 ปี )
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“.....อยากให้รฐั บาลมาดูแลมีใช้มกี ินเนี ย่ มีเงินส่งลูกหลานให้
เรียนให้จบแค่นัน้ แหละ พอใช้ได้และ ถ้าเป็นไปได้น่ะ .....” (ยาย
อายุ 68 ปี )
“....ถ้ า รัฐ บาลทีเ่ ค้า ช่ ว ยได้ ก็อ ยากให้ช่ ว ยเหมือ นกัน ช่ ว ย
การศึกษาของเด็ก...ทีเ่ รียนการอาชีพนี้ไม่ได้เรียนฟรีแล้ว เสีย
ค่าเทอมล่ะ แล้วก็วนั นึ งถ้าทากิจกรรมนี้ บางทีก็ร้อย สองร้อย
บางทีถา้ ยายไม่มกี ไ็ ปหาป้ ามัน ป้ ามันก็ช่วย...” (ย่าอายุ 71 ปี )
 ด้ านทุนการศึ กษา ผู้สูงอายุต้องการให้ม ีทุนการศึกษาเพื่อช่วยค่า เล่ า
เรีย น ค่าเสื้อผ้า ค่ารถรับ -ส่ง เดิน ทางไปโรงเรีย น ดัง ความต้องการของผู้สูง อายุ
ต่อไปนี้
“...อยากให้ช่ ว ยเรือ่ งเรีย น เด็ก น้ อ ย เราไม่ ค่ อ ยมีอีห ยัง จน
เสือ้ ผ้าก็ไม่คอ่ ยมี เฮากะดาย เรือ่ งค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน (ยาย
อายุ 86 ปี ).... กังวลใจเรือ่ งเรียนนะ ค่ากินค่ารถ ก็พูดว่าบอก
เขาว่าถ้าโตมาก็จะให้พ่อเขาส่งเรียนอะไรอย่างเนี้ย แต่เราจะไป
กูอ้ ะไรเขาไม่ได้แล้ว...” (ยายอายุ 72 ปี )
 ด้ านการเรียนฟรี ผู้สูง อายุต้องการให้รฐั บาลจัดการศึกษาฟรีแ ก่ เ ด็ก
นักเรียนหรือรัฐบาลรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาทัง้ ภาคบังคับและอุดมศึกษา ดังคา
ขอของยายอายุ 72 ปี ดังนี้
“...... อยากให้ได้เรียนฟรีได้ปะ เพราะตอนเนี้ยอายุยายก็แก่แล้ว
เนอะ....... ถ้าไม่ฟรีกเ็ สียดอกเบี้ยน้ อยพอได้ส่งหน่ อย.....อยาก
ให้ช่วยเรือ่ งการศึกษาของหลานให้มากทีส่ ุด อยากให้ได้เรียน
ฟรีได้ปะ ถ้าไม่ฟรีกเ็ สียดอกเบีย้ น้อย....”
 ด้านการเลี้ยงดูหลาน ผูส้ ูงอายุต้องการให้มกี ารช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ดูแลหลานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก และต้องการให้ญาติ
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ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการดูแลหลานในช่วงทีเ่ จ็บป่ วยหรือช่วงทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งอก
ไปทากิจกรรมนอกบ้าน ความต้องการญาติช่วยแบ่งเบาภาระดังนี้
ย่าทวดอายุ 61 ปี เล่าว่า “...ผู้เลี้ยงหลานกะรับภาระหนัก....
อยากให้มาดู ยามเจ็บยามเป็น..”
ยายอายุ 68 ปี บอกว่า “....เป็ นห่วงหลาน 2 คนอ่ะ...... ถ้าไม่ม ี
ยายกับตาซักคนอ่ะใครจะดูแ ล แม่ก็ไ ม่ค่อยสนใจซักเท่าไหร่
ใช่ ม่ ะ เพราะว่ า น้ อ ยใจกั บ แฟนเขาไง.....มั น ก็ ม ี ปั ญหา
ระหองระแหงกันอยูน่ ะ..”
ย่าอายุ 73 ปี เล่าว่า “....ทุกวันเนี้ยอยูบ่ า้ นกับหลาน 2 คน แล้วก็
ลูกก็อยู่ในระแวกก็มาดูแลมาช่วยเหลืออยู่.......บางทีเขาไปโต๊ะ
มา เขาเอากับเข้าโต๊ะมาก็เอามาให้แม่เขากิน..”
 ด้ านชุมชนหรือเพื่ อนบ้าน ผู้สูงอายุต้องการการช่ วยเหลือจากชุ ม ชน
หรือเพือ่ นบ้านด้านการแบ่งปั นอาหารและการพึง่ พา ดังคาบอกเล่าต่อไปนี้
ยายอายุ 68 ปี เล่ า ว่ า “... คนในชุ ม ชนเข้า ใจ ไม่ ม ีปั ญ หา
ช่วยเหลือกันดี เพราะรู้จกั กันหมด เช่น อสม. ไปเยีย่ มบ้าน มี
ของมาฝาก ให้งานทา....”
“..มีชาวบ้านช่วยการช่วยงาน มีอะไรเค้าก็มา แต่ช่วยเลี้ยงหลาน
ไม่ได้ช่วย และก็ไม่มนี ่ ะช่วยเรือ่ งเงินทอง..”
ย่าอายุ 73 ปี เล่าว่า “...ก็พอมีผกั มีหญ้ามีของกิน เขาก็ให้มานะ
เขาให้นะ บางทีเขาก็ซ้อื หมูมาให้มง....
ั ่ เขาคิดว่าเราแก่แล้ว ยัง
เลีย้ งหลานพิการ เขาก็ให้กนิ ...”
 การบริ ก ารดูแ ลสุ ขภาพ ส่ ว นใหญ่ ผู้สูง อายุ ต้ อ งการการบริก ารดู แ ล
สุขภาพที่บ้าน เช่น การมีเจ้าหน้ าที่ทางสุขภาพเยี่ยมและให้การดูแลรักษาที่บ้าน
ถึงแม้ว่าปั จจุบนั มีบริการสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งใกล้บา้ นอยู่
แล้วแต่ บางครัง้ เจ็บป่ วยและมีหลานยัง เล็กก็อ อกไปรับ การรักษาที่สถานบริก าร
สุขภาพไม่ได้
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4. ภาพรวมระดับความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงหลาน ผูส้ งู อายุ
มีความสุข ระดับปานกลางและค่อนข้างมากผู้สูง อายุใ ห้ค ะแนนความอยู่ดีม ีสุ ข 5-7 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน เนื่องจากผูส้ งู อายุเชื่อว่าเป็ นโอกาสดีทไ่ี ด้เลีย้ งหลาน มีเพือ่ นไม่เหงา
ในยามชรา รู้สึก ภาคภู ม ิใ จที่ไ ด้ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระลูก หลาน ส่ ว นใหญ่ ม ีส ัม พัน ธภาพใน
ครอบครัวดี สมาชิกครอบครัวไม่ค่อยทะเลาะกัน และหลานก็เชื่อฟั งคาสังสอนของผู
่
ส้ ูงอายุ
ส่วนที่ความอยู่ดมี ีสุขไม่สูงมาก อาจเป็ นเพราะว่ามีปั ญหาด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุเอง และมีภาระทีต่ อ้ งเลีย้ งหลานทาให้ไปทากิจกรรมตามความต้องการไม่ได้

3.2 ครอบครัวผูส้ งู อายุพึ่งพาผูอ้ ื่น
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
1. ข้อมูลทัว่ ไปของครอบครัว ผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น จากการสัมภาษณ์ เชิง ลึก
ผู้สูง อายุ 15 ครอบครัว ส่วนใหญ่ครอบครัว ผู้สูง อายุ พ่งึ พาผู้อ่ืน เป็ น เพศหญิง จ านวน 9
ครอบครัวและเป็ นเพศชายจานวน 6 ครอบครัว อายุของผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื อยู่ในช่วง 71-90 ปี
อายุสงู สุด 90 ปี อายุต่าสุด 62 ปี อายุเฉลีย่ = 79.2 ปี มสี ถานภาพสมรสหม้าย 10 ครอบครัว
รายได้ครอบครัวพบว่า 14 ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการใช้ชวี ติ และมีเพียง 1 ครอบครัว
ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไปรายได้
่
วนั ละ 100-500 บาท แหล่งรายได้หลักของครอบครัว
ผู้สูง อายุพ่งึ พาผู้อ่ืน ทัง้ หมด อัน ดับ 1 มาจากเบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ 600-800 บาทต่ อเดือ น
อันดับ 2 มี 8ครอบครัวทีล่ กู และหลานให้เงินใช้จา่ ย 500-2,000 บาทต่อเดือน อันดับ 3 แหล่ง
รายได้หลักของครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มี 4 ครอบครัวทีม่ รี ายได้จากเบีย้ ยังชีพคนพิการ
800 บาทต่ อ เดือ นเดือ นส่ ว นใหญ่ ม ีร ายได้เ พีย งพอกับ รายจ่ า ย 14 ครอบครัว มีเ พีย ง 1
ครอบครัวที่มรี ายได้ไม่เพียงพอ ขนาดของครอบครัวผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื พบว่า มีสมาชิก
จานวน 2-3 คนมี 8 ครอบครัว รองลงมาคือ ผูส้ งู อายุอยูค่ นเดียวมี 3 ครอบครัว
ภาวะสุขภาพของผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื พบว่า ทัง้ 15 ครอบครัวมีโรคประจาตัวทัง้ 15
คน และป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อแต่เป็ นเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน กระดูกพรุน โรคหัวใจ โรคเก๊า 8 คน เป็ นโรคเส้นเลือดฝอย (ตีบ/แตก)
3 คน และป่ วยด้วยโรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ (ปอด/เหนื่อย/หอบ) 2 คนและโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง (แขนขาอ่อนแรง) 2 คน ภาวะการเจ็บป่ วยจึงส่งผลให้ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
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พบว่า มี 9 ครอบครัวเป็ นกลุ่มติดบ้าน (B) สามารถช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง (กินข้าว/อาบน้ า/
พาไปหาหมอ/ดูแลเรื่องอาหาร) รองลงมา มี 4 ครอบครัวเป็ นกลุ่มติดสังคม (A) สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มกี ิจกรรมทางสังคม ใช้ชีวติ นอกบ้านได้ เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
โรงเรียนผูส้ งู อายุ และมีเพียง 2 ครอบครัวเป็ นกลุ่มติดเตียง (C) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
(นอนติดเตียง/ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ผูด้ แู ล พบว่า ครอบครัว
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื 2 ใน 3 จานวน 11 ครอบครัวมีผดู้ แู ลคือ สามี/ภรรยา/น้ อง/ลูกสาว/ลูกชาย/
หลาน ฯลฯ และมีเพียง 4 ครอบครัวทีเ่ ป็ นกลุม่ A ทีไ่ ม่ตอ้ งมีผดู้ แู ล (ตารางที่ 3.3-3.4)
ลักษณะผูใ้ ห้ข้อมูล

จานวน(15)

ร้อยละ

9
6

60.00
40.00

1
7
7

6.66
46.67
46.67

2
4
9

13.33
26.67
60.00

14
1

93.33
6.67

15
4
1
2
8
1

100.00
26.67
6.67
13.33
53.33
6.67

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (อายุสงู สุด 90 ปี อายุตา่ สุด 62 ปี อายุเฉลี่ย = 79.2 ปี )
60-70 ปี
71-80 ปี
> 80 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
รายได้ครอบครัว
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
แหล่งที่มาของรายได้
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ (600–800บาท/เดือน)
เบีย้ ยังชีพคนพิการ (800 บาท/เดือน)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (300 บาท/เดือน)
อสม.(600 บาท/เดือน)
ลูกและหลานให้เงินใช้จ่าย (500–2,000บาท/เดือน)
ประกอบอาชีพ(รับจ้าง)รายได้วนั ละ 100–500บาท
หมายเหตุ ผูส้ งู อายุ 1 คน อาจมีรายได้มากกว่า 1
ช่องทาง
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ลักษณะผูใ้ ห้ข้อมูล
ขนาดของครอบครัว(คน)
อยูค่ นเดียว
2–3
4–5
6คนขึน้ ไป
ภาวะสุขภาพผู้สงู อายุ
โรคเส้นเลือดฝอย(ตีบ/แตก)
โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ (ปอด/เหนื่อย/หอบ)
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง(แขนขาอ่อนแรง)
โรคความดัน เบาหวาน กระดูกพรุน โรคหัวใจ โรคเก๊า
ภาวะพึ่งพาผู้อื่น
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง(กินข้าว/อาบน้า/พา
ไปหาหมอ/ดูแลเรือ่ งอาหาร)
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้(นอนติดเตียง/ควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้)
ผู้ดแู ล
ไม่มผี ดู้ แู ล
มีผดู้ แู ล(สามี/ภรรยา/น้อง/ลูก/หลานฯ)

จานวน(15)

ร้อยละ

3
8
2
2

20.00
53.33
13.33
13.33

3
2
2
8

20.00
13.33
13.33
53.33

4
9

26.67
60.00

2

13.33

4
11

26.67
73.33

ตารางที่ 3.3 ลักษณะทัวไปของครอบครั
่
วผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
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1

สถาน แหล่งที่มา
เพศ ภาพ ของรายได้/
สมรส
เดือน
81 ชาย หม้าย - เบี้ยผู้สงู อายุ
800 บาท
- อสม. 600
บาท

2

90 ชาย

3

80 หญิง

4

81 หญิง

5

81 หญิง

6

62 ชาย

ลาดับ อายุ
ที่
(ปี )
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สมาชิ ก
ครอบครัว

ภาวะ
สุขภาพ

5 คน (สามี โรคเส้น
ภรรยา ลูก เลือดฝอย
สาว 2 คน ตีบ
ปู่)

สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 7 คน (พ่อ โรคเส้น
800 บาท
แม่ ลูก)
เลือดฝอย
- ลูกสาวส่งให้
ในสมอง
แตก
สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 7 คน (พ่อ โรคเกี่ยวกับ
800 บาท
แม่ ลูก)
ทางเดิน
- ลูกสาวส่งให้
หายใจ มี
อาการ
เหนื่อยหอบ
สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 3 คน (สามี โรค
800 บาท
ภรรยา และ กล้ามเนื้อ
- ลูกสาวส่งให้ หลาน)
อ่อนแรง
อาทิตย์ละ
ท่อนล่างไม่
2,000 บาท
สามารถ
เดินได้ แต่
ท่อนบน
แขนมีแรง
หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ 3 คน (แม่ ความดัน
800 บาท
ลูก)
เบาหวาน
ต้องกินยา
ทุกวัน
โสด

- เบี้ยผู้สูงอายุ 2 คน (พี่
600 บาท
น้อง)
- เบี้ยคน
พิการ 800
บาท

ภาวะพึ่งพิ ง

ผู้ดแู ล

- เดินไม่ได้ ต้องมีคนพา ลูกชาย
ไปห้องน้ า จัดเตรียม
อาหารและยาไว้ให้
- ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง
เช่น กินข้าว อาบน้ า ฯลฯ
นอนติดเตียงไม่สามารถ ลูกสาว
ดูแลตัวเองได้ ควบคุมการ
ขับถ่ายไม่ได้
ต้องมีคนพาไปหาหมอ
เพื่อรับยาพ่นอย่าง
ต่อเนื่อง

ลูกสาว

นัง่ ติดเตียง สามารถพลิก สามี
ตัวได้ ลุกนัง่ เองได้ กิน
ข้าวเองได้ ตามองเห็น
พูดรูเ้ รื่อง ความจาดี แต่มี
อาการหูตงึ

ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ต้องมีคนคอย
ประคอง ไม่ค่อยได้
ออกไปไหนมาไหน ต้อง
ใส่แพมเพิส
เป็ นผู้พกิ าร สามารถช่วยเหลือตัวเอง
แขนขาอ่อน ได้บา้ ง
แรง
ดูแลเรื่องอาหารและยา

ลูกสาว
และลูก
ชาย

น้องสาว

การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว
สถาน แหล่งที่มา
สมาชิ ก
ภาวะ
เพศ ภาพ ของรายได้/
ครอบครัว สุขภาพ
สมรส
เดือน
72 หญิง หม้าย - เบี้ยผู้สงู อายุ 5 คน (ยาย เบาหวาน
700 บาท
ลูก หลาน) ความดัน
- เก็บขวดขาย
ภูมแิ พ้แน่น
2-3 เดือน
หน้าอกมัน
500 บาท
หายใจไม่
ออก ไขมัน
72 ชาย สมรส - เบี้ยผู้สูงอายุ 2 คน (สามี อัมพฤกษ์
700 บาท
ภรรยา)
โรคปอดไอ
เวลาเดิน
ต้องใช้ไม้
พยุงเดิน
78 หญิง หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ 2 คน (พี่ โรคเก๊า และ
700 บาท
น้อง)
ความดันไป
หาหมอที่
อนามัยให้
ยามากิน
เดือนละครัง้

ลาดับ อายุ
ที่
(ปี )
7

8

9

10

89 หญิง

11

87 หญิง

12

75 หญิง

หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ
800 บาท
- ลูกส่งเงินให้
ใช้จ่าย
หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ
800 บาท
- ลูกชายส่ง
เงินมาให้
หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ
700 บาท

2 คน (แม่ เบาหวาน
ลูก)
กระดูกพรุน
เคลื่อนไหว
ไม่ได้
3 คน (ยาย เบาหวาน
หลาน)
ความดัน
โรคหัวใจ

ภาวะพึ่งพิ ง

ผู้ดแู ล

ช่วยเหลือตัวเองได้

ไม่มี

ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง
ต้องดูแลในเรื่องอาหาร
และการพาไปหาหมอ

ภรรยา

ช่วยเหลือตนเองได้

ไม่ม ี

ต้องมีคนช่วยพยุง กิน
ลูกสาว
อาหารเองได้ พูดไม่รเู้ รื่อง
มีอาการหลงๆลืมๆบ้าง
ช่วยเหลือตัวเองได้
หลาน
ช่วยเหลือเรื่องอาหารและ
พาไปหาหมอ

2 คน (แม่ เบาหวาน ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง
ลูก)
ความดัน ดูแลเรื่องอาหาร
และโรคเก๊า
ต้องกินยา
ต่อเนื่อง
สามารถ
เดินได้ แต่มี

ลูกสาว
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ลาดับ อายุ
ที่
(ปี )

เพศ

สถาน แหล่งที่มา
สมาชิ ก
ภาพ ของรายได้/
ครอบครัว
สมรส
เดือน

ภาวะ
สุขภาพ

ภาวะพึ่งพิ ง

ผู้ดแู ล

ปั ญหาเรื่อง
หูรูดไม่ดี
ทาให้อนั ้
ปั สสาวะ
ไม่ได้
13

72 ชาย

โสด

- เบี้ยผู้สูงอายุ 1 คน
700 บาท

14

80 หญิง

15

89 ชาย

หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ 1 คน
800 บาท
- ลูกชายส่งให้
ใช้เดือนละ
1,000-2,000
บาท
หม้าย - เบี้ยผู้สูงอายุ 1 คน
800 บาท
- อสม. 600
บาท

โรคเบาหวาน สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ความดัน ได้
โลหิต

ไม่มี

ความดัน
โลหิต

ไม่มี

ช่วยเหลือตนเองได้

สายตาไม่ดี ช่วยเหลือตนเองได้
เจ็บออดๆ ลูกสาวมาพาไปหาหมอ
แอดๆ เมื่อ
ปลายปี ท่ี
แล้วเป็ น
เส้นเลือด
ตีบ
เฉียบพลัน
ความดัน
โรค
กระเพาะ

ตารางที่ 3.4 ลักษณะครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
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2. ลักษณะพิ เศษของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
การทีค่ รอบครัวต้องดูแลผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผู้อ่นื นัน้ ครอบครัวบางครอบครัว
มองว่าเป็ นเรือ่ งปกติ ไม่ได้มลี กั ษณะต่างจากครอบครัวอื่น เพราะลูกทุกคนถือเป็ นหน้าทีต่ อ้ ง
ดูแลพ่อแม่ของตนเมือ่ พ่อแม่แก่ชรา มีความสุขทีไ่ ด้ดแู ลพ่อแม่ทเ่ี ป็ นผูส้ งู อายุ ทาให้ครอบครัว
มีลกู หลานมาเยีย่ มบ่อยๆ สมาชิกครอบครัวไม่เหงา บางครอบครัวก็ใช้ชวี ติ เรื่อยๆ ไม่ได้คดิ
อะไรไม่เครียด ไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านใช้ชวี ติ แบบตัวใครตัวมัน ขณะทีบ่ างครอบครัวมองว่า
ครอบครัวของตนแตกต่างกับครอบครัวทัวไปในบางเรื
่
อ่ ง เช่น การประกอบอาชีพและการเงิน
เพราะต้องการเวลามาดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องออกจากงาน ไม่สามารถทางานได้ ทาให้ไม่ม ี
รายได้ ขณะเดียวกันก็มรี ายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงเกิดความเครียด รูส้ กึ เหนื่อย ไม่มเี วลาพักผ่อน
ต้องดูแลผูส้ งู อายุอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถไปไหนได้เลย หรือถ้าใครจะไปทาธุระทีไ่ หน ต้อง
มีคนมาผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไป เป็ นต้น
“แม่จะขีบ้ น่ และพ่อจะดือ้ เวลาใส่แพมเพิสแล้วชอบดึงออก ทา
ให้ลกู หงุดหงิด ทาให้พดู จาไม่ดใี ส่พอ่ กับแม่” (รายที่ 2
ภาคเหนือ สัมภาษณ์วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ รพ.
สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ตาบลชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง)
3. การใช้ชีวิตของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 72-90 ปี (มี
สถานะ คือ ปู่ /ตา/ยาย/พ่อ/แม่/ลุงและผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่คนเดียวตามลาพัง) อาศัยอยูก่ บั คูส่ มรสซึ่ง
เป็ นสามีหรือภรรยา ลูก หลาน
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะพึ่งพาผู้อ่นื ส่วนใหญ่จะเป็ นลูก/หลาน จะมีความรัก ความ
ผูกพันกับผูส้ งู อายุ คิดว่าการดูแลผูส้ งู อายุเป็ นการทาหน้าทีข่ องลูกทีต่ อ้ งตอบแทนพระคุณพ่อ
แม่ มีความสุขทีไ่ ด้ดแู ล ซึ่งบางพืน้ ที่กจ็ ะมีทมี สุขภาพมาเยีย่ มเยียน ให้กาลังใจ ให้ความรูใ้ น
การดูแลผูส้ งู อายุ (หมออนามัย/อสม.)
สาเหตุทผ่ี สู้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พาผูอ้ ่นื มาจาก
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(1) ภาวะการเจ็บป่ วยทางด้านร่างกาย : ผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะเจ็บป่ วยบางรายไม่
สามารถดูแลตัวเองได้ มีลกั ษณะนอนติดเตียง แขนขาไม่มแี รง(นัง่ รถเข็น) พูดไม่คอ่ ยได้ ต้อง
ให้อาหารทางสายยาง เป็ นต้น
“ป่ วยเป็ นโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ทาให้นอนติดเตียง ไป
ไหนมาไหนไม่ ไ ด้ ไม่ ส ามารถ ดูแ ลตัว เองได้เ ลย” (รายที่ 2
ภาคเหนือ สัมภาษณ์ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ รพ.
สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ตาบลชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง)
“ป่ วย แขน ขา (ซ้าย) ไม่มแี รง พูดไม่ค่อยได้ อาบน้ าเองไม่ไ ด้
ต้องให้อาหารทางสายยาง” (รายที่ 4 ภาคใต้ สัมภาษณ์วนั ที่ 13
มกราคม 2561 สถานที่ รพสต.คอหงษ์ จ.ขลา)
“อาบน้ าถูสบู่เองได้ แต่ตอ้ งมีคนพาไปห้องน้ า รวมไปถึงการกิน
ยา ต้องมีคนจัดเตรีย มไว้ให้ทุ กมื้อ ช่ วงหลัง ๆ ปู่ เริม่ มีอาการ
หลงๆ ลืมๆ ดื้อ ไม่ค่อยเชือ่ ฟั ง ”(รายที่ 1 ภาคเหนือ สัมภาษณ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2660 สถานที่ รพ.สต.บ้านลาดยาว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์)
(2) ภาวะสุขภาพตา หู การเดิ น การช่วยตนเอง : ผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านการมองเห็น การได้ยนิ การเดิน และการช่วยตนเอง เช่น ต้องมี
คนพาไปห้องน้ า ต้องนัง่ รถเข็น ตามองไม่ค่อยเห็น หูตงึ มีอาการหลงๆ ลืม ไม่ค่อยเชื่อฟั ง
เป็ นต้น
“ช่วงหลังๆ มา ต้องนัง่ รถเข็น ตา 2 ข้างมองไม่ค่อยเห็น หูตึง
เดินไปไกลไม่ได้ มีหลงๆ ลืมๆ” (รายที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(3) ภาวการณ์ เจ็บป่ วยทางด้านจิ ตใจ
ผู้สูงอายุบางรายที่ช่ วยตัวเองได้ทุกอย่างก็มจี ะมีปัญหาทางด้านจิต ใจ เช่น เหงา
ว้าเหว่ ใจน้อย เป็ นต้น
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“สภาพจิตใจ ว้าเหว่ ไม่มเี พือ่ นคุย เหงาหงอย บางครัง้ ออกไป
พูดคุยทีศ่ ูนย์สุขภาพ กลับมาก็นอน” (รายที่ 4 กทม. สัมภาษณ์
วันที่ 19 มีนาคม 2561 สถานที่บ้านของผู้สูง อายุ ชุมชนซอย
เทพนิมติ ร เขตบางซื่อ กทม.)
ปัญหาที่พบของครอบครัวผู้สงู อายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นคือ
(1) ปัญหาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สงู อายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
1.1 ด้านเศรษฐกิ จ รายได้หลักมาจากลูกและเบีย้ ผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
ไม่มเี งินเก็บไว้ใช้ในอนาคต
“ ไม่ไ ด้เก็บเผือ่ อนาคต ใช้หมดเดือนพอดี ” (รายที่ 1 กทม.
สัมภาษณ์วนั ที่ 19 มีนาคม 2561 สถานทีศ่ นู ย์สขุ ภาพชุมชน)
ลูก ผู้ช ายมัก ท าหน้ า ที่ส นั บ สนุ น ทางการเงิน ซึ่ง บางครอบครัว มีร ายได้ไ ม่
เพียงพอกับรายได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง เช่น ค่าอาหาร ค่าเทอมลูก ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า
ค่าไฟ ค่าสิง่ ของจาเป็ นสาหรับผูส้ ูงอายุ (แพมเพิส อาหารเสริม) และค่าเดินทางในการพา
ผูส้ งู อายุไปรักษาพยาบาล เป็ นต้น ทาให้มหี นี้สนิ จากการไปกูย้ มื เงินมาใช้จา่ ยในครอบครัว
1.2 ด้านสภาพแวดล้อม สภาพบ้านทีอ่ ยู่อาศัยของครอบครัวผูส้ งู อายุทต่ี ้อง
พึง่ พาผูอ้ ่นื ทีอ่ ยู่อาศัยของครอบครัวไม่มนคง
ั ่ ไม่ปลอดภัย บางครอบครัวไม่มที อ่ี ยู่อาศัยเป็ น
ของตนเอง ต้องเช่าบ้านเสียค่าเช่าและค่าน้ าค่าไฟฟ้ า ประมาณเดือนละ 2,000บาท
(2) ปัญหาของผู้ดแู ลที่เป็ นผลจากการดูแลครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ผู้ดูแลครอบครัวผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื พบว่า มี 7 ครอบครัวที่ผู้ดูแลเป็ นผู้หญิง
เป็ นลูกสาว/หลานสาว/ภรรยา) มีเพียง 1 ครอบครัวทีผ่ ดู้ แู ลมีทงั ้ ลูกสาวและลูกชายทีด่ แู ลแม่
ร่วมกัน (ยายอายุ 81 ปี ) ผูด้ แู ลมีความเครียด ต้องอยู่กบั ผูส้ ูงอายุต ลอดเวลา ไม่สามารถไป
ไหนมาไหนได้ สมาชิกครอบครัวต้องตกลงกันว่าใครว่างช่วงไหน จะอยูด่ แู ลผูส้ งู อายุ
“ยายต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ไปไหนไม่ได้เลย หรือถ้าใครจะไป
ทาธุระทีไ่ หน ต้องมีคนมา แทนหมุนเวียนกันไป”
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“ลูก(สามี-ภรรยา) มีภาวะเครียด เหนื อ่ ย ทีต่ ้องดูแลพ่อ(ปู่ ) ที ่
เป็ น ผู้สู ง อายุ ทีม่ ีภ าวะพึง่ พิง บางครัง้ พ่ อ จะขี้บ่ น ท าให้ ลู ก
หงุดหงิดใส่พ่อ แต่บางครัง้ ก็พยายามเข้าใจ บางทีกส็ งสาร และ
อี ก ทัง้ เหนื ่อ ยที ต่ ้ อ งรับ ภาระทางครอบครัว อี ก ” (รายที่ 1
ภาคเหนือ)
“ลูกสาวคนเล็ก เครียด เหนือ่ ยทีต่ ้องดูแลพ่อกับแม่ ต้องพาไป
หาหมอทีโ่ รงพยาบาล แทบไม่มเี วลาพักผ่อนอีกทัง้ แม่จะขีบ่ ่น
และพ่ อ จะดื้อ เวลาใส่ แ พมเพิ ส แล้ ว ชอบดึง ออก ท าให้ ลู ก
หงุดหงิด ทาให้พดู จาไม่ดใี ส่พอ่ กับแม่” (รายที่ 2 ภาคเหนือ)
(3) ปัญหาของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ ผูส้ งู อายุเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่ อ แต่
เป็ นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง โรคเส้นเลือดฝอยตีบ
กระดูกพรุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทางเดินหายใจ เป็ นต้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ปู่ อายุ 81 ปี ป่ วยเป็ นโรคเส้นเลือดฝอยตีบ เดินไม่ได้ ต้องทา
กายภาพอยู่สมา่ เสมอ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง เช่น กิน
ข้าวได้เอง แต่ตอ้ งมีคนนามาให้ อาบน้ าถูสบู่เองได้ แต่ตอ้ งมีคน
พาไปห้องน้ า รวมไปถึงการกินยา ต้องมีคนจัดเตรียมไว้ให้ทุก
มือ้ ช่วงหลังๆ ปู่ เริม่ มีอาการหลงๆลืมๆ ดือ้ ไม่คอ่ ยเชือ่ ฟั ง” (ราย
ที่ 1 ภาคเหนือ)
“ยาย อายุ 81 ปี ป่ วยเป็ น โรคกล้ามเนื้ ออ่อ นแรง ท่อนล่างไม่
สามารถเดินได้ แต่ท่อนบนแขนมีแรง นัง่ ติดเตียง สามารถพลิก
ตัวได้ ลุกนัง่ เองได้ กินข้าวเองได้ ตามองเห็น พูดรูเ้ รือ่ ง ความจา
ดี แต่มอี าการหูตงึ ” (รายที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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“ยาย อายุ 89 ปี ป่ วยเป็ นเบาหวาน กระดูกพรุน เคลือ่ นไหวได้
ต้ อ งมีค นช่ ว ยพยุ ง กิน อาหารเองได้ พู ด ไม่ รู้เ รือ่ ง มีอ าการ
หลงๆลืมๆ บ้าง” (รายที่ 1 ภาคใต้)
“ตา อายุ 77 ปี ป่ วย แขน ขา (ซ้ า ย) ไม่ ม ีแ รง พูด ไม่ ค่ อ ยได้
อาบน้ าเองไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง” (รายที่ 4 ภาคใต้)
4. ความสุขและความทุกข์ของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ภาพรวมความสุขของครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น พบว่า มีทงั ้ ความสุขและ
ความทุกข์ร่วมกัน ความสุข ของครอบครัวผู้สูง อายุพ่งึ พาผู้อ่ืน เป็ น การใช้เวลาร่วมกัน ใน
ชีวติ ประจาวัน การทากิจกรรมร่วมกันภายในบ้าน การได้ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะการคุย
ร่วมกันระหว่างพีน่ ้ องในการวางแผนการดูแ ลการเจ็บป่ วยผูส้ ูงอายุ เช่น การพาผูส้ ูงอายุไป
พบแพทย์ตามนัด และการทากิจกรรมร่วมกันภายนอกบ้านเช่น การพาผูส้ งู อายุไปทาบุญที่
วัด การพาไปทากิจกรรมร่วมกันของชุมชน เป็ นต้น ครอบครัวผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื มีก าร
พูดคุยปรึกษาร่วมกันการตกลงกันว่าใครจะเป็ นผูด้ แู ลหลักกับผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื การเรียนรู้
ทีจ่ ะอยู่ร่วมกันระหว่างผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื กับผูด้ แู ล/สมาชิกในครอบครัว เช่น การใช้เวลาที่
แตกต่างกันระหว่างผูส้ งู อายุกบั คนในครอบครัว การตื่นเช้า การเตรียมอาหารให้ผสู้ งู อายุทาน
ก่อน การดูแลการกินยาก่อนและหลังอาหาร ดังเสียงสะท้อนของผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
พึง่ พาผูอ้ ่นื ดังนี้
เมื่ อ ถามว่ า “ช่ ว งเวลาใดที่ ค รอบครัว ของท่ า นมี ค วามสุ ข มากที่ สุ ด ” ผล
การศึกษา พบว่า
(1) เมื่อสมาชิ กครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน การได้ทากิ จกรรมร่วมกันใน
บ้าน
ครอบครัว ผู้สูง อายุ พ่ึง พาผู้อ่ืน ผู้สูง อายุ ส่ ว นใหญ่ ม ีกิจ กรรมร่ ว มกับ สมาชิก
ครอบครัว เช่ น การพูดคุย กัน การรับประทานอาหารด้วยกัน เป็ น ต้น สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวได้มาอยูด่ ว้ ยกัน
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“ช่วงเวลาทีไ่ ด้อยู่กับพ่อกับแม่ ได้ดูแลท่าน ได้ตอบแทนพระ
คุ ณ ท่ า น” (ตาอายุ 90 ปี ภาคเหนื อ สั ม ภาษณ์ ว ั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2560 สถานที่ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู
อ.เมือง จ.ลาปาง)
“ช่วงทีค่ นในครอบครัวทุกคนมารวมตัวพบปะ สังสรรค์ พูดคุย
กัน กินข้าวด้วยกัน” (ยายอายุ 81 ปี )
(2) การใช้เวลาร่วมกัน การทากิ จกรรมร่วมกันนอกบ้าน
ช่วงเวลาทีไ่ ด้ดแู ลผูส้ งู อายุ พาผูส้ งู อายุไปวัดทาบุญ ไปทากิจกรรมที่ทางชุมชนจัด
“ลูกหลานทุกคนได้ทาหน้าทีใ่ นการดูแลยาย กินข้าวร่วมกัน ได้
คุยกัน พายายไปวัด พาไปร่วมกิจกรรมทีท่ างชุมชนจัด ” (ตา
อายุ 90 ปี รายที่ 2 ภาคใต้)
(3) การมีคนนอกมาเยี่ยมเยียนที่บา้ น
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมาเยีย่ ม ให้คาแนะนาและให้กาลังใจก็ทาให้ผสู้ งู อายุและ
ครอบครัวมีความสุขด้วยเช่นกัน
“ การทีม่ ที มี หมอพยาบาลมาเยีย่ ม ให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ดูแลผูป้ ่ วย รวมถึงการให้กาลังใจ” (ยายอายุ 80 ปี รายที่ 3)
สาหรับช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความสุขน้ อยที่สดุ
ความทุกข์ของครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพาผู้อื่น พบว่าเป็ น เรื่องการปรับตัวของ
สมาชิกในครอบครัวกับการดูแลผู้สูง อายุพ่งึ พาผู้อ่นื การต้องทางานหนักมากขึ้น มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ทีต่ อ้ งใช้จ่ายในการดูแลด้านการเจ็บป่ วย การไม่ค่อยมีเวลาเป็ นของตนเอง
หลายครอบครัวที่ผู้สูงอายุป่วยติ ดเตียงต้องนอนเฝ้ า ดูแลใกล้ชิด ไม่คอยได้พกั ผ่อน รู้สกึ
เครียด เหนื่อยกว่าเดิม งานทีเ่ คยทาต้องหยุดทา การต้องอยู่ดแู ลผูส้ งู อายุอย่างใกล้ชดิ ไม่ทง้ิ
ให้ผสู้ งู อายุอยูต่ ามลาพัง เช่น
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เมื่ อ ถามว่ า “ช่ ว งเวลาใดที่ ค รอบครัว ของท่ า นมี ค วามสุ ข น้ อยที่ สุ ด ” ผล
การศึกษา พบว่าช่วงทีอ่ อกไปทางานนอกบ้าน ไม่ได้ดแู ลผูส้ งู อายุปล่อยให้อยูต่ ามลาพัง
“ช่วงทีต่ อ้ งไปทางานนอกบ้าน แล้วปล่อยให้ยายต้องอยูค่ นเดียว
ในบ้านตามลาพังตอนกลางวัน” (ยายอายุ 81 ปี รายที่ 4, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
“ต้อมรูส้ กึ ว่าเป็ นหน้ าทีใ่ ห้แม่อยู่ให้สบายใจ ไม่ต้องคิดมากหนู
รู้สึกเหนื อ่ ย ท้อ บางครัง้ อยากตายให้พ้น ๆ ไปหาหมอ บอก
อย่างเครียดให้ปลงเวลาเครียดหนู ชอบจะทางานเพือ่ ให้ลมื หนู
อยู่กับแม่ กับลูกหนู อยู่ไ ด้สบายใจกว่าทีท่ ดไม่ไ ด้คือแฟนดืม่
เหล้า เพราะเป็ น ชาวเขาเผ่ า มู เ ซอ มาจากภาคเหนื อ เพราะ
อากาศหนาวจึงดืม่ เหล้าตัง้ แต่แด็ก เวลากินเหล้าก็ทะเลาะกับลูก
เหนื อ่ ยกับลูก: ไม่ได้ดงใจ
ั ่ คนน้ องไม่ตงั ้ ใจเรียน คนโตทางาน
แล้ว เขาก็จะรับผิดชอบครอบครัวเขา หนู ไม่รบกวนลูก จะมาก็
มา เขาอยูก่ นั สองคน สามี-ภรรยา(คนโต) คนที ่ 2 อยูก่ บั แม่ยาย”
(ยายอายุ 75 ปี , ภาคใต้)
นอกจากนัน้ การไม่มเี งินพอใช้จา่ ย การสูญเสียบุคคลทีร่ กั ก็เป็ นเหตุการณ์หรือ
ช่วงเวลาทีท่ าให้ครอบครัวมีความทุกข์หรือมีความสุขน้อยลง
5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพา
ผู้อื่น
การทีค่ รอบครัวต้องรับภาระในการดูแลผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื ได้สง่ ผลกระทบ
ทัง้ ทางบวกและทางลบต่อครอบครัวและสมาชิกของครอบครัว ผลกระทบเชิงบวกมีดงั นี้
(1) การได้ทาหน้ าที่ดแู ลพ่อแม่ที่สงู อายุ
ทุกคนในบ้านได้ทาหน้ าทีใ่ นการดูแลผูส้ ูงอายทีต่ ้องพึง่ พาผูอ้ ่นื กินข้าวร่วมกัน
ได้คุยพาผูส้ งู อายุไปหาหมอ พาไปวัดให้ผสู้ งู อายุทาบุญ การได้รบั คาชื่นชมจากคนในชุมชน
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ว่าดูแลพ่อแม่สูงอายุได้ดี และเมื่อผูส้ ูงอายุเสียชีวติ ไป ก็คดิ ว่าได้ ทาหน้ าที่การดูแลพ่อได้ดี
ทีส่ ดุ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จของครอบครัว
การดูแลผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื ทาให้ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เช่น ค่าเหมา
รถไปโรงพยาบาล ค่าน้ ามัน ค่าหมอ ค่ายา ค่าแพมเพิส ฯลฯ ดังคากล่าว ว่า
“มีภาระเพิม่ ขึ้น ทาให้เหนื อ่ ยกว่าเดิม ไม่ค่อยมีเวลาเป็ น ของ
ตัวเอง” (รายที่ 1 ภาคใต้ สัม ภาษณ์ วนั ที่ 13 มกราคม 2561
สถานที่ รพ.สต.คอหงษ์ จ.สงขลา)
“มีภาระเพิม่ ขึน้ ไหนจะค่าใช้จ่าย ไหนจะต้องดูแลผูป้ ่ วย” (รายที่
2 ภาคเหนือ สัมภาษณ์วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2660 สถานที่ รพ.
สต.บ้านลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์)
(3) การปรับตัวของสมาชิ กในครอบครัว
ครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุท่มี ภี าวะพึ่งพาผู้อ่นื การปรับตัวของสมาชิกใน
ครอบครัวทีส่ าคัญ คือคนดูแลต้องเรียนรูแ้ ละปรับตัวในการดูแลผูส้ ูงอายุ ต้องทาความเข้าใจ
ในโรคที่ผู้สูงอายุ เป็ น ต้องใจเย็น เพราะผู้สูง อายุจ ะมีอ ารมณ์ แ ปรปรวนได้ง่ าย (ขี้โมโห
โวยวาย ใจร้อน) ดังคากล่าวว่า “ต้องทาความเข้าใจและรับมือกับคนป่ วย กับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึ้น ” (รายที่ 1 ภาคใต้ สัม ภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงษ์
จ.สงขลา)
สมาชิกครอบครัวทีท่ าหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื ต้องปรับตัว ต้อง
ทางานหนัก ไม่มเี วลาเป็ นส่วนตัว ทาให้เกิดความเครียดและรูส้ กึ เหนื่อยมากขึน้ ดังคากล่าวว่า
“มีภาระเพิม่ ขึ้น ไหนจะค่าใช้จ่าย ไหนจะต้องดูแลผูป้ ่ วย ทาให้เหนือ่ ย เครียด ทัง้ กาย ทัง้ ใจ”
(รายที่ 1 ภาคเหนือ สัมภาษณ์ วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ รพ.สต.บ้านลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์)
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อย่ า งไรก็ต าม บางครอบครัว ที่ดู แ ลผู้สู ง อายุ ท่ีม ีภ าวะพึ่ง พาผู้อ่ืน มองว่ า
ครอบครัวของตนไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง เพราะมองว่าการดูแลผูส้ งู อายุทม่ี ี
ภาวะพึง่ พาผูอ้ ่นื ไม่ได้เป็ นภาระของครอบครัวทีเ่ พิม่ ขึน้

ผลการศึกษาครอบครัวผูส้ งู อายุพึ่งพาผูอ้ ื่น
 องค์ประกอบของครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งพึง่ พาผูอ้ ่นื อธิบายความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวว่าต้องมีองค์ประกอบ
ดังนี้ สัมพันธภาพในครอบครัว การมีความรัก ความผูกพัน การดูแลห่วงใยผู้ สูงอายุพง่ึ พา
ผูอ้ ่นื และอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากันการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการดูแลผูส้ งู อายุครอบครัว
เช่น ค่าใช้จ่าย มาเยีย่ ม พีน่ ้ องมีส่วนร่วมในการดูแลผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น การมีอาชีพมันคง
่ มี
รายได้เพียงพอการไม่มหี นี้สนิ และสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัวแข็งแรงดี
1. สัมพันธภาพในครอบครัว สัม พัน ธภาพในครอบครัวที่ดีเป็ น องค์ป ระกอบ
สาคัญของความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ผูส้ ูงอายุมคี วามสุขทีส่ มาชิกใน
ครอบครัวแสดงออกถึงความรักความห่วงใยกับผูส้ ูงอายุ การให้กาลังใจผูส้ ูงอายุ การพูดคุย
กัน ปรึกษาหารือกัน ดังคาบอกเล่าของผูส้ งู อายุ ดังนี้
“ครอบครัวมีความสุข ถึงจะไม่สขุ เต็มทีเ่ พราะแฟนดืม่ เหล้า แต่ม ี
แม่ให้ดแู ล มีความพอใจ ได้ทะเลาะ ได้คยุ กันก็มคี วามสุข” (ยาย
อายุ 80 ปี )
“เพราะมีลกู หลานมาดูแล มีขา้ วกินไม่อดอยาก มีเงินพอใช้”
(ยายอายุ 81 ปี )
“มีความเข้าใจกัน อยูก่ นั พร้อมตาพร้อมตา มีความห่วงใย รัก
ใคร่กลมเกลียวกัน”
2. การดูแลสุขภาพ ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ทัง้ หมดมีปัญหาสุขภาพที่ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชดิ และส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว ความสุขของผูส้ งู อายุและสมาชิก
ในครอบครัวคือ ต้องการให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพดี
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3. เศรษฐกิ จ ครอบครัวผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื ต้องการมีเงิน มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จา่ ย ไม่มหี นี้สนิ มีกนิ มีใช้ โดยเฉพาะมีเงินไว้ใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลผูส้ งู อายุ
แม้ว่าจะมีบตั รทอง แต่ยงั มีค่ารถ ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ค่าอุปกรณ์ พเิ ศษสาหรับ
ผูส้ งู อายุตดิ เตียงทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ไม่สามารถเบิกได้จากโรงพยาบาล
4. การทาบทบาทหน้ าที่ของสมาชิ กในครอบครัว
“ลูกสาว อายุ 43 ปี ทาอาชีพรับเหมาทากับข้าว งานต่างๆจะเป็ นคน
ดูแลแม่ เรือ่ งอาหาร หมอนัด ดูแลเรือ่ งอาบน้ า ทาความสะอาดผูป้ ่ วย
ฯลฯ” (ยายอายุ 75 ปี )
“เวลาเจ็ บ ป่ วยไปหาหมอที อ่ นามัย เป็ น หลั ก ถ้ า อาการหนั ก ไป
โรงพยาบาล (ลูกชาย/ลูกสาวทาหน้าทีค่ อยไปรับไปส่ง”
“ยายต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ไปไหนไม่ได้เลย หรือถ้าใครจะไปทา
ธุ ร ะทีไ่ หน ต้อ งมีค นมาแทนหมุ น เวีย นกัน ไปเมือ่ ก่ อ นลูก คนเล็ก
ทางานทางาน เดีย๋ วนี้ตอ้ งลาออกจากงานเพือ่ มาดูแลยาย” (ยายอายุ
86 ปี )
 บริ บ ทครอบครัว ชุ ม ชนและปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ความอยู่ ดี มี สุ ขของ
ครอบครัวที่มีลกั ษณะพิ เศษ
การศึก ษาบริบ ทครอบครัว ชุ ม ชนและปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความอยู่ดีม ีสุ ข ของ
ครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะพิเศษได้แก่ สภาพความเป็ นอยู่ของครอบครัวผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะพึ่งพา
ผู้อ่ืน ความอยู่ดีม ีสุ ข ของครอบครัวผู้สูง อายุ ท่มี ีภ าวะพึ่ง พาผู้อ่ืน ปั จจัย ที่ท าให้ค รอบครัว
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื อยู่ดมี สี ุขรัฐบาลช่วยเหลือดูแลครอบครัวผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พา
ผูอ้ ่นื ระดับความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวลักษณะเฉพาะ ผลการศึกษา มีดงั นี้
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 สภาพความเป็ นอยู่ของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ครอบครัวผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื บางครอบครัวจะมีสภาพความเป็ นอยู่ท่แี ตกต่างกัน
ตามสถานภาพของแต่ละครอบครัว อาทิ บางครอบครัวมีท่อี ยู่อาศัยเป็ นของตนเองและมี
ฐานะทางการเงินดี สภาพความเป็ นอยู่ของผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื จะถูกสุขลักษณะ ได้รบั การ
ดูแลเป็ นอย่างดีไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ ง อาหาร การรักษาพยาบาล เครือ่ งนุ่ งห่ม ทีน่ อน จากผูท้ ด่ี แู ล
(ลูก หลาน) มีการจัดตารางเพื่อให้ลูกหลานสับเปลีย่ นกันมาดูแลผูส้ ูงอายุ ทาให้ผทู้ ด่ี ูแลซึ่ง
เป็ นคนหลักไม่เกิดความเครียด
สาหรับผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ทีอ่ ยู่ในครอบครัวทีต่ ้องเช่าบ้านอยู่อาศัยและมีฐานะทาง
การเงิน ที่ค่ อ นข้า งขัด สน ก็จ ะได้ร ับ การดูแ ลตามอัต สภาพที่ผู้ดูแ ลพอที่จ ะช่ ว ยเหลือ ได้
ผูส้ งู อายุบางคนก็ถูกปล่อยให้อยู่บา้ นตามลาพัง เพราะลูกหลานทีอ่ ยู่ดว้ ยต้องออกไปทางาน
นอกบ้านเพือ่ หารายได้มาเลีย้ งครอบครัว
ครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื บางครอบครัวต้องการให้คนอื่นเข้าใจในเรื่อง วิธกี าร
ดูแลผูป้ ่ วยอาการป่ วยและไม่รงั เกียจผูส้ งู อายุ ไม่อยากให้มาตาหนิเรื่องการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ ก็
มีเพือ่ นบ้านบางคนทีเ่ ข้าใจมาพูดคุยให้กาลังใจกันตลอด
 ความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพาผู้อื่น
มุมมองเรื่อง “ครอบครัวอยู่ดีมีสุข”สะท้ อนในประเด็นสาคัญด้านสุขภาพและ
ด้านเศรษฐกิ จ กล่าวคือ
- ด้านการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ ครอบครัวทีด่ แู ลผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พาผูอ้ ่นื มี
ความคิดว่า “ครอบครัวอยู่ดีมีสุข” คือ ลูกทุกคนได้ช่วยกันดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่ วย อยู่
พร้อมหน้าพร้อมตากัน พึง่ พาผูอ้ ่นื ซึง่ กันและกัน ครอบครัวรักใคร่สามัคคี
- ด้านเศรษฐกิ จ แต่ละครอบครัวมีสภาพแตกต่างกัน บางครอบครัวมีค่าใช้จ่าย
ในการดูแลผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึ้น บางครอบครัวลูก หลานจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย มี
ความเข้าใจ ให้กาลังใจซึง่ กันและกัน มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย ไม่มหี นี้สนิ บางครอบครัว
มีความยากลาบาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ การดูแลรักษาสุขภาพผูส้ งู อายุ
ทาให้มหี นี้สนิ
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“แตกต่างกัน เรารายได้ไม่พอกับรายจ่าย รายจ่ายสูงกว่า” (ราย
ที่ 4 กรุงเทพฯ)
“มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึ้นจากการดูแลยาย เช่น ค่าเหมารถไปรพ. ค่า
ยา ฯลฯ” (รายที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 ปัจจัยที่ทาให้ครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่นอยู่ดีมีสขุ
ปั จจัยทีท่ าให้ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มีความอยู่ดมี สี ขุ 5 อันดับ คือ
1. สมาชิกครอบครัวมีความรัก ดูแล ห่วงใยกันซึ่งและกัน และอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากัน
2. ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการดูแลผูส้ ูงอายุครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่าย มา
เยีย่ ม พีน่ ้องมีสว่ นร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
3. สมาชิกครอบครัวมีอาชีพมันคง
่ มีรายได้เพียงพอ
4. ไม่มหี นี้สนิ
5. สุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัวแข็งแรงดี
 ความต้ องการบริ การสนั บสนุ นทางสังคมของครอบครัวผู้สูงอายุพึ่งพา
ผู้อื่น
1. รัฐบาลช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ครอบครัว ผู้ สู ง อายุ พ่ึง พาผู้ อ่ื น ได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ ได้ แ ก่ บัต ร
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ เบีย้ ยังชีพคนพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เงินเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น (อสม.) ดังนี้
(1) บัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า
ครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ทัง้ หมดได้รบั บัตรหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้ าทัง้ หมดซึ่งส่งผลดีต่ อการช่ วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวลง ลูกหลานมี
หน้ า ที่ห ลัก คือ น าผู้สูง อายุ ไ ปตรวจตามแพทย์นั ด ที่โ รงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในบางพื้นทีก่ ็ได้รบั การช่วยเหลือจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม แพมเพิส แว่นตา เป็ นต้น มีเจ้าหน้ าทีจ่ าก
โรงพยาบาล รพสต. อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ มาเยีย่ มเยียนพูดคุยให้กาลังใจ และให้ความรู้
ในการดูแลผูส้ งู อายุ ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น เป็ นต้น
(2) เบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ
ผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผู้อ่นื ทัง้ 15 ครอบครัวได้รบั สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ
รายเดือน เริม่ ต้นตัง้ แต่ 600-1,000 บาท ตามช่วงอายุของผูส้ ูงอายุแต่ละคนปั จจุบนั มีการให้
ผูส้ งู อายุเลือกว่าจะให้โอนเงินเข้าในบัญชี หรือสมัครเข้าระบบ Prompt-pay ให้กระทรวง การ
คลังโอนเงินเข้าระบบบัญชีธนาคารทางอิเล็คทรอนิ กส์ ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกกับ
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ไม่ตอ้ งรบกวนลูกหลานในการไปเบิกเงินเบีย้ ยังชีพ
(3) เบีย้ ยังชีพคนพิ การ
ผลการศึกษาพบว่า มีครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื เพียง 1 รายทีไ่ ด้รบั
สิทธิสวัสดิการ 2 สิทธิร่วมกันคือ ได้สทิ ธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน
(รายได้ปีละ 7,200 บาทต่อปี ) และเบีย้ ยังชีพความพิการ 800 บาท (รายได้ปีละ 9,600 บาท
ต่อปี ) ร่วมด้วย จึงทาให้ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 1,400 บาทต่อ
เดือน (รายได้ปีละ 16,800 บาทต่อปี ) ซึ่งถือเป็ นรายได้ทต่ี ่ากว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี
แต่กช็ ่วยให้ครอบครัวผู้สูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ได้ใช้ชีวติ ทีไ่ ม่ยากลาบากเกินไป เช่น ผูส้ ูงอายุท่ี
ได้รบั เบี้ยยังชีพคนพิการเพิม่ อีกเดือนละ 800 บาทเพิม่ เนื่องจากกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
ต้องนัง่ รถเข็น
(4) บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
มีครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื เพียง 1 รายทีไ่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ 700
บาทต่อเดือนและมีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ได้ไปขึน้ ทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ ซึ่งเป็ นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้นาเสนอนโยบาย “เงินโอน แก้
จน คนขยัน ” (หรือ Negative Income Tax) ที่จ ะอุ ด หนุ น เงิน แก่ ก ลุ่ ม คนยากจนหรือด้อย
โอกาสในสังคม ถ้าเป็ นผูท้ ม่ี รี ายได้ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รบั เงินในบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ 200 บาทต่อเดือน (2,400 บาทต่อคนต่อปี ) ถ้าเป็ นผูท้ ม่ี รี ายได้ต่ ากว่า 30,000-100,000
บาทต่อคนต่อปี จะได้รบั เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาทต่อเดือน (3,600 บาทต่อคนต่อ
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ปี ) มีเพียง 1 ครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่ืนทีไ่ ด้รบั บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิม่ อีกจานวน 300
บาทต่อเดือน จึงทาให้ครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื รายนี้มรี ายได้เป็ น 1,000 บาทต่อเดือน
(รายได้ปีละ 12,000 บาทต่อปี ) ต่อมารัฐบาลได้มกี ารเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการ
แห่ ง รัฐ กับ เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ต ามเกณฑ์ร ายได้ข นั ้ ต้น ถ้า เป็ น ผู้สูง อายุ ใ นโครงการบัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐทีม่ รี ายได้ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รบั สวัสดิการเบีย้ ยังชีพเพิม่ เติมอีก
50 บาทต่อคนต่อเดือน (รายได้เพิม่ ขึน้ 600 บาทต่อคนต่อปี ) ถ้าเป็ นผูส้ งู อายุทม่ี รี ายได้ต่ า
กว่า 30,000-100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รบั สวัสดิการเบี้ยยังชีพเพิม่ เติมอีก 100 บาทต่อ
คนต่อเดือน (รายได้เพิม่ ขึน้ 1,200 บาทต่อคนต่อปี ) ข้อสังเกตของผูศ้ กึ ษาพบว่า ครอบครัว
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั รูเ้ กีย่ วกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ทีร่ จู้ กั กัน
ในนาม “บัตรคนจน” (ปี 2561 มีผลู้ งทะเบียนผ่านเกณฑ์ทงั ้ หมด 11.67 ล้านคน) กรมกิจการ
ผูส้ ูงอายุคาดว่าในจานวนดังกล่าวน่ าจะมีผู้สูงอายุจานวนหนึ่ งทีอ่ ยู่ในระบบฐานข้อมูลบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
“ผูส้ งู อายุไม่สามารถบอกรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐได้ ทราบแต่วา่ ต้องไปขึน้ ทะเบียน และรอผล
ว่าจะได้หรือไม่ได้” ยายอายุ 72 ปี
(5) เงิ นเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มี 1 รายทีเ่ ป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ า้ น (อสม.) มีรายได้เดือนละ 600 บาท
2. ความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ
ครอบครัว ผู้สูง อายุพ่ึง พาผู้อ่ืน มีความต้องการสนั บ สนุ น ช่ วยเหลือ เพื่อ ให้
ครอบครัวอยู่ดมี สี ุข ในเรื่องเงินช่วยเหลือและของใช้ทจ่ี าเป็ นสาหรับผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื เช่น
แพมเพิส อาหารผู้ป่ วย สายดูด เสมหะ เป็ น ต้น การเยี่ย มบ้า นผู้สูงอายุ ข องเจ้า หน้ าที่
หน่ วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้ น (อสม.) นักกายภาพบาบัด เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
จังหวัด (พมจ.) เป็ นต้น (มาเยีย่ มบ้าน เดือนละครัง้ )
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3. ความต้ องการที่ อยากให้ รฐั บาลช่ วยเหลือดูแลครอบครัวผู้สูงอายุ
พึ่งพาผู้อื่น
ครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มีความต้องการทีอ่ ยากให้รฐั บาลช่วยเหลือดูแลใน
เรื่องเงินช่วยเหลือ (ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าอาหาร ค่ารถไปหาหมอฯ) เพิม่ เบีย้ ผูส้ งู อายุและเบีย้
ความพิก าร เจ้า หน้ า ที่ภ าครัฐ มาเยี่ย มเยีย นให้ค าแนะน า เรื่อ งการดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทีม
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) มาให้บริการด้านสุขภาพ (ตรวจวัดความดัน/เบาหวาน)
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ระดับความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวผู้สงู อายุพึ่งพาผู้อื่น
ภาพรวมความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัวผู้สูง อายุพ่งึ พาผู้อ่นื พบว่า ผู้สูงอายุม ี
ความสุขระดับปานกลางและค่อนข้างมากผูส้ งู อายุให้คะแนนความอยูด่ มี สี ขุ 7-10 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน เนื่องจากมีความสุขทีไ่ ด้ดแู ลพ่อ แม่สงู อายุ ทาให้ทกุ คนในครอบครัวต้องหัน
หน้ า มาคุย กัน รับ ผิด ชอบดูแ ลเอาใจใส่ ผู้สูง อายุ สิ่ง ส าคัญ คือ มีก าลัง ใจจากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว สาหรับบ้านทีม่ สี มาชิกหลายคน ลูกหลานจะรีบกลับบ้านเมื่อเลิกงาน เพื่อมาดูแล
ผูส้ งู อายุ ผูด้ แู ลทีเ่ ป็ นลูก หลานเชื่อว่าเป็ นการตอบแทนบุญคุณกับผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้เลีย้ งเรามา
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ช่วยแบ่งเบาภาระคนในครอบครัว และได้รบั คาชื่นชมจากเพื่อนบ้านและ
คนในชุมชนทีด่ ูแลพ่อแม่ ชุมชนให้เป็ นครอบครัวตัวอย่างที่ดูแลผูส้ ูงอายุดี ส่วนครอบครัว
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ทีใ่ ห้คะแนน 1-6 คะแนน เนื่องจากผูด้ แู ลรูส้ กึ เครียด ไม่สามารถไปไหนมา
ไหนได้ ต้องอยู่กับผู้สูง อายุต ลอดเวลา บางครัง้ ก็ม ีป ากเสีย งกัน บ้าง เพราะมีปั ญหาด้าน
เศรษฐกิจ มีรายได้น้อยกว่าจ่ายรายได้และการดูแลผูส้ งู อายุตดิ เตียงส่วนใหญ่มสี มั พันธภาพ
ในครอบครัวดี สมาชิกครอบครัวไม่ค่อยทะเลาะกัน และหลานก็เชื่อฟั งคาสังสอนของผู
่
ส้ งู อายุ
ส่วนที่ความอยู่ดมี ีสุขไม่สูงมาก อาจเป็ นเพราะว่ามีปั ญหาด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุเอง และมีภาระทีต่ อ้ งเลีย้ งหลานทาให้ไปทากิจกรรมตามความต้องการไม่ได้
ปั จ จัย ของแต่ ล ะครอบครัว แตกต่ า งกัน ขึ้น กับ ขนาดครอบครัว มีเ พีย ง 4
ครอบครัว ผู้สูง อายุ พ่ึง พาผู้อ่ืน ที่ม ีจ านวนสมาชิก ในครอบครัว 4-6 คนขึ้น ไป สมาชิก ใน
ครอบครัวจะตกลงและช่ วยกัน ดูแ ลผู้สูง อายุพ่งึ พาผู้อ่ืน บางคนคิดว่าความอยู่ดีม ีสุข ของ
ครอบครัวอยู่ในระดับต่างๆเช่น ระดับ 2-3 เพราะต้องดูแลผูส้ ูงอายุทป่ี ่ วย ตนเองก็ป่วยไม่ม ี

167

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ

ใครดูแล ทาให้เกิดความกังวลใจ ส่วนครอบครัวทีค่ ดิ ว่าความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ใน
ระดับ 7-10 เพราะมีลกู หลานมาช่วยกันดูแล มีเงินพอใช้จา่ ยในครอบครัว มีกาลังใจจากคนใน
ครอบครัว มีความสุขทีไ่ ด้ดแู ล เป็ นต้นดังนี้
 ระดับ 2 “เพราะต้อ งดู แ ล คนป่ วย ตัวเองก็เ จ็บ ป่ วย ตอนนี้ ก็ม ีลูก ทีเ่ ป็ น
กาลังใจ” (รายที่ 5 กทม.สัมภาษณ์ วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานที่ศูนย์
สุขภาพชุมชน)
 ระดับ 3 “เพราะไม่มใี ครดูแล มีความกังวลใจ ต้องการคนมาคุยด้วยทุกวัน”
(รายที่ 3 กทม.สัมภาษณ์วนั ที่ 19 มีนาคม 2561 สถานทีบ่ า้ นของผูส้ งู อายุ
ชุมชนเทพนิมติ ร กทม.)
 ระดับ 5 “เพราะชีวติ มันก็กลางๆ” (รายที่ 3 ภาคกลาง)
 ระดับ 7 “เพราะมีลกู หลานมาดูแล มีขา้ วกินไม่อดอยาก มีเงินพอใช้” (ราย
ที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
“เพราะขึ้นอยู่กบั อาการป่ วยมากน้ อยของพ่อกับแม่” (รายที่ 2 ภาคเหนือ
สัม ภาษณ์ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ รพ.สต. บ้านศรีหมวด
เกล้า ตาบลชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง) “ครอบครัวมีความสุข ถึงจะไม่สุข
เต็มทีเ่ พราะแฟนดืม่ เหล้า แต่มแี ม่ให้ดแู ล มีความพอใจ ได้ทะเลาะ ได้คุย
กัน ก็ม ีความสุข ” (รายที่ 3 ภาคใต้ สัม ภาษณ์ ว ัน ที่ 13 มกราคม 2561
สถานที่ รพ.สต.คอหงษ์ จ.สงขลา)
 ระดับ 9 “เพราะจิตใจดี รูส้ กึ สบายใจ ทีไ่ ด้ทากับข้าวกินกัน” (รายที่ 4 กทม.
สัมภาษณ์วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานทีศ่ นู ย์สขุ ภาพชุมชน)
 ระดับ 10 มีความสุขทีไ่ ด้ดแู ลผูส้ งู อายุ มีกาลังใจจากสมาชิกในครอบครัว
“เพราะลูกๆ ทุกคนได้ช่วยกันดูแลมารดา เป็ นบ้านแบบอย่างในการดูแล
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะพึง่ พาผูอ้ นื ่ ” (รายที่ 3 ภาคใต้สมั ภาษณ์ วนั ที่ 13 มกราคม
2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงษ์ จ.สงขลา)
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3.3 ครอบครัววัยรุน่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วลักษณะเฉพาะวัยรุ่น
1. ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
ววัยรุ่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่งเป็ นมารดาวัยรุ่น จานวน 18
คน ประกอบด้วยครอบครัวมารดาวัยรุ่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 6 ครอบครัว
และภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และจังหวัดกรุงเทพมหานครจานวนเท่ากัน คือจานวน 3
ครอบครัว มีอายุเฉลีย่ 16.9 ปี (x̅ =16.94, SD =1.39) ซึ่งมีอายุต่าสุด 14 ปี และสูงสุด 19 ปี
ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการตัง้ ครรภ์ครัง้ แรก จานวน 15 ราย โดยมีบตุ รอายุระหว่าง 9 วัน - 3
ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 10.21 เดือน (x̅ =10.21, SD = 9.35)รองลงมา คือ การตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ 2 ซึง่
เป็ นการตัง้ ครรภ์ซ้ าทีไ่ ม่ตงั ้ ใจ จานวน 2 ราย โดยรายแรกมีบุตรคนแรกอายุ 2 ปี 10 เดือน
และบุตรคนที่ 2 อายุ 1 ปี 2 เดือน ส่วนรายที่ 2 มีบตุ รคนแรกอายุ 13 ปี บตุ รคนที่ 2 อายุ 2 ปี
2 เดือน รวมทัง้ พบการตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ 3 โดยเป็ นการตัง้ ครรภ์ทต่ี งั ้ ใจ จานวน 1 ราย บุตรคน
แรกอายุ 7 ปี บุตรคนที่ 2 อายุ 5 ปี และบุตรคนที่ 3 อายุ 2 เดือน
นอกจากนี้พบว่าการตัง้ ครรภ์ทเ่ี กิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่พร้อม เนื่องจากยังอยู่
ระหว่างการศึกษา จานวน 13 ราย รองลงมา คือ การตัง้ ครรภ์ทต่ี งั ้ ใจ เนื่องจากมารดาวัยรุ่นมี
งานทาแล้วโดยมีทงั ้ ออกจากโรงเรียนเพราะต้องช่วยครอบครัวหารายได้และไม่ตอ้ งการเรียน
เนื่องจากมีปัญหากับครู หลังจากนัน้ จึงมีสามี รวมทัง้ สามีมงี านทาแล้ว จานวน 5 ราย โดย
สามีอ ายุ เ ฉลี่ย 20.5 ปี (x̅ = 20.55, SD =3.82) โดยอายุ ต่ า สุ ด 16 ปี และสู ง สุ ด 28 ปี
นอกจากนี้มารดาวัยรุ่นหลังคลอดส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นแม่บา้ น จานวน 15 รายรองลงมา คือ
อาชีพรับจ้าง จานวน 2 รายและค้าขาย จานวน 1 รายระดับการศึกษาสูงสุดของมารดาวัยรุ่น
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2ประเภท คือกาลังศึกษาอยู่และต้องออกจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจานวน 9 รายรองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 3 รายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จานวน 1 ราย และจบการศึกษาและมี
งานท า ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด คือ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 3 ราย รองลงมา คือ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 ราย ตามลาดับ
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2. การใช้ชีวิตครอบครัวลักษณะเฉพาะ
การใช้ชีวิต ครอบครัว ของมารดาวัย รุ่น ที่เกิดจากการตัง้ ครรภ์ ไ ม่พ ร้อมส่ว นใหญ่
สัม พัน ธภาพกับสามีย งั คงอยู่ด้วยกัน เป็ น ครอบครัว จานวน 8 ราย โดยสามีไ ด้ออกจาก
โรงเรียนมาทางานเพือ่ ดูแลครอบครัว จานวน 1 ราย และสามีมงี านทาตัง้ แต่ก่อนมารดาวัยรุ่น
ตัง้ ครรภ์ จานวน 7 ราย รองลงมา คือ หย่าร้าง โดยสามีไม่ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบุตรจานวน 3 ราย และแยกกันอยู่ โดยสามีช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบุต ร
จานวน 2 ราย ส่วนครอบครัวของมารดาวัยรุ่นทีต่ งั ้ ใจ ส่วนใหญ่สมั พันธภาพกับสามียงั คงอยู่
ด้วยกัน เป็ น ครอบครัว จานวน 3 ราย รองลงมา คือ หย่าร้างโดยสามีไ ม่ช่ วยรับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรจานวน 2 รายนอกจากนี้ยงั พบว่ามารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่ยงั อยู่ในวัย
เรียนไม่มรี ายได้เป็ นของตนเอง เมือ่ ตัง้ ครรภ์ทาให้มภี าระค่าใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ จากการเลีย้ งดู
ลูก ส่งผลให้ตอ้ งพึง่ พาครอบครัวเดิมของตนเอง จานวน 12 รายรองลงมา คือ ครอบครัวของ
ฝ่ ายสามี จานวน 6 รายรวมทัง้ สภาวะการเงินของครอบครัว ส่วนใหญ่รายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย แต่ไม่มเี งินเหลือเก็บ จานวน 12 รายรองลงมา คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มี
หนี้สนิ จานวน 6 ราย
3. ความสุขและความทุกข์ของครอบครัวลักษณะเฉพาะ
ครอบครัวมารดาวัยรุน่ ได้อธิบายถึงช่วงเวลาทีค่ วามสุข โดยส่วนใหญ่เป็ นความสุขที่
เกิดจากการมีสามีทด่ี ี อยู่ดว้ ยกันพร้อมหน้ า พ่อ แม่ ลูก และสามีช่วยเลี้ยงดูบุตร จานวน 8
ราย และสามีประพฤติตนเป็ นคนดี ไม่สบู บุหรี่ ดื่มสุราจานวน 1 รายรองลงมา คือ สุขทีเ่ กิด
จากครอบครัวเดิมของตนเองทีใ่ ห้อภัยต่อความผิดพลาดจากการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน และมี
ความสามัคคี ความเข้าใจกันภายในครอบครัว จานวน 9 ราย ส่วนช่วงเวลาทีเ่ กิดความทุกข์
ส่วนใหญ่เป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากสามีประพฤติตวั ไม่ดี จานวน 9 ราย โดยแบ่งเป็ นสามีไม่
ช่วยเลีย้ งดูบตุ ร จานวน 3 รายมีผหู้ ญิงคนใหม่จนทาให้เกิดการหย่าร้าง จานวน 2 รายการติด
เพื่อนและเทีย่ วนอกบ้าน จานวน 4 รายรองลงมา คือ ความทุกข์ทท่ี าให้ครอบครัวเดิมของ
ตนเองต้องอับอาย เนื่องจากการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งส่งผลทาให้ครอบครัวลาบากมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จานวน 6 รายและเกิดความผิดหวัง ทีต่ อ้ งหยุดเรียน จานวน 1 รายรวมทัง้
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ความทุกข์ทเ่ี กิดจากสังคมรอบข้างตีตรามองตนเป็ นคนไม่ดเี พราะมีลูกทัง้ ทีอ่ ายุน้อยเกินไป
ไม่สามารถรับผิดชอบภาระทีเ่ กิดขึน้ ได้ จานวน 1 ราย
4.

ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ กับการเป็ นครอบครัวลักษณะเฉพาะ

จากการศึกษาในระยะแรกของการใช้ชีวติ ครอบครัวของมารดาวัย รุ่น เป็ นระยะที่
ต้ อ งการปรับ ตั ว จากวั ย รุ่ น มาสู่ บ ทบาทพ่ อ แม่ ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบทัง้ หมด 3 ด้ า น
ประกอบด้วย (1) ด้านการสูญเสีย โอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพของ
ตนเองเนื่องด้วยต้องมีภาระในการเลีย้ งลูกขณะทีท่ งั ้ คู่ขาดความพร้อม โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง
ทีห่ ลังจากตัง้ ครรภ์ตอ้ งหยุดพักการเรียนและอาจไม่มโี อกาสกลับไปเรียนได้อกี ทาให้สญ
ู เสีย
การใช้ชีวติ ช่วยวัยรุ่นและสูญเสียอนาคตในการที่จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่มี ปี ระสิทธิภ าพซึ่ง
พบว่ามารดาวัยรุน่ หลังคลอดยังไม่ได้กลับไปเรียนหนังสือเพราะต้องดูแลบุตร จานวน 13 ราย
รองลงมา คือ ต้องทางานและดูแลบุตรไปพร้อมกัน จานวน 5 ราย (2) ด้านเศรษฐกิจ การ
ขาดโอกาสในการเรียนทาให้มขี อ้ จากัดในการประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดความรูแ้ ละทักษะ
การทางาน ซึ่งมีผลทาให้มรี ายได้หรือค่าตอบแทนทีต่ ่ า ไม่เพียงพอสาหรับการดูแลลูกและ
ครอบครัว ซึ่ง พบว่ า หลัง จากตัง้ ครรภ์ ม ารดาวัย รุ่ น และสามีต้อ งพึ่ง พาและอยู่ อ าศัย กับ
ครอบครัวเดิมของมารดาวัยรุ่น โดยมีพ่อและแม่ช่วยเหลือรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จานวน 10
รายรองลงมา คือ อยู่อาศัยกับพ่อและแม่ของครอบครัวสามี จานวน 2 รายแต่ยงั พบว่าบาง
ครอบครัวสามียงั คงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ ซึ่งเดิมทีสามีมงี านทาอยู่แล้ว
และมีอาชีพรับจ้าง จานวน 3 ราย และ (3) ด้านการดาเนินชีวติ ครอบครัว ส่วนใหญ่ยงั คงอยู่
กันครอบครัว จานวน 11 รายแต่บางครอบครัวแยกทางกันจากการคบกันของคู่วยั รุ่นหญิง
ชายที่ขาดการเรียนรู้และทาความรู้จกั กันเพียงพอ ทาให้เกิดปั ญหา เช่น การหึงหวง การ
นอกใจ การไม่เป็ นที่ยอมรับของครอบครัวฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง รวมทัง้ ฝ่ ายชายยังชอบใช้ชีวติ
วัยรุ่น ติดเพื่อน เทีย่ วนอกบ้าน จนต้องเลิกรากันไปโดยทิง้ ความรับผิดชอบในการเลีย้ งลูกให้
ฝ่ ายวัยรุน่ หญิงจานวน 5 รายและมีบางครอบครัวทีส่ ามียงั ส่งเสียค่าใช้จา่ ย จานวน 2 ราย
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาครอบครัวลักษณะเฉพาะมารดาวัยรุ่น
1. มุมมองของครอบครัวลักษณะเฉพาะมารดาวัยรุ่น“ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ”
มารดาวัย รุ่น อธิบายว่าครอบครัวตนเองจะอยู่ดีม ีสุข ได้นั น้ ต้องประกอบไปด้ว ย
องค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการแก้ไขปั ญหาสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว
โดยต้องการให้คนในครอบครัวเข้าใจกัน ปรึกษาพูดคุยกัน และให้การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
(2) ด้านการแก้ปัญหารายได้และรายจ่ายของครอบครัว ให้มรี ายได้เพียงพอกับรายจ่ายหมด
หนี้สนิ และมีบา้ นเป็ นของครอบครัวตนเอง และ (3) ด้านการแก้ปัญหาการเสพสารเสพติด
ของสมาชิกในครอบครัว ดังคาพูดต่อไปนี้
“คนในครอบครัวต้องแบ่งเบาภาระกันในครอบครัว แฟนไม่ตดิ
เพือ่ น ช่วยดูแลลูก” TMB1P27
“ขัดกันระหว่างสามีเรือ่ งออกไปเทีย่ วข้างนอกกับพ่อแม่สามีบา้ ง
คือหนูออกไปข้างนอกนาน เค้าต้องดูแลลูกแทนหนู ” TMC2P32
“สามีไม่สบู ยา ไม่กนิ เหล้า” TMNE6P27
“ถ้ามีบา้ นเป็นของตนเองจะมีความสุขมากกว่านี้” TMNE5P33
“มีบา้ นเป็นของตัวเอง” TMC3P27
“ต้องการกาลังใจจากคนในครอบครัว ไม่บน่ ว่า” TMB1P27
“คนในครอบครัวไม่ทะเลาะกัน” TMNE6P27
“พ่อเลิกเสพยาบ้า และกลับมาช่วยกันทามาหากิน” TMC1P27
“ครอบครัวอยู่ดมี สี ขุ คิดว่าเป็ นเรือ่ งการอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่ลกู ก็มคี วามสุข” TMS3P26
“ครอบครัวมีความสุขคือช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ไม่
ทะเลาะกัน” TMNE2P27
“มีงานทา มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว” TMB2P28
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2. ปัจจัยที่ ทาให้ครอบครัวลักษณะเฉพาะมารดาวัยรุ่นเป็ น “ครอบครัวอยู่ดี
มีสขุ ”
ปั จจัยทีท่ าให้ครอบครัวมารดาวัยรุ่นอยู่ดมี สี ุข ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ได้แก่ (1)
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ดว้ ยกันพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (2) ด้าน
เศรษฐกิจของครอบครัว การมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย (3) ด้านสังคมคนรอบข้างให้อภัย
และให้โอกาสในการดาเนินชีวติ ต่อไป (4) ด้านเพือ่ นได้รบั คาปรึกษาช่วยเหลือและให้กาลังใจ
และ (5) ด้านครูและระบบการศึกษาได้รบั คาแนะนา โอกาสในการศึกษาต่อ รวมทัง้ ช่วยเหลือ
ตัง้ แต่ระยะตัง้ ครรภ์จนถึงหลังคลอดโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ด้านครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ าพร้อมตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ าพร้อมตาและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือ การอยู่
ร่วมเป็ นครอบครัวช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา มีความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจกัน ดัง
คาพูดต่อไปนี้
“ครอบครัวมีความสุขได้อยูด่ ว้ ยกัน ปรึกษากันได้ คุยกันได้
ตลอด” TMN1P26
“มีความอบอุ่น มีความสุขอยูน่ ากันพร้อมหน้าพร้อมตา”
TMNE5P26
“ครอบครัวอยู่ดมี สี ขุ คิดว่าช่วยเหลือกันเวลาขาดเหลือ สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ได้” TMS2P26
“อยูด่ ว้ ยกันช่วยเหลือกันเวลาเราลาบาก แก้ไขปั ญหาด้วยกัน”
TMC2P26
“ปั จจัยทีท่ าให้ครอบครัวมีความอยูด่ มี สี ขุ คือ ความรักความเอา
ใจใส่ ความเข้าใจสมาชิกในครอบครัว การให้อภัย และการ
ช่วยเหลือและส่วนร่วมในครอบครัว” TMS1P27
“ปั จจัยทีท่ าให้ครอบครัวมีความสุข คือการแบ่งงาน ช่วยกัน
ทางาน สุขด้วยกันทุกข์ดว้ ยกัน ความรักก็มใี ห้กนั ” TMB2P27
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นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง
ดังคาพูดต่อไปนี้
“ทุกคนช่วยกัน ต้องขยันทามาหากิน” TMNE3P27
“ปั จจัยทีท่ าให้ครอบครัวมีความสุข คือการแบ่งเบาภาระกันใน
ครอบครัว แฟนไม่ตดิ เพือ่ น ช่วยดูแลลูก” TMB1P27
“แฟนเป็นคนดีขยันทางาน” TMB3P28
(2) ด้านครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ าพร้อมตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การมี ร ายได้ เ พี ย งพอกั บ รายจ่ า ยไม่ ม ี ห นี้ สิ น ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้
ครอบครัวเกิดความสุขได้ ดังคาพูดต่อไปนี้
“มีเงิน ไม่มหี นี้สนิ ” TMNE1P27
“อยากให้พอ่ แม่ ลูก มีเงินใช้ ไม่เครียดเรือ่ งเงินเรืองทอง คืออยู่
ได้สบายๆ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ คืออยากให้ครอบครัว
สบายอยากให้ลกู มีความเป็นอยูท่ ดี ่ ี คือไม่ตอ้ งลาบากมาก”
TMN1P27
“แบบว่ายังไม่สบาย คือ ปู่ ยงั ต้องขายของอยู่ ยังไม่มเี งินใช้และ
ย่าๆ เขาป่ วยก็ยงั ไม่มเี งินใช้ตลอดทุกวัน” TMC3P24
(3) ด้านสังคมคนรอบข้างให้อภัยและให้โอกาสในการดาเนิ นชีวิตต่อไป
มารดาวัยรุ่นต้องการให้ญาติพน่ี ้องเพื่อนบ้านและคนรอบข้างเข้าใจและให้
โอกาส รวมทัง้ ให้มมี ุมมองต่อการตัง้ ครรภ์วยั รุ่นนัน้ ให้เป็ นเรื่องไม่เสียหายหากรับผิดชอบได้
ดังคาพูดต่อไปนี้
“อยากให้คนอืน่ เข้าใจครอบครัวของท่านในเรือ่ งของการให้
โอกาส” TMS1P29
“อยากให้มองเราดี ไม่อยากให้มองเป็นศัตรู” TMNE5P29
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“มีลกู ในวันรุน่ มันก็ไม่ได้เสียหายขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะรับผิดชอบ
หรือไม่ ถ้ารับผิดชอบได้คอื เราเลีย้ งได้ เราช่วยเหลือตัวเองได้
ทางานหาตังเลีย้ งได้ ไม่ตอ้ งไปลาบากคนอืน่ เขา” TMC2P29
“รูส้ กึ ไม่ดอี ะ รูส้ กึ แบบว่า โอ้ไม่ชอบเนอะเรายังเด็กอย่างเนี้ย ก็
ไมท้องอะไรอย่างเงีย้ หนู อยากให้เขาเข้าใจว่ามันมีไปแล้วให้ทา
ยังไงได้” TMC3P16
(4) ด้านเพือ่ นได้รบั คาปรึกษา ช่วยเหลือและให้กาลังใจ
“เขากะบอกว่าเลีย้ งไปโลด เขากะเป็นลูกเฮา เขากะให้กาลังใจ
จ้าแล้วก็ซ้อื ของมาฝาก” TMNE2P4
“เพิน่ มาจังสิ เพือ่ นกะมาหยอก มาหอมลุกเฮาอยู่ เวลาเพิน่ มา
เฮ็ดงานจังสิจา้ เพิน่ กะบ่ได้คดิ อีหยัง” TMNE5P15
“เขากะบอกว่าเลีย้ งไปโลด เขากะเป็นลูกเฮา เขากะให้กาลังใจ
จ้าแล้วก็ซ้อื ของมาฝาก” TMNE4P4
“ปกติเวลาเดิน เพือ่ นเค้าจะให้อยูต่ รงกลาง แล้วเพือ่ นจะเดิน
ข้างๆ คือบังไว้ไม่ให้ใครเห็น ไม่ให้ใครสังเกตเห็นว่าท้องน่ ะ ”
TMN1P22
(5) ด้านครูและระบบการศึกษา ได้รบั คาแนะนาและโอกาสในการศึกษาต่อ
การตัง้ ครรภ์วยั รุ่นนัน้ ปั จจุบนั พบว่า ระบบการศึกษาสามารถให้เรียนต่อ
ได้ตงั ้ แต่ตงั ้ ครรภ์ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและครูกไ็ ด้ให้คาแนะนาดูแลและช่วยเหลือ จนกระทังมารดา
่
วัยรุน่ นัน้ คลอดลูก ดังคาพูดต่อไปนี้
“อยู่โรงเรียน เราคุยกะเขาเข้าใจ มีระบบดูแลเฮาอยู่ ครูประจา
ชัน้ เพิน่ ไปเยีย่ มอยูโ่ รงพยาบาล” TMNE2P5
“ตอนแรกหนูกว็ า่ เค้าจะมองเรายังไง แต่ไปๆมาๆ คนทีโ่ รงเรียน
เค้าก็ทอ้ งเยอะเหมือนกัน ทีว่ ทิ ยาลัยเค้าก็ไม่ได้หา้ มเค้าก็ให้ไป
เรียนตามปกติ” TMN1P29
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“พวกอาจารย์เค้าก็ บอกว่าเดินดีๆ อย่าไปเดินแรง” TMN1P29
“ฝากท้องอยูอ่ นามัย ครูพาไปฝากครรภ์” TMNE2P11
แต่มารดาวัยรุน่ บางคน แม้วา่ โรงเรียนให้สามารถเรียนต่อได้ กลับไม่เรียน
ต่อเพราะคิดว่าตัง้ ครรภ์แล้วจึงหยุดเรียน ดังคาพูดต่อไปนี้
“ผอ.เค้ามาตามหนูถงึ บ้าน หนูบอกว่าหนูไม่เรียน หนูมแี ฟนแล้ว
เค้าบอกว่า ไม่เป็ นไร มีแฟน ไม่มแี ฟน ก็เรียนได้ ให้อาวุธไป
เค้า บอกงี้ ให้ม ัน จบไป หนู ก็บ อกว่ า หนู ไ ม่ เ รีย นก็เ ลยไม่ ไ ป”
TMN2P7
3. ความต้ องการบริ การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวลักษณะเฉพาะ
มารดาวัยรุ่น
มารดาวัยรุ่นต้องการบริการสนับสนุ นทางสังคม ทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล ต้องการเงินช่วยเหลืออย่างเพียงพอกับรายจ่ายและทัวถึ
่ ง (2) ด้าน
อาชีพและการศึกษา ต้องการอบรมอาชีพเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ส่งผลให้สามารถ
กลับไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพทีม่ นคงและมี
ั่
รายได้สูงขึ้น และ (3) ด้านความรูเ้ กี่ยวกับ
การดูแลบุตรและการดาเนินชีวติ ครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ด้านเงิ นช่วยเหลือจากรัฐบาล
ด้านความช่วยเหลือจากรัฐบาล พบว่ามีทงั ้ ครอบครัวมารดาวัยรุ่นทีไ่ ด้รบั
และไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ส่วนใหญ่ได้รบั เงินช่วยเหลือในการเลี้ยงบุตรเดือนละ
600 บาท ดังคาพูดต่อไปนี้
“ตอนนี้ได้รบั เงินช่วยเหลือค่าเลีย้ งดูลกู จากรัฐบาลเดือนละ
600 บาทจนถึงอายุ 3ปี” TMNE1P30
“ตอนนี้ได้เงินช่วยเหลือบุตรคนที ่ 2 ได้เดือนละ 600 บาท”
TMC1P18
“ได้เงินช่วยเหลือบุตร เดือนละ 600 บาท” TMC2P11
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“หนู ได้ 600 บาท หนู กซ็ ้อื นมให้คนโต 300 เหลือ 300 บาทก็
เก็บไว้ก่อน ตอนฉุ กเฉิน เจ็บป่ วย หรืออยากกินอะไร หนู กจ็ ะ
ดึงมาใช้” TMN1P31
แม้ว่าได้รบั เงินช่วยเหลือในการเลีย้ งบุตรเดือนละ 600 บาท มารดาวัยรุ่น
ส่วนใหญ่กม็ คี วามคิดเห็นว่ายังไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยทีแ่ ท้จริงในการเลีย้ งดูบตุ ร
“ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุ นเพิม่ ในเรือ่ ง เงินค่าใช้จ่ายของ
ลูก” TMB3P30
“ต้องการการช่วยเหลือเพิม่ ขึ้น เรือ่ งการเงินเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับลูก” TMC2P30
“ปั จจุบนั ได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รเดือนละ 600 บาท อยากให้
รัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวในเรือ่ งเงินช่วยเหลือค่านมลูก”
TMN1P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ ง ทุนการศึกษาและของใช้
สาหรับเด็ก เช่น นมแพมเพิส” TMNE1P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งของใช้สาหรับเด็ก เช่น นม
แพมเพิส และเงินสงเคราะห์บุตร” TMNE4P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งของใช้สาหรับเด็ก เช่น นม
แพมเพิส” TMNE5P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งเงินช่วยเหลือ” TMNE6P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือดูแลในเรือ่ งเงิน” TMC3P31
“ต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ ง และของใช้เด็กแรกเกิด
เช่น ผ้าอ้อม ทีน่ อนแพมเพิส” TMS1P31
“ต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งของใช้เด็กอ่อน” TMS2P31
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“ต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งนม และของใช้เด็กอ่อน”
TMS3P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ ง เงินสงเคราะห์บตุ รเพิม่ ”
TMB2P31
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีมารดาวัยรุ่นบางคนยังไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือในการ
เลีย้ งดูบตุ รจากรัฐบาล ดังคาพูดต่อไปนี้
“ไม่มหี น่ วยงานเข้ามาช่วยเหลือแม่กต็ อ้ งเป็ นคนดูแลตลอด” TMN2P30
รวมทัง้ มีมารดาวัยรุ่นจานวน 1 คน ที่เจ้าหน้ า อบต. ได้ประเมินแล้วว่า
ครอบครัวสามารถเลีย้ งดูบตุ รทีเ่ กิดได้ จึงไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังคาพูดต่อไปนี้
“ได้ยนิ เพิน่ ว่าหกร้อยจ้าซอยเลี้ยงดู ค่านมค่าหยังต่างๆนัน่ ล่ะ
เพิน่ ให้อยู่สามปี ให้เด็กน้อยฮอด สามปี เพิน่ กะเซา กะบ่ว่าจังใด๋
แต่ว่าผูแ้ ม่ตวั น้ อยนี บ่ อกว่าเพิน่ เลี้ยงเด็กน้ อย ซอยผูใ้ หญ่บ้าน
เพิน่ บ่ให้กะบ่เอาเท่านัน้ ล่ะ” TMNE3P9
(2) ด้านอาชีพและการศึกษา
มารดาวัยรุ่นตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของตนเองทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการมีบุตร
ต้องดูแล และบางคนหยุดงานเพื่อดูแลลูก ทาให้ครอบครัวมีรายได้ลดลง ส่วนมารดาทีเ่ คย
เรียนหนังสือและต้องหยุดเรียนกลางคัน ก็ต้องการให้รฐั บาลอบรมด้านอาชีพเสริม เพื่อให้
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอเพิม่ โอกาสให้สามารถกลับไปศึกษาต่อได้ ดังคาพูดต่อไปนี้
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งอาชีพ” TMNE5P31
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือดูแลในเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับการหา
อาชีพเสริมสอนเรือ่ งอาชีพ” TMC2P31
“ต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งอาชีพ” TMS1P31,
TMS2P3
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“ต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือในเรือ่ งอาชีพ โอกาสในการกลับไป
เรียนต่อ” TMS1P31, TMB3P31
(3) ด้านความรู้เกีย่ วกับการดูแลบุตรและการดาเนิ นชีวิตครอบครัว
มารดายัง คงอยู่ใ นระยะของวัย รุ่ น ท าให้ต้อ งการความรู้เ พิ่ม เติม จาก
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาล เช่น การเลีย้ งดูลกู การดาเนินชีวติ ของวัยรุน่ ดังคาพูดต่อไปนี้
“อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือดูแลในเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ ง
ลูก ให้คาปรึกษาเรือ่ งความรูก้ ารดาเนินชีวติ ครอบครัววัยรุน่ ”
TMC2P31
“ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุ นในเรือ่ งความรูเ้ รือ่ งการเลี้ยงดู
ลูก” TMB3P30
“เรือ่ งสุขภาพเวลาทีเ่ ด็กไม่สบาย” TMC2P30
4.

ภาพรวมระดับความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวลักษณะเฉพาะ

ในด้านระดับความอยู่ดมี สี ุขนัน้ ส่วนใหญ่มารดาวัยรุ่นให้ระดับความอยู่ดมี สี ุขที่ 5-8
เต็ม 10 คะแนน เพราะการตัง้ ครรภ์ ไ ม่ตงั ้ ใจส่ง ผลให้เรีย นไม่จบ และเกิดความไม่พ ร้อ ม
ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีรายจ่ายเกีย่ วกับการเลีย้ งดูบุตรเพิม่ เข้ามาในครอบครัว โดยที่
มารดาวัย รุ่น ยัง ไม่ไ ด้ป ระกอบอาชีพ และสัม พัน ธภาพครอบครั วยัง ไม่ดี แต่ ย งั พบว่ามี 3
ครอบครัวจาก 18 ครอบครัว ทีใ่ ห้ระดับความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวเต็ม 10 ดังคาพูดต่อไปนี้
“ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ในระดับ 5 เพราะตัง้ ท้องรูส้ กึ
ว่ า ความสุ ข ลดลงควรเชือ่ ฟั ง พ่ อ แม่ แม่ บ อกว่ า ให้เ รีย นจบ”
TMNE2P32
“ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ในระดับ 5 เพราะ รายได้ยงั ไม่
พอกับรายจ่าย” TMNE3P32
“ครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ อยูใ่ นระดับระดับ5 เพราะ ความอยูด่ มี สี ุขยัง
ไม่สบาย” TMC3P32
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“ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ในระดับ 7 ถ้ามีบา้ นเป็ นของ
ตนเองจะมีความสุขมากกว่านี้” TMNE5P33
นอกจากนี้ บางครอบครัวมารดาวัย รุ่นมีความอยู่ดมี ีสุขในระดับปานกลาง เพราะ
ครอบครัวไม่เข้าใจกัน ยังอยูไ่ ม่พร้อมหน้า ดังคาพูดต่อไปนี้
“ระดับความสุขของความอยู่ดมี สี ุขอยู่ในระดับ 8 เพราะมิวทะ
เลาะกับพ่อแม่บ่อย บางครัง้ ก็ม ีทะเลาะกัน บ้างในครอบครัว ”
TMB3P32
“ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวอยูใ่ นระดับ 8 เพราะว่าบางครัง้ ยัง
ไม่คอ่ ยเข้าใจกัน” TMNE6P33
“ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ในระดับ 8 เพราะว่าอยากให้
พ่อกับแม่มาอยูด่ ว้ ยกัน” TMNE4P33
แต่ ก็ย ัง มีค รอบครัว วัย รุ่ น บางส่ ว นที่ม ีร ะดับ ความอยู่ ดีม ีสุ ข ในระดับ 10 เพราะ
ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ซ่ึ งกันและกัน รวมทัง้ อยู่กนั พร้อมหน้ า ดังคาพูด
ต่อไปนี้
“ระดับความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวอยูใ่ นระดับเต็ม 10 ไม่เคยมี
เรือ่ งทะเลาะ พ่อตามใจดูแลตลอด” TMS2P32
“ระดับความสุขของความอยูด่ มี สี ขุ อยูใ่ นระดับ 10 ครอบครัวยัง
มีรอยยิม้ มีลกู มีแม่ มีแฟน ยังอบอุ่นอยู่” TMB1P32
“ระดับความสุขของความอยูด่ มี สี ขุ อยูใ่ นระดับ 10 เพราะทุกคน
ในครอบครัวรัก มีความสุขดี” TMB2P32
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3.4 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
1. ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วเลีย้ งเดี่ยวและลักษณะครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพ่อ/แม่เลีย้ งเดีย่ ว จานวน 16 ครอบครัว เพศ (พ่อหรือแม่
เลีย้ งเดีย่ ว) ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 เพศชาย จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25 อายุ (พ่อหรือแม่เลี้ยงเดีย่ ว) อายุสูงสุดอยู่ในช่วง 31-40 ปี จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาอายุสงู อยู่ในช่วง 21-30 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25
อายุสงู อยูใ่ นช่วง 41-50 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 อายุสงู อยูใ่ นช่วงมากกว่า 50 ปี
จานวน 1คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 ตามลาดับ สาเหตุทเ่ี ลิกกับคู่ครอง ส่วนใหญ่มสี าเหตุจาก
สามีหรือภรรยามีคนใหม่ ไม่รบั ผิดชอบครอบครัวจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมา
สาเหตุจากสามีหรือภรรยาเสียชีวติ และสามีตดิ สุรา/ติดยาบ้า/ทะเลาะทาร้ายร่างกายมีจานวน
เท่ากันคือ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 และสามีเทีย่ วกลางคืน/ติดผูห้ ญิง จานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ลูกทีต่ อ้ งเลีย้ งดูพบว่า ต้องเลี้ยงดูลกู จานวน 2 คนมากทีส่ ุด จานวน
9 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25 รองลงมาต้องเลีย้ งดูลกู จานวน 1 คน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.0 ต้องเลี้ยงดูลูกจานวน 3 คนมากทีส่ ุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และต้อง
เลี้ย งดูลูก จ านวน 4 คนมากที่สุ ด จ านวน 1 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.25 ตามล าดับ สมาชิก
ครอบครัว มีสมาชิกครอบครัวจานวน 2–3 คนมากทีส่ ุด จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25
รองลงมามีสมาชิกครอบครัว 4-5 คน จานวน 5 คน คิดเป็ น ร้อยละ 31.25 และมีสมาชิก
ครอบครัว 6 คน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ และอาชีพของพ่อ/แม่เลี้ยง
เดีย่ ว ส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้าง (ล้างจาน/ขายของ/พนักงานเสิร์ฟ/กุ๊ก/ขีม่ อเตอร์ไซค์รบั จ้าง/
งานก่อสร้าง/แม่บา้ น) จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.0 ทาไร่/ทาสวน จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.5 ค้าขายและช่วยงานกิจการในครอบครัวมีจานวนเท่ากัน คือ จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.25 (ตารางที่ 3.5-3.6)
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ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ให้ข้อมูล (N=16 คน)
เพศ (พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว)
หญิง
ชาย
อายุ (พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว) (Range = 21-52 ปี )
21-30
31-40
41-50
> 50
สาเหตุที่เลิ กกับคู่ครอง
สามี / ภรรยามีคนใหม่ / ไม่รบั ผิดชอบครอบครัว
สามี / ภรรยาเสียชีวติ
สามีตดิ สุรา / ติดยาบ้า / ทะเลาะทาร้ายร่างกาย
สามีเทีย่ วกลางคืน / ติดผูห้ ญิง / ไม่รบั ผิดชอบ
ครอบครัว
ลูกที่ต้องเลี้ยงดู (จานวน/คน)
1
2
3
4
สมาชิ กครอบครัว(คน)
2-3
4-5
>6

จานวน

ร้อยละ

12
4

75.00
25.00

5
6
4
1

31.25
37.50
25.00
6.25

8
3
3
2

50.00
18.75
18.75
12.50

4
9
2
1

25.00
56.25
12.50
6.25

9
5
2

56.25
31.25
12.50

12

75.00

2
1
1

12.5
6.25
6.25

อาชีพ
รับจ้าง (ล้างจาน / ขายของ / พนักงานเสิรฟ์ / กุ๊ก /
ขีม่ อเตอร์ไซค์รบั จ้าง / งานก่อสร้าง / แม่บา้ น)
ทาไร่ / ทาสวน
ค้าขาย
ช่วยงานกิจการในครอบครัว

ตารางที่ 3.5 ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วเลีย้ งเดีย่ ว
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ลาดับ อายุ (ปี ) เพศ (พ่อ
ลูกที่
ที่
(พ่อหรือ หรือแม่
ต้อง
สาเหตุที่เลิ ก
ครอบ แม่เลี้ยง
เลี้ยง
เลี้ยงดู
ครัว
เดี่ยว)
เดี่ยว)
(คน)
1
21
หญิง ทะเลาะ ทาร้ายร่างกาย
2
2
22
หญิง มีภรรยาใหม่
2
ไม่รบั ผิดชอบเลีย้ งดู
3
43
หญิง ติดเหล้า ทะเลาะ ทาร้าย
1
ร่างกาย ไม่รบั ผิดชอบ
เลีย้ งดู
4
30
หญิง สามีเสียชีวติ
2
5
35
ชาย ภรรยาทิง้ ไปมีสามีใหม่
1
6

43

ชาย

ภรรยาเลิกเพราะติดยา
เสพติด
ชอบเทีย่ วกลางคืน ติด
ผูห้ ญิง
มีภรรยาใหม่ ไม่
รับผิดชอบเลีย้ งดู
ติดยาเสพติด โดนจับติด
คุก

4

7

31

หญิง

8

45

หญิง

9

35

หญิง

10

28

หญิง

มีภรรยาใหม่ ไม่
รับผิดชอบเลีย้ งดู

11

35

หญิง

12

35

13

สมาชิ กครอบครัว
(คน)
3 (แม่/ลูก)
4 (พีส่ าว/แม่/ลูก)
2 (แม่/ลูก)

อาชีพ
รับจ้างทัวไป
่
รับจ้างทัวไป
่
ทาสวนและรับจ้าง
กรีดยาง

3 (แม่/ลูก)
ค้าขาย
4 (พ่อ/แม่/ตัวเอง/ รับจ้าง (ก่อสร้าง)
ลูก)
5 (แม่/ลูก)
รับจ้างทัวไป
่

3

4 (แม่/ลูก)

ทาไร่ (ปลูกแตง)

2

3 (แม่/ลูก)

รับจ้างทัวไป
่

2

รับจ้างทัวไป
่

3

6 (พ่อเลี้ยง/น้า/
พีช่ าย/ตา/ลูก/
ตนเอง)
5

1

2 (แม่/ลูก)

หญิง

กินเหล้า/เที่ยวกลางคืน/
เล่นหวย ไม่รบั ผิดชอบ
เลีย้ งดู
สามีมคี นอื่น

รับจ้างทัวไป
่
(ล้างจาน/ขายของ/
พนักงานเสิรฟ์ )
รับจ้างทัวไป
่

1

2 (แม่/ลูก)

ทาสวย(ผักเหลียง)

40

ชาย

ภรรยาทิง้ ไปมีสามีใหม่

2

3 (พ่อ/ลูก)

14

41

หญิง

2

3 (แม่/ลูก)

15

30

หญิง

เป็ นคนเจ้าชู มีภรรยา
ใหม่
เสียชีวติ

รับจ้าง (ขีม่ อเตอร์ไซค์
รับจ้าง)
รับจ้าง (กุ๊ก)

2

3 (แม่/ลูก)

รับจ้าง (แม่บา้ น)

16

52

หญิง

เสียชีวติ

2

7 (แม่/พีส่ าว/ ช่วยงานกิจการใน
น้องชาย/ตัวเอง/ลูก) ครอบครัว (แปรรูป
ไม้สกั )

ตารางที่ 3.6 ลักษณะครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
1. ลักษณะพิ เศษของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ครอบครัว ส่ วนใหญ่ ทัง้ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้ม องว่ า
ครอบครัวของตนเป็ นครอบครัวปกติเหมือนครอบครัวทัวไป
่ ไม่ได้มลี กั ษณะพิเศษ ขณะที่
ครอบครัวภาคเหนือรายที่ 1 และรายที่ 2 ให้ความเห็นว่าเมื่อกลายเป็ นครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
ครอบครัวไม่สมบูรณ์ การดาเนิ นชีวติ ครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป ความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้
ทางานหนักมากขึน้ ต้องต่อสูด้ น้ิ รนเพือ่ อนาคตของลูก การพึง่ พาครอบครัวเดิม ได้รบั กาลังใจ
จากคนรอบข้าง เช่น ญาติ เพื่อน ฯลฯ แต่กท็ าให้ชวี ติ ดีขน้ึ เพราะไม่ตอ้ งเครียดและทุกข์ใจที่
สามีตดิ ยาเสพติด ไม่รบั ผิดชอบ และถูกสามีทาร้ายร่างกาย นอกจากนี้ยงั พบว่ามีแม่เลี้ยง
เดีย่ ว 1 ราย มีสมาชิกพิการในครอบครัวต้องดูแลด้วยหันไปคบแฟนทีเ่ ป็ นทอม อยู่ดว้ ยกัน
และช่วยเหลือดูแลกันในครอบครัว
ครอบครัวเลี้ย งเดี่ย วรายที่ 1 (ภาคเหนื อ สัม ภาษณ์ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง) กล่าวว่า “ต้องสูเ้ พือ่ ลูกอดทน
เพือ่ ลูก อยู่กบั ลูกให้ได้ ญาติพนี ่ ้องของเรา ให้กาลังใจ แม้กระทังเพื
่ อ่ นทีท่ างานหรือทัง้ ชุมชน
ข้อดีของการเลิกกันคือ เราไม่ต้องมาเครียดกับเรือ่ งพวกนี้ อกี แต่ทาให้เราไม่มคี รอบครัวที ่
สมบูรณ์”
ครอบครัวเลี้ย งเดี่ย วรายที่ 2 (ภาคเหนื อ สัม ภาษณ์ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง) กล่าวว่า “เราต้องมีภาระเพิม่
รายได้กไ็ ด้จากเบี้ยคนพิการบ้าง จากร้านข้าว ถ้าเลี้ยงคนเดียวก็ทุกอย่าง ทาเองหมด คือ ซัก
ผ้า ต้องจัดการเรือ่ งอาหารการกิน เรือ่ งงานบ้าน กับข้าว ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ช่วย เรือ่ งเด็กๆ
พาไปโรงเรียน ทุกอย่าง พาไปหาหมอ การทีห่ นูตอ้ งมาเลีย้ งลูกคนเดียว ภาระทัง้ หมดอยูท่ หี ่ นู
หมด ต้องคอยรับส่งเด็กไปโรงเรียน ทากับข้าว งานบ้าน ทางานบ้าน
.... พอเลิกกับแฟน ต้องมาเลี้ยงลูก ก็ไม่ลาบากเพราะมีเค้าช่วย
ดูแลตกลงก็คอื หนู มเี ค้า เค้าก็ดูแล ต่างคนต่างดูแลกัน เค้าไม่
สบายหนู กด็ แู ลเค้า หนู ไม่รสู้ กึ ลาบาก การทีเ่ รามีแฟนผูห้ ญิงกับ
ชายต่ า งกัน การใช้ชีวิต ประจ าวัน แฟนทอมเข้า ใจมากกว่ า
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เพราะคุยกัน เป็ นโน่ นนี ่ ความเข้าใจการดูแลการคุยกันง่ายกว่า
แฟนผูช้ าย”
.... ไปเอาเงินทีบ่ า้ น อย่างทีบ่ า้ นเค้าให้ช่วยงาน เหมือนรับจ้าง
น้ าๆ อาๆ บ้านทาอะไร ก็ปลูกข้าวขาย มีอ่างปลา เลี้ยงปลา มี
สวนดอกมะลิ คือกลับไปช่วยงานทีบ่ า้ น ทีบ่ า้ นให้เงินมา เอาเงิน
มาช่วยหนู ช่วงเค้าไม่อยู่ หนู ตอ้ งอยูบ่ า้ น วันทีเ่ ราหยุด วันทีล่ กู
ไม่มเี รียน สมมุตติว่าเราทางาน ในวันทางานจะมีวนั หยุด 1-2
วัน ถ้าเค้ากลับบ้านเค้าต้องกลับไปวันนัน้ หนู ต้องมีอยู่คนหนึง่
หนูไปทางาน เค้าก็อยู”่
สาหรับครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วภาคใต้ สะท้อนให้เห็นว่าชีวติ ครอบครัวต้องเปลีย่ นแปลง
ไป ต้องทางานหาเงิน เลี้ยงดูลูกและครอบครัวคนเดียว บางรายต้องทางานกลางคืน ทาให้
สังคมและคนภายนอกไม่เข้าใจ มองในด้านลบ แต่ไม่ทอ้ เพราะมีเป้ าหมายทีล่ กู บ้างครัง้ ก็ตอ้ ง
ตัดใจเพราะไม่สามารถให้ในสิง่ ทีล่ ูกต้องการ มีกาลังใจจากครอบครัว เพื่อนบ้าน สิง่ ทีท่ าให้
ครอบครัวเข้มแข็งและดาเนินชีวติ ครอบครัวได้ต่อไป คือ ลูก และการมีครอบครัวทีส่ มบูรณ์
(มีสามีอยู่ดว้ ย) และไม่สมบูรณ์ (ไม่มสี ามี) ไม่ทาให้การดาเนินชีวติ เปลีย่ นแปลงไป เพราะ
เมื่อมีสามีอยู่ด้วย สามีก็ไม่ได้ช่วยรับผิดชอบต่อครอบครัว ดังคากล่าวของครอบครัวเลี้ยง
เดีย่ วรายที1่ รายที2่ และรายที่ 3 ทีส่ ะท้อนว่า
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 1 (ภาคใต้ สัมภาษณ์ วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่
รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) กล่าวว่า
“ไม่มปี ั ญหาอะไร สบายใจ ลูกไม่ดอ้ื ฟั งแม่ ไม่ตดิ ยา” ซึ่งต่างกับ
ครอบครัวอื่นๆ “แม่เป็ นทัง้ พ่อ แม่ให้ ลูกไม่สบายใจ มาคุยให้
ฟั ง” “มาปรึกษาเรือ่ งจีบสาว แม่คนนี้ดไี หม เอาได้ไหม”
“อดทน ขยัน ไม่อาศัยผูช้ าย ไม่มกี อ็ ยูไ่ ด้ เราเลีย้ งลูกได้ดี ภูมใิ จ
ทีเ่ ลีย้ งลูกมาได้ขนาดนี้”
ไปทางานกลางคืน ชาวบ้านก็วา่ “ไม่สนใจใคร เราหาเงิน เลี้ยง
ลูกให้ดี หาเงินอย่างเดียว ให้ลกู ได้กนิ ”
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ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วรายที่ 2 (ภาคใต้ สัมภาษณ์วนั ที ่ 13 มกราคม 2561 สถานที ่ รพ.สต.
คอหงส์ จ.สงขลา) กล่าวว่า
“ต่างกับครอบครัวอืน่ ทีเ่ ป็ นครอบครัวสมบูรณ์ พร้อมพ่อ แม่ ลูก
…. แต่บางคนมีครอบครัวสมบูรณ์ ก็ยงั เลีย้ งลูกไม่รอด”
“เลีย้ งลูก ดูแลคนเดียว หากินคนเดียว ต้องดิน้ รน ลาบากตลอดรู้
ว่าต้องหากินเลีย้ งลูก”
“พอเลิกก็อยู่คนเดียว สบายกว่า ดีกว่าเป็ นครอบครัว มีเค้าก็ไม่
ช่วยเหลือ”
“ลูกไม่ดอ้ื แม่ไม่มเี งินพาไปห้าง พาไปเดินเทีย่ ว อย่าร้องเอาของ
แบบเหมือนลูกเพือ่ น อายคน ไม่มเี งิน แต่อยากพาลูกไปเทีย่ ว
เงินไปเท่าทีซ่ ้อื ได้”
“พ่อแม่เราช่วยเหลือ ไม่ตอกย้า”
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วรายที่ 3 (ภาคใต้ สัมภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่
รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) กล่าวว่า
“ทาให้ตนเองเข้มแข็ง และทุ่มเทความรักทีม่ ใี ห้กบั ลูก ….เพือ่ น
บ้านทีอ่ ยูใ่ นละแวกเดียวกันรักใคร่กนั ดี”
2. การใช้ชีวิตของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ผลการศึก ษา พบว่ า เมื่อ ต้ อ งกลายเป็ นครอบครัว เลี้ย งเดี่ย ว หลัง จากเริ่ม ต้น
ครอบครัวและอยู่ดว้ ยกันจนถึงการกลายเป็ นครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกัน
ประมาณ 2-8 ปี สูงสุดประมาณ 10 ปี สาเหตุของการเป็ นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดีย่ วเกิดจาก (1)
สามีหรือภรรยาเสียชีวติ (2) ความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ ภรรยาไม่สนใจ ทิ้งไปมีสามี
ใหม่ สามีมภี รรยาอยู่แล้ว สามีมภี รรยาใหม่ มีเมียน้ อย สามีเป็ นคนเจ้าชู้ ติดผูห้ ญิง (3) ติด
สารเสพติด สามีตดิ เหล้า (4) ติดการพนัน เล่นหวย (5) ใช้ความรุนแรง สามีโมโหร้าย ไม่
ชอบเสียงเด็กร้อง ชอบทะเลาะทุบตี (6) มีปัญหาเรื่องเงิน ไม่เคยให้เงินเมียและลูกใช้ “ไม่
เหลือเงิน ไม่เคยถาม ไม่ให้” และ (7) เทีย่ วตอนกลางคืน
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ดังคากล่าวของครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วรายที่ 2 (ภาคใต้ สัมภาษณ์ วนั ที่ 13 มกราคม
2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) ทีว่ า่ “ไปเทีย่ วกลางคืนกับร้านเหล้า เพือ่ นมันดีกว่า”
ช่วงอายุการกลายเป็ นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือแม่เลี้ยง
เดีย่ ว อายุระหว่าง 21-41 ปี พ่อเลีย้ งเดีย่ ว อายุระหว่าง 35-52 ปี มีลกู ทีต่ อ้ งรับภาระเลี้ยงดู
ประมาณ 1-4 คน ส่วนใหญ่ประมาณครอบครัวละ 2 คน มีทงั ้ ลูก ผูห้ ญิงและผูช้ าย ช่วงอายุ
ของลูกทีต่ อ้ งดูแลตัง้ แต่ 3 ขวบ จนถึง 22 ปี
ลักษณะครอบครัว : พ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วอยู่ดว้ ยกันกับลูก ลักษณะบ้านเป็ นบ้าน
ของตนเอง บ้านเช่า/ห้องเช่า ค่าเช่าเดือนละ 2,000-3,000บาท ค่าน้ าค่าไปเดือนละประมาณ
600-1,000 บาท บางครอบครัวอยูก่ บั ครอบครัวพ่อแม่พน่ี ้องไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
อาชี พและรายได้ ของครอบครัว : มาจากการทางานของพ่อหรือแม่เลี้ย งเดี่ย ว
ได้แก่ ทางานก่อสร้าง/ทาไร่ ทาสวน รับจ้างทัวไป
่ (กุ๊ก/แม่บา้ นทาความสะอาด/ขายของ/ล้าง
จาน/เสิร์ฟ อาหาร) ช่ ว ยงานของครอบครัว มีร ายได้เ ดือ นละ 8,000-20,000 บาท บาง
ครอบครัวก็พอใช้จ่ายในครอบครัว บางครอบครัวก็ไม่พอใช้จ่ายก็ต้องกู้เงินนอกระบบ หรือ
หยิบยืมจากญาติหรือเพือ่ นบ้าน
การเลี้ยงดูลูก : พ่อหรือแม่เลี้ยงเดีย่ วเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองสอนให้ลูกทางานบ้าน
เช่น หุงข้าว ล้างจาน ซักเสือ้ ผ้า เป็ นต้น และบอกลูกว่า ลาบากต้องทางานหาเลีย้ งครอบครัว
คนเดียว “แม่ลาบาก หากินคนเดียว ลูกก็ตอ้ งช่วยแม่บา้ ง เราไม่มพี ่อ พ่อทิ้งไป” (ครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ วรายที่ 1 ภาคใต้ สัมภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา)
ลูกไม่ได้ถามเรือ่ งพ่อ “มีแม่คนเดียวเหมือนมีพอ่ 10 คน” (ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วรายที่ 3 ภาคใต้
สัมภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) ไปรับส่งลูกไปโรงเรียน
วันหยุดอยูบ่ า้ นกับลูก ทากับข้าวกินกัน ดูทวี ี สอนให้รกั กันและเป็ นเด็กประหยัด
3. ความสุขและความทุกข์ของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ครอบครัวมีความสุขมากที่ สุดคือ ช่วงทีอ่ ยู่ดว้ ยกันครบเป็ นครอบครัวพร้อมหน้ า
พร้อมตา พ่อแม่ลกู / ตอนเลิกกับแฟน ได้อยูก่ บั ลูก พ่อแม่และญาติไม่วา่ อะไรทีเ่ ลิกกัน พร้อม
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ให้การดูแลทุกเรื่อง ลูกตัง้ ใจเรียน ไม่ดอ้ื เป็ นเด็กดี/ ช่วงทีล่ กู โต สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เลีย้ งลูกได้ดี ไม่ตดิ ยา
ครอบครัวมีความสุขน้ อยที่ สุดคือ การที่สามีมเี มียใหม่ / ตอนที่ลูกยังเล็ก กลัว
กังวล ทาให้เครียด /ตอนท้อง เครียดเรือ่ งทีจ่ บั ได้วา่ แฟนมีผหู้ ญิงอื่น ใครจะมาเลีย้ งดู เงินก็ไม่
มี “แม่ไม่มเี บี้ย บางทีไม่มซี กั บาท”(ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วรายที่ 2 ภาคใต้ สัมภาษณ์ วนั ที่ 13
มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) ช่วงที่จบั ได้ว่าสามีมคี นอื่น รูส้ กึ ทุกข์ใจ
มาก ช่วงแรกๆ ไม่รจู้ ะทาอย่างไรดี / ตอนทีส่ ามีเสียชีวติ / ตอนทีเ่ มียป่ วยและเสียชีวติ
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเปลี่ยนแปลง : บางครอบครัวมองว่าการเป็ นครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วไม่ได้ทาให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงกับครอบครัวดังคากล่าวของครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วรายที1่ ทีก่ ล่าวว่า “เลิก
กันด้วยดี ไม่รสู้ กึ ว่าเปลีย่ นแปลงเพราะไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แต่บ้าน และไม่ค่อยยุ่งกับใคร ”
พ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วบางคนบอกว่าไม่มผี ลกระทบอะไร เลิกรากันไปก็ต่างคนต่างไป ไม่ตอ้ ง
ผิดใจต่อกันมีพน่ี ้องและญาติช่วยดูแล“มีแม่และพีน่ ้องช่วยดูแลลูกๆ ไม่มผี ลกระทบมาก...ลูกก็
บอกว่า ไม่มสี ว่ นขาด มีแม่กค็ อื เป็นทุกอย่าง”บางครอบครัวไม่มปี ั ญหาด้านการเงินเพราะเป็ น
ฝ่ ายทางานหาเลีย้ งครอบครัวอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ก่อนหย่ากับสามี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ กับครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว พบว่า
3.3 การทาบทบาทหน้ าที่ครอบครัว เป็ นทัง้ พ่อและแม่ ทาบทบาทเป็ นพ่อและแม่
ให้ลกู ได้ทุกอย่าง ต้องรับภาระเรื่องลูกมากขึน้ ต้องจัดการตัวเอง วางแผนจะทาอย่างไร ต้อง
ทางานทัง้ ในและนอกบ้าน ใช้ความอดทนมาก
3.4 เศรษฐกิ จของครอบครัว ต้องทางานหนักหาเลีย้ งดูลกู และครอบครัว หาเงิน
ส่งลูกเรียนหนังสือ แม่เลีย้ งเดีย่ วบางคนทีส่ ามีเสียชีวติ ตนเองไม่เคยทางานเป็ นแม่บา้ นอย่าง
เดียว ทาให้มคี วามยากลาบากเพิม่ มากขึน้ เพราะต้องออกไปหางานทาเพื่อให้มรี ายได้มาเลีย้ ง
ครอบครัว
ดัง ค ากล่ า วของครอบครัว เลี้ย งเดี่ย วรายที่ 1 (ภาคใต้ สัม ภาษณ์ ว ัน ที่ 13
มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) ทีว่ า่ “เหนือ่ ยเพิม่ ขึน้ ต้องออกไปทางานหา
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รายได้และทางานบ้าน”รูส้ กึ ท้อ และน้อยใจเรื่องลูก คาดหวังกับลูกมาเกินไป “ลูกไม่ทา แม่จะ
ให้ไป ลูกทาไม่ได้ตามทีส่ ง”
ั่
3.5 จิ ตใจอารมณ์ ความรู้สึก ความสุขลดลง ความเครียด คิดมาก มาจากการถูก
ดูถูกเหยียดหยามว่าเป็ นคนไม่ดี สามีจงึ หย่า การถูกตาหนิทต่ี อ้ งทางานกลางคืน การถูกสบ
ประมาทว่าไม่มคี วามสามารถใช้คนื หนี้สนิ จึงไม่ยนิ ดีทจ่ี ะให้ยมื เงิน เหล่านี้มผี ลต่อจิตใจของผู้
ทีเ่ ป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว ความรูส้ กึ เหงาทีต่ อ้ งอยูโ่ ดเดีย่ ว ขาดทีป่ รึกษา
ความคาดหวัง ของแม่เลี้ย งเดี่ย วต่อลูกมากเกินไปทาให้ผิดหวังเสีย ใจดังคา
กล่าวของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 1 ว่า “รูส้ กึ ท้อ และน้ อยใจเรือ่ งลูก คาดหวังกับลูกมา
เกินไป ลูกไม่ทา แม่จะให้ไป ลูกทาไม่ได้ตามทีส่ ง”
ั ่ หรือความรู้สกึ เศร้า เสียใจของแม่เลี้ยง
เดีย่ ว เมื่อได้ยนิ ลูกพูดถึงพ่อ ดังคากล่าวของแม่เลี้ยงเดียวคนหนึ่งทีว่ ่า “... แต่ได้ยนิ ลูกพูดถึง
พ่อ ทาให้รู้สกึ เศร้า” “บ่อมีป้อ ป้ อบ่อมาฮับ งานไหนกะบ่อ มีป้ อ มา”พ่อ เลี้ย งเดีย่ วท่า นหนึ่ง
กล่าวว่า “กลัวลูกจะได้รบั กระทบทีไ่ ม่มแี ม่เหมือนคนอืน่ กลัวว่าลูกจะขาดความรัก ความ
อบอุ ่น กลัว ลูกไม่ม ีความสุข ” (ครอบครัว เลี้ย งเดี่ย วรายที่ 4 ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
สัมภาษณ์วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาร จ.อุดรธานี)
การบอกความรูส้ กึ ของการเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ ว ทีว่ ่า “ตัดสินใจเป็ นแม่เลี้ยงเดีย่ ว
แต่เวลาลูกไปหาพ่อ ก็รสู้ กึ เศร้าและเสียใจ ร้องไห้” ในทางตรงข้าม การเป็ นครอบครัวเลี้ยง
เดีย่ วก็มผี ลทางบวกต่อจิตใจของผู้เป็ นแม่เลี้ยงเดีย่ ว ทาให้รสู้ กึ สบาย อิสระ ไม่ต้องรองรับ
อารมณ์ของสามี ได้เช่นกัน ดังคากล่าวของแม่เลีย้ งเดีย่ วรายหนึ่งว่า “ตอนนี้รสู้ กึ สบาย อิสระ
ไม่ต้องรองรับอารมณ์ ” (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรายที่ 3 ภาคใต้ สัมภาษณ์ วนั ที่ 13 มกราคม
2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา)
การปรับตัว : บางครอบครัวไม่มกี ารปรับตัว ทางานปกติ ช่วงลูกเล็กก็ยุ่งเรื่องการ
ดูแ ลลูก บางครัง้ เงิน ไม่ พ อใช้ก็หยิบ ยืม ญาติพ่ีน้ อ งบางครอบครัว ตอนแรกท าใจไม่ไ ด้ มี
ความรูส้ กึ กลัวว่าจะอยู่อย่างไร “ทาใจไม่ได้ กลัวอยู่ไม่ได้ จะกลับไปหาเค้าไหม” เวลาผ่านไป
ครอบครัวเรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวให้ดาเนินชีวติ ต่อไปได้ โดยมีลูกเป็ นเป้ าหมายการดาเนินชีวติ
ครอบครัว เป็ นความหวัง เป็ นพลัง มีแรงสนับสนุ นและกาลังใจ ทีม่ าจากลูก จากพ่อแม่ ญาติ
พีน่ ้องและเพือ่ นๆ ทีเ่ ข้าใจ เห็นใจ ไม่ตาหนิ ติเตียนกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับครอบครัว
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ส่ ว นที่ 3 บริ บ ทครอบครัว ชุ ม ชนและปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึง สภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัวลักษณะเฉพาะ ความอยูด่ มี ี
สุข ของครอบครัวลักษณะเฉพาะ ปั จจัย ที่ทาให้ครอบครัวลักษณะเฉพาะอยู่ดีมสี ุข รัฐบาล
ช่วยเหลือดูแลครอบครัวครอบครัวลักษณะเฉพาะ
1. สภาพความเป็ นอยู่ของครอบครัวลักษณะเฉพาะ
สภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัวพ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว ส่วนใหญ่จะไม่มบี า้ นเป็ นของ
ตนเอง เช่ าบ้านอยู่อาศัย จะอยู่กัน ภายในครอบครัวของตนเอง (พ่อหรือแม่ และลูก) มี
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านและค่าน้ าค่าไฟฟ้ าประมาณเดือนละ 2,000-2,500 บาท บางครอบครัวก็
จะอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ของตนเอง ซึง่ ครอบครัวนี้กจ็ ะมีญาติพน่ี ้องคอยดูแลลูกๆ ให้
ความต้องการให้คนอื่น เข้าใจครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งพ่อหรือแม่เลี้ย ง
เดีย่ วบางคนได้รบั ความรักความเข้าใจจากครอบครัวและญาติ มีเพือ่ นคอยให้กาลังใจ บางคน
ก็ถูกคนอื่นพูดว่า จะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่า ก็อยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเราก็สามารถเลี้ยงลูกได้
เอง “จะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่า ”คนในชุมชนมีความเข้าใจสภาวะการเป็ นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
และชื่นชมการทาบทบาทหน้าทีข่ องการเป็ นพ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว ดังคาบอกเล่าของแม่เลีย้ ง
เดีย่ วรายหนึ่งทีไ่ ด้รบั คาชื่นชมจากคนรอบข้างว่า “เก่ง ไม่ยอมเอาแฟนใหม่” (ครอบครัวเลีย้ ง
เดีย่ วรายที่ 4 กทม. สัมภาษณ์วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานทีศ่ นู ย์สขุ ภาพชุมชน)
2. ความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวลักษณะเฉพาะของพ่อหรือแม่เลีย้ งเดี่ยว
มุมมองเรื่อง “ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ”
พ่อหรือแม่เลี้ยงเดีย่ วมีความคิดว่า “ครอบครัวอยู่ดมี สี ุข ” ควรเป็ นครอบครัวที่
ต้องอยู่กนั พร้อมหน้า พ่อแม่ลกู ลูกไม่ดอ้ื เชื่อฟั งพ่อแม่ สุขภาพดี หากินพอเพียง มีความสุข
เข้าใจและให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อยากให้ลกู เรียนจบ ทางานเลีย้ งตัวเองได้
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ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วรายที่ 1 (ภาคใต้ สัมภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561
สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา) ให้ทศั นะเกีย่ วกับครอบครัวอยู่ดมี สี ขุ ว่า “เป็นเพือ่ น มี
ปั ญหาคุยกันได้ ไม่เข้มงวด ไม่ตงึ ไม่หย่อนเกิน ไม่อยากมีอยากได้ อยูแ่ บบพอเพียง”
3. ปัจจัยที่ทาให้ครอบครัวลักษณะเฉพาะอยู่ดีมีสขุ
ผลการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีท่ าให้ครอบครัวมีความอยูด่ มี สี ขุ 5 ประการ คือตัวเองได้
(1) เงิน มีเงินใช้จา่ ยในครอบครัว ไม่มหี นี้สนิ มีงานทา เพือ่ ให้มรี ายได้เลีย้ งดูลกู
(2) ความรักและความเข้าใจ สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจ ไม่
ทะเลาะกัน การให้กาลังใจและช่วยกันแก้ไขปั ญหาร่วมกันอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตา ญาติพน่ี ้อง
เข้าใจ
(3) การเลีย้ งดูลกู เลีย้ งลูกด้วยความเข้าใจ ไม่คดิ มาก ลูกเป็ นคนดี ไม่ตอ้ งให้
เราเหนื่อยใจ “เลี้ยงลูกให้รอด เรียนสูงๆ เรียน มอ.เค้าลาบาก ส่งลูกให้เรียน ค่าเทอมแพงก็
พยายามให้เหมือนเพือ่ น ให้พ่อมันเห็นว่าแม่เลี้ยงลูกได้ ไม่เคยเลี้ยงเลย” (ครอบครัวเลี้ยง
เดีย่ วรายที่ 2 ภาคใต้ สัมภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา)
(4) การศึกษา ต้องการทุนการศึกษา ให้ลูกได้เรียนหนังสือ และเป็ นคนดีตงั ้ ใจ
เรียน มีอาชีพทีม่ นคงสามารถเลี
ั่
ย้ งตนเองได้
(5) มีสงิ่ อานวยความสะดวก เช่น รถ โทรทัศน์ เป็ นต้น
4. รัฐบาลช่วยเหลือดูแลครอบครัวครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
รัฐบาลช่วยเหลือดูแลครอบครัวครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ครอบครัว พ่ อ หรือ แม่ เ ลี้ย งเดี่ย วได้ ร ับ ความช่ ว ยดู แ ลจากรัฐ บาลในเรื่อ ง
การศึกษาทีเ่ รียนฟรี แต่ตอ้ งเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลเท่านัน้ ถ้าต้องการเรียนในโรงเรียน
เอกชนหรือโรงเรียนนอกเขตการศึกษาก็จะต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง มีบางพื้นทีท่ ่ี อปท. ให้
การช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา เช่น ค่าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า หนังสือหรืออุปกรณ์
การศึกษาอาหาร ค่าเดินทาง เป็ นต้น ส่วนการรักษาพยาบาลก็ใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
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ความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ
ความต้องการสนับสนุ นช่วยเหลือเพือ่ ให้ครอบครัวอยูด่ มี สี ุข ในเรือ่ งบ้าน อยาก
ให้ช่ วยเหลือเรื่องเงิน และเรื่องอาชีพ ไม่อยากเป็ น หนี้ ไม่อยากทางานมากเหมือนผู้ชาย
อยากทางานน้อยลง
ความต้องการที่อยากให้รฐั บาลช่วยเหลือดูแลครอบครัวพ่อหรือแม่เลีย้ งเดี่ยว
ผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วมีความต้องการให้รฐั บาลช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวของตนในเรือ่ งต่อไปนี้
(1) บ้านได้แก่ การซ่อมแซมบ้านหรือให้เงินกูย้ มื เงินเพือ่ ซื้อบ้าน
(2) เงิน อาชีพและรายได้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต้องการมีอาชีพ ที่มนคงและ
ั่
รายได้เพียงพอสาหรับเลีย้ งดูลกู ดังเช่นครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วรายหนึ่งกล่าวถึงความต้องการ
ของตนว่า “อยากได้ลงทะเบียนคนจน เงินช่วยเหลือและจัดหางาน”
(3) เงินสงเคราะห์บุตร ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วมีความต้องการได้รบั เงินอุดหนุ น
ในเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร โดยกล่าวว่า “รัฐควรเพิม่ เงินสงเคราะห์ให้มากขึ้นกว่าเดิมและ
ขยายช่วงอายุให้มากกว่า 3 ขวบ”
(4) ทุนการศึกษาพ่อและแม่เลี้ยงเลี้ยงเดีย่ วมีความคาดหวังว่าจะให้ลูก ได้รบั
การศึ ก ษาและประสบความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาเล่ า เรีย น จึง ต้ อ งการให้ ร ัฐ สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่บุตรของตน ดังคากล่าวว่า “อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆจะได้ไม่ต้อง
ลาบาก อยากให้รฐั ช่วยเรือ่ งทุนการศึกษาของลูก ” (ครอบครัวเลี้ย งเดี่ย วรายที่ 3 ภาคใต้
สัมภาษณ์วนั ที่ 13 มกราคม 2561 สถานที่ รพ.สต.คอหงส์ จ.สงขลา)
(5) สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีของลูกพ่อและแม่เลีย้ งเดีย่ วต้องการให้ลกู ของ
ตนมีหลักประกันสุข ภาพในยามเจ็บป่ วยด้วยการได้รบั การรักษาฟรีในทุกกรณี โดยไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีเ่ กิดจากการรักษาพยาบาล
5. ระดับความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ผลการศึกษาระดับความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวเลี้ยงเดีย่ ว พบว่าพ่อหรือแม่
เลีย้ งเดีย่ วบางคนมีความคิดเห็นว่า ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ในระดับ 5-6 ให้เหตุผล
ว่า ครอบครัวของตนไม่มคี วามสุข เหนื่อยและคิดมาก พ่อหรือแม่เลี้ยงเดีย่ วบางคนมีความ
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คิดเห็น ว่าครอบครัวของตนมีความอยู่ดีม ีสุข ของครอบครัวอยู่ในระดับ 7-8 ให้เหตุ ผลว่า
ครอบครัวของตนมีความสุขตามอัตภาพ ส่วนพ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วบางคนทีม่ คี วามคิดเห็นว่า
ครอบครัวของตนมีความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวอยู่ในระดับ 10 ให้เหตุผลว่าครอบครัวของ
ตนมีความสุข มีความรักและมีกจิ กรรมทาร่วมกันภายในครอบครัว
นอกจากนี้ พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวยังให้ทศั นะต่อระดับความอยู่ดมี สี ุขส าหรับ
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วตัง้ แต่ระดับ 5 ถึงระดับ 8 และระดับ 10 ในรายละเอียดดังนี้
- ระดับ 5 มีเหตุผลว่า ไม่ค่อยมีความสุข คิดมาก ไม่ได้พกั ผ่อน ไม่มคี นช่วย
บางครัง้ ท้อใจ ร้องไห้ มีคนมาชอบแต่เราไม่ชอบเกรงว่าจะมีปัญหาพ่อเลีย้ ง
กับลูกสาว และยังมีภาระเลีย้ งดูลกู
- ระดับ 6 มีเหตุผลว่า มีปัญหาเรือ่ งเงินทองแต่มคี วามสุขทีอ่ ยูก่ บั ลูก
- ระดับ 7 มีเหตุผลว่า ครอบครัวมีความคิดเห็นต่างกัน
- ระดับ 8 มีเหตุผลว่า มีความสุขในครอบครัวดี จะทุกข์ตอนไม่มเี งิน แต่พอ
ลูกโตแล้วเราก็มคี วามสุขบ้างทุกข์บา้ งควรมีรายได้ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องให้
ลูกรอ ตอนนี้พยายามไม่เป็ นหนี้ ไม่ยมื ใครไม่ตอ้ งเครียด ไม่ตอ้ งทะเลาะกับ
แฟนสนใจแต่ลกู เท่านัน้
- ระดับ 10 มีเหตุผล มีความสุขในครอบครัว ได้คุยกันได้เล่น มีอะไรก็ทา
ร่วมกัน กินร่วมกัน ไปไหนก็ไปด้วยกันหมด

3.5 ครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วที่มีคนพิ การต้องดูแล
1. ลักษณะพิ เศษของครอบครัวที่ มีคนพิ การต้องดูแลจากการสัมภาษณ์ เชิ ง
ลึกครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีคนพิ การต้องดูแล จานวน 19 ครอบครัว
ประกอบด้ว ยครอบครัวที่อยู่ในภาคเหนื อ 3 ครอบครัว เป็ น ครอบครัวที่ม ีผู้
พิการทางสมอง 2 ครอบครัว และพิการทางการเคลื่อนไหว 1 ครอบครัว อยู่ในภาคกลาง 3
ครอบครัว เป็ นครอบครัวทีม่ ผี พู้ กิ ารทางสมอง ทางการเคลือ่ นไหว และทางการได้ยนิ ประเภท
ละ 1 ครอบครัว อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ครอบครัว เป็ นครอบครัวผูพ้ กิ ารทางสมอง
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1 ครอบครัว และพิการทางการเคลื่อนไหว 6 ครอบครัว อยู่ในภาคใต้ 3 ครอบครัว เป็ น
ครอบครัวผูพ้ กิ ารทางสมอง 2 ครอบครัว และพิการทางการเคลื่อนไหว 1 ครอบครัว และอยู่
ในกรุงเทพมหานคร 3 ครอบครัว เป็ นครอบครัวพิการทางสมอง 1 ครอบครัว และพิการ
ทางการเคลือ่ นไหว 2 ครอบครัว
ผูพ้ กิ ารจะเป็ นสมาชิกในครอบครัว แบ่งเป็ นลูกพิการ คู่สมรสพิการ ผูส้ ูงอายุ
พิการ และพีน่ ้องพิการ ซึง่ การพิการทีเ่ กิดขึน้ ทาให้เสียโอกาส และชีวติ ไม่ได้เป็ นไปตามความ
คาดหวังทีต่ งั ้ ไว้ นอกจากนี้ผพู้ กิ ารทีต่ ่างประเภทกัน ทาให้เกิดการรับรูท้ ต่ี ่างกันไป คือ
 ลูกพิการ ในกรณีท่ลี ูกพิการจะรู้สกึ น้ อยใจในวาสนา เนื่ องจากหวังที่จะ
พึง่ พิงเมือ่ ลูกเติบโตขึน้
 คู่สมรสพิการ ในกรณีท่คี ู่สมรสไม่ว่าจะเป็ น สามีหรือภรรยาพิการ จะมี
ความคิด ว่ า ขาดเสาหลัก ของครอบครัว เป็ น ภาวะความยากล าบากที่
เกิดขึน้ ในครอบครัว
 ผู้สูงอายุพกิ าร ในกรณีท่ผี ู้สูงอายุพกิ ารอาจจะเป็ นบิดาหรือมารดาหรือ
ญาติผู้ใหญ่ จะมีการรับรู้ว่าเป็ นธรรมชาติ เป็ นสัจธรรมที่เกิดขึ้นได้ตาม
สังขารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง คนทีเ่ ป็ นลูกหลานมีหน้าทีใ่ ห้การดูแล
 ตนเองพิการ ในกรณีท่ตี นเองพิการจะมีความคิดว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมที่
ต้องชดใช้ ทีท่ าให้ตนเองได้สญ
ู เสียความฝั นในชีวติ
 พี่น้ องพิการ ในกรณีท่เี ป็ น พี่น้ องพิการจะมีความคิดว่าเป็ นพี่น้องกันก็
ช่วยเหลือดูแลกันไป
2. การใช้ชีวิตครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
การใช้ชวี ติ ของครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแล ส่วนใหญ่จะเป็ นครอบครัวเดี่ยว
ทีป่ ระกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก และมีครอบครัวขยาย 3 รุน่ วัย ดูแลสมาชิกในครอบครัวทีพ่ กิ าร
มีรูปแบบการดูแลในลักษณะที่บดิ า มารดาดูแลลูกทีพ่ กิ าร น้ องดูแลพีท่ พ่ี กิ าร หรือลูกดูแล
บิดา มารดาทีพ่ กิ าร สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวทีด่ ูแลผูพ้ กิ ารมีตงั ้ แต่ฐานะยากจนจนถึง
มันคง
่ แต่ไม่ว่าจะมีสภาพเศรษฐกิจเช่นไร การต้องดูแลผูพ้ กิ ารในครอบครัวถือเป็ นภาระที่
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ผูด้ แู ลต้องปรับใจ ยอมรับ และผ่านสภาพการณ์นัน้ ไปให้ได้ ถึงแม้ในช่วงแรกทีม่ ผี พู้ กิ ารต้อง
ดูแลสมาชิกในครอบครัวอาจจะรูส้ กึ ตกใจ หวันใจ
่ ไม่มนใจในอนาคตทั
ั่
ง้ ของตนเองและของ
ครอบครัว แต่เมือ่ สมาชิกในครอบครัวต่างให้การช่วยเหลือเกื้อกูล มีการแบ่งภาระหน้าที่ เพิม่
ช่องทางการเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น รวมถึงให้ความรัก เอาใจใส่ดแู ลซึง่ กันและกัน
ทาให้ครอบครัวมีความอยูด่ มี สี ขุ กับมาได้
3. ความสุขและความทุกข์ของครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
ความสุขของครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแล จะเกิดขึน้ เมื่อสมาชิกในครอบครัว
ร่วมมือกัน มีความสัมพันธ์ทด่ี ี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เอาใจใส่ดแู ลกันและแบ่งภาระหน้าทีท่ าให้
เกิดความรัก ความอบอุ่น รักใคร่ สามัคคีกนั ทาให้มพี ลังทีจ่ ะต่อสู้ ก้าวต่อไปโดยไม่ยอ่ ท้อ
“มันคงไม่มอี ะไรดีข้นึ ไปกว่านี้แล้วครับ ก็ต้องดูแลกันไปตลอด
จะให้หายเลยคงไม่มโี อกาส ก็ตอ้ งดูแลกันไป จนจากกันไป”
“อย่างทากับข้าวใครว่างก็ทาไป ทางานก็ทาไป แบ่งกันไม่มใี คร
ทามากทาน้อย”
“ก็ช่วยอยู่ อย่างตอนเช้าผมจะตืน่ สาย แม่จะทากับข้าว ตอนเย็น
ผมกลับมาจากงานก็ทา ถ้าไม่ได้ไปทางานก็ลา้ งถ้วย ล้างชาม
เปลีย่ นกับแม่ แบ่งหน้าทีก่ นั ”
ส่ ว นความทุ ก ข์ จ ะเกิ ด ขึ้น เมื่ อ สมาชิ ก ในครอบครัว พิก ารเห็ น ความ
ยากลาบากในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ชีวติ ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้น ความไม่มนคงทาง
ั่
จิตใจ รวมถึงการกังวลถึงการหารายได้เพื่อการดารงชีพ แต่เมือ่ สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีรายได้เพิม่ ขึ้น และสามารถจัดการความเป็ นอยู่ข องครอบครัวได้อย่างลงตัว
รวมถึงมีหน่ วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือความทุกข์กล็ ดลง
“ตอนเกิดเรื่องใหม่ๆ มีความทุกข์มาก เรื่องทีต่ วั เองพิการ เรื่อง
สุ ข ภาพ เพราะกว่ า เราจะฟื้ นฟู ร่ า งกาย และเรื่อ งค่ า ใช้ จ่ า ย
เพราะว่าเป็ นอัมพาต ต้องมีคา่ หลายอย่างต้องจ่าย”
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“ท่ า นมาเรี ย กว่ า ขาดค่ ะ ... จนบางครัง้ แทบไม่ ม ี ข้ า วกิ น มี
หน่ วยงานราชการมาช่ วยเหลือบ้าง มาเยี่ยมบ้านบ้าง ได้เบี้ย
พิการ ได้มาหลายปี แล้ว แล้วก็มญ
ี าติพน่ี ้องมาช่วยดูแลบ้าง แต่
มันก็ยงั ขาดอยู่ แต่พอบรรเทาไป”
4. ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ กับการเป็ นครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างชัดเจน ได้แก่
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในครอบครัวพิการ ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นผูห้ ารายได้หลักของครอบครัว จะทาให้สญ
ู เสีย
รายได้ไป นอกจากนี้เมื่อมีคนพิการมาดูแล จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในการรักษาพยาบาล หรือ
การใช้จา่ ยประจาวัน จนบางครอบครัวอาจจะต้องมีหนี้สนิ
“เรือ่ งค่าใช้จา่ ย คือแม่กข็ าดรายได้ ตามหลักแล้วพ่อกับแม่กเ็ ป็ น
หลักในบ้าน พ่อก็งานลดลง ปกติแกเป็ นช่างทาสี ก็ได้ไปบ้าง
ไม่ได้ไปบ้าง เพราะต้องดูแลคุณแม่”
“มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ งานไม่ได้ทา ไม่มเี งิน”
“ค่าใช้จา่ ยของแม่ผม ไม่พอ ต้องใช้เงินผมด้วยจากการทาอู่”
 ผลกระทบด้านร่างกาย จิ ตใจ และสังคม
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดูแลสมาชิกในครอบครัวทีพ่ กิ าร โดยเฉพาะผูส้ งู อายุท่ี
ต้องเป็ นหลักในการดูแล แม้จะมีการหมุนเวียนกันดูแลระหว่างสมาชิก จะได้รบั ผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพ ร่างกาย อาจทาให้เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย รวมทัง้ อาจทาให้เกิดภาวะเครียด
หรือเศร้าเสียใจก็ได้
“เครียด หงุดหงิด ยามดูแล”
“ปรับตัวมาก นอนไม่หลับ คอยลุกขึน้ มาดูแล”
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นอกจากนี้ ผู้ท่ดี ูแ ลคนพิการ อาจจะขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต เนื่ องจากมี
ภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งดูแลคนพิการ
“อิสรภาพในการใช้ชวี ติ ไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่ยงั ทากิจกรรม
ของชุมชน ทาบุญ ไปวัดได้ ไปต่างจังหวัดไม่ได้”
“ไม่ได้ไปไหนอยูต่ ดิ บ้าน ไม่มคี นผลัดเปลีย่ น”
“มันเหมือนกับยังไงล่ะ ดูแลคนพิการ เหมือนกับทาให้ไม่ค่อยได้
ไปไหน ไม่เป็นส่วนตัวเรา จะไปไหนก็ไม่ได้ไป ต้องคอยดูแลเค้า
อะไรแบบนี้”
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
1. ลักษณะของ “ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ”
ในมุ ม มองของครอบครัว ที่ม ีค นพิก ารต้ อ งดู แ ล “ครอบครัว อยู่ ดีม ีสุ ข คือ
ครอบครัวที่พออยู่พอกิน ไม่มหี นี้ สนิ การเจ็บป่ วย หรือพิการ เป็ นเรื่องธรรมดา เจ็บป่ วย
พิการ หมุนเวียนกันไป ช่วยกันทามาหากิน มีการดูแลเอาใจใส่ ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ไม่
ทาร้ายใคร อยูก่ นั อย่างสุข สงบ”
“ครอบครัวอบอุ่น พ่อ -แม่อยู่ดว้ ยกัน ทาอะไรด้วยกัน อยู่พร้อม
หน้าพร้อมตา มีการพูดคุยกัน”
“มีเจ็บ มีป่วย มีพกิ าร อยูอ่ ย่างนี้แหละค่ะ”
“พอมีเงินเก็บ มีแต่ไม่เยอะ พอหมุนเวียนอยู่ ไม่เดือดร้อน”
“ช่วยกันทามาหากิน ลูกมีความสุข ไม่ทาให้ลกู ทุกข์”
2. ปัจจัยที่ทาให้ครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล เป็ น “ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ ”
ครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแลต้องการเงินสนับสนุ นทีเ่ พียงพอหรือเพิม่ มากขึน้
เพือ่ ใช้จา่ ยในการดูแลคนพิการ
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“ทุกวันนี้ได้เบี้ยพิการ 800 สูงอายุ 600 คนจน 300 แต่อยาก
ขอเสนอว่าช่วยเดือนละ 3,000-4,000 บาท ได้บ่อ ในครอบครัว
ทีม่ ผี พู้ กิ าร ขอสัก 10,000 บาท จะได้บอ่ ”
“ถ้ามีเงิน 1,000-2,000 บาท เราก็อยู่ได้เป็ นเดือนของกินก็ไม่ได้
ใช้ เพราะลูกหาให้กนิ ใช้แต่ขา้ วของทีจ่ าเป็นสาหรับคนแก่ (เช่น
ผ้าอ้อม)”
3. ความต้องการบริ การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวที่ มีคนพิ การต้อง
ดูแล
หน่ ว ยงานภาครัฐ ผู้น าชุ ม ชน อปท. อบต. อาจจะให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ การ
ประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวผูพ้ กิ าร รวมถึง อาจจะมีกองทุนหมู่บา้ น ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
เพือ่ ลงทุนทาการเกษตร เลีย้ งสัตว์ ทาให้ครอบครัวมีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
“มีกองทุนหมูบ่ า้ น เค้าปล่อยเงินกู้ ใช้หนี้คนื ปีต่อปีจ๊ะ”
“ลูกผูค้ นตาบอดผูพ้ กิ าร ก็ไปฝึกนวด มีผเู้ อิ้นไปนวดก็ได้ตงั ค์มาแน....ลูกไปนวด
ได้มา 100–200 บาท ก็เอามาให้แม่ แม่กม็ าซื้อกับข้าว ทาอาหารให้กนิ ”
4. ภาพรวมระดับความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
ครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแล ได้ประเมินระดับความอยู่ดมี สี ขุ อยู่ในช่วง 6-10
คะแนน เต็ม 10 คะแนน โดยให้เหตุผลว่า ระดับความอยู่ดมี สี ขุ ระดับมากจะเป็ นระยะก่อนจะ
มีผู้พกิ าร ต่อมาเมื่อมีผู้พกิ ารทาให้เกิดความทุกข์ใจ จนกระทังเมื
่ ่อครอบครัวได้ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน ให้กาลังใจ เอาใจใส่กนั และกัน และช่วยกันทามาหากิน ไม่ทอดทิง้ กัน มีรายได้พอ
จุนเจือ ทาให้ความสุขกลับมาเพิม่ ขึน้
“ความสุขของครอบครัว ก่อนลูกพิการ ฟั งลูกมีความสุข ลูกร้อง
เพลง ไม่เจ็บไข้”
“ตอนนี้เราก็พอมีพอกิน แต่อยากให้มมี ากกว่านี้ ถึงสู้ ไม่เคยท้อ
เลย”
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3.6 ครอบครัวที่ต้องดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วที่ต้องดูแลผู้ป่วยเรือ้ รัง
1. ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วผู้ป่วยเรือ้ รัง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกญาติผดู้ แู ล จานวน 20 ครอบครัว พบว่า ผูด้ แู ลหลักมี
จานวน 20 คน ส่วนใหญ่ผดู้ แู ลเป็ นเพศหญิง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 85 อายุสงู สุดอยู่
ในช่ วง 51-60 ปี จานวน 7 คน และอายุม ากกว่า 60 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ น ร้อยละ 35
เท่ากัน รองลงมาอายุสงู อยู่ในช่วง 41-50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และอาชีพของ
ผูด้ แู ลภายหลังเข้าสูบ่ ทบาทผูด้ แู ล ไม่ได้ทางาน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 55
จากผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ไ่ี ด้รบั การดูแล เป็ นเพศหญิงและเพศชาย จานวน
เท่ากันคืออย่างละ 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 50เท่า กัน อายุส ูง สุด อยู่ใ นช่ว งมากกว่า 80 ปี
จานวน 7 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 31.81 รองลงมาอายุสงู อยู่ในช่ว ง 71-80 ปี จานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.72 อายุสูงสุด 92 ปี อายุต่ าสุด 35 ปี อายุเฉลี่ย = 71.55 ปี ส่วนใหญ่ผทู้ ่ี
ได้รบั การดูแลมีความเกี่ยวข้องเป็ นพ่อแม่ของผู้ดูแล จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.54
ผู้ป่วยเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ส่วนใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (อุดตัน/ตีบ/
แตก) จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมาเป็ นเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 อัมพฤกษ์ อัมพาต
แขนขาอ่อนแรง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 ดังแสดงในตารางที่ 3.7
ข้อมูลทั ่วไปของผูใ้ ห้ข้อมูล
เพศของผูด้ แู ล (N = 20)
หญิง
ชาย
อายุของผูด้ แู ล (ปี )
30-40
41-50
51-60
> 60
ไม่ระบุ

จานวน

ร้อยละ

17
3

85
15

1
2
7
7
3

5
10
35
35
15
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ข้อมูลทั ่วไปของผูใ้ ห้ข้อมูล
อาชีพภายหลังรับบทบาทผูด้ แู ล
ไม่ได้ทางาน
ทางาน
เพศของผูท้ ี่ได้รบั การดูแล (N=22)
หญิง
ชาย
อายุของผูท้ ี่ได้รบั การดูแล (ปี )
(อายุสงู สุด 92 ปี อายุตา่ สุด 35 ปี อายุเฉลี่ย = 71.55 ปี )
30-40
41-50
51-60
61-70
71-80
>80
ไม่ระบุ
รายได้ครอบครัว (N = 20)
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
แหล่งที่มาของรายได้ (ครอบครัวอาจมีรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
(N =20)
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ (600-800 บาท/เดือน)
เบีย้ ยังชีพคนพิการ (800 บาท/เดือน)
สมาชิกในครอบครัวให้เงินใช้จา่ ย (1,000-5,000 บาทต่อเดือน)
อสม. (600 บาท/เดือน)
ประกอบอาขีพ (รับจ้าง ขายของ ขายอาหาร ทาผม)
รายได้ 100-500 บาทต่อวัน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (300 บาท/เดือน)
อื่นๆ (ค่าเช่าที่ 6,000 บาทต่อเดือน)
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จานวน

ร้อยละ

11
9

55
45

11
11

50
50

1
3
0
4
5
7
2

4.54
13.63
0.00
18.18
22.72
31.81
9.09

5
15

25
75

15
11
7
1
5

75
55
35
5
25

1
1

5
5
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ข้อมูลทั ่วไปของผูใ้ ห้ข้อมูล
ลักษณะผูป้ ่ วย (ครอบครัวอาจมีผทู้ ตี ่ อ้ งได้รบั การดูแลมากกว่า 1 ราย)
พ่อแม่เป็ นโรคเรือ้ รัง
ลูกเป็ นโรคเรือ้ รัง
คูส่ มรสเป็ นโรคเรือ้ รัง
พีน่ ้องเป็ นโรคเรือ้ รัง
การเจ็บป่ วยของผูท้ ี่ได้รบั การดูแล (อาจเป็ นได้มากกว่า 1 โรค)
โรคหลอดเลือดสมอง (อุดตัน/ ตีบ/ แตก)
โรคสมองฝ่ อ สมองพิการแต่กาเนิด น้ าในสมอง ขาดออกซิเจน
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (แขนขาอ่อนแรง อัมพฤกษ์)
โรคทางจิตเวช โรคซึมเศร้า ปั ญหาควบคุมอารมณ์

จานวน

ร้อยละ

12
1
6
3

54.54
4.54
27.27
13.63

7
4
5
3
3

31.82
18.18
22.73
13.64
13.64

ตารางที่ 3.7 ลักษณะครอบครัวทีต่ อ้ งดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง

2. ลักษณะพิ เศษของครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยเรือ้ รัง
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผูท้ าหน้ าทีด่ ูแลผูป้ ่ วยเรื้อรัง จานวน 20 ครอบครัว ส่วน
ใหญ่เป็ นครอบครัวจากภาคเหนือ จานวน 7 ครอบครัว รองลงมาเป็ นครอบครัวภาคอีสานและ
ภาคกลาง จานวนอย่างละ 4 ครอบครัว มีผปู้ ่ วยเรื้อรังในครอบครัวทัง้ ที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้บา้ ง (อาบน้ าเอง เข้าห้องน้ าเอง รับประทานอาหาร) จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้เลย ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยนอนติดเตียง ต้องพึง่ พาการดูแลกิจวัตรประจาวัน และการจัดการ
เกี่ยวกับความเจ็บป่ วย เช่น การจัดยา การทาแผล การทากายภาพ การดูแลเพื่อป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็ นต้น ดังแสดงในตารางที่ 3.8-3.9
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ภาค
เหนือ

ความ
อายุผใู้ ห้
สัมพันธ์กบั
ลาดับที่ ข้อมูล (ปี )
ผูท้ ี่ได้รบั
(ผู้ดแู ล)
การดูแล
1
53
ลูกสาว

เหนือ

2

64

ลูกสาว

เหนือ

3

66

น้องสาว

เหนือ

4

61

ภรรยา

เหนือ

5

67

ภรรยา

เหนือ

6

57

ลูกสาว

เหนือ

7

53

ลูกสาว

อีสาน

8

54

ภรรยา

อีสาน

9

73

ลูกสาว

อีสาน

10

62

ลูกสาว
พีส่ าว

อีสาน

11

55

สามี

อายุผ้ทู ี่
ได้รบั การ
การเจ็บป่ วย
ภาวะพึ่งพา
ดูแล (ปี )
(ผู้ป่วย)
80 โรคเส้นเลือด นอนติดเตียง ให้อาหารทาง
สมองตีบ
สายยาง กายภาพทุกวัน
92 โรคสมองฝ่ อ
เดินไม่ได้ พึง่ พาการทา
กิจวัตรประจาวัน ทาแผลกด
ทับทุกวัน
83 โรคเส้นเลือด อยูไ่ ม่นิ่ง ดิน้ ไปมา ต้องพึง่ พา
สมองตีบ
การดูแล
65 โรคเส้นเลือด ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ให้
สมองแตก
อาหารทางสายยาง
77 โรคเส้นเลือด เดินไม่ได้ ต้องทากายภาพ
สมองตีบ
83 โรคเส้นเลือด นอนติดเตียง ป้ อนอาหาร ดูด
สมองแตก
เสมหะ
90 พิการทางหู
เดินไม่ได้ ต้องพึง่ พาการทา
มะเร็งปาก
กิจวัตรประจาวัน
68 โรคเส้นเลือด ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขา
สมองอุดตัน
อ่อนแรงเดินไม่ได้
90 เบาหวาน ความ ยืนไม่ได้ขาอ่อนแรง พึง่ พา
ดัน ต้อกระจก การทากิจวัตรประจาวัน
พิการทางตา
เดินไม่ได้
82 ไข้ สมองขาด ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ป่ วย
ออกซิเจน
ติดเตียง
47 กินเหล้า ปั ญหา พึง่ พาการทากิจวัตร
ควบคุมอารมณ์ ประจาวัน
50 เบาหวาน
ต้องฉีดอินซูลนิ 4 ครัง้ ต่อวัน
เดินไม่ได้ มีแผลทีเ่ ข่าและ
เท้า

ตารางที่ 3.11 ลักษณะครอบครัวทีต่ อ้ งดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
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ภาค ลาดับ อายุผใู้ ห้ ความ อายุผ้ทู ี่ การเจ็บป่ วย
ที่ ข้อมูล (ปี ) สัมพันธ์ ได้รบั
(ผู้ดแู ล) กับผู้ที่
การ
ได้รบั การ ดูแล
ดูแล
(ปี )
กทม. 12
52
ลูกสาว
63 น้ าในสมอง โรค
ซึมเศร้า
กทม. 13
42
ลูกสาว
78 โรคหัวใจเต้นผิด
จังหวะ กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง
กทม. 14
36
ลูกชาย
73 โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูงความ
พิการทางการได้
ยิน
กลาง 15
N/A
ลูกชาย
70 โรคจิตเภท
ความดัน
พีช่ าย
40 โรคจิตเภท
กลาง

16

N/A

ลูกสาว

N/A

เดินไม่ได้

กลาง

17

55

มารดา

35

กลาง

18

N/A

ภรรยา

N/A

ใต้

19

77

ภรรยา

89

โรคสมองพิการแต่
กาเนิด
โรคเบาหวาน
ป่ วยติดเตียง
เส้นเลือดในสมอง
แตก

ใต้

20

43

ลูกสาว

76

อัมพฤกษ์
เดินไม่ได้

ภาวะพึ่งพา

เดินไม่ได้ พึง่ พาการทากิจวัตร
ประจาวัน และกายภาพ
ต้องให้อาหารทางสายยาง ดูด
เสมหะ
เดินไกลแล้วเหนื่อย สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง

พึง่ พาการจัดยา พาไปพบแพทย์
พึง่ พาให้คนเตรียมอาหาร และจัด
ยาให้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เดินไม่ได้ ใช้คลาน ต้องพึง่ พาการ
ทากิจวัตรประจาวัน
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เดินไม่ได้ พึง่ พาการทากิจวัตร
ประจาวัน เจาะคอให้อาหารทาง
สายยาง ดูดเสมหะ พลิกตัว
พึง่ พาการทากิจวัตรประจาวัน

ตารางที่ 3.9 สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการของครอบครัวทีต่ อ้ งดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
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2.1 สถานการณ์ การการดูแลผู้ป่วยเรือ้ รัง
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า สมาชิกในครอบครัวทีม่ ผี ปู้ ่ วยโรคเรือ้ รัง แบ่งเป็ น พ่อ
แม่เป็ นโรคเรือ้ รัง ลูกเป็ นโรคเรื้อรัง คู่สมรสเป็ นโรคเรื้อรัง พีน่ ้องเป็ นโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยเรื้อรัง
ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง และส่วนน้ อยเป็ นผูป้ ่ วยโรคจิตเภทเพียง 2 ราย และมี
ปั ญหาการควบคุมอารมณ์ จานวน 1 ราย โดยผูด้ แู ลมีความคิดต่อการทีต่ อ้ งทาหน้าทีด่ แู ลพ่อ
แม่ป่วยเรื้อรังว่า เป็ นหน้ าที่ เป็ นการทดแทนบุญคุณ แสดงความกตัญญูกตเวที หากผูป้ ่ วย
เป็ นลูก ผูด้ แู ลหลักเป็ นมารดา มีความคิดว่าเป็ นหน้าทีข่ องแม่ตอ้ งดูแลลูก และต้องดูแลกันไป
เมือ่ คูส่ มรสเป็ นโรคเรือ้ รังคิดว่าต้องดูแลกันไปตามเวรตามกรรมจนสุดความสามารถ และเมื่อ
ผูด้ แู ลต้องดูแลญาติพน่ี ้องมีความคิดว่าต้องทาใจดูแลกันไป
เมื่อครอบครัวมีพ่อแม่ป่วยเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า มีจานวน 12 ครอบครัวที่
พ่อแม่ป่วยเรือ้ รัง โดยเจ็บป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง (อุดตัน/ตีบ/แตก) จานวน 2 คน โรค
สมองฝ่ อ 1 คน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ จานวน 6 คน เป็ นโรคทางจิตเวช
1 คน พิการทางสายตาและทางการได้ยนิ จานวน 2 คน เป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต เดินไม่ได้
กล้ามเนื้ออ่อนแรง จานวน 4 คน ผูด้ แู ลหลัก คือ บุตรหญิง/ชาย ผูด้ แู ลบางคนรับพ่อแม่มาอยู่
ด้วยตัง้ แต่ก่อนเจ็บป่ วยเพื่อให้ช่วยเลีย้ งหลาน เมื่อพ่อแม่เกิดเจ็บป่ วยขึน้ จึงต้องรับบทบาท
ทาหน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยต่อไป ผูด้ แู ลทีถ่ ูกคัดเลือกให้เป็ นผูด้ แู ลส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ไม่ได้ทางาน
ส่วนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวต้องทางาน หรือแต่งงานแยกครอบครัวไปตัง้ ถิน่ ฐานในจังหวัด
อื่น หรือญาติพน่ี ้องบางคนแต่งงานไปแต่ยงั อยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน สามารถมาช่วยเหลือ
ดูแลผูป้ ่ วยได้บา้ งในเรือ่ งการดูแลกิจวัตรประจาวัน
กรณี ศึกษาที่ 1 การเข้ารับบทบาทเป็ นผูด้ ูแลของครอบครัวนี้ซ่งึ เป็ นบุตรสาวเป็ น
ผู้ให้สมั ภาษณ์ เอง เนื่ องจากเริม่ ต้นสร้างครอบครัวและเอามารดามาอยู่ด้วยเพื่อช่วยเลี้ยง
หลาน ตอนแรกมารดายังแข็งแรงดี เพิง่ มาป่ วยเดินไม่ได้ 2-3 ปี ทผ่ี า่ นมา และกลายเป็ นผูป้ ่ วย
ติดเตียง ผลกระทบคือเรื่องเงิน ผูด้ แู ลไม่สามารถไปทางานได้ “ก็มนี ะคะจากเดิมทีว่ า่ เราจะไป
หารายได้เพิม่ เราไปได้แต่ว่าคือเราออกไปไหนไม่ได้ ” และไม่มคี นช่วยดูแลโดยเฉพาะเวลา
ต้องออกไปทางาน ต้องปล่อยให้มารดานอนอยู่บา้ นคนเดียว แต่ได้คนข้างบ้านคอยช่วยเหลือ
ได้บา้ ง และมีผลกระทบต่อด้านอารมณ์และจิตใจ รูส้ กึ เครียด “ก็แย่เหมือนกันอย่างน้อยๆ เรา
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จะทายังไงจะหาทางออกยังไงอะไร มันก็คดิ มันก็เครียดไปใหญ่…ก็ใช่นะ ว่าเราจะทายังไงเอา
ยังไง จะให้เขาอยู่คนเดียวเราจะออกไปดูเขาก็ไม่ใช่แล้ว เราจะกิน ยังไง ไอ้คนเล็กมันยังต้อง
เรีย น มัน ก็คดิ แบบนี้ อ่ะ ค่ะ ” ต้อ งการความช่ว ยเหลือ เกี่ย วกับ การให้ค วามรู ้ คาปรึก ษา
เกี่ยวกับการดูแลแม่ การช่วยเหลือเรื่องของใช้ของผูป้ ่ วย เช่น pampers ซึ่งใช้ค่อนข้างเยอะ
ต้องการอยากลงทะเบียนคนจน และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล อยากได้รบั การสนับสนุ นด้าน
กาลังใจจากครอบครัวให้มาเยีย่ ม มาให้กาลังใจแม่บา้ ง แต่ไม่มใี ครมา
กรณี ศึ ก ษาที่ 2 บุ ต รชายเป็ น ผู้ดูแ ลมารดาอายุ 70 ปี ป่ วยเป็ น โรคจิต เภทมา
ประมาณ 20-30 ปี แล้ว มีอ าการเห็น ภาพหลอน และมีโ รคความดัน โลหิต สู ง ร่ ว มด้ ว ย
รับประทานยาอยู่ ผูด้ ูแลมีหน้ าทีจ่ ดั ยา หาอาหารให้ร ั บประทาน พาผูป้ ่ วยมา Follow up ที่
โรงพยาบาล มารดาไม่มพี ฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง แต่มคี วามคิดว่ามีคนมาลักขโมยของใน
บ้านเป็ นพักๆ ผูด้ ูแลต้องการการเยีย่ มบ้านจากหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ มาให้คาแนะนาการ
ดูแล มารดาได้รบั เงินช่วยเหลือผูส้ งู อายุ แต่ไม่มบี ตั รคนพิการ มีปัญหาเรื่องการเงินบ้าง ต้อง
ออกไปรับจ้าง
เมื่อครอบครัวมีลูกเป็ นโรคเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า มีจานวน 1 ครอบครัวที่
ลูกป่ วยเรื้อรัง โดยเจ็บป่ วยเป็ นโรคพิการทางสมอง มารดา มีความคิดว่าเป็ นหน้ าทีข่ องแม่
ต้องดูแลลูก และต้องดูแลกันไป
กรณี ศึกษาที่ 3 ครอบครัวนี้มารดาอายุ 55 ปี สามีเสียชีวติ มีบุตร 3 คน หลาน 2
คน มารดาทาหน้ าที่เป็ น ผู้ดูแลหลักลูกชายอายุ 35 ปี ซึ่งป่ วยเป็ นโรคพิการทางสมองแต่
กาเนิด เนื่ องจากกระหม่อมปิ ดเร็วก่อนวัย มีพฒ
ั นาการล่าช้าไม่สามารถดูแลตนเองได้ มี
ความคิดว่าเป็ นหน้ าที่ของแม่ท่ตี ้องดูแล ทาหน้ าที่ดูแลกิจวัตรประจาวัน ดูแลเรื่องการทา
ความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร และการขับถ่าย รูส้ กึ เป็ นภาระบางครัง้ ไปไหน
มาไหนไม่สะดวก ผูด้ แู ลไม่ได้ทางาน รายได้มาจากค่าเช่าบ้านเดือนละ 6 พันบาท และ ผูป้ ่ วย
มีบตั รพิการได้รบั เงินช่วยเหลือเดือนละ 800 บาท แต่ไม่เพียงพอ มีภาระค่าใช้จา่ ยในการดูแล
โดยเฉพาะค่า pampers สามารถยืมพีน่ ้องได้ การดูแลผูป้ ่ วย มีสมาชิกในครอบครัวช่วยบ้าง
เช่น ลูกช่วยป้ อนข้าว ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่ายของใช้ของผูป้ ่ วย ได้แก่
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pampers และต้องการแพทย์มาเยีย่ มบ้าน ดูแลความเป็ นอยูข่ องผูป้ ่ วย การดูแลผู้ป่วยมาเป็ น
ระยะเวลานาน รูส้ กึ เหนื่อยและเบือ่ เป็ นบางครัง้
พี่ น้องเป็ นโรคเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า มีจานวน 3 ครอบครัวที่พ่นี ้ องป่ วย
เรือ้ รัง โดยเจ็บป่ วยเป็ นโรคจิตเภท 1 คน ปั ญหาทางอารมณ์ 1 คน และโรคเส้นเลือดสมองตีบ
จานวน 1 คน
กรณี ศึกษาที่ 4 ผูด้ แู ลเป็ นผูช้ ายต้องดูแลน้องสาวทีป่ ่ วยเป็ นโรคจิตเภทมาประมาณ
10 ปี มีหแู ว่ว เห็นภาพหลอน ไม่ตอ้ งดูแลเรื่องกิจวัตรประจาวัน แต่คอยเตือนให้รบั ประทาน
อาหารทีภ่ รรยาของผูด้ แู ลทาไว้ให้ จัดยาให้ ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคจิตเภทคิดว่าเป็ นโรคนี้เป็ นเพราะ
กรรม จึงหยุดยาเองเพราะกินแล้วไม่หาย มีอ าการกาเริบเป็ นพักๆ ทะเลาะกับผูด้ ูแล ทาให้
รูส้ กึ เครียดทีต่ อ้ งมารองรับอารมณ์ รูส้ กึ เหมือนเป็ นภาระไม่สามารถไปค้างคืนทีอ่ ่นื ได้นานๆ
เคยรู้สึกน้ อยใจที่ต้องมารับภาระแบบนี้ บ้างเหมือนกัน วิธีการแก้ไ ขคือการยอมรับให้ไ ด้
ต้องการให้หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบมาเยีย่ มบ้าน ให้ความรูแ้ ละคาแนะนาในการดูแล
คู่สมรสเป็ นโรคเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า มีจานวน 6 ครอบครัวทีค่ ่สู มรสป่ วย
เรือ้ รัง โดยเจ็บป่ วยเป็ นโรคเส้นเลือดสมอง (อุดตัน/ตีบ/แตก) จานวน 4 คน และโรคเบาหวาน
ป่ วยติดเตียง จานวน 2 คน
กรณี ศึกษาที่ 5 ครอบครัวนี้ผดู้ ูแลเป็ นภรรยา สามีป่วยเป็ นโรคเบาหวาน ปั จจุบนั
ป่ วยติดเตียง ผูด้ ูแลมีลูก 3 คน ลูกชายคนโตติดคุกมาประมาณ 10 กว่าปี คนกลางเสียชีวติ
เพราะไฟดูด ลูกชายคนเล็กแต่งงานมีลกู 2 คน ชายและหญิง หลานสาวทางานแล้ว ไม่ค่อย
อยู่บา้ น หลานชายยังเรียนหนังสืออยู่ ผูด้ ูแลรับหน้ าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลหลัก ดูแลกิจวัตรประจาวัน
จัดหาอาหาร ป้ อนข้าว หลานชายจะช่วยยกผูป้ ่ วยเวลาอาบน้ า ผูด้ แู ลทาอาชีพขายอาหารจะ
ไม่ได้อยู่กบั ผูป้ ่ วยตลอดเวลา เป็ นผูห้ ารายได้หลัก รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ต้องกูห้ นี้
ยืมสิน ลูกชายไม่ค่อยช่วยเหลือเรื่องการเงิน เกรงใจไม่กล้ายืมพีส่ าวของผู้ป่วย ผลกระทบคือ
ปั ญหาเรือ่ งเงิน
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“มันไม่พอจะใช้ ปั ญหาหลักนีค่ อื เรือ่ งเงินเรือ่ งทองเลย คือคนติด
เตียงเนีย่ ถึงเวลาเขาก็จะกินอย่างเดียว เมือ่ ก่อนเขาไม่เป็ นไร
เขาก็ยงั พอไปหาเองได้ แต่ตอนนี้ตอ้ งเป็ นเราหมด เราก็มภี าระ
เพิม่ ขึ้น และเขาก็ไม่ช่วยเราเลย อย่างเงินทีใ่ ห้ ผพู้ กิ าร เขาก็ไม่
ไปหาหมอไม่ยอมไปขอใบรับรองแพทย์เลย เลยยังไม่ได้ เขามี
แต่เงินผู้สูงอายุ แต่เงินผู้พกิ ารไม่ได้ไม่ยอมไปเลย บอกให้ไป
อนามัย ไปเอาใบรับ รองแพทย์ ไป 2-3 ครัง้ หมอเค้า ก็จ ะให้
ใบรับรองแพทย์ให้ว่าพิการจริง แต่เขาก็ไม่ไป...ตอนนีกไ็ ด้เงิน
แต่กบั ผูส้ งู อายุ”
การทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลหลักไม่มคี นช่วย ต้องทาเองทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อผูด้ ูแลทาให้
รูส้ กึ เครียด ไม่มเี วลาเป็ นคนตัวเอง ดังคาพูด
“โห บางทีทอ้ เลยนะ เราทาคนเดียวมันไม่มคี นช่วยไง บางทีก็ท้อ
ไม่พอกินไม่พอใช้ ยิง่ หลังจากทีป่ ่ วยนีท่ อ้ เลย”
“เครียดบอกไม่ถกู ก็ตอ้ งทา เครียดเราก็ตอ้ งทา”
“ไม่ได้ไปเลย วัดนีไ่ ม่เคยไปเลย เพราะเราไม่มเี วลา เราก็อยาก
ไปนะแต่จะกระดิกไปไหนก็แทบจะไม่ได้เลย ไปไหนไม่ได้เลย”
ต้องการความช่วยเหลือจากหน่ วยงานรัฐบาลมาช่วยเหลือเรืองการเงินและของใช้ท่ี
จาเป็ นของผู้ป่วยเป็ นหลัก ชุมชนรอบข้างไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะชุมชนเองก็ไม่ม ี
รายได้
“อยากได้แพมเพิรส์ อะไรพวกนี้แหละ อยากให้ทางรัฐบาล
ช่วยเหลือเรา เพราะบางครัง้ เดือนหนึง่ ต้องใช้แพมเพิส 3 ห่อ
ห่อละ 445 บาท อยากให้ช่วยเหลือเกีย่ วกับเรือ่ งเงินเรือ่ งทอง
เรือ่ งของใช้สว่ นตัวของคนป่ วย”
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2.2 ปัญหา และความต้องการของครอบครัวที่ ดแู ลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติ ดบ้าน
ติ ดเตียง
ผลการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพถึง ปั ญ หาและความต้อ งการของครอบครัว เสี่ย งและ
เปราะบางทัวประเทศ
่
(รุจา ภู่ไพบูลย์ และ คณะ, 2561) ในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยติด
เตียง พบปั ญหาและความต้องการร่วม ดังนี้คอื
1. ภาระและผลกระทบด้านเศรษฐกิ จ ในการดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รังซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผูส้ ูงอายุตดิ เตียงต้องการการพึง่ พาระยะยาว พบว่าก่อให้เกิด ปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้น ซึ่ง
เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเมื่อออกจากสถานบริการหรือโรงพยาบาลแล้วและต้องใช้เงินจานวน
มาก อาทิ ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับอุปกรณ์ ทจ่ี าเป็ นต้องใช้ในการดูแล เช่น
ผ้ารองกันเปื้ อน (แพมเพิรส์ ) วัสดุสน้ิ เปลือง และค่าเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึง
บางครอบครัวผูด้ แู ลมีการว่าจ้างผูม้ าทาแผลให้กบั ผูป้ ่ วย ประมาณ 200 บาทต่อวัน จึงทาให้
บางครอบครัวรายได้ไม่พอใช้โดยเฉพาะครอบครัวที่ม ี ปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว ถึงแม้
ผู้ป่ วยจะได้ร ับ สวัส ดิก ารด้า นหลัก ประกัน สุ ข ภาพแต่ เ ป็ น เงิน จ านวนน้ อ ย เช่ น เงิน ช่ ว ย
ผูส้ งู อายุ 600-800 บาทต่อเดือน และเงินสนับสนุ นผูพ้ กิ าร จานวน 800 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่
เพีย งพอกับค่ า ใช้จ่ า ยในเรื่องแพมเพิร์ส ประมาณ 2,000 บาทต่ อเดือน ในสภาวะที่บ าง
ครอบครัวไม่มเี งินสารองเพือ่ ดูแลเมือ่ เจ็บป่ วย ประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ก่อให้เกิด
ภาระและผลกระทบด้านเศรษฐกิจแก่ครอบครัว
นอกจากนัน้ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเกิดจาก สมาชิกครอบครัวที่ถูกคัดเลือกทา
หน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยต้องปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของตนเองเพื่อให้สามารถแบกรับภาระใหม่ในฐานะ
ผูด้ แู ล ต้องหยุดงานหรือออกจากการทางานหารายได้เพื่อมาทาหน้าทีผ่ ดู้ แู ลหลัก ทาให้ขาด
รายได้ รายได้ของครอบครัวลดลง และมีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ด้วยจากภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผูป้ ่ วย ซึ่งบางครอบครัวผูด้ แู ลเป็ นผูห้ ารายได้คนเดียวมีความจาเป็ นต้องออกไปทางานเพื่อ
หารายได้เฉพาะช่วงกลางวัน ทาให้สว่ นใหญ่มผี สู้ งู อายุทป่ี ่ วยเรือ้ รังติดเตียงต้องพึง่ พิงจานวน
หนึ่งถูกทอดทิง้ หรือต้องอาศัยอยูเ่ พียงลาพัง
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2. ผลกระทบด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังติดเตีย งที่
ต้องการการพึง่ พาระยะยาว ทาให้ผดู้ ูแลใช้ เวลาส่วนใหญ่เกือบตลอด 24 ชัวโมงในการท
่
า
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยประจาวัน ได้แก่ การอาบน้ า การป้ อนข้าว การดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคล การทากายภาพบาบัด การจัดหาอาหารให้ผปู้ ่ วยและสมาชิกในครอบครัว ทาให้ผดู้ แู ล
ขาดการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นกับชุมชนรอบข้าง และเนื่องจากต้องดูแลเพียงลาพังจึงทาให้ไม่
สามารถไปไหนไกลๆได้ ผลกระทบด้า นสัง คมที่พ บคือ การไม่ ไ ด้ท ากิจ กรรมที่เ คยท า
ดังต่อไปนี้ได้ หรือทาได้ลดลง คือ 1) การทากิจกรรมส่วนตัวและกับครอบครัวลดลง ได้แก่
ไม่ได้ไปวัดเพื่อปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา ขาดการไปเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ การทากิจกรรม
ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวลดลง 2) กิจกรรมทางสัง คม เช่น การพบปะเพื่อนฝูง ลด
น้ อยลง การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนลดลง เนื่องจากไม่สามารถไปไหนไกลได้เพราะไม่
อยากทิ้งผูป้ ่ วยสูงอายุทป่ี ่ วยติดเตียงไว้เพียงลาพัง กลัวจะเกิดอันตราย เช่น พลัดตกหกล้ม
เป็ นต้น 3) ปั ญหาสัมพันธภาพและความขัดแย้งภายในครอบครัว เกิดการเกี่ยงกันในเรื่อง
ภาระรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วย ผูด้ แู ลไม่ได้รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินจากญาติพน่ี ้อง ทะเลาะ
และมีความขัดแย้งกันในเรื่องการดูแลผูป้ ่ วย นอกจากนัน้ ผูด้ แู ลและผูส้ งู อายุทป่ี ่ วยเรือ้ รังติด
เตียงเองไม่ได้รบั การสนับสนุ นด้านกาลังใจ เพราะญาติพน่ี ้องทีอ่ ยู่ไกลไม่มาเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วย
หรือมาน้อยครัง้ เฉลีย่ เพียงปี ละ 1-2 ครัง้ เท่านัน้
3. ผลกระทบทัง้ ร่ า งกายและจิ ต อารมณ์ จากการศึก ษาพบว่ า ผู้ดู แ ลได้ร ับ
ผลกระทบด้านลบทัง้ ร่างกายและจิตใจ อารมณ์ เกิดผลเสียต่อภาวะสุขภาพของผูด้ ูแล ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและปริมาณการดูแล และระยะเวลาทีใ่ ห้การดูแล ผูด้ แู ลบางรายต้องให้การดูแล
ผู้ป่วยเกือบตลอด 24 ชัวโมง
่
ขาดการพักผ่อน ต้องอุ้ม ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่ วยเวลาทา
กิจกรรมการดูแล หากผูป้ ่ วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยและมีน้ าหนักตัวมาก ผูด้ แู ลจะ
รูส้ กึ เหนื่อยล้า โดยเฉพาะผูด้ แู ลทีม่ โี รคประจาตัวหรือมีปัญหาสุขภาพของตนเองอยู่แล้ว เช่น
เป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะไม่ค่อยดูแลสุขภาพของตนเอง ทาให้โรคอาจกาเริบ
และมีปัญหาด้านสุขภาพใหม่เกิดขึ้นภายหลังจากการเป็ นผู้ดูแลผู้ป่วย และอาจกลายเป็ น
ผูป้ ่ วยเสียเองทาให้ไม่สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเต็มที่ แต่ในบางครอบครัวทีม่ ญ
ี าติพน่ี ้องอยู่
ในละแวกบ้านใกล้เคียงมักได้รบั การช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นผู้ชายในการ
เคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยเวลาทากิจวัตรประจาวัน เช่น อาบน้ าในช่วงเช้าและเย็น เป็ นต้น
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นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกายแล้ว จากการศึกษาถึงการเข้าสู่บทบาทผู้ทา
หน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยเรือ้ รังติดเตียงทีม่ ภี าวะพึง่ พาระยะยาวพบว่ามีทงั ้ การรับรูเ้ ชิงลบและเชิงบวก
การรับรู้เชิ งลบ ดัง นี้ คือ 1) รู้สึกเป็ นภาระไร้เสรีภาพ มีง านเพิ่ม ขึ้น มีความรับผิดชอบ
เพิม่ ขึ้น ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยเรื้อรังติดเตียงแต่เพียงลาพัง โดยเฉพาะผูด้ ูแลส่วน
ใหญ่ทถ่ี ูกคัดเลือกเป็ นผูท้ าหน้าทีด่ ูแลผูป้ ่ วยเป็ นคนทีไ่ ม่ได้สมรส ไม่ได้ทางาน ในขณะทีค่ น
อื่นต้องทางาน จึงต้องรับบทบาทเป็ นผูด้ ูแล เนื่องจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นแต่งงานแยก
ครอบครัวออกไปและย้ายถิน่ ฐานไปอยูท่ อ่ี ่นื 2) รู้สึกอึดอัดจากการไปไหนมาไหนไม่สะดวก
ไม่ ไ ด้ท ากิ จ กรรมที่เ คยท า เพราะไม่ ส ามารถทิ้ง ผู้ ป่ วยไว้ เ พีย งล าพัง ได้ และ 3) เกิ ด
ความเครียด ซึ่งการไม่ได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา ขาดการพบปะบุคคลอื่น ขาดการมี
ปฏิสมั พันธ์จงึ ทาให้ผู้ดูแลขาดการสนับสนุ นด้านกาลัง ใจ รูส้ กึ เป็ นภาระที่ต้องดูแลผู้สูง อายุ
เพียงลาพัง และเกิดความเครียด โดยเฉพาะผูด้ ูแลทีม่ สี มาชิกในครอบครัวป่ วยด้วยโรคทาง
จิต เวช ถึงแม้ผู้ป่ วยจะไม่ไ ด้ป่ วยติดเตีย ง แต่ ผู้ดูแ ลจะรู้สึกเครีย ดมากจากปั ญหาด้า นจิต
อารมณ์และพฤติกรรมของผูป้ ่ วย เช่น ด่า อาละวาด พูดทัง้ วันทัง้ คืน ไม่นอน เป็ นต้น รวมทัง้
เกิดความเครียดจากอาการของผูป้ ่ วยด้วยโรคทางจิตเวชทีไ่ ม่ยอมกินข้าว อารมณ์เสีย โมโห
คนรอบข้าง เป็ นต้น ทาให้ผดู้ แู ลทีข่ าดประสบการณ์และความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการกับปั ญหา
พฤติกรรมของผูป้ ่ วยจิตเวชเกิดความรูส้ กึ เหนื่อยใจ ท้อ บางครัง้ กลัวและกังวลว่าผูป้ ่ วยจะทา
ร้า ยสมาชิก ในครอบครัว และเกิด ความเครีย ดเมื่อ ต้อ งพาผู้ป่ วยไปติด ตามการรัก ษาที่
โรงพยาบาล เพราะไม่สามารถทิง้ ผูป้ ่ วยไว้ลาพังเมื่อต้องไปติดต่อเรื่องอื่นได้ ขาดคนทดแทน
ทาหน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยเมื่อตนเองต้องออกไปทางานหารายได้ในช่วงกลางวัน ขาดคนช่วยเหลือ
เมือ่ ต้องพาผูป้ ่ วยไปติดตามการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบ การรับรู้เชิ งบวกจากการรับบทบาทเป็ นผู้ดูแล
ดัง นี้ คือ 1) รู้สึกภูมิใจที่ ได้ ดูแล ประเด็น นี้ จะพบเมื่อผู้ดูแ ลเป็ น บุต รหญิง /ชายดูแ ลบิด า
มารดาทีเ่ จ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังติดเตียง จะคิดว่าเป็ นการได้ทดแทนบุญคุณ ซึ่งเป็ นลักษณะ
ของบริบทสังคมไทยทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากศาสนาพุทธ 2) ไม่ร้สู ึกเป็ นภาระ เพราะทาให้กบั
บุคคลทีเ่ ป็ นทีร่ กั เป็ นบุพการี เหมือนเป็ นหน้าที่ ดังเช่นครอบครัวภาคเหนือทีม่ สี มาชิกป่ วย
โรคเรือ้ รังติดเตียง และเมือ่ ผูด้ แู ลเป็ นบุตร จะรูส้ กึ ว่าเป็ นหน้าทีต่ อ้ งดูแลเพราะเป็ นบิดามารดา
เป็ นการแสดงความกตัญญู บางครอบครัวรับบิดามารดามาอาศัยอยู่กบั ตนเองตัง้ แต่ ก่อน
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เจ็บป่ วย และเมื่อเกิดเจ็บป่ วยประทันหันขึน้ ก็ตอ้ งรับบทบาทเป็ นผูด้ แู ลต่อไป ผูด้ แู ลบางคนมี
ความรูส้ กึ ว่าสมาชิกคนอื่นดูแลบุคคลทีป่ ่ วยได้ไม่ดี ไม่เอาใจใส่ กลัวสังคมจะว่าปล่อยปละ
ละเลยโดยเฉพาะถ้าเป็ นบิดามารดาทีป่ ่ วย จึงรับบิดามารดามาดูแลเอง มีผดู้ แู ลบางคนไม่รสู้ กึ
เป็ นภาระ โดยเฉพาะในผูด้ ูแลทีม่ ปี ระสบการณ์ ทางานในโรงพยาบาลหรือด้านสุขภาพจะมี
ทักษะในการดูแลบุคคลที่เจ็บป่ วยมาก่อน และในผูด้ ูแลบางรายยอมรับว่าไม่รู้ สกึ เป็ นภาระ
เนื่องจากให้การดูแลผูป้ ่ วยจนเหมือนเป็ นกิจวัตรประจาวันจนชินก็จะไม่รสู้ กึ เป็ นภาระสามารถ
ดูแลผูป้ ่ วยได้ สาหรับครอบครัวอีสานทีม่ สี มาชิกเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง มีการรับรูเ้ ชิงบวกว่า
การเป็ นผู้ดูแลรู้สกึ มีอานาจ/ เป็ นคนสาคัญ ถึงแม้จะกดดัน แต่อิสระไม่ต้ องหารายได้ และ
สังคมรอบข้างยังดี มีทงั ้ ครอบครัวคอยช่วยเหลือ เพื่อนบ้านที่ไ หว้วานได้ มี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) สนับสนุ นคนเยีย่ ม และให้ของใช้
ความต้องการของญาติ ผ้ดู แู ล
ผลการวิจยั พบว่า ญาติผดู้ ูแลผูป้ ่ วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียงมีความต้องการร่ วม
ดังนี้
1. ระบบสนับสนุ นด้านการเงินทีเ่ พียงพอแก่ครอบครัวทีม่ ผี ปู้ ่ วยด้วยโรคเรือ้ รังติด
เตียงไม่สามารถทางานได้ และการให้การสนับสนุ นด้านของใช้ ทรัพยากรต่างๆในการดูแล
ผูป้ ่ วย การทีผ่ ดู้ แู ลไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดงั เดิม การทีต่ อ้ งหยุดงานหรือไม่ได้ทางาน
เป็ นภาวะวิกฤตในครอบครัว ในขณะที่รายได้ของครอบครัวอาจคงที่หรือลดลง เนื่ องจาก
สมาชิกของครอบครัวทีห่ ารายได้มจี านวนน้อยลง แต่กลับต้องมีรายจ่ายเพิม่ มากขึน้ เช่น ค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ค่าเดินทางมาโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต่างๆทีจ่ าเป็ น
สาหรับการฟื้ นฟูสภาพร่างกายและวัสดุสน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน คู่สมรสเคยทางานหา
รายได้แต่เมื่อป่ วยเรือ้ รังไม่สามารถทางานได้ หรือบิดามารดาอายุมากขึน้ เจ็บป่ วยเรือ้ รังต้อง
พึ่ง พาการปฏิบ ัติกิจ วัต รประจ าวัน โดยสมบูร ณ์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ ท าให้ผู้ดูแ ลต้อ งหารายได้
เพิม่ เติมหรืออาศัยขอความช่วยเหลือจากญาติพน่ี ้อง มีความต้องการให้มกี ารแบ่งเบาภาระใน
การดูแลผูป้ ่ วยโดยญาติพน่ี ้องหรือสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว บางครอบครัวไม่ได้รบั ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากญาติพน่ี ้อง แต่บางครอบครัวช่วยเหลือเป็ นการทาอาหารมาให้และ
เอาสิง่ ของมาให้ทดแทน เช่น แพมเพิรส์ ผูด้ แู ลต้องการความช่วยเหลือจากหน่ วยงานของรัฐ
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สนับสนุ นเรื่องเงินให้เพียงพอเป็ นค่าใช้จ่ายของใช้ทจ่ี าเป็ นของผูป้ ่ วย เช่น แพมเพิรส์ และค่า
เดินทางมาพบแพทย์ เป็ นต้น และบางครอบครัวต้องการบัตรคนพิการเพราะยังไม่ได้ทา มี 1
ครอบครัวต้องการบัตรประชาชน เพื่อจะได้รบั สิทธิต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยคนพิการและเงิน
ผูส้ งู อายุทกุ เดือน
2. ระบบการดูแลติดตามเยีย่ มบ้าน และการให้ความรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง
อย่างต่อเนื่อง ความต้องการข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียงเป็ นสิง่ จาเป็ นที่
ผูด้ ูแ ลต้องการ โดยอาจจะเป็ นคาแนะนาและข้อมูล ในเรื่องการดูแลผูป้ ่ วย การรักษา การ
ฟื้ นฟู สภาพผู้ป่ วย และข้อมูลการสัง เกตอาการเปลี่ย นแปลงของผู้ป่ วยที่จะส่ง ผลให้เ กิด
ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนบางครอบครัวต้องการเจ้าหน้ าทีท่ างสุขภาพมาเยีย่ มบ้านเพื่อให้
คาแนะนาและดูอาการของผูป้ ่ วยเพื่อให้ช่วยเหลือในการทากิจกรรมในการดู แลผูป้ ่ วยให้ม ี
ประสิทธิภาพ บางครอบครัวต้องการให้เจ้าหน้ าที่สถานีอนามัยมาทาแผลให้ท่บี ้านไม่ต้อง
เดิน ทางไปโรงพยาบาลเพราะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง บางครอบครัวที่ผู้ดูแ ลมี
ประสบการณ์การทางานในสถานพยาบาลมีประสบการณ์ การดูแลผูป้ ่ วยมาก่อน หรือเป็ น อสม.
เคยได้รบั การอบรม เช่น การสังเกตอาการ การวัดความดัน การทากายภาพ จะสามารถ
ปรับตัวรับมือได้ในการจัดการให้การดูแลผูป้ ่ วย ไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือในด้านข้อมูลมาก
นักโดยเฉพาะเมือ่ อาการของผูป้ ่ วยคงทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน
3. การสนับสนุ นด้านจิตใจ เนื่องจากการต้องดูแลผูป้ ่ วยเป็ นระยะยาวนานนับปี ทา
ให้ผดู้ แู ลเกิดความเครียด รูส้ กึ เป็ นภาระ บางครัง้ รูส้ กึ เหนื่อยใจและท้อแท้ใจในการดูแลผูป้ ่ วย
ต้องการการประคับประคองด้านจิตใจจากครอบครัว ต้องการคาปรึกษา กาลังใจและการ
ช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวและชุมชนรอบข้าง ให้มาเยีย่ ม มาให้กาลังใจผูป้ ่ วยและตัว
ผูด้ แู ลเอง จากการศึกษาพบว่า ผูด้ แู ลส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้างและ
สมาชิกในครอบครัว จึงขาดคนให้คาปรึกษา แต่ในบางครอบครัวดังเช่นในครอบครัวอีสานทีม่ ี
สมาชิกเจ็บป่ วยเรือ้ รัง ผูด้ แู ลรายงานว่าสังคมยังดี มีครอบครัวคอยช่วย มีเพือ่ นบ้านไหว้วานได้
มี รพ.สต. สนับสนุ นคนมาเยีย่ ม และให้ของ ผูด้ แู ลต้องการเวลาเป็ นส่วนตัวเพื่อทากิจกรรม
ส่วนตัวบ้าง เช่น การไปวัด ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา การได้พบปะเพือ่ นฝูงหรือการไปเทีย่ ว
พักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น เพือ่ ทาให้จติ ใจผ่อนคลาย เพราะผูด้ แู ลส่วนใหญ่ตอ้ งดูแลผูป้ ่ วยโดย
ลาพังไม่สามารถทีจ่ ะทิง้ ให้ผปู้ ่ วยอยูค่ นเดียวตามลาพังได้ จึงไม่มเี วลาทากิจกรรมส่วนตัว
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4. ระบบการดูแลผูป้ ่ วยแทนเป็ นครัง้ คราว เนื่องจากการดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รังกลุ่มติด
บ้านติดเตียงจะต้องการการเฝ้ าดูแลตลอด 24 ชัวโมง
่
ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องทีบ่ า้ น
เป็ นเวลานาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ผูป้ ่ วยเรื้อรังส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงอายุและป่ วย
เรือ้ รังติดบ้านบ้านติดเตียง ต้องการความช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวันและการรักษาทีเ่ ฉพาะ
แก่ผปู้ ่ วย จึงทาให้ผดู้ ูแลต้องปรับเปลีย่ นแบบแผนการดาเนินชีวติ มีภาระงานทีเ่ พิม่ ขึ้นจาก
เดิมทีต่ อ้ งดูแลสมาชิกในครอบครัว ทางานบ้าน ประกอบอาหาร และการดูแลผูป้ ่ วย ผูด้ แู ลจึง
มีความต้องการคนแทนซึ่งเป็ นสมาชิกในครอบครัวมาดูแลผู้ป่วยแทนในเวลาที่ผู้ดูแลต้อง
ออกไปทาธุระนอกบ้าน และมาช่วยเวลาพาผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ เพราะผูด้ แู ล
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้โ ดยลาพัง และที่โรงพยาบาลผู้ดูแลไม่สามารถทิ้งผู้ป่วยไว้
ลาพังในขณะไปติดต่อดาเนินเรือ่ งต่างๆ
ส่วนที่ 3 ความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวที่ดแู ลผู้ป่วยเรือ้ รัง
ผลการวิจยั พบว่า ครอบครัวอยู่ดมี สี ุขในมุมมองของครอบครัวผูป้ ่ วยเรื้อรัง ผูด้ ูแล
เป็ นตัวแทนรายงานภาพรวมระดับความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวทีต่ อ้ งดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง โดย
รายงานว่า ครอบครัวมีความสุขระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก คะแนนอยู่ระหว่าง 4-10
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนทีอ่ ยูร่ ะดับปานกลางค่อนข้างน้อย อาจเป็ นเพราะ
มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่มรี ายได้ หรือรายได้ไม่แน่ นอน แต่มภี าระเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับญาติทใ่ี ห้การดูแล และครอบครัวไม่มคี วามสุขเพราะการเจ็บป่ วยของ
คนในครอบครัว ส่วนคะแนนความอยู่ดมี สี ุขที่ค่อนข้างมาก ผู้ดูแลให้เหตุผลว่าเป็ นเพราะ
สมาชิกในครอบครัวไม่ทะเลาะกัน ครอบครัวอยูพ่ ร้อมหน้ากัน สมาชิกในครอบครัวเรียนจบ มี
การงานทา หารายได้สง่ มาช่วยเหลือเป็ นค่าใช้จา่ ย ไม่มหี นี้สนิ อยูอ่ ย่างพอเพียง
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บทที่ 5

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ระยะที่ 1 ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดมี ีสุข









ศรีประไพ อินทร์ชยั เทพ (2554)



คณะกรรมการฯ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2546-47)



สาธารณสุขฯ มหิดล
(2552)



KKU QoL Well (2552)

Maslow’s Needs (1970)

1. ด้านสัมพันธภาพ
2. ด้านการดูสขุ ภาพ (สุขภาวะ)
3. ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

KKU FQoL (2554)

ดัชนีชว้ี ดั ความอยูด่ มี สี ุขครอบครัว

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1

จากผลการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพเพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ การอยู่ ดีม ีสุ ข ของ
ครอบครัวไทยแบบบูรณาการฯ เพื่อจัดทาร่างโครงสร้างของแบบวัดความอยู่ดีม ีสุข ของ
ครอบครัวไทย ตามการให้ความหมายและการรับรู้ของตัวแทนครอบครัว ข้อมูลที่ได้แ ละ
วิเคราะห์สงั เคราะห์ความรูแ้ ละก่อรูปความคิดจากเจ้าของประสบการณ์ เป็ น รากฐานมาจาก
ความคิด การรับรู้ ความเชื่อจากปรากฏการณ์ทพ่ี บ ซึ่งเป็ นพลวัตร ตามวิถคี วามคิดและโลก
ทัศน์ตน ผ่านการตีความ ให้ความหมายต่อสรรพสิง่ ทีบ่ อกเล่ามา จึงถือว่าข้อมูลทีไ่ ด้ คือ ชีวติ
จริงและเป็ นปั จจุบนั ทีส่ ุดของครอบครัวไทยในสังคมไทย ที่ ครอบคลุม 5 พืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
มี
การแสวงหาผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จากสมาชิ ก ครอบครั ว ด้ ว ยวิ ธีก ารสุ่ ม เชิ ง ทฤษฎี (Theoretical
sampling) ให้มคี วามครอบคลุมตามเพศ เศรษฐฐานะ และวัย (Sandelowski, 2000) มีข้อ
ค้นพบร่วมองค์ประกอบความอยูด่ มี สี ุขครอบครัวใน 9 องค์ประกอบ ข้อค้นพบจากงานวิจยั นี้
มีความเหมือนและความต่างจากงานอื่นทีเ่ คยทามาในอดีต มีประเด็นการอภิปราย (ดูตารางที่
5.1) ดังนี้
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ศรีประไพ อินทร์ชยั เทพ (2554)

สาธารณสุขฯ มหิดล
(2552)



คณะกรรมการฯ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2546-47)

KKU QoL Well (2552)






Maslow’s Needs (1970)

4. ด้านเศรษฐกิจ
5. ด้านการศึกษา
6. ด้านความมันคงและการพึ
่
ง่ พา
7. ด้านความร่วมใจและความปลอดภัย
ในชุมชน
8. ด้านการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง
9. ด้านบทบาทหน้าที่
10. ด้านการกล่อมเกลาฯ
11. ด้านการมีคุณค่าในตนเอง
12. ด้านความต้องการทางกายภาพ
13. ด้านทุนทางสังคมของครอบครัว
14. ด้านการปรับตัวของครอบครัว
15. รูปแบบครอบครัว/โครงสร้าง
ครอบครัว
16. ด้านการเกือ้ กูลกัน (+สิง่ แวดล้อมดี*)
17. ด้านความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน
18. ด้านสมาชิกมีคุณธรรมรับผิดชอบ

KKU FQoL (2554)

ดัชนีชว้ี ดั ความอยูด่ มี สี ุขครอบครัว

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1
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*



ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบองค์ประกอบของดัชนีชว้ี ดั ความอยูด่ มี สี ขุ ครอบครัวในงานนี้
กับแหล่งอ้างอิงต่างๆ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 9 ด้านซึง่ เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระยะที่ 1 นี้ พบว่า
เป็ นข้อย่อยภายในองค์ประกอบรายด้านใหญ่ของการวิจยั นี้ในการพัฒนาโครงสร้างคาถาม
เชิง ปริม าณ อาทิ ประเด็น การกล่ อ มเกลาฯ การปรับ ตัว ของครอบครัว การเกื้อ กู ล กัน
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(สิง่ แวดล้อมดี) อยู่ในด้านการทาบทบาทหน้ าที่ในครอบครัว ส่วนประเด็นความจาเป็ นขัน้
พืน้ ฐาน ความต้องการทางกายภาพ ทุนทางสังคมของครอบครัว อยู่ในด้านความมันคงและ
่
การพึง่ พา ส่วนประเด็นสมาชิกมีคุณธรรมรับผิดชอบ การมีคุณค่าในตนเอง อยู่ในด้านการ
พั ฒ นาทางจิ ต วิ ญ ญาณ (Millennium Ecosystem, 2005; Maslow, 1970; The Office of
Ministry of Social Development and Human Security, 2016; Morgan, 1996; ดารุ ณี จง
อุ ด ม การณ์ แ ละคณะ , 2554; Mufti & Shafi, 2017; His Majesty King Rama IX, 2004;
Office of the Prime Minister, 2002; นิ ต ยา คชภั ก ดี และคณะ, 2544) และส่ ว นใหญ่
สอดคล้องและเป็ นไปตามทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับครอบครัว ทีอ่ ธิบายถึง “สุขภาวะครอบครัว
(Health family)” ทีใ่ ห้ความสาคัญเรื่องสัมพันธภาพการสื่อสารทางบวก ให้การดูแลเกื้อหนุ น
กัน มีสมั พันธภาพที่ดกี บั ชุมชนเพื่อนบ้าน ทุกคนมีความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ต าม
บทบาทในครอบครัว อาทิ บทบาทด้านเศรษฐกิจหารายได้ ให้การศึกษาสมาชิกครอบครัว
และ กล่อมเกลาสังคมสมาชิกครอบครัวให้มคี ุณค่าทางบวกในการดาเนินชีวติ ปรับตัวรับมือ
กับ ปั ญ หาที่เ ผชิ ญ ทางบวก(The Office of Ministry of Social Development and Human
Security)
รายงานผลการวิจยั เชิงคุณภาพซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบการวิจยั ผสานวิธี
(Mixed-Methods Research)(ศรีประไพ อินทร์ชยั เทพ, 2554)หรือ exploratory sequential
design (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2552)ซึ่งมี 3ระยะ ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลการศึกษา
ด้านองค์ประกอบของครอบครัวอยู่ดมี สี ุข ทาให้เกิดความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของ
ความอยู่ดมี สี ุขตามวงจรชีวติ ในบริบทของครอบครัวไทย ผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
ได้ขอ้ มูลทีม่ ฉี ากและเหตุการณ์ ประสบการณ์ ชวี ติ ของผูถ้ ูกศึกษา มีหลากหลายซับซ้อนตาม
บริ บ ทสั ง คมวั ฒ นธรรม (ดารุ ณี จงอุ ด มการณ์ , 2558) เป็ นข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ต าม
ปรากฏการณ์ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ให้ได้แก่นและกรอบความคิดสู่การสร้างหรือพัฒนา
แบบวัดเชิงปริมาณเพือ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลระยะต่อไป

ระยะที่ 2 สารวจครอบครัวอยู่ดมี ีสุข
การศึกษาเชิงสารวจกลุ่มตัวอย่าง 6,158 ราย เป็ นตัวแทนจากครอบครัวทัวประเทศ
่
พบว่าครอบครัวส่วนมากเป็ นครอบครัวเดีย่ ว ร้อยละ 39.4 และครอบครัวขยาย ร้อยละ 27.8
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โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึง่ เป็ นครอบครัวมี 2 รุ่น (generation) จากข้อมูลการช่วงระยะเวลา
แต่งงาน มีบุตร บุตรแยกออกจากครอบครัว และวัยของกลุ่มตัวอย่างสามารถระบุระยะวงจน
ชีวติ ครอบครัวไทยเป็ น 8 ระยะสาคัญ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ก่อนระยะเริม่ ต้น/ไม่แต่งงาน
ระยะเริม่ ต้น ไม่มบี ตุ ร
ระยะเริม่ เลีย้ งดูบตุ ร
ระยะเลีย้ งบุตรวัยก่อนเรียนและวัยเรียน
ระยะเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน่
ระยะวัยกลางคน*
ระยะวัยชรา
ระยะวัยชรามาก

(อายุเท่ากับหรือต่ากว่า 22.92ปี )
(อายุ 22.93 – 24.31ปี )
(อายุ 24.32 – 29.82ปี )
(อายุ 29.83 – 36.00ปี )
(อายุ 36.01 – 45.00 ปี )
(อายุ 45.01 – 60.00ปี )
(อายุ 60.01 – 80.00ปี )
(อายุมากกว่า 80.01 ปี )

พบว่าวงจรชีวิตครอบครัวไทยระยะเวลา(ปี ) ค่อนข้างสัน้ ในช่วงแรกในช่ วงระยะ
เริม่ ต้น และในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกับค่าเฉลีย่ ครอบครัวอเมริกนั (Duvall, 1977) ทัง้ นี้
ครอบครัว ไทยมีค ะแนนความอยู่ดีม ีสุ ข ที่ล ดลงชัด เจนเมื่อ เข้า อายุ คู่ส มรสมากว่ า 80 ปี
คณะผู้วจิ ยั จึงกาหนดให้ระยะครอบครัววัยชรามาก (อายุมากกว่า 80 ปี ข้นึ ไป) เพิม่ ขึ้นมา
เพิม่ ให้การศึกษาและดูแลกลุ่มเสีย่ งกลุ่มนี้ทช่ี ดั เจน โดยกรมสุขภาพจิต เปิ ดเผยว่ามีผฆ
ู้ ่าตัว
ตายสาเร็จประมาณ 4,000 คนต่อปี อยูใ่ นวัยทางานมากเป็ นอันดับ 1 และวัยสูงอายุ มากเป็ น
อันดับ 2 โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายในผูส้ งู อายุ 3 อันดับแรกคือ ความสัมพันธ์กบั คนใกล้ชดิ ,
โรคเรือ้ รังทางกาย, และโรคซึมเศร้าตามลาดับ การทีผ่ สู้ ูงอายุเข้าอายุเพิม่ มากขึน้ มีขอ้ จากัด
ทางด้านสุขภาพกาย มีผลต่อสุขภาพจิตเกิดภาวะซึมเศร้า (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ , 2561)
ดูวาลระบุการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดเป็ น 3 ช่วง ตอนได้แ ก่ 1. ช่วงสร้างครอบครัว
2. ช่วงขยายครอบครัว และ 3. ช่วงสร้างเสริมครอบครัว อย่างไรก็ดพี บว่าระยะครอบครัวอาจ
ไม่ได้อยู่ในระยะใดระยะหนึ่งเท่านัน้ เช่นในครอบครัวขยายอาจมีเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และวัย
ชราอยูร่ ว่ ม แต่ให้พจิ ารณาความต้องการสมาชิกเพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งไม่ได้
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ระยะพัฒนาการตามวงจรชีวติ ครอบครัวนี้มคี วามสาคัญเนื่องจากการทีไ่ ม่สามารถ
จัดการตามพัฒนาการครอบครัว หรือพัฒนากิจได้ จะก่อให้เกิดปั ญหาครอบครัวในอนาคต
(รุจา ภู่ไพบูลย์, 2544; อนวัช วิเศษบริสทุ ธิ ์, 2561)
ครอบครัวไทยทีเ่ ป็ นครอบครัวขยายมีลกั ษณะพึง่ พาสมาชิกบางช่วง โดยพิจารณา
ลักษณะเครือญาติตามช่วงวัย พบว่าครอบครัวฝ่ ายภรรยาอยูร่ ่วมกับครอบครัวระยะดูแลบุตร
มากกว่าฝ่ ายสามี และในระยะท้ายๆ จะมีสมาชิกเครือญาติทงั ้ สองฝ่ ายอยู่ร่วมในสัด ส่ วน
ใกล้เคียงกัน
สาหรับค่าคะแนนความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมภิ าค
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และแต่ละระยะวงจรชีวติ ครอบครัวอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
โดยรวมครอบครัวไทยมีร ะดับความอยู่ดีม ีสุข ในระดับปานกลาง-มาก (ค่าเฉลี่ย 3.7499
คะแนน จากคะแนน 1-5 คะแนน) และครอบครัว ที่ม ีอ งค์ป ระกอบสมาชิก ต่ า งกัน เช่ น
ครอบครัวเดีย่ ว ครอบครัวขยาย ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ฯลฯ พบว่ามีระดับคะแนนครอบครัวอยู่
ดีมสี ุขใกล้เคียงกัน ยกเว้นครอบครัวทีอ่ งค์ประกอบครอบครัวมีสมาชิกเพียงบุตรและญาติ
และกลุม่ มีเพียงภรรยาและญาติ เป็ นกลุม่ ทีม่ คี วามอยูด่ นี ้อยทีส่ ดุ
ครอบครั ว จากพื้ น ที่ ภ าคใต้ ม ี ค ะแนนครอบครั ว อยู่ ดี ม ี สุ ข สู ง สุ ด ส่ ว นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนต่ าสุด และในคะแนนครอบครัวอยู่ดีม ีสุข ทัง้ 9 ด้าน พบว่า
คะแนนด้านการพัฒ นาทางจิต วิญญาณมีคะแนนสูง สุด รองลงมาคือด้านการศึกษา ด้าน
บทบาทหน้าที่ ด้านการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง ด้านสัมพันธภาพ ความร่วมใจและความ
ปลอดภัยในชุมชน และด้านการดูแลสุขภาพ ตามลาดับ โดยพบว่าด้านเศรษฐกิจมีคะแนน
ต่าสุด นอกจากนัน้ มีการเก็บข้อมูลด้านสมดุลเวลาและชีวติ ครอบครัว พิจารณาความพึงพอใจ
ของสมาชิกครอบครัวในการจัดการเวลาระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ครอบครัว พบว่าค่า
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.91 จากค่าสูงสุด-ต่าสุด 1-5 คะแนน
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวจากการวิเคราะห์โดยสถิติ Multiple
Regression โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ STATA พบว่า ปั จจัยทีส่ ามารถทานายความอยูด่ มี สี ุข
ของครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้แก่ รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา จานวนบุตร
และจานวนผูพ้ กิ ารในครอบครัว โดยพบว่าเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลเชิงบวก ยกเว้นจานวนผูพ้ กิ ารที่
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มีผลเชิงลบต่ อความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว แต่เมื่อเพิม่ ตัวแปรด้านความสมดุลเวลาชีวติ
ครอบครัวเข้าไปในสมการ พบว่า คะแนนความสมดุลเวลามีอทิ ธิพลสูงสุด และไม่พบอิทธิพล
ของจานวนผู้พ ิการ สรุป ว่าปั จจัย ด้านเศรษฐฐานะมีผลต่ อความอยู่ดีม ีสุข ของครอบครัว
ครอบครัวที่รายได้สูง ระดับการศึก ษาสูง จะมีคะแนนความอยู่ดมี ีสุข สูง และนอกจากนั น้
ครอบครัวทีม่ บี ุตรจานวนมาก จะมีคะแนนความอยู่ดมี สี ุขสูงตามลาดับ แต่เมื่อจานวนบุตร
เกิน 5 คน จะมีแนวโน้มมีความอยูด่ มี สี ขุ ลดลง
ข้อค้นพบที่สาคัญคือเรื่องการจัดการสมดุลของเวลาระหว่างการทางานและชีวิต
ครอบครัว ที่ดี มีผ ลทางบวกกับ ความอยู่ดีม ีสุ ข ของครอบครัว โดยร่ ว มกัน อธิบ ายความ
แปรปรวนของคะแนนครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ได้ ร้อยละ19.31

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายพัฒนาครอบครัวตามวงจรชีวิตครอบครัว
1. จากการศึกษาพบว่า ระยะพัฒนาการครอบครัวไทยแบ่งได้เป็ น 8 ระยะ และพบ
ความแตกต่างของระดับความอยู่ดมี สี ขุ ทีม่ คี วามแตกต่าง เช่น ระยะเริม่ เลีย้ งดูบตุ ร เป็ นระยะ
ทีค่ รอบครัวมีระดับค่ะคะแนนต่าสุด รองลงมาคือครอบครัวระยะวัยชรามาก (อายุมากว่า 80
ปี ขน้ึ ไป) ทีค่ วรพิจารณาเป็ นกลุ่มเสีย่ ง ให้การดูแลสนับสนุ นเป็ นพิเศษจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น สถานประกอบการ กระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคม กระทรวงสาธารณสุข องค์กร
บริหารชุมชน เป็ นต้น ควรมีการศึกษาปั จจัยและเงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
2. เจ้าหน้ากระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคม กระทรวงสาธารณสุข องค์กรบริหาร
ชุมชน เป็ นต้นนาแบบประเมินความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว 36 ข้อ มาประเมินความอยู่ดมี ี
สุข 9 ด้านย่อย เพือ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
3. พิจารณาองค์ประกอบของครอบครัวทีม่ ที ม่ี โี ครงสร้างไม่สมบูรณ์ การพิจารณา
ระบบเฝ้ าระวังและช่ วยเหลือ เช่ น ครอบครัวเด็กอาศัย กับญาติ และ ครอบครัวที่ภ รรยา
(ลาพัง)ทีอ่ าศัยร่วมกับญาติ เป็ นกลุ่มทีพ่ บว่ามีระดับคะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขต่ ากว่ากว่า
กลุม่ อื่น โดยเป็ นระบบในชุมชนทีส่ ามารถสนับสนุ นเมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ
4. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจสังคม อิทธิพลต่อระดับความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว การ
สนับสนุ นด้านการช่วยตนเองทางการเงิน การออม และการให้การสงเคราะห์ ยังเป็ นความ
จาเป็ น
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5. ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านจานวนบุตร มีอทิ ธิพลต่อระดับความอยูด่ มี สี ขุ ของ
ครอบครัว แต่ ห ากมีม ากเกิน ก็จ ะมีผ ลทางลบ เสนอให้ม ีน โยบายที่เ ป็ น รูป ธรรมในการ
สนับสนุนการมีบตุ ร 2 คนขึน้ ไป
6. การรักษาสมดุลเวลาทางานและชีวติ ครอบครัวเป็ นปั จจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อระดับ
คะแนนครอบครัวอยู่ดมี สี ุขมากสุด ควรสนับสนุ นการช่วยให้สมาชิกจัดการสมดุลเวลาทางาน
และชีวติ ครอบครัวโดยผูท้ อ่ี ยูใ่ นวัยทางาน ควรได้รบั ข้อมูลให้เข้าใจปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และ
สถานประกอบการณ์ ร่วมรณรงค์ Happy Workplace & Happy Family จะมีผลต่อการรับรู้
ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวโดยรวม
7. ความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวเป็ นเป้ าหมายของการพัฒนาคนและประเทศไทย
ทัง้ นี้ ปั จจุบนั กระทรวงพัฒ นามนุ ษย์และสัง คม ริเริ่ม จัดทาโครงการโรงเรีย นครอบครัว มี
หลักสูตร 4 หลักสูตร ทีใ่ ช้ใน 12 จังหวัด ทีค่ วรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกระยะ
พัฒนาการครอบครัว เสนอให้กระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคมร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทาหลักสูตรพัฒนาครอบครัว และจัดให้มกี ารเรียนการสอน สาหรับครอบครัวทุกช่วงวัย
โดยเนื้อหาแบ่งเป็ น 1) การพัฒนาครอบครัวตามระยะวงจรชีวติ 8 ระยะ ตามองค์ประกอบ
ความอยู่ดมี สี ุข 9 ด้านของครอบครัว 2) การพัฒนาครอบครัวตามภาวะเสีย่ งในแต่ละระยะ
และ 3) การจัดการครอบครัวในภาวะวิกฤต ทีห่ น่ วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการดาเนินการใน
อนาคต

ระยะที่ 3 ครอบครัวลักษณะเฉพาะ (ครอบครัวเปราะบาง)
ผลการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพถึง ปั ญ หาและความต้อ งการของครอบครัว เสี่ย งและ
เปราะบางทัวประเทศ
่
ดังนี้ 1) ครอบครัวแม่วยั ใส ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
ผูส้ งู อายุเลีย้ งหลานมีความเชื่อมโยงกัน คือ เมือ่ เริม่ เป็ นแม่วยั ใสมีลกู ไม่พร้อมนามาสู่การต้อง
เลี้ยงลูกตามลาพังและได้ฝากให้ปูย่าหรือตายายเลี้ยงหลานตามลาพังเพื่อแม่จะได้ออกไป
ทางานหาเงินส่งเงินกลับมาดูแลพ่อแม่และลูกซึ่ งบางส่วนไม่สามารถส่งเงินได้เพียงพอและ
สม่าเสมอเป็ นภาระทาให้ผสู้ งู วัยต้องทางานหาเงินเพื่อหารายได้เพิม่ ให้เพียงพอแก่การดูแล
ครอบครัว มีปัญหาทัง้ ด้านสุขภาพกายใจและมีช่ องว่างทางความรู้ความคิดระหว่า งวัย ที่
แตกต่างของเด็กและผูส้ ูงอายุ มีความเสีย่ งของคุณภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
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เป็ นพลเมืองมีคุณภาพของสังคมซึ่งเสีย่ งต่อการเข้าสู่วงจรการเกิดพ่อแม่วยั ใสรอบแล้วรอบ
เล่า 2) ครอบครัวที่ต้องดูแลคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุต้องพึง่ พิง แม้จะได้รบั
สวัสดิการด้านหลักประกันสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่มปี ั ญหาค่าใช้จ่ายเมื่อออกจากสถานบริการ
ต้องใช้เงินจานวนมากในการใช้วสั ดุทางการแพทย์ วัสดุส้นิ เปลือง ในสภาวะทีไ่ ร้เงินสารอง
เพื่อดูแลเมื่อเจ็บป่ วย สมาชิกครอบครัวทีถ่ ูกคัดเลือกต้องออกจากการทางานหารายได้มาทา
หน้ าที่ผู้ดูแลหลัก โดยไร้สวัสดิการการจ้างงาน ไร้ระบบสนับสนุ นผู้ทาหน้ าที่ดูแลผูป้ ่ วยใน
ครอบครัวทัง้ ด้านสุขภาพกายใจ และผู้ป่วย ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงจานวนหนึ่ งถูกทอดทิ้ง ให้
เผชิญชะตากรรมเพียงลาพังแบบชัวคราวหรื
่
อถาวรเมือ่ สมาชิกครอบครัวไม่สามารถทาหน้ าที่
ดูแลได้ จากผลการวิจยั ครอบครัวผูส้ ูงอายุเลีย้ งหลานสามารถตัง้ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
ดังนี้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวผูส้ งู อายุเลี้ยงหลาน
1. การสารวจผูส้ ูงอายุเลีย้ งหลานทุกปี เพื่อประเมินความอยู่ดมี สี ุข ความต้องการ
ด้านสุขภาพองค์รวม ด้านศักยภาพเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้านความต้องการการ
ช่วยเหลือเกีย่ วกับงานอาชีพ
2. การเพิม่ ค่าครองชีพสาหรับผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งเลีย้ งหลาน
3. การจัดสวัสดิการสาหรับเด็กทีผ่ สู้ งู อายุมรี ายได้น้อย เช่น การให้อาหารสาหรับ
เด็ก การให้ทนุ การศึกษา การเรียนฟรี
4. การพัฒ นาศักยภาพผู้สูง อายุเกี่ย วกับทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้ทนั กับ
สถานการณ์ สิง่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบและพัฒนาการเด็กทีเ่ หมาะสม
5. การจัดให้มชี มรมหรือศูนย์ในชุมชนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงการจัดการ
ให้มชี ุมชนที่ปลอดภัยสาหรับเด็ก ชุมชนปราศจากแหล่งอบายมุข และชุมชนส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก
6. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานและปรับเปลีย่ นให้ทนั การสถานการณ์ ท่ี
เปลีย่ นแปลงไปทุกปี
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวผูส้ งู อายุพึ่งพาผูอ้ ื่น
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวผูส้ ูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื จากผลการวิจยั ครอบครัว
ผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื มีดงั นี้
1. ควรสารวจครอบครัวผู้สูงอายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื ทุกปี การจาแนกประเภทผู้สูงอายุใน
ครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุหลายรุ่นในครัวเรือน ผูส้ งู อายุหลายคนในครัวเรือน ผูส้ งู อายุตามลาพัง
เพื่อประเมินความอยู่ดมี สี ุข ระดับการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแต่ละประเภทในกลุ่ม A,B,C
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพผูส้ ู งอายุแบบองค์รวม ทีใ่ ห้ครอบครัว ผูด้ ูแล สมาชิกใน
ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุอย่างถูกต้อง
2. ควรมีเจ้าหน้ าทีส่ าธารณสุขมาเยีย่ มเยียนให้คาแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ มี
อสม. มาตรวจวัดความดันโลหิตสูงทีบ่ า้ น โดยเฉพาะการจัดทาแผนรายกรณีร่วมกันระหว่าง
ทีมสุขภาพ รพ.สต.กับครอบครัวในการดูแลผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
3. ควรเพิม่ งบประมาณสนับสนุ นช่วยเหลือการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ครอบครัว
ผูส้ งู อาพึง่ พาผูอ้ ่นื ทีมคี วามยากลาบาก
4. ควรปรับเปลีย่ นทัศนคติของครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื และสังคมต่อการดูแล
ผูส้ งู อายุเป็ นเรื่องของสมาชิกทุกคนในครอบครัวมากกว่าการกาหนดให้ผหู้ ญิงเป็ นคนหลักที่
ต้องรับภาระการดูแลผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื
5. ควรน าองค์ ป ระกอบของแบบประเมิน ครอบครัว อยู่ ดีม ี สุ ข มาพัฒ นาเป็ น
“หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพ่งึ พาผู้อ่นื ” เตรียมความพร้อมของครอบครัวผู้สูงอายุ
พึง่ พาผูอ้ ่นื แต่ละกลุม่
6. ควรให้ขอ้ มูลสวัสดิการแห่งรัฐกับครอบครัวผูส้ งู อายุพง่ึ พาผูอ้ ่นื และส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการต่างๆ ทีจ่ ะทาให้ผสู้ ูงอายุได้รบั บริการทางสังคมที่
ตรงกับความต้องการของผูส้ งู อายุ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะมารดาวัยรุน่
จากการศึกษาพบว่าการกาเนิ ดของครอบครัวมารดาวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ตงั ้ ใจ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการศึกษา ทาให้มขี อ้ จากัดในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้ทต่ี ่ าไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว รวมทัง้ ขาดทักษะในการดาเนินชีวติ
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ครอบครัว ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างและปั ญหาสัมพันธภาพในครอบครัว จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อ
การพัฒนาครอบครัวลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. พัฒนาความรูแ้ ละทักษะการคุมกาเนิดในวัยรุ่นทีย่ งั อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อ
ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ตงั ้ ใจ นอกจากนี้ในกลุ่มมารดาวัยรุ่นทีไ่ ม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา
ควรได้รบั บริการวางแผนครอบครัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์
ซ้า
2. สนับสนุ นค่าใช่จ่ายทีจ่ าเป็ นตามลักษณะเฉพาะของครอบครัวมารดาวัยรุ่นให้
เพียงพอกับรายจ่ายทีแ่ ท้จริง
3. สนับสนุ นให้มคี วามรูแ้ ละช่องทางในการประกอบอาชีพเสริม
4. สนั บสนุ น ให้ม ีโ อกาสในการศึกษาต่ อ หลัง คลอด โดยไม่เสีย ค่ าใช้จ่ าย และ
สามารถเรียนได้ทบ่ี า้ น เช่น การศึกษาออนไลน์
5. สนับสนุ นความรูแ้ ละให้คาปรึกษาด้านการดาเนินชีวติ ครอบครัวพ่อแม่วยั รุ่น
เช่น ทักษะการใช้ชวี ติ ครอบครัว ทักษะในการเลีย้ งดูบตุ ร

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
จากผลการวิจยั ครอบครัวเลี้ยงเดี่ย ว ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒ นา
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ดังนี้
1. สาเหตุ ข องการกลายเป็ น ครอบครัวเลี้ย งเดี่ย ว มาจากความเปราะบางของ
ครอบครัว ได้แก่ปัญหาการหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพติด การพนัน
รัฐจึงควรมีมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในปั จจุบนั ไทย
2. ควรมีการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ เพื่อประโยชน์ ในการกาหนดนโยบาย วางแผนและดาเนินงานทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. จัดให้มกี ารสารวจปั ญหาความต้องกาสวัสดิการสาหรับครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
4. การปรับทัศนคติทเ่ี หมาะสม ไม่ตตี ราต่อการเป็ นพ่อและแม่เลีย้ งเดีย่ ว
5. ครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือ ดูแลและเสริม
พลังความเข้มแข็งให้ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
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6. ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุม่ ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วเพือ่ ช่วยเหลือกันเองให้มากขึน้
7. จัดให้มบี ริการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วทีป่ ระสบปั ญหา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาครอบครัวที่มีคนพิ การต้องดูแล
จากการศึกษาครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแล จะพบว่าสมาชิกในครอบครัวทีด่ แู ลคน
พิการ จะได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จึงขอเสนอแนะ เพือ่ การพัฒนาครอบครัวทีม่ คี นพิการต้องดูแลดังนี้
1. รัฐ บาลให้เ งิน สนั บ สนุ น ที่เ พีย งพอแก่ ค รอบครัว เมื่อ ต้ อ งดู แ ลคนพิก ารใน
ครอบครัว อาจจะให้เบีย้ คนพิการเพิม่ ขึน้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการใน
ครอบครัว
2. ให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลคนพิการ ทัง้ ในเรือ่ งสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงความรูใ้ น
การดูแลคนพิการ
3. เพิม่ กระบวนการให้การปรึกษา (Counselling) ในการดูแลคนพิการ ให้แก่ผดู้ แู ล
คนพิการ และคนพิการโดยอาจจะให้ชุมชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ
4. ชุมชน หรือหน่ วยงานของราชการ อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่ทาให้คนพิก าร
สมาชิกในครอบครัว และชุมชนได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ทาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็ น
ชุมชนแห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวผู้ทาหน้ าที่ดแู ลผู้ป่วยเรือ้ รัง
จากผลการวิ จ ัย ครอบครั ว ผู้ ป่ วยเรื้ อ รั ง กลุ่ ม ติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง คณะผู้ วิ จ ั ย มี
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครอบครัวผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุงระบบการให้บริการผูป้ ่ วย ผูใ้ ห้การดูแลและครอบครัวของ
ผูป้ ่ วยเรือ้ รังกลุม่ ติดบ้านติดเตียง ให้มคี วามเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและลักษณะของ
ปั ญหาของแต่ละครอบครัว ให้การดูแลโดยการเยีย่ มบ้านอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อประเมิน
ความต้องการของญาติผดู้ แู ลและครอบครัว และสภาพอาการของผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. ควรจัดให้มบี ริการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง กลุม่ ติดบ้าน ติด
เตียงให้มคี วามเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของความเจ็บป่ วยให้มากขึน้
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3. ระบบสนั บ สนุ น จากครอบครัว ชุ ม ชนและท้อ งถิ่น มีบ ทบาทส าคัญ ในการ
ช่วยเหลือ ดูแลและเสริมพลังความเข้มแข็งให้แก่ผทู้ าหน้ าทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยเรื้อรังกลุ่มติด
บ้าน ติดเตียงและครอบครัว ผูด้ ูแลควรได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมอย่างเพียงพอ ไม่รสู้ กึ
โดดเดีย่ วหรือถูกทอดทิง้ จะช่วยให้ผดู้ แู ลปรับตัวได้
4. ระบบสวัสดิการพืน้ ฐานทีร่ ฐั มีไว้ช่วยเหลือครอบครัวผูป้ ่ วยเรือ้ รังยังเป็ นแหล่งที่
ดี ได้แก่ เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ เบีย้ ความพิการ แต่ควรมีระบบสนับสนุ นจากรัฐในเรื่องการเงิน
เพิ่ม ขึ้น เพื่อสนั บสนุ น ชดเชยผู้ดูแ ลเมื่อไม่ส ามารถทางานได้ หรือเงิน สนั บสนุ น ด้า นวัส ดุ
สิน้ เปลืองต่างๆ ได้แก่ แพมเพิรส์

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัว
สังคมไทยเริม่ สู่สงั คมผูส้ งู อายุ แต่ระบบการดูแลเน้นรัฐสวัสดิการ อาจไม่สามารถให้
การดูแลอย่างครอบคลุมประชากรทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ ผี พู้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และ
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จากกรณี ตวั อย่างของ Koreikyo-Japanese Home Care เป็ นการ
จัดตัง้ หน่ วยการดูแลกิจวัตรประจาวันผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็ นการดูแลจากผู้ดูแลที่ไ ม่ใช่ ผู้
ประกอบวิชาชีพ (non-professional) เนื่องจากผูส้ งู อายุตอ้ งการอยูบ่ า้ นตนเองมากกว่าการไป
อยู่ในศูนย์ดูแล (Nursing Home) แต่ลูกหลานต้องไปทางานกลางวัน ดังนัน้ จึงเกิดศูนย์การ
ดูแ ลในชุ ม ชนโดยการจัด กลุ่ม บ้า นที่อ ยู่ใ กล้กัน ใช้ผู้ดูแ ลซึ่ง เป็ น สมาชิก ลูก หลานในบ้าน
ผูส้ งู อายุในกลุ่มนัน้ ๆดูแลร่วมกัน ช่วยดูแลกิจวัตรประจาวัน กินข้าว อาบน้ า พาไปตลาดด้วย
รถตูด้ ว้ ยกัน ไปหาหมอ ฯลฯ ผูด้ แู ลได้รบั ค่าจ้างจากบริษทั ประกันสุขภาพทีค่ รอบครัวทา และ
หากต้องดูแลด้านปั ญหาสุขภาพ เช่น ทาแผลหรืออื่นๆ จะเรียกพยาบาลประจาศูนย์ใหญ่ซ่งึ
ส่วนใหญ่มสี านักงานอยูโ่ รงเรียนมัธยมในพืน้ ที่
เป้ าหมายของระบบ
1) ระบบทีเ่ อือ้ ผูส้ งู วัยพึง่ พาได้รบั การดูแล
2) ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ไม่กลายเป็ นผูป้ ่ วยติดเตียง
3) ลูกหลานทีท่ างานไกลบ้าน มีทางเลือกในการกลับมาดูแลทัง้ ครอบครัว
แบบมีระบบสนับสนุ น
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Multiple function home care ลูกหลานมาช่วยดูแลผูส้ ูงอายุป่วย ผูต้ ้องการการพึง่ พา
สามารถทางานได้ มีรายได้ เสนอให้มกี ารออกกฎหมายสนับสนุ น ให้กองทุนสุขภาพสนับสนุ น
เงินเอกชน สามารถเสนอบริการในชุมชนเพือ่ จัดการ multiple function family care ได้

ข้อเสนอในการป้ องกันและช่วยเหลืออื่นๆ
1. จัดทากฎหมาย สาหรับการดูแลสุขภาพครอบครัว (The family careact) เพื่อ
เอื้อการดูแลสุขภาพครอบครัวทีบ่ า้ น เช่น จัดทาระบบดูแลครอบครัวทีห่ น่ วยงานต่างๆ มี
ส่วนร่วม (โดยกระทรวงสาธารณะสุข)
2. จัดหลักสูตรโรงเรียนครอบครัว เพือ่ การพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มคี วาม
อยู่ดีม ีสุ ข เป็ น ต้น ที่ค รบคลุ ม การส่ ง เสริม ศัก ยภาพในการดูแ ลสุ ข ภาวะของครอบครัว
สนั บ สนุ น ศัก ยภาพสมาชิก ในการดูแ ลกัน และกัน ป้ อ งกัน ภาวะเสี่ย งในระยะพัฒ นาการ
ครอบครัวต่างๆ และช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤตครอบครัว (โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ)
ระยะเริม่ เลี้ยงดูบุตร เป็ นระยะทีค่ รอบครัวมีระดับคะแนนต่ าสุด รองลงมาคือระยะสูงวัยมาก
(อายุมากว่า 80 ปี ข้นึ ไป) ทีค่ วรพิจารณาเป็ นกลุ่มเสีย่ ง ให้การดูแลสนับสนุ นเป็ นพิเศษจาก
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการศึกษาปั จจัยและเงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
3. ประเมิ นความอยู่ดีมีสุข เจ้าหน้ากระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคม กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรบริหารชุมชน เป็ นต้น นาแบบประเมินความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัว 36
ข้อ มาประเมินความอยูด่ มี สี ขุ 9 ด้านย่อย เพือ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
4. หากลุ่มเสี่ ยง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาครอบครัวที่มที ่มี ีโครงสร้างไม่
สมบูรณ์ เป็ นพิเศษ จัดระบบเฝ้ าระวังและช่วยเหลือ เช่น ครอบครัวเด็กอาศัยกับญาติ และ
ครอบครัวทีภ่ รรยา(ลาพัง)ทีอ่ าศัยร่วมกับญาติ เป็ นกลุม่ ทีพ่ บว่ามีระดับคะแนนครอบครัวอยู่ดี
มีสุข ต่ า กว่า กว่ า กลุ่ ม อื่น โดยเป็ น ระบบในชุ ม ชนที่ส ามารถสนั บ สนุ น เมื่อ ต้อ งการความ
ช่วยเหลือ
5. จัดระบบการเงิ นการออม ปั จจัยด้านเศรษฐกิจสังคม อิทธิพลต่อระดับความ
อยู่ดมี สี ุขของครอบครัว การสนับสนุ นด้านการช่วยตนเองทางการเงิน การออม และการให้
การสงเคราะห์ ยังเป็ นความจาเป็ น
6. จัดระบบในชุมชน โดยชุมชนเพื่อคนในชุมชน เช่น ศูนย์การดูแลในชุมชน จัด
กลุ่มการดูแลติดเตียง สร้างรายได้จากรัฐบาล ดูแลกันเอง the multiple function home care
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กลุ่มนี้เป็ นแรงงานไหลกลับมาทาหน้าทีด่ ูบา้ นตนและเพื่อนบ้าน ได้ค่าตอบแทน ดูและเป็ น
คุม้ /กลุม่ บ้าน ให้แก่บา้ นทีข่ าดคนดูแล (โดยกระทรวงสาธารณะสุข)
7. ออกกฎหมายนิ ติบญ
ั ญัติเกี่ยวกับสถานที่ พกั อาศัย เหมาะสมกับผูอ้ ยู่อาศัย
ทุกเพศ ทุกวัย จัดการคอนโดและนิติ จัดการชุมชนในการสร้างกายภาพป้ องกันความเสีย่ ง
สุ ข ภาพ เฝ้ า ระวัง ความเจ็บ ป่ วย ประสานกับ หน่ ว ย multiple function home care (โดย
กระทรวงมหาดไทย)
8. หลักสูตรสุขภาพ ร่วมกับโรงเรียนและบ้าน สร้างหลักสูตรสุขภาพจากสร้าง
เสริมถึงฟื้ นฟู ป้ องกันวงจรวิกฤตวัยรุน่ วัยเรียน (โดยกระทรวงศึกษาธิการ)
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ครัง้ ที่ 2
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ผูร้ ่วมประชุม 1,000 คน

ครัง้ ที่ 3

นาเสนอรายงาน การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หัวข้อครอบครัวสุข
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ครัง้ ที่ 4

นาเสนอรายงานการวิจยั สกว.-มหิดล พ.ศ. 2562 (สรุปโครงการ)
ผูร้ ่วมประชุม 100 คน
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