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คำานำา
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่สังคมคาดหวังให้เด็กที่เกิดมาได้รบ
ั
การดูแลให้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกด้าน ท�าให้สถาบันครอบครัวไม่
สามารถท�าบทบาทหน้าทีท
่ ถ
ี่ ก
ู ก�าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องให้สถาบัน
สังคมอื่นช่วยรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไม่เพียง
แต่เฉพาะบทบาทหน้าที่ แต่ยังรวมถึงรูปแบบครอบครัวที่เปลี่ยนไป
รูปแบบครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อการให้ค�านิยามของค�า
ว่า “ครอบครัว” ทุกครัง้ ที่ถามว่า ครอบครัวหมายถึงอะไร จะได้รบ
ั ค�า
ตอบทีเ่ หมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง ครอบครัวของบางคนอาจหมายถึงพ่อ
แม่ ลูก ในขณะที่บางคนมองว่า ครอบครัว คือ คนที่ผูกพันเป็นสายเลือด
เดี ยวกั น และอาจมีบางคนได้ รวมสัตว์เลี้ ยงที่รก
ั ผูกพันเป็นครอบครัว
ของตน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู ้ มุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละคน
ขณะเดี ยวกั น ก็ มีความจ� าเป็นที่ต้องมีนิยามที่แน่ ชัด เพื่อประโยชน์ ใน
การวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในการพัฒนาครอบครัว ซึง่ เป้าหมายส�าคัญ
ของการพัฒนาสถาบันครอบครัวคือ การมีครอบครัวที่ดีมีความสุข ที่
ผ่านมาองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ได้ พยายามคิ ดหาและสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวมาตลอด
โครงการ การสร้างเสริมครอบครัวอบอุน
่ และมีสุขเพื่อคนท�างาน
องค์กร โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็ง
เห็นความส�าคัญของการนิยามและพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัว จึงได้
ก�าหนดให้ส่วนหนึ่งของโครงการเป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นทั้งสองอย่างเป็นวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรือ
่ งการนิยามและ
การพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น และได้น�าเสนอในรายงานฉบับนี้
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ทางโครงการฯ ขอขอบคุณส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่เห็นความส�าคั ญและให้การสนั บสนุ นโครงการฯ ได้ สร้างสรรค์ งาน
วิชาการทีส
่ ามารถน�าไปต่อยอดการศึกษาด้านครอบครัวให้สมบูรณ์ และ
ลุ่มลึกต่อไป

โครงการ การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�างานองค์กร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เมษายน 2564
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บทสรุป
สำาหรับ
ผู้บริหาร
สถาบันครอบครัว มีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ เนือ
่ งจากครอบครัว
เป็นสถาบันแรกที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล เลี้ยงดู กล่อมเกลา สมาชิก
ครอบครัวทีจ
่ ะเติบโตเป็นประชากรของสังคม เพือ
่ เป็นก�าลังส�าคัญในการ
พัฒนาครอบครัวของตนเองให้อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ และพัฒนาสังคมในวงกว้างออก
ไป ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว จึงมีความส�าคัญล�าดับแรกๆ
เพือ
่ น�าไปใช้ในการก�าหนดสวัสดิการ มาตรการ และนโยบายของประเทศ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ครอบครัว ได้แก่ นิยาม “ครอบครัว” และ “ประเภทครอบครัว” และดัชนี
ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพือ
่ สรุป
และให้ขอ
้ เสนอแนะเชิงนโยบาย และประเด็นงานวิจัยในอนาคต เอกสาร
ที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูลวิชาการของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ได้มก
ี ารใช้ขอ
้ มูลจากการส�ารวจครอบครัวมีสข
ุ ของคนท�างาน
ปี 2563 ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล เพื่ อ สะท้ อ นการทบทวนวรรณกรรมด้ า นนิ ย ามและประเภท
ครอบครัว
บทที่ 2 นิยำมครอบครัว และประเภทครอบครัว
“นิยามครอบครัว (Family)” มักศึกษาไปพร้อม ๆกับ “ประเภท
ครอบครัว” “ครัวเรือน (Household)” และ “ครอบครัวเชิงครัวเรือน
(Family household)” และผลการศึกษามีความสอดคล้องกันระหว่าง
ประเทศไทยและต่างประเทศ กล่าวคือ นิยามที่ก�าหนดโดย นักวิชาการ
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านครอบครัว ที่เรียกว่า
นิยามแบบภววิสัย (Objective definition) จะเน้นไปที่ครอบครัวที่เป็น
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บรรทัดฐานของสังคมแต่เดิมมา คือ พ่อ แม่ ลูก การมีความผูกพันกัน
ทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย เช่น บุตรบุญธรรม
ส่วนนิ ยามครัวเรือนนั้ น มีความแตกต่างจากนิ ยามครอบครัว
แต่ ที่ ต้ อ งศึ ก ษานิ ย ามทั้ ง สองค� า ไปด้ ว ยกั น เนื่ อ งจากในการศึ ก ษา
ประเภทครอบครัว หลาย ๆ ครัง้ ต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจ
หรือส�ามะโน ซึ่งหน่วยที่ใช้ศึกษาคือ ครัวเรือน/ที่อยู่อาศัย/บ้าน และใช้
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนกับหัวหน้าครัวเรือนว่า
เป็นภรรยา ลูก พ่อ แม่ หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติ หรือไม่ใช่ญาติ
มาสร้างรูปแบบของครอบครัว ซึ่งเป็นการศึกษาประเภทครอบครัวได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต จึงเรียกครอบครัวที่ใช้วิธีวิทยานี้ว่า ครอบครัวเชิงครัวเรือน
(Family household) ซึ่งอาจจะเป็นวิธก
ี ารที่ให้ความส�าคัญกับสมาชิก
ของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนหรือบ้านเดียวกันมากเกินไป
การจั ด ประเภทครอบครัว แบบภววิ สั ย ทั้ ง ของไทยและต่ า ง
ประเทศมีความคล้ายคลึงกัน คือมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายส�าหรับหน่วยงานของตน
หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของประเภทของครอบครัว เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร และอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวต
ั น์ อย่างไรก็ตาม ประเภทครอบครัวยังมุง่ เน้นไปที่ “ลูก”
ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต แนวคิดน่า
จะเริม
่ ต้นจากการเริม
่ ตั้งครอบครัวด้วยการแต่งงาน อยู่กันเป็นคู่ มีลูก
ผูกพันกันด้วยระบบเครือญาติหรือสายโลหิต เกิดครอบครัวเดี่ยว และ
ครอบครัวขยาย ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ท�าให้เกิด
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ครอบครัวรูปแบบใหม่ๆ ทีเ่ รียกว่า ครอบครัวทางทางเลือก (Alternative
family forms) เช่น การอยู่รว่ มกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabitation)
การอยู่รว่ มกันของคู่เพศเดียวกัน การมีคู่เป็นคนข้ามเพศ การแต่งงาน
ใหม่ เกิ ดครอบครัวผสมขึ้นที่มีลูกทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งมา
อยู่รว่ มกัน การแต่งงานกับคนต่างชาติ การมีคู่แบบแยกกันอยู่ (Living
Apart Together -LAT) เมื่อประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ก็จะมีครอบครัว
แบบหลายรุน
่ ด้วย หรือเมือ
่ มีลก
ู น้อยลงหรือมีลก
ู ยากขึน
้ ก็จะมีครอบครัว
ที่มีลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ หรือการอยู่คนเดียว
ส่วนนิยามครอบครัว ทีใ่ ห้คนในครอบครัวนั้น ๆ ก�าหนดเอง (แบบ
อัตวิสัย -Subjective definition) จะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น แต่
มักจะมีความซับซ้อน เช่น การนับคนที่ไม่ใช่เครือญาติเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวด้วย เช่น เพือ
่ น หรือ สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ประเด็นทีน
่ ่าสนใจคือ ข้อ
ค้นพบจากข้อมูลการส�ารวจครอบครัวมีสุขของคนท�างานปี 2563 หรือ
ในสายตาของคนท�างาน พบว่าคนท�างานให้ความส�าคัญกับการอยู่รว่ ม
กัน (อยู่บ้านเดียวกัน) เป็นล�าดับที่หนึ่งของนิยามครอบครัว โดยเฉพาะ
เพศชาย และคนท�างานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�ากว่า ใน
ขณะทีก
่ ารก�าหนดนิยามแบบภววิสย
ั จะไม่รวมประเด็นการอยูร่ ว่ มกันใน
นิยามครอบครัว อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงมีสมาชิกในครอบครัวจ�านวน
หนึ่งไม่ได้อยูใ่ นครัวเรือนหรือทีอ
่ ยูอ
่ าศัยเดียวกัน และมีการนับสมาชิกใน
ครอบครัวที่ไม่ได้มีความผูกพันทางสายโลหิตด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
ที่ได้จากข้อมูลการส�ารวจครอบครัวมีสุขของคนท�างานปี 2563 ได้รวม
สมาชิกในครอบครัวทัง้ ทีเ่ ป็นคนทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์เป็นเครือญาติ และไม่ใช่
เครือญาติ เช่น เพือ
่ น หรือคนทีน
่ บ
ั ถือ หรือทีเ่ รียกว่า “ครอบครัวแบบสมัคร
ใจ (Voluntary kinship)” หรือ “ครอบครัวที่เลือกเอง (Family created
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by our own choices)” ในกรณีนี้สามารถใช้วิธว
ี ิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคม เชือ
่ มประเด็นการมีเครือข่ายทางสังคมทีแ
่ ตกต่างกันกับความอยูด
่ ี
มีสุขของปัจเจกบุคคล
บทที่ 3 และ 4 ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขในต่ำงประเทศ
และประเทศไทย
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว (Family well-being) เป็นเป้า
หมายหลั ก เป้ า หมายหนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ จึ ง ต้ อ งมี เ ครื่อ งมื อ
ติดตาม ประเมินผลความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวในต่างประเทศ และ
ประเทศไทย มีวิธีการพัฒนาตัวชี้วัด และมิติหรือองค์ประกอบตัวชี้วัด
ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนีย
้ งั มีการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของ
ประชากรกลุม
่ เฉพาะ เช่น กลุม
่ เด็ก กลุม
่ ชนเผ่าในต่างประเทศ และกลุม
่ คน
ท�างานองค์กรของประเทศไทย ซึง่ จะมีตัวชีว
้ ด
ั เฉพาะของกลุ่มย่อยนั้น ๆ
วิ ธีก ารพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด มั ก เริม
่ ต้ น จากการพั ฒ นากรอบแนวคิ ด
โดยการทบทวนวรรณกรรม และมีการใช้วิธว
ี ิทยาอื่นร่วมด้วย เช่น การ
สนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสีย นอกจากนี้
มีการค�านวณหาตัวชีว
้ ด
ั เชิงปริมาณโดยใช้ขอ
้ มูลทุติยภูมจ
ิ ากการส�ารวจ
หรือส�ามะโนซึ่งไม่ได้พัฒนาเพื่อตัวชี้วัดครอบครัวโดยตรง หรือการเก็บ
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เพื่ อ ใช้ ในการศึ ก ษาครอบครัว อยู่ ดี มี สุ ข โดยตรงทั้ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวคิดที่ได้พัฒนาไว้แล้ว
ดัชนีครอบครัวอยู่ดีมีสุขมีความคล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วยหลายมิตห
ิ รือองค์ประกอบ ภายใต้มต
ิ ป
ิ ระกอบ
ด้วยตัวชีว
้ ด
ั การพิจารณาตัวชีว
้ ด
ั ค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากตัวชี้
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วัดตัวเดียวกันอาจอยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ต่างกัน แล้วแต่การตีความ
ของหน่วยงานทีด
่ �าเนินการพัฒนา ในระดับมหภาค มิติหรือองค์ประกอบ
มีค วามแตกต่ างกั นบ้างระหว่างหน่ วยงาน แต่ โดยทั่วไปมิติประกอบ
ด้วย โครงสร้างครอบครัว (Family structure) บทบาทหน้าที่ครอบครัว
(Family function) สัมพันธภาพในครอบครัว (Family relationships)
การพึง่ ตนเองของครอบครัวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ (Economic situation) ความมัน
่ คงของครอบครัว ความปลอดภัย ความสงบสุข (Safety
family) สุขภาพของครอบครัว (Family health) การยึดมั่นในศาสนา
ความเชื่อ (Religion/ spirituality) บ้านและสภาพแวดล้อม (Housing
and environment) ความสัมพันธ์กบ
ั สังคม (Community relationship)
และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อท้ำทำย
นิยามครอบครัวที่ภาครัฐก�าหนดเอง ควรให้มีความยืดหยุ่น ไม่
แข็งตัวจนเกินไป จนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากนิยามได้ ดัชนีความอยูด
่ ี
มีสข
ุ ของครอบครัวควรจะมี มิติ ตัวชีว
้ ด
ั ทีท
่ น
ั สมัย มีความหลากหลายและ
ตรงกับคุณลักษณะของประชากรที่ได้รบ
ั ประโยชน์จากสวัสดิการ หรือ
นโยบายสาธารณะ จากการทีป
่ ระเภทครอบครัวมีความเปลีย
่ นแปลง และ
มีความหลากหลายมากขึน
้ ประเด็นท้าทายคือ รัฐควรจะมีการสนองตอบ
ต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายนั้นอย่างไร นอกจากนี้ ควร
ให้มีการศึกษาครอบครัวในเชิงอัตวิสัย และการศึกษาแบบภววิสัยควบคู่
กับอัตวิสย
ั ในงานวิจย
ั ชิน
้ การศึกษากฎหมายและนโยบาย
้ เดียวกันมากขึน
ที่เกี่ยวกับครอบครัวเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลวัตของ
ครอบครัวที่ต้องติดตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์

9

สารบัญ

บทที่

1

ค�ำน�ำ

3

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

5

สำรบัญ

10

สำรบัญรูป

12

สำรบัญตำรำง

13

บทน�ำ

14

กาญจนา ตั้งชลทิพย์

P.14
บทที่

2

P.20

นิยำมครอบครัว และประเภทครอบครัว

20

รศรินทร์ เกรย์ และวรรณี หุตะแพทย์

2.1 วัตถุประสงค์

22

2.2 วิธก
ี ารศึกษา

22

2.3 ครอบครัว: นิยามจากพจนานุกรมอังกฤษและไทย

23

2.4 ครอบครัว และประเภทครอบครัว: นิยามแบบภววิสัยและอัตวิสัย

25

2.5 นิยามแบบภววิสัย

28

2.5.1 ประเทศตะวันตก

28

2.5.2 ประเทศไทย

31

2.5.3 ครัวเรือน ครอบครัวเชิงครัวเรือน

35

2.6 นิยามแบบอัตวิสัย

38

2.6.1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในต่างประเทศ

39

2.6.2 ครอบครัวในสายตาคนไทยที่ท�างานในองค์กร

42

2.7 สรุปและอภิปรายผล

55

บทที่

3

P.60

ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขในต่ำงประเทศ
3.1 วัตถุประสงค์

61

3.2 วิธก
ี ารศึกษา

61

3.3 ผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

63

3.3.1 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดและดัชนี
3.4 การสังเคราะห์วรรณกรรม

บทที่

4

P.74

60

วากาโกะ ทาเคดะ

64
70

3.4.1 ค�าจ�ากัดความครอบครัวอยู่ดีมีสุข

70

3.4.2 วิธก
ี ารพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะครอบครัว

70

3.4.3 มิติ หรือองค์ประกอบของสุขภาวะครอบครัว

71

3.4.4 ความหลากหลายทางประชากร

72

ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขในประเทศไทย

74

กาญจนา ตั้งชลทิพย์

4.1 วัตถุประสงค์

76

4.2 วิธก
ี ารศึกษา

76

4.3 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวในประเทศไทย

78

4.3.1 เริม
่ ต้นจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตประชากรในภาพรวม

78

4.3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวโดยเฉพาะ

80

4.3.3 การก�าหนดชื่อตัวชี้วัดครอบครัว

81

4.3.4 หน่วยงานที่ด�าเนินการพัฒนาตัวชี้วัด

82

4.3.5 วิธก
ี ารที่ใช้ในการสร้างตัวชี้วัด

83

4.3.6 ลักษณะตัวชี้วัด/ องค์ประกอบตัวชี้วัดครอบครัว

86

4.4 องค์ประกอบส�าคัญของตัวชี้วัด

86

4.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละช่วง

102

4.5.1 แนวคิดจากต่างประเทศ

102

4.5.2 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระดับประเทศ

103

4.6 บทสรุป

106

บทที่

5

P.110

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

110

รศรินทร์ เกรย์

5.1 นิยาม “ครอบครัว” และ “ประเภทครอบครัว”

111

5.2 ดัชนี และตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข

114

5.2.1 วิธก
ี ารพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ

114

5.2.2 องค์ประกอบของดัชนีครอบครัวอยู่ดีมีสุข
ทั้งไทยและต่างประเทศ

114

5.3 สรุปและข้อเสนอแนะ

116

ดัชนี
P.119

สารบัญ
รูป
แผนภำพที่ 1
การระบุค�าสืบค้น การคัดกรอง และการเลือกใช้ตัวชี้วัด/ดัชนี

62

สารบัญ
ตาราง
ตำรำง
ตำรำงที่ 2.1
จ�านวนคนท�างาน องค์กรตัวอย่าง
จ�าแนกตามประเภทองค์กร

43

ตำรำงที่ 2.2
คุณลักษณะทางประชากร และสังคม
ของประชากรตัวอย่าง

44

ตำรำงที่ 2.3
นิยามครอบครัวเรียงจากมากไปหาน้อย

45

ตำรำงที่ 2.4
นิยามครอบครัวจ�าแนกตามกลุ่มอายุ

47

ตำรำงที่ 2.5
นิยามครอบครัวจ�าแนกตามเพศ

48

ตำรำงที่ 2.6
นิยามครอบครัวจ�าแนกตามสถานภาพสมรส

49

ตำรำงที่ 2.7
นิยามครอบครัวจ�าแนกตามการศึกษา

51

ตำรำงที่ 2.8
รูปแบบครอบครัวจ�าแนกตามการอยู่ประจ�า
ในครัวเรือน และสมาชิกในครอบครัวที่ไปอยู่ที่อื่น

54

ตำรำงที่ 3.1
ตัวชี้วัดและดัชนีครอบครัวอยู่ดีมีสุขที่ได้จากการ
สืบค้น คัดกรองและทบทวนวรรณกรรม

63

ตำรำงที่ 3.2
ลักษณะส�าคัญของตัวชี้วัดและดัชนี 10 ตัว

65

ตำรำง 4.1
สรุปองค์ประกอบ (Domains) ตัวชี้วัดครอบครัว
ในประเทศไทย และตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น
(ครอบครัวมีสุข)

93

01
บทนำา
ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์

14

“ครอบครัว” มีความหมายที่หลากหลาย แต่ละบุคคลจะให้ความหมายที่
เหมือนกันบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง บางคนอาจให้ความหมายทีน
่ �ามาจากการนิยาม
ทีเ่ ป็นทางการทีห
่ น่วยงานต่าง ๆ ก�าหนดไว้ บางคนอาจให้ความหมายตามความคิด
ของตนเองทีม
่ าจากประสบการณ์โดยตรง การนิยามทีเ่ ป็นทางการส่วนใหญ่เป็นการ
ก�าหนดขึน
้ เพือ
่ ใช้ในการด�าเนินงานภายใต้พน
ั ธกิจทีห
่ น่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ ขณะ
ที่การนิยามจากความคิดของแต่ละคนจะมีเรือ
่ งของบริบทและสภาพแวดล้อมของ
บุคคลเข้ามาเกีย
่ วพัน หล่อหลอมเป็นระบบคิด และให้ความหมายออกมา ความหมาย
ของ “ครอบครัว” จึงมีหลากหลาย
ทีผ
่ า่ นมา มีความพยายามทีจ
่ ะก�าหนดความหมายของ “ครอบครัว” ทีม
่ ค
ี วาม
หมายเป็นสากล และครอบคลุมความหมายทีส
่ า� คัญ แต่กด
็ เู หมือนไม่สามารถให้ความ
หมายทีส
่ มบูรณ์ ครอบคลุม และถูกใจทุกคนได้ ความไม่ชด
ั เจน ของค�าว่า “ครอบครัว”
ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่เกิดขึ้นตลอดมา ทั้งรูปแบบและ
ลั กษณะครอบครัวที่เปลี่ ยนไปตามกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี (ชาย โพธิสิตา, 2552) โดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
ทีไ่ ด้สง่ ผลต่อวิถีชว
ี ต
ิ และความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เปลี่ยนไป รวมถึงรูปแบบ
และความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ต่างไปจากเดิม การรับรู แ
้ ละประสบการณ์ด้าน
ครอบครัวทีต
่ า
่ งกันท�าให้ความหมายของค�าว่า “ครอบครัว” ในเชิงอัตวิสย
ั (Subjectivity) ทีค
่ วามหมายของครอบครัวของคน ๆ หนึ่งอาจไม่เหมือนกับของอีกหลาย ๆ
คน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการนิยามครอบครัวเชิงภววิสย
ั (Objective definition)
ด้วยเช่นกัน การให้ความหมายของครอบครัวทีส
่ มบูรณ์ครอบคลุมจึงอาจไม่จ�าเป็น
แต่ให้เป็นความยืดหยุ่น ปรับไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการน�าไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย การให้
ความช่วยเหลือ และการให้บริการสาธารณะทีเ่ หมาะสม และทีส
่ า
� คัญต้องมีการปรับ
ให้สอดคล้องกับรูปแบบและลักษณะครอบครัวทีเ่ ป็นจริง ปรับให้ทน
ั การเปลีย
่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน
้ และไม่ทงิ้ ให้ใครอยูข
่ า
้ งหลัง ซึง่ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
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ความหมาย “ครอบครัว” ในเชิงอัตวิสย
ั (Subjective definition) ทีเ่ ป็นการให้
ความหมาย “ครอบครัว” ตามประสบการณ์ชว
ี ต
ิ ของแต่ละคน การเกิดปรากฏการณ์
ครอบครัวทีส
่ มาชิกครอบครัวต้องแยกกันทัง้ แยกกันอยูอ
่ ย่างถาวรหรือแยกกันอย่าง
ชัว
ิ ครอบครัว แต่ใน
่ คราว ทัง้ ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ การท�างาน หรือปัญหาชีวต
สถานการณ์จริง ความรูส
้ ก
ึ ใกล้ชด
ิ ผูกพัน ความรูส
้ ก
ึ ถึงความเป็นครอบครัวสามารถ
เกิดขึ้นได้แม้ไม่ได้อยู่รว่ มกันหรืออยู่บ้านเดียวกัน ประกอบกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสือ
่ สารท�าให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวแบบ “แม้ตัวไกล แต่
ใจยังใกล้กัน” หรือการเกิดลักษณะครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากวิถีดั้งเดิมของค�าว่า
“ครอบครัว” ทีม
่ องว่า คนทีม
่ าอยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวต้องมีความผูกพันกันตามสาย
เลือด เป็นเครือญาติ หรือตามกฎหมายเท่านั้น เกิดเป็น “ครอบครัว” ทีผ
่ ก
ู พันกันและ
อยูร่ ว่ มกันโดยไม่มเี รือ
่ งเพศภาวะมาก�าหนดความสัมพันธ์ (คูส
่ มรสเพศเดียวกัน การมี
พ่อ/แม่ทเี่ ป็นเพศเดียวกัน) หรือ มีสมาชิกครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์ (พ่อ/แม่เลีย
้ งเดีย
่ ว)
หรือ มีสมาชิกครอบครัวที่เป็นคนอื่นไม่ใช่เครือญาติหรือเป็นสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่
ครอบครัวทีม
่ เี พียงคนเดียว เป็นครอบครัวรูปแบบใหม่ทม
ี่ ก
ี ารออกแบบขึน
้ ใหม่โดย
ข้ามพ้นจากความเป็น “ครอบครัว” อย่างทีค
่ วรจะเป็น เป็นการเปลีย
่ นแปลงทีท
่ า้ ทาย
การศึกษาด้านครอบครัวในปัจจุบน
ั เป็นอันมาก
นอกจากนี้ ทีผ
่ า
่ นมา ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ของครอบครัว1 (Family well-being)
ยังเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จึงมีการสร้างเครือ
่ งมือ
เพือ
่ ประเมินความอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของครอบครัว เพือ
่ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ครอบครัวให้มค
ี ณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี เพราะคุณภาพชีวต
ิ ของครอบครัวเป็นตัวสะท้อนหนึง่
ถึงคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวมด้วย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้รบ
ั
การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในระดับสากลและระดับ
ประเทศทีม
่ พ
ี น
ั ธกิจด้านครอบครัว มีการพัฒนาและปรับตัวชีว
้ ด
ั ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย
่ นแปลงของครอบครัวทีเ่ กิดขึน
้ อย่างสม�าเสมอ การสร้างและพัฒนาการตัวชีว
้ ด
ั
จึงเป็นประเด็นทีน
่ ่าสนใจ และควรให้ความสนใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทม
ี่ ก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงด้าน “ครอบครัว” สูง

ในการศึกษานี้ใช้ค�าว่า “อยู่ดีมีสุข” เป็ นค�าแปลของค�าว่า “Well-being” เนื่องจากเป็ นค�าที่ใช้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 ซึ่ งให้ ค วามส� า คั ญ กั บ “คน” และมี ก ารนิ ย ามที่ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี
(ดูบทที่ 1 ใน ประชากรและสังคม 2561: ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย ความฝั นหรือความจริง (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2561)
1
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การศึกษา “ครอบครัว” ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ เริม
่
จากจุดประสงค์ของการศึกษาทีม
่ เี ป้าหมายเพือ
่ การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวทีผ
่ า
่ น
มาอย่างเป็นระบบ โดยมีคา
� ถามการศึกษาทีเ่ น้นนิยามหรือความหมายของครอบครัว
(Definition) และการสร้างตัวชีว
้ ด
ั (Indicators) ทีใ่ ช้เป็นเครือ
่ งมือในการวัดความ
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของครอบครัว (Family well-being) ทัง้ ของไทยและต่างประเทศว่า มีความ
แตกต่างหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ความหมายทีห
่ ลากหลายของ “ครอบครัว” ท�าให้มี
ความซับซ้อนในวิธก
ี ารศึกษา ไม่วา่ จะเป็นความหมายของ “ครอบครัว” ทีม
่ ค
ี วามทับ
ซ้อนของค�าว่า “ครอบครัว” และ “ครัวเรือน” หรือ การทีค
่ รอบครัวถูกน�าไปผูกติด /
ศึกษาร่วมกับปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การย้ายถิ่นกับครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวเชิงเศรษฐกิจ (ความยากจน) ครอบครัวในเชิง
กฎหมาย ซึง่ ท�าให้ตอ
้ งให้มก
ี ารนิยามครอบครัวทีช
่ ด
ั เจนและเจาะจงเพือ
่ ให้มข
ี อบเขต
การศึกษาที่แน่นอน หรือ บางครัง้ ต้องเป็นการให้นิยามที่สอดคล้องกับบริบทของ
ประเด็นทีศ
่ ก
ึ ษา การนิยามครอบครัวทีไ่ ม่ชด
ั เจนและแตกต่างกันนี้ ท�าให้ยากในการ
ก�าหนดขอบเขตการศึกษา และอาจท�าให้ผลการศึกษากว้างเกินไป หรือไม่มน
ี ัยยะที่
เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานด้านครอบครัว การศึกษาครัง้ นี้จึงก�าหนดขอบเขต
การทบทวนที่เป็นการประยุกต์วิธีการทบทวนที่เน้นการได้มาของข้อมูลที่เจาะจง
ให้มค
ี วามหมายและมีนัยยะทีส
่ ามารถน�าไปใช้ในการศึกษาประเด็นด้านครอบครัว
ต่อไปมากกว่าเน้นความซับซ้อนของวิธีการศึกษา โดยก�าหนดให้มีการค้นหาและ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ (Systematic study) แต่เน้นประเด็นและขอบเขตการค้นหา
ที่ไม่กว้างเกินไป และเจาะจง จ�านวนวรรณกรรมที่ค้นหาจึงอาจจ�ากัด จากนั้นจึง
สังเคราะห์ขอ
้ มูลทีค
่ น
้ หามาเพือ
่ ให้ได้ขอ
้ สรุปทีม
่ น
ี ัยยะทีน
่ า
� ไปใช้ได้ โดยการคึกษาใน
แต่ละส่วนของรายงานนี้ (นิยาม ความหมาย ตัวชีว
้ ด
ั ) มีวธ
ิ ก
ี ารทบทวนทีม
่ เี ป้าหมาย
เหมือนกัน แต่วิธก
ี ารอาจแตกต่างกันบ้างตามประเด็นและขอบเขตการศึกษาของ
แต่ละส่วน รวมถึงข้อจ�ากัดของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ ป็นเอกสารของประเทศไทย
ในส่วนแรกของรายงานเป็นการน�าเสนอถึงนิยาม / ความหมายของค�าว่า
ครอบครัว ของประเทศตะวันตกและของประเทศไทย ทีเ่ ป็นมุมมองของการให้ความ
หมายทัง้ เชิงภววิสย
ั (Objective) ของหน่วยทีท
่ า
� งานด้านครอบครัว และเชิงอัตวิสย
ั
(Subjective) ซึ่งได้ส่งผลต่อการให้ความหมายสมาชิกครอบครัวที่เฉพาะเจาะจง
หรือการให้ความหมายสมาชิกครอบครัวตามความคิดของปัจเจกบุคคล / แต่ละคน
นอกจากนี้ การไม่สามารถแยกความหมายของ “ครอบครัว” ออกจาก “ครัวเรือน” ได้
อย่างชัดเจน จนเกิดค�าเรียกที่น่าสนใจ และให้ความหมายของครอบครัวที่สะท้อน
ภาพความเป็นครอบครัวที่มีความซับซ้อนได้อย่างดีว่า “ครอบครัวเชิงครัวเรือน”
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(Family household) การศึกษาในส่วนนีย
้ งั น�าเสนอถึงพัฒนาการรูปแบบครอบครัว
ทีเ่ ปลี่ยนไปมีการเกิดขึน
้ ของครอบครัวทางเลือก (Alternative family forms) การ
ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพือ
่ เชือ
่ มโยงให้เห็นเครือข่ายสมาชิกครอบครัว
ในการศึกษาครอบครัวแบบอัตวิสย
ั และสุดท้าย ได้น�าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
การส�ารวจครอบครัวมีสุขของคนท�างานในองค์กร ที่ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาประกอบเพือ
่ สะท้อนภาพการให้ความ
หมายครอบครัวในมุมมองของคนท�างาน ซึง่ สามารถดูรายละเอียดได้ในบทที่ 2 ของ
รายงานนี้
ในด้ า นตั ว ชี้ วั ด ด้ า นครอบครัว ที่ มี ก ารสร้า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครือ
่ งมื อ ในการ
ประเมิน หรือใช้วด
ั ความอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของครอบครัว มีการทบทวนการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ของ
ต่างประเทศ และของประเทศไทย โดยการทบทวนตัวชีว
้ ด
ั ต่างประเทศจะครอบคลุม
ตัวชีว
้ ด
ั ทัง้ หมด 10 ตัวชีว
้ ด
ั และดัชนี โดยมีการก�าหนดวิธก
ี ารทบทวนทีเ่ ป็นระบบ แต่มี
ขอบเขตในการค้นหาทีเ่ จาะจง มีการสังเคราะห์ตว
ั ชีว
้ ด
ั ทีพ
่ บในเชิงวิธก
ี ารพัฒนา และ
องค์ประกอบ / มิติหลัก และตัวชีว
้ ด
ั ทีก
่ �าหนดขึน
้ ในลักษณะเปรียบเทียบ โดยพบว่า
มีการสร้างตัวชีว
้ ด
ั ในกลุ่มประชากรย่อยของสังคม เช่น ชนเผ่าเมารี ของนิวซีแลนด์
หรือกลุม
่ เด็ก ทีเ่ น้นให้เห็นถึงการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ในบริบทของกลุม
่ ประชากรย่อยทีต
่ า
่ ง
กัน การพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ต่างประเทศจะอยูใ่ นบทที่ 3 ของรายงานฉบับนี้ ส�าหรับการ
ทบทวนตัวชีว
้ ด
ั ของประเทศไทยนัน
ิ ก
ี ารทบทวนทีเ่ น้นเจาะจงข้อมูล
้ มีการประยุกต์วธ
ในการค้นหา คือ เน้นตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวของไทย และการเข้าถึงข้อมูลเพือ
่ ให้ได้ขอ
้ มูล
ทีล
่ งลึก เพือ
่ ให้เห็นพัฒนาการของการสร้างตัวชีว
้ ด
ั ในบริบทของไทยทีช
่ ด
ั เจน จึงเน้น
การทบทวนการพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูล
ทีเ่ ป็นภาษาไทย ทีเ่ ป็นการเข้าถึงข้อมูลจาก Website รวมถึงจากรายงาน เอกสาร
ที่สามารถเข้าถึงจากห้องสมุด ผลจากการสังเคราะห์พบว่า ในประเทศไทยมีการ
พัฒนาตัวชีว
้ ด
ั (Indicators) ด้านครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต่าง ๆ
โดยมีกระแสผลักดันทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ มีกระบวนการพัฒนาและ
ในการก�าหนดองค์ประกอบและตัวชีว
้ ด
ั ซึง่ มีลก
ั ษณะส�าคัญทีน
่ ่าสนใจหลายประการ
โดยมีตัวอย่างการพัฒนาตัวชี้วัดในกลุ่มประชากรเฉพาะ คือ คนท�างานในองค์กร
รายละเอียดจะอยูใ่ นบทที่ 4 ของรายงานนี้ และสุดท้ายคือ บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
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02
นิยาม
ครอบครัว
และ ประเภท
ครอบครัว
รศรินทร์ เกรย์
และวรรณี หุตะแพทย์
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“ครอบครัว (Family)” ถ้าคุณถูกตั้งค�าถามว่า “ครอบครัวคืออะไร?” หรือ
“ครอบครัวหมายความว่าอย่างไร?” “ใครเป็นสมาชิกในครอบครัวบ้าง?” “คนที่อยู่
ในบ้านหรือครัวเรือน (Household) เดียวกันทุกคนถือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือ
ไม่?” หลาย ๆ คนรวมถึงนักวิชาการด้านครอบครัว หรือประชาชนทั่วไปคงหยุดคิด
และคงให้ค�าตอบที่อาจจะคล้าย ๆ กันหรือแตกต่างกันไป นิยามของนักวิชาการมา
จากเอกสารทางวิชาการ ซึง่ ผูก
้ า
� หนดนิยาม (นักวิชาการ) ไม่ได้อยูใ่ นครอบครัวนั้น ๆ
โดยตรง นิยามที่ได้อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แท้จริง ขณะที่ค�านิยามที่
ก�าหนดโดยประชาชนทั่วไปนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งท�าให้
มีความซับซ้อนในการศึกษาประเด็นครอบครัวมากขึ้น
การศึกษาของนักวิชาการด้านนิยามครอบครัว ค�าว่า “ครอบครัว” มักจะ
มาพร้อมกับประเภทของครอบครัว และนิยามค�าว่า “ครัวเรือน” การศึกษามีท้งั เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ถ้าเป็นเชิงปริมาณจะเกี่ยวกับหน่วยทีน
่ �าไปใช้ศก
ึ ษา (Unit
of analysis) ถ้าเป็นจากการส�ารวจหรือส�ามะโน หน่วยทีศ
่ ก
ึ ษามักเป็นครัวเรือนหรือ
บ้าน เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มค
ี วามสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนด้วย
การแต่งงานหรือทางสายโลหิต หรือเป็นเครือญาติกัน ซึง่ เป็นค�านิยามครอบครัวที่
เป็นบรรทัดฐานมาแต่เดิม แต่อาจมีคนทีไ่ ม่ใช่ญาติอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนด้วย จึงเกิด
ค�าเรียกคือ “ครอบครัวเชิงครัวเรือน (Family household)” นักวิชาการจ�านวนมาก
จึงมักใช้ค�าว่า ครอบครัว และครัวเรือนเสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน ซึ่งในบทนี้
จะน�าเสนอ อภิปราย และเสนอแนะประเด็นนิยาม ประเภทของครอบครัวดังกล่าว
ข้างต้น
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2.1 วัตถุประสงค์
ทบทวนการให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า ครอบครัว ครัวเรือน ครอบครัวเชิงครัว
เรือน และประเภทของครอบครัว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

2.2 วิธีการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมจากทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยใช้ Search
engine “Google” ค�าส�าคั ญว่า “Family Definition” พบว่า ส่วนใหญ่มาจาก
พจนานุกรม ซึ่งมีข้อความสั้น ไม่ขยายความ จึงเปลี่ยนไปใช้ค�าว่า “Family” และ
สืบค้นจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเฉพาะบทความทีเกี่ยวข้องกับ
ค�าจ�ากัดความและประเภทของครอบครัวเท่านั้น
ส�าหรับประเทศไทยใช้ค�าส�าคัญ “นิยามครอบครัว” พบการศึกษา นิยาม
และประเภทครอบครัวที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นในปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่พบ โดย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน
่ ภ
ี ารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนา และ
่ คงของมนุษย์ ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐทีม
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว นอกจากการทบทวนวรรณกรรม ได้ใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณ จากการส�ารวจครอบครัวมีสข
ุ ของคนท�างานในปี 2563 เพือ
่ สนับสนุนหรือ
โต้แย้งผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในกรอบแนวคิดของนิยามและประเภท
ครอบครัวเท่านั้น
การทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ ใช้ประเทศตะวันตกเป็นหลัก ประเทศ
ตะวันตกโดยทั่วไปใช้แทนประเทศที่พัฒนาแล้ ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศในทวีปยุโรป เนื่องจากมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่าง
จากประเทศไทย (Ingersoll-Dayton et al., 2001) ท�าให้ได้มุมมองที่แตกต่างหรือ
อาจจะคล้ายกับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างโลกตะวันตกและประเทศไทย
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2.3 ครอบครัว:
นิยามจากพจนานุกรมอังกฤษและไทย
นิยามค�าว่า ครอบครัว จากพจนานุกรมอังกฤษและไทย พบว่า เป็นการให้
ค�าจ�ากัดความแบบสัน
้ โดยคนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิต เน้น
ที่ พ่อ แม่ และ ลูก เช่น

“หน่วยพืน
้ ฐานทางสังคม แต่ดั้งเดิมประกอบด้วย พ่อ-แม่เลี้ยง
ดูลก
ู ๆ หรือ หน่วยทางสังคมใด ๆ ทีแ
่ ตกต่างจากข้อความข้าง
ต้น แต่ถือได้ว่ามีความหมายเท่า ๆ กัน เช่น ครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว”
หรือ
“กลุ่มของปัจเจกบุคคลทีอ
่ าศัยอยูภ
่ ายใต้หลังคาเดียวกัน โดย
ปกติแล้ว กลุ่มบุคคลนี้อยู่ภายใต้หัวหน้าครัวเรือนหนึ่งคน”
(Merriam-Webster Dictionary, 2020)

“กลุ่มของประชากรหนึ่งกลุ่มซึง่ มีความเกี่ยวข้องซึง่ กันและกัน
เช่น แม่ พ่อ และลูกของทั้งสอง”
(Cambridge Dictionary, 2020)

“สถาบั น พื้ น ฐานของสั ง คมที่ ป ระกอบด้ ว ยสามี ภ รรยาและ
หมายความรวมถึงลูกด้วย”
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2564)
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อย่างไรก็ตาม Merriam-Webster Dictionary ยังมีข้อความระบุว่า การ
ให้ความหมายค�าว่า “ครอบครัว” เป็นสิง่ ทีย
่ ากและมีความเป็นอัตวิสย
ั สูง และความ
หมายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ปัจจุบันนี้ความหมายค�าว่าครอบครัวมี
ความแตกต่างแล้วแต่ปจ
ั เจกบุคคล ค�าว่า Family เมือ
่ เริม
่ ใช้ในครัง้ แรก ๆ หมายถึง
กลุ่มคนที่ท�าหน้าที่ให้บริการแก่คน ๆ หนึ่ง ซึ่งความหมายนี้เลิกใช้ไปแล้ว แต่จะไม่
แปลกใจเลยถ้าเรารูว้ ่า “Family” มาจากภาษาลาติน “Familia” แปลว่า “Household (ครัวเรือน)” หมายถึงที่ (บ้าน) ที่รวมทั้งคนรับใช้ และ เครือญาติ (Servants
and relatives)
(Merriam-Webster Dictionary, 2020)

นอกจากนี้ ส�านักงานสถิตแ
ิ ห่งองค์การสหประชาชาติ ให้คา� นิยาม ครอบครัว
ไว้ดังนี้
“กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิต หรือ
โดยการรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือโดยการสมรส ซึง่ โดยทัว
่ ไป
แล้วประกอบด้วย คู่สมรส บุตร พ่อแม่ และพี่น้องเป็นหลัก”
(UN Statistics Division, 2021)
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2.4 ครอบครัว
และประเภทครอบครัว:
นิยามแบบภววิสัยและอัตวิสัย
การให้ค�าจ�ากัดความแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ 1) ค�าจ�ากัดความแบบภว
วิสัย (Objective definition) คือค�าจ�ากัดความที่ก�าหนดโดยนักวิจัย นักวิชาการ
หรือคนอืน
่ ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัวนัน
ั
้ ๆ และ 2) ค�าจ�ากัดความแบบอัตวิสย
(Subjective definition) คือค�าจ�ากัดความที่ประชาชนทั่วไปให้นิยามครอบครัว
ตามความคิดเห็นของตนเอง ซึง่ จะขึน
้ อยูก
่ ับประสบการณ์ชว
ี ต
ิ ครอบครัวของแต่ละ
คน (Amato, 2014)
ค�าจ�ากัดความแบบภววิสย
ั หรือค�าจ�ากัดความทีใ่ ห้โดยนักวิจัย เช่น แนวคิด
พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับ “ครอบครัว” ทีเ่ ป็นอยูเ่ ดิม มีอยูอ
่ ย่างน้อย 3 แนวคิด คือ 1. ครอบครัว
2. เครือญาติ 3. การแต่งงาน ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับค�าว่า ครอบครัว นั้น ได้มีค�า
นิยามว่า หมายถึง กลุ่มทีม
่ ค
ี วามเกี่ยวข้องกันด้วยความเป็นเครือญาติ โดยทีส
่ มาชิก
ที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลสมาชิกที่เป็นเด็ก ส�าหรับค�าว่า เครือญาติ หรือ การผูกโยงในรูป
เครือญาติ (Kinship ties) นั้นคือการเชื่อมต่อระหว่างปัจเจกบุคล ซึ่งถูกสร้างขึ้น
โดยผ่านการแต่งงาน หรือผ่านระบบเครือญาติ หรือ ผู้สืบทอดทางสายโลหิต (เช่น
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น) ส�าหรับการแต่งงาน เดิมก�าหนดไว้วา
่ หมายถึงการมี
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ 2 คน ซึ่งได้รบ
ั การยอมรับ
ทางสังคม เมื่อบุคคลสองคนแต่งงานกัน ก็หมายถึงว่าเขาเป็นญาติซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้การเกี่ยวข้องด้วยการแต่งงานกัน ก็ทา
� ให้เกิดความเชือ
่ มโยงกันของเครือ
ญาติโดยสายโลหิตของคู่แต่งงานทัง้ สองฝ่ายด้วยกันอีกด้วย (อรทัย อาจอ�า, 2552)
ในปั จ จุ บั น ความเป็ น ครอบครัว มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ตามการ
เปลีย
่ นแปลงของสังคม และวัฒนธรรม คุณลักษณะส�าคัญของการให้คา
� จ�ากัดความ
แบบภววิสัยคือ การก�าหนดแน่นอนว่า ใครเป็นสมาชิกในครอบครัว ส่วนค�าจ�ากัด
ความแบบอัตวิสย
ั คือ การให้แต่ละบุคคลก�าหนดเองว่า ใครคือสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งจะมีความน่าสนใจ เช่น ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หย่าร้าง ถ้าถามแม่ซึ่งหย่า
ขาดจากสามีก็คงไม่นับสามีเป็นสมาชิกในครอบครัวของเธอ แต่ถ้าถามลูก ถ้าลูกยัง
มีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อผูใ้ ห้ก�าเนิด ก็คงจะนับพ่อซึง่ ถึงแม้วา
่ ไม่ได้อยูก
่ ับแม่และ
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ตนเองในครัวเรือน (บ้าน) เดียวกันว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับครอบครัว
ของผู้เป็นลูก ในกรณีที่นักวิจัยใช้ข้อมูลการส�ารวจหรือส�ามะโนซึ่งใช้บ้าน หรือครัว
เรือนเป็นหน่ วยแจงนั บข้อมูล สามารถกล่าวได้ว่า แม่อยู่ในรู ปแบบครอบครัวแม่
เลี้ยงเดี่ยว ในขณะที่ลูกจะอ้างได้ว่าตนเองอยู่ในครอบครัวที่มีทั้งแม่และพ่อ
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นลักษณะการใช้นิยามแบบอัตวิสัยหรือตาม
ความคิดตนเองมี 3 คุณลักษณะคือ 1) ครัวเรือน และครอบครัวมีความหมายต่าง
กัน ในความเป็นจริงแล้ว เมือ
่ ถามว่าใครเป็นสมาชิกในครอบครัวนีบ
้ า้ ง ผูต
้ อบจ�านวน
มากจะนับรวมคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนหรือบ้านเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งถึง
สองคน ขณะที่ผู้ตอบบางคนอาจไม่ได้รวมคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวนั้น เช่น ถ้าในบ้านหรือครัวเรือนนั้นมีพ่อเลี้ยงอาศัยอยู่กับแม่ผู้ให้ก�าเนิด
ลูกอาจจะไม่ได้นับรวมพ่อเลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวทั้ง ๆ ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน
ดังนั้นการยึดถือครัวเรือนเป็นหลักในการศึกษาประเภทของครอบครัว (Household-centered definition / Family household) ชี้ให้เห็นว่า นักวิจัยให้ความ
ส�าคัญกับบ้านหรือครัวเรือนว่าเป็นสถานที่ที่มีความหมายของความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัวมากเกินไป แต่นก
ั วิจย
ั ให้ความส�าคัญทีไ่ ม่เพียงพอต่อการติดต่อ
หรือความเกื้อหนุนจากสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ที่อื่น (Amato, 2014) เช่น การเกื้อ
หนุนจากลูกที่ย้ายไปท�างานที่อื่นแล้วส่งเงินกลับให้พ่อ-แม่
คุณลักษณะประการที่สองที่ใช้นิยามครอบครัวแบบอัตวิสัยคือ การนับว่า
ใครคือสมาชิกในครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวแม่เลีย
้ งเดีย
่ ว
ดังกล่าวข้างต้น ถ้าใช้ความหมายครอบครัวแบบภววิสย
ั การนับว่าใครคือสมาชิกใน
ครอบครัวนี้บา
้ ง ข้อมูลเหล่านี้โดยปกติผต
ู้ อบมีเพียงคนเดียวในหนึ่งครัวเรือน ดังนั้น
ทุกคนในบ้านนั้นจะอยูใ่ นครอบครัวรูปแบบเดียวกัน จะเป็นรูปแบบใดนั้นขึน
้ อยูก
่ ับผู้
ตอบว่าเป็นใคร ทัง้ ๆ ที่สมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนนั้นอาจคิดไม่เหมือนกัน ไม่ได้
อยู่ในรูปแบบครัวเรือนเดียวกันทั้งหมด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ามหรือ สุ ด ท้ า ยของครอบครัว แบบอั ต วิ สั ย คื อ คนที่ ถู ก
นั บว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของตน ไม่จ�าเป็นต้ องเกี่ ยวข้องกั นทางสายโลหิต
การแต่งงาน หรือทางกฎหมายตามนิ ยามที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมมาแต่เดิม
ตั วอย่างเช่น หลายคนที่อยู่รว
่ มกั นฉั นสามีภรรยาโดยไม่ได้ แต่ งงาน (Cohabitation) หรือเป็นที่ยอมรับของสังคม ถื อว่าเป็นครอบครัวเดี ยวกั น หรือบางคน
นับเพื่อนที่ดีเป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเองด้วย
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การใช้นิยามค� าว่าครอบครัวแบบอั ตวิสัย ท�าให้เราเข้าใกล้ ชีวิตจริงของ
แต่ละบุคคลมากขึ้น แต่ก็ท�าให้การศึกษาเรือ
่ งครอบครัวมีความซับซ้อนและยาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ค�าจ�ากัดความ ค�าว่าครอบครัวในทางอัตวิสัยไม่ได้ก่อ
ให้ เกิ ดปัญหามากจนเกิ นไป เนื่ องจากนั กวิจัยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ เครือ
ข่ายทางสังคม (Social network analysis) ซึ่งวิธีนี้สามารถน�ามาปรับใช้ไนการ
ศึกษาครอบครัวในเชิงอัตวิสัย โดยในแต่ละครอบครัวให้ผู้ตอบ ตอบว่าสมาชิกใน
ครอบครัวของตนเองมีใครบ้าง ซึง่ พบว่าแต่ละคนจะมีสมาชิกในครอบครัวทีเ่ หมือน
กัน และต่างกัน ถ้าน�าเอาเครือข่ายที่เหมือนกันมาศึกษา จะน่าสนใจมาก
ค�านิยามครอบครัว นอกจากจะเชื่อมโยงถึงการนับว่าใครเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวแล้ว ยังเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ด้วย เช่น การติดต่อสื่อสาร ความ
รูส
้ ก
ึ ผูกพันใกล้ชด
ิ ทางใจ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และการให้หรือได้รบ
ั ความช่วย
เหลือเมือ
่ ต้องการของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลเหล่านี้เมือ
่ น�ามาวิเคราะห์สามารถ
แสดงถึงระดับความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวได้
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2.5 นิยามแบบภววิสัย
■ 2.5.1 ประเทศตะวันตก
ในประเทศทางตะวันตก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การให้นิยามค�า
่
่มีความซับซ้อนมากขึ้นตาม
ว่าครอบครัว หรือการศึกษาด้านครอบครัว เป็ นเรืองที
่
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม แต่ก็ยงั เน้นไปทีการศึ
กษา
่ พ่อ แม่ ลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการก�าหนดนโยบายด้านครอบครัว
เรือง
ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายด้านครอบครัว มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า
ครอบครัวเป็ นสถาบันหลักในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโต ผ่านกระบวนการทางสังคม
่
่ นการพัฒนา
(Socialization) ดังนั้น นโยบายทางสังคมทีลงทุ
นกับครอบครัวเพือเป็
่
กลุม
่ ประชากรรุน
่ ต่อไปทีจะเป็
นแรงงานและพลเมืองของประเทศ ประเภทครอบครัว
ที่สนใจเน้นที่ลูกเป็ นหลัก (Berger and Carlson, 2020) คือ

1) ลูกที่เกิดในครอบครัวที่พ่อ แม่มีค่ห
ู ลำยครัง
้
(Multipartnered fertility)
การที่ พ่ อ แม่ มี ลู ก จากการมี คู่ ม ากกว่ า หนึ่ ง ครัง้ ดั ง นั้ น สมาชิ กใน
ครอบครัวหนึ่ง ๆ ขยาย ไปอยูใ่ นบ้านหรือครัวเรือนอื่น ๆ ด้วย มีผลท�าให้
ยากต่อการกระจายทรัพยากร จากการก�าหนดนโยบายครอบครัว
2) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ที่เป็นหัวหน้ำครัวเรือน และ ครัวเรือนที่มีหลำยรุน
่
อำศัยอยู่รว
่ มกัน
(Grandparent-headed and Multigenerational households)
ครอบครั ว ประเภทนี้ มี จ� า นวนมากขึ้ น เนื่ อ งจากประชากรมี อ ายุ
ยืนยาวขึ้น ท�าให้ครอบครัว มีมากกว่า 2 รุ น
่ คือ 3-4 รุ น
่ พบว่าเกือบร้อย
ละ 30 ของเด็กในประเทศ สหรัฐอเมริกา อาศัยอยูก
่ ับ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็น
ระยะเวลาหนึ่งในช่วงชีวิตวัยเด็ก
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3) ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว
(Single-father families)
ถึงแม้วา
่ ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พบได้บอ
่ ยกว่าครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว
แต่ เ ด็ ก ในครอบครัว พ่ อ เลี้ ย งเดี่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มาตรการและ นโยบายต่าง ๆ ของรัฐ เน้นไปที่
ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูก ดังนั้นรัฐจึงควร สนใจครอบครัวพ่อเลี้ยง
เดี่ยวมากขึน
้
4) ครอบครัวพ่อแม่เพศเดียวกัน
(Same-sex parent families)
ลูกในครอบครัว พ่อแม่เพศเดียวกันถึงแม้จะมีจ�านวนน้อย แต่มากขึ้น
และเห็นได้ชัดขึ้น ซึ่งจะมีประเด็นบุตรบุญธรรม หรือการใช้เทคโนโลยี
การเจริญพันธุ์ (Artificial Reproductive Technology -ART)
5) ครอบครัวผู้ย้ำยถิ่น สถำนะผสม และ ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
(Immigrant, Mixed-status Undocumentedfamilies)
สถานะผสม เช่น ลูกเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา แต่พอ
่ แม่ยงั เป็นผูเ้ ข้า
เมืองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

29

จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน Seltzer (2019) ให้
ความส�าคัญกับครอบครัวที่มีหลายรุน
่ การอยู่รว่ มกันโดยไม่แต่งงาน (Cohabitation) และการมีลูกจากพ่อ-แม่ที่ไม่แต่งงานกัน เพราะมักจะมีความมั่นคงน้อยกว่า
พ่อ-แม่ทแ
ี่ ต่งงานกัน รวมถึงครอบครัวผสม (ครอบครัวทีม
่ ล
ี ก
ู เกิดจากการแต่งงาน
ครัง้ ก่อน มาอยู่รว่ มกัน) ด้วย เนื่องจากมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในการนับสมาชิกใน
ครอบครัวโดยใช้ระบบเครือญาติ นอกจากนี้ยงั ให้ความส�าคัญของความผูกพัน และ
หน้าที่ที่มีต่อกันในระยะยาว (Long term obligation) ของผู้ที่มีสายโลหิตเดียวกัน
ซึ่งต่างจากบทบาทของเพื่อนหรือเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีการใช้ค�า
เรียกกลุม
่ ทีไ่ ม่ได้มก
ี ารเชือ
่ มโยงกันทางสายโลหิตนี้วา
่ เป็นกลุม
่ เครือญาติแบบสมัคร
ใจ (Voluntary kinship) Seltzer (2019) ยังให้ความเห็นด้วยว่า ความผูกพัน และ
หน้าที่ที่มีต่อกันในระยะยาวมีน้อยกว่าญาติ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมของ
Furstenberg และคณะ (Furstenberg et al., 2020) พบว่า การเกื้อหนุนทางจิตใจ
และทางการเงินของผู้ที่เป็นครือญาติแบบสมัครใจ หรือไม่ได้มีสายโลหิตเดียวกัน
อาจจะเข้มแข็งเท่า ๆ กับ หรือ มากกว่า การเกื้อหนุนของเครือญาติทางสายโลหิต
(Biologically related kin)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบครอบครัวทางเลือก (Alternative family forms) Furstenberg และคณะ (Furstenberg et al., 2020) พบว่า
รูปแบบครอบครัวเดี่ยว (Nuclear families) เป็นบรรทัดฐานทีป
่ ระชากรในประเทศ
ตะวันตกเลือกทีจ
่ ะเป็น แต่ด้วยสถานการณ์ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเจริญ
พันธุ์ ท�าให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวพ่อแม่เพศ
เดียวกัน ครอบครัวผสม (Step family) การอยูร่ ว่ มกันโดยไม่แต่งงาน (Cohabitation) ครอบครัวที่มีเพศภาวะกลุ่มน้อย (Families of gender minorities) รวมถึง
บุคคลข้ามเพศ (Transgender) เควียร์ (Queer) และบุคคลทีเ่ พศสถานะไม่สอดคล้อง
กับที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด (Gender-non conforming persons) ครอบครัวที่มี
บุตรบุญธรรม (Adoptive families) ทั้งนี้การรับเป็นบุตรบุญธรรมเป็นวัฒนธรรม
ของชาวตะวันตก ครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster families) ซึ่งคล้ายกับครอบครัวที่มี
บุตรบุญธรรม เป็นรูปแบบเครือญาติทเี่ กิดขึน
้ โดยสมัครใจ (Voluntary kinship) แต่
ครอบครัวอุปถัมภ์มีความคงที่ (stable) น้อยกว่าครอบครัวที่มีบุตรบุญธรรม และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ชด
ั เจน และครอบครัวทีม
่ ล
ี ก
ู จากการใช้เทคโนโลยีการ
เกิด (Families by Artificial Reproductive Techniques-ART) จะมีประเด็นเกี่ยว
กับ ผู้บริจาค (Donor) สเปิรม
์ หรือไข่ หรือการอุ้มบุญ (Surrogate) ตามมา
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LAT (Living apart together) เป็นรูปแบบครอบครัวอีกแบบหนึ่ง กล่าวคือ
การที่ค่รู ก
ั มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน มีข้อตกลงกันระดับหนึ่ง ไม่แต่งงาน และไม่
อยู่รว่ มกัน เป็นชีวิตของคนสองคนที่ยึดถือความเป็นปัจเจก และเป็นการลดความ
ส�าคัญของจารีตประเพณี (de-traditionalization) ซึ่ง LAT นี้ไม่ใช่เรือ
่ งใหม่ มีการ
ศึกษามาอย่างยาวนานแล้ว (Connidis, Borell, & Karlsson, 2017; Giddens, 1992;
Lyssens-Danneboom & Mortelmans, 2014)

■ 2.5.2 ประเทศไทย
นิยาม และประเภทครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ เป็ นหน่ วยงานของ
รัฐมีภารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว การ
พัฒนาศักยภาพสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางเพศ
รวมถึงผู้ท่ีแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด กรม สค. ได้จัดท�านิยามค�าว่า
ครอบครัว และการจัดประเภทประเภทครอบครัว รวมทั้งความแตกต่างของ ค�าว่า
ครอบครัว และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในการจัดเก็บที่ชัดเจน
่
สามารถเชือมโยงข้
อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านครอบครัว (Family big data) อันจะน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการนโยบายที่
เหมาะสมกับครอบครัวตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
้ นกรอบอ้างอิงให้แก่หน่วยงานหรือผูส
พ.ศ. 2560 - 2564 รวมทังเป็
้ นใจในการศึกษา
่ ่ยวข้อง ทังนี
้ ้ ไม่มี
วิจัยด้านครอบครัวใช้ประโยชน์ในการน�าไปด�าเนินงานในส่วนทีเกี
ผลในทางกฎหมายใด ๆ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562)
นิ ย ามค� า ว่ า ครอบครัว และประเภทครอบครัว ของกรม สค. นี้ ใช้ วิ ธี
การทบทวนวรรณกรรม และความเห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานและ
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นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านครอบครัว และนิยามค�าว่า ครอบครัว และ
ประเภทครอบครัวได้รบ
ั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
นิยำมค�ำว่ำ “ครอบครัว” คือ “บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน
้ ไปทีใ่ ช้ชว
ี ต
ิ ร่วมกันฉัน
สามีภริยา หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็น
เครือญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาท หน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์
ที่เกื้อกูลกัน”
ส�าหรับประเภทครอบครัว จ�าแนกออกตาม 2 ลักษณะ คือ 1) โครงสร้าง 2)
ลักษณะเฉพาะของต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

ประเภทครอบครัว
จำาแนกตามโครงสร้าง
ครอบครัว ทั่ วไปเมื่ อจ� า แนกประเภทตามโครงสร้า ง แบ่ ง ออกได้ เป็ น 2
ประเภท คือ
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคล
ที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยาอาจมีหรือไม่มีบุตร พ่อหรือแม่อยู่กับบุตร หรือพี่น้อง
หรือญาติไม่เกินสองรุน
่ ใช้ชีวิตอยู่รว่ มกัน
2. ครอบครัวขยำย (Extended family) คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย
บุคคลตั้งแต่สามรุน
่ ขึ้นไป หรือครอบครัวเดี่ยวสองครอบครัวขึ้นไปที่มีความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรือเกีย
่ วดองเป็นเครือญาติ ซึง่ มีความสัมพันธ์ทเี่ กือ
้ กูลกัน และอาศัย
อยู่ในบ้านหรือบริเวณเดียวกัน
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ประเภทครอบครัว
จำาแนกตามลักษณะเฉพาะ
ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ครอบครัวตามโครงสร้างดังกล่าว อาจมีบางครอบครัวที่มีลักษณะ
่ ความต้องการการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนทีแตกต่
่
่ จารณา
เฉพาะทีมี
างกัน เมือพิ
จากข้อมูลและแนวโน้ มของสถานการณ์ สามารถจ�าแนกครอบครัวตามลักษณะ
เฉพาะที่มีนัยส�าคัญได้ 6 ลักษณะ ดังนี้
1) ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single parent family)
คื อ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดย
ล�าพัง
2) ครอบครัวข้ำมรุน
่ (Skipped generation family)
คือ ครอบครัวที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลานตามล�าพัง
3) ครอบครัวที่ผู้สูงอำยุอยู่ด้วยกันตำมล�ำพัง
คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ตั้งแต่สอง
คนขึ้นไป อยู่รว่ มกันโดยไม่มีสมาชิกช่วงวัยอื่น อาศัยอยู่ด้วย
4) ครอบครัวคู่รก
ั เพศเดียวกัน (Same-sex family)
คือ ครอบครัวที่มีบุคคลเพศ เดียวกันใช้ชีวิตอยู่รว่ มกันฉันสามีภริยา
5) ครอบครัวผสม (Step family)
คือ ครอบครัวทีช
่ ายหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่าย มีบต
ุ รติดมาและ
ได้สมรสหรืออยูก
่ น
ิ กันฉันสามีภริยาเป็นครอบครัวใหม่ และบุตรนัน
้ อาศัย
อยู่ด้วยกัน
6) ครอบครัววัยรุน
่
คือ ครอบครัวที่ชายและหญิงมีอายุต�ากว่า 20 ปี ใช้ชีวิตร่วมกัน ฉันสามี
ภริยา
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นอกจากนี้ นักวิชาการครอบครัว ชาย โพธิสิตา (2552) ได้เสนอประเภท
ครอบครัวโลกาภิวต
ั น์ เช่น ครอบครัวทีม
่ ค
ี ่ส
ู มรสเป็นคนต่างชาติ ครอบครัวคนต่าง
ชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย หรือครอบครัวคนไทยที่ไปท�างานต่างประเทศ
และ เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ พิทักษ์ ศิรวิ งษ์ (2561) ศึกษาถึงครอบครัวที่มีคู่ข้าม
เพศและการเลี้ยงดูบุตร
ประเภทครอบครัวทีด
่ �าเนินการโดย กองทุนประชากรสหประชาชาติประจ�า
ประเทศไทย (2558) แบ่งประเภทครอบครัวตามความต้ องการความช่วยเหลื อ
ประเภทครอบครัวแบ่งออกเป็น ครอบครัวเดี่ยว (ที่มีบุตร ที่ไม่มีบุตร เพศเดียวกัน)
ครอบครัวเลี้ ยงเดี่ ยว ครอบครัวข้ามรุ น
่ (แหว่งกลาง) และครัวเรือนอยู่คนเดี ยว
นอกจากนี้ ยั ง ได้ พู ด ถึ ง การมี บุ ต รยาก การรับ บุ ต รบุ ญ ธรรมของครอบครัว เพศ
เดียวกัน แม่วัยรุน
่ ครอบครัวขยายด้วย
นอกจากนี้ยังมีนักคิด นักเขียนชาวไทยที่ให้ความสนใจครอบครัวประเภท
รักต้องแยก หรือ คบกันแต่ไม่ต้องอยูด
่ ้วยกัน (Living apart together-LAT) หมาย
ถึงคูท
่ เี่ ป็นแฟนกันแล้วอย่างจริงจัง แต่เลือกทีจ
่ ะต่างคนต่างอยู่ แยกกันอยูไ่ ปเรือ
่ ยๆ
อย่างไม่มก
ี า
� หนด และพอใจในสภาพนัน
ิ จะเปลีย
่ นแปลง เป็นคนทีใ่ ห้ความ
้ โดยไม่คด
ส�าคัญอย่างมากกับความสมดุลระหว่างชีวิตคู่และชีวิตส่วนตัว (ชัยยะ ฤดีนิยมวุฒิ
2564; สุรพร เกิดสว่าง, 2563)
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■ 2.5.3 ครัวเรือน ครอบครัวเชิงครัวเรือน
นิยำม ครัวเรือน โดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (สค.)
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน
่ คงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562)
ครัวเรือน หมายถึงหน่วยการอยู่อาศัย (Unit of residence) ของบุคคล
หรือ กลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ร ว
่ มกั น และกิ น อยู่ ร ว
่ มกั น ในสถานที่ เ ดี ย วกั น โดยไม่ ค�า นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางเครือญาติ โดยบุคคลเหล่านั้นจัดหาหรือใช้
สิ่งอุปโภคบริโภคอันจ�าเป็นแก่การครองชีพร่วมกันประกอบด้วย
1) ครัวเรือนคนเดียว
คือ ครัวเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่คนเดียวตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
2) ครัวเรือนที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ
คื อ ครัวเรือนที่มีบุคคลตั้ งแต่ สองคนขึ้นไป อาศัยอยู่รว
่ มกั นโดยไม่มี
ความสัมพันธ์ฉันสามีภริยา ไม่มีความผูกพันทางสายโลหิต และไม่มี
ความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ แต่มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน
นิยามครัวเรือนที่เป็นสากลนั้น ก�าหนดโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติท่ัวโลก
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลที่ใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยส�าหรับเลือกตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลโดยวิธส
ี �ารวจ(Household based survey) หรือการท�าส�ามะโน
ประชากร (Population census)
นิยำม ครัวเรือนโดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประเทศไทย
ส�านักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ ได้ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า ครัวเรือน ดังนี้ (ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2563) ครัวเรือนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลและ
ครัวเรือนกลุ่มบุคคล
1. ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนทีป
่ ระกอบขึน
้ ด้วยบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้ส่งิ อุปโภค
บริโภคอันจ�าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็น
ญาติกันก็ได้
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2. ครัวเรือนกลุ่มบุคคล หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่มา
อยู่รวมกัน เพราะได้มีกฎ หรือระเบียบข้อบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งระบุไว้ว่าให้มา
อยู่รวมกัน หรือจ�าเป็นต้องมาอยู่รวมกัน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลเหล่า
นี้จะกินรวมกัน หรือไม่กินรวมกัน ก็ได้ ครัวเรือนกลุ่มบุคคลจ�าแนกได้เป็น 2 ชนิด
คือ ครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทสถาบัน ได้แก่ วัด เรือนจ�า สถานสงเคราะห์ โรง
พยาบาล โรงเรียนกินนอน กองทหารหรือต�ารวจ และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภท
อื่น ได้แก่ โรงแรม หอพัก บ้านพักคนงานที่มีคนงานจ�านวน 6 คนขึ้นไปซึ่งสถาน
ประกอบธุรกิจจัดที่อยู่อาศัยให้อยู่รวมกัน
การส�ารวจ จะใช้เฉพาะครัวเรือนส่วนบุคคลเท่านั้น ส่วนส�ามะโนประชากร
เป็นการเก็บข้อมูลของทุกหน่วยของประเทศไทย การเก็บข้อมูลจึงรวมทัง้ ครัวเรือน
ส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล
นิยำม ครัวเรือนโดยส�ำนักงำนสถิติแห่งองค์กำรสหประชำชำติ
ครัวเรือน หมายถึงหน่วยการอยูอ
่ าศัยซึง่ ประกอบด้วยทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและบุคคล
ผูอ
้ ยูอ
่ าศัยอยูร่ วมกัน โดยเป็นอิสระจากการผูกพันเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิตหรือ
จากการสมรส ทั้งนี้จ�าแนกเป็นประเภทเป็นครัวเรือนคนเดียวหรือหลายคน (UN
Statistics Division, 2021)
จะเห็นได้ว่า นิ ยาม ค� าว่าครอบครัว และ ครัวเรือน มีความแตกต่างกัน
แต่ มีนักวิชาการจ� านวนมากไม่ค่อยเคร่งครัดในนิ ยามของค�าว่าครอบครัว และ
ครัวเรือน เท่า ใดนัก ส่วนมากใช้ค�าทั้งสองนี้เสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน (ชาย
โพธิสิตา, 2552)
ครอบครัวเชิงครัวเรือน (Family household)
การสร้างประเภทครอบครัว โดยใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยวิเคราะห์ตามค�า
จ�ากัดความของครัวเรือน ตามที่กล่าวมาแล้ว คือคนที่อยู่ในครัวเรือนจะมีความ
สัมพันธ์ฉันเครือญาติหรือไม่ก็ได้ จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
จากการส�ารวจประชากรปี 2018 โดย US Bureau of Census มี ครัวเรือนที่มี
ความสัมพันธ์กันด้วยการแต่งงาน การเกิด หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 65 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดค�าว่า
ครอบครัวเชิงครัวเรือน หรือ Family households (Berger and Carlson, 2020)
ส่วนประเทศไทยนั้น จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรปี 2562 ครัว
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เรือนเกือบทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนฉันเครือญาติ โดยวิเคราะห์
จากประชากร (ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ครัวเรือนเป็นฐานคิด) พบว่า
มีเพียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด (หรือประมาณ หกแสนคน) เป็น
สมาชิกในครัวเรือนที่สมาชิกทุกคนในครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติกับ
หัวหน้าครัวเรือน (ค�านวณโดย เจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทย) จึง
น่าจะเป็นเหตุให้นักวิชาการไทยเป็นจ�านวนมาก ใช้ค�าว่า ครอบครัว และครัวเรือน
เสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน
การใช้หน่วยการอยูอ
่ าศัยหรือครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยการเก็บข้อมูล
และใช้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน เช่น เป็น
ภรรยา ลูก หลาน หรือผู้อาศัย เช่น แม่บ้าน มาจัดประเภทของครอบครัว ซึ่งส่วน
ใหญ่ของสมาชิกในครัวเรือนเป็นเครือญาติกันดังกล่าวแล้ว ค�าที่ถูกต้อง ควรเป็น
ประเภทของครอบครัวเชิงครัวเรือน (Type of family household) หรือบางครัง้ ใช้
ค�าว่า โครงสร้างครอบครัว (Family structure) หรือ รูปแบบการอยูอ
่ าศัย (Living
arrangement)
ครอบครัวที่ดี มีควำมสุข (ครอบครัวอยู่ดีมีสุข)
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เล็กที่สุด ทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีครอบครัว
ของตนเอง (ดู ค�านิยามครอบครัว) ถ้าบุคคลนั้นเกิดมาในครอบครัวที่ดี มีความสุข
ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในครอบครัวนั้น ประเด็นคือ ครอบครัวที่
ดี มีความสุข หมายความว่าอย่างไร ซึ่งได้มีการพัฒนาดัชนีรวม (Composite index) ซึง่ เป็นการสร้างดัชนีเชิงปริมาณมีหลายองค์ประกอบหรือมิติ (Component/
Domain) และในแต่ละองค์ประกอบหรือมิติ จะมีตัวชีว
้ ด
ั ย่อยเป็นรายตัว(Indicator)
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ดัชนีรวม เป็นการรวมดัชนียอ
่ ยรายตัวของทุกองค์ประกอบ
หรือมิติ รายละเอียดของการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ด้านครอบครัว
ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยได้แสดงไว้ในบทที่ 3 และ 4 ตามล�าดับ
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2.6 นิยามแบบอัตวิสัย
ครอบครัวประเภทอัตวิสัย หรือการที่ปัจเจกบุคคลก�าหนดเองว่าใครเป็น
สมาชิกของครอบครัวตนเอง (Families created by choices) เป็นอีกรู ปแบบ
หนึ่งของครอบครัวทางเลือก (Furstenberg และคณะ, 2020). ผู้คนในประเทศ
ตะวันตกให้ความส�าคั ญกั บครอบครัวที่นับเครือญาติ โดยที่ไม่ได้ มีความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรือมีความผูกพันกันเองโดยสมัครใจ เกื้อหนุนกันและกัน ค�าที่ใช้
คือ “Fictive kinship (เสมือนญาติ)” (Chatters, Taylor, & Jayakody, 1994),
“Voluntary kin (ญาติโดยสมัครใจ)” (Braithwaite et al., 2010), “Intentional
families (ครอบครัวที่ตั้งใจเลือก)” (Muraco, 2006), and “Family we choose
(ครอบครัวในสายตาเรา)” (Weston, 1997) อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนไม่นับคนที่
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นสมาชิกในครอบครัวในความ
หมายของตนเอง เช่น เด็ก ๆ ทีถ
่ ก
ู ทอดทิง้ หรือเด็ก ๆ ทีไ่ ม่เคยพบ พ่อ แม่ทใี่ ห้ก�าเนิด
หรือ พีน
่ ้อง นิยามครอบครัวแบบอัตวิสย
ั จึงมีความซับซ้อน แต่สามารถใช้วเิ คราะห์
ความเป็นครอบครัวโดยใช้เทคนิคเครือข่ายทางสังคม
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■ 2.6.1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
ในต่างประเทศ
ข้อท้าทายในการศึกษาครัวเรือนในแบบอัตวิสย
ั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคม
ทีม
่ ก
ี ารเกิดน้อย และสตรีอยูเ่ ป็นโสดมากขึน
้ คือการศึกษาเครือข่ายทางสังคม โดย
ไม่ได้ค�านึงถึงเฉพาะคนที่ตนเองนับเป็นสมาชิกในครอบครัวทางสายโลหิต หรือ
ญาติ ใกล้ ชิดเท่านั้ น และไม่จ�าเป็นต้ องอยู่ในครัวเรือนเดี ยวกั น แต่ รวมถึ งเพื่อน
หรือคนส�าคัญอื่น ๆ ด้วย จากการทบทวนวรรรณกรรมของ Furstenberg และ
คณะ (2020) พบว่า การศึกษาเครือข่ายทางสังคมที่เป็นเครือญาติโดยสมัครใจ
มักเป็นการศึกษาในกลุ่มเฉพาะ เช่น African Americans ชุมชน LGBT ผู้ย้ายถิ่น
หรือผูส
้ งู อายุ ตัวอย่างการค้นพบการศึกษาข้างล่างต่อไปนี้เป็นเครือข่ายทางสังคม
ของผู้สูงอายุในประเทศตะวันตกและตะวันออกซึ่งปรับจากส่วนหนึ่งของบทความ
ที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (รศรินทร์ เกรย์ รุง้ ทอง ครามานนท์ และเจตพล แสงกล้า, 2558)
เนื่องจากประเด็นผู้สูงอายุ เป็นประเด็นส�าคัญทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ
ประเทศไทยในยุคเกิดน้อย อายุยืน
ส�าหรับเครือข่ายทางสังคมในประเทศทางตะวันตก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่หลากหลาย
(Diverse networks) 2) รูปแบบที่เน้นครอบครัว (Family focused networks) 3)
รูปแบบทีเ่ น้นเพือ
่ น (Friend focused network) และ 4) รูปแบบทีม
่ เี ครือข่ายจ�ากัด
(Restricted network) (Fiori, Antonucci & Cortina, 2006)
รู ปแบบที่หลากหลาย หมายถึ งรู ปแบบที่ได้ รบ
ั การเกื้ อหนุ นจากทุกกลุ่ม
ในระดับสูง ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมบ่อย ๆ ส�าหรับรูปแบบที่เน้นครอบครัว หมายถึงเครือข่ายที่เน้นความส�าคัญ
กับสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก เช่น คู่สมรส ลูก พี่น้อง แต่มีการติดต่อกับเพื่อน
น้อย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย ในขณะที่รูปแบบที่เน้นเพื่อน มี
คุณลักษณะที่มีการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนบ้านบ่อย ๆ แต่ติดต่อกับครอบครัว
น้อยหรือไม่มีความผูกพันกับญาติพี่น้อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย
ส�าหรับรูปแบบที่มีเครือข่ายจ�ากัดนั้นมีความผูกพันทางสังคมต�าในทุกกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย (Fiori, Antonucci & Cortina, 2006)
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ในสังคมตะวันตก การสนับสนุนจากเพือ
่ นมีความส�าคัญต่อความสุขของผูส
้ งู
อายุมากกว่าครอบครัว เช่น งานวิจย
ั ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Adams & Blieszner,
1995; Fiori, Antonucci & Cortina, 2006) อิสราเอล (Litwin, 2001) และ แคนาดา
(Zunzunegui et al., 2004) และสอดคล้องกับการศึกษา Meta-analysis ของ
Pinquart และ Sorensen (2000)
ในสังคมตะวันออก จากการศึกษาผู้สูงอายุ จีนในฮ่ องกง (Cheng, Lee,
Chan, Leung & Lee, 2009) พบว่า สามารถแบ่งเครือข่ายออกได้เป็น 5 รูปแบบ
ได้แก่ 1) รูปแบบทีห
่ ลากหลาย (Diverse networks) 2) รูปแบบทีเ่ น้นครอบครัวสาย
ตรง เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก ลูกเขย สะใภ้ (Immediate-family focused networks)
3) รูปแบบที่เน้นครอบครัวสายห่าง เช่น พี่ น้อง ลูกพี่ลูกน้อง และเขยสะใภ้ของกลุ่ม
นี้ (Distant-family focused networks) 4) รูปแบบที่เน้นเพื่อน (Friend focused
network) และ 5) รูปแบบที่มีเครือข่ายจ�ากัด (Restricted network) โดยรูปแบบ
ที่มีผลต่ อความอยู่ดีเชิงอั ตวิสัยมากที่สุดคื อ รู ปแบบที่ 1 (รู ปแบบที่หลากหลาย)
และรู ปแบบที่ 2 ที่เน้ นครอบครัวสายตรง ส่วนรู ปแบบที่เน้ นครอบครัวสายห่าง
(Distant-family focused networks) และรูปแบบที่เน้นเพื่อน (Friend focused
network) มีผลต่ อความอยู่ดีเชิงอั ตวิสัยใกล้ เคี ยงกั น ในขณะที่รูปแบบที่มีเครือ
ข่ายจ�ากัด (Restricted network) มีผลท�าให้ความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยต�าที่สุด ดังนั้น
นโยบายจึงควรให้ความส�าคัญกับเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตถึงแม้
จะเป็นญาติห่าง ๆ ในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีลูก
หลาน และเพื่อน
ส�าหรับการศึกษาในประเทศไทย ยังไม่มีการจ�าแนกรูปแบบเครือข่ายทาง
สังคมท�านองเดี ยวกั นนี้ แต่ พบว่าการมีเครือข่ายทางสังคมกั บเพื่ อ นหรือ เพื่ อ น
บ้านที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข (Gray et al., 2008) และพบว่า การได้รบ
ั
การสนับสนุนและเกื้อหนุนจากทั้งเพื่อนและครอบครัว ส่งผลต่อความสุขของผู้สูง
อายุ แต่การเกื้อหนุนจากลูกมีความส�าคัญมากกว่าเพื่อน (Thanakwang, Ingersoll-Dayton & Soonthorndhada, 2012) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสังคมจีนแต่มี
ความแตกต่างจากสังคมตะวันตก
Fiori และคณะ (Fiori, Antonucci & Akiyama, 2008) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า
ความสัมพันธ์ในสังคมตะวันตกมีฐานมาจากความรัก และความสมัครใจ ในขณะ
ที่สังคมตะวันออกความสัมพันธ์และความเกื้อหนุนมีฐานมาจากหน้าที่และความ
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รับผิดชอบ เช่น ลูกต้องรับผิดชอบดูแลพ่อแม่และครอบครัว โดยเฉพาะลูกชายใน
สังคมจีน ดังนั้น การศึกษาเรือ
่ งเครือข่ายทางสังคมจึงต้องอยู่บนฐานของบริบท
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก
การที่มีรูปแบบเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งครอบครัว และเพื่อนย่อมส่งผล
ดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากครอบครัวและเพื่อนให้การเกื้อหนุนต่อผู้
สูงอายุแตกต่างกันไปตามความต้องการกิจกรรมทีผ
่ ส
ู้ งู อายุมก
ี ับครอบครัวมักเป็น
กิจกรรมประจ�าวัน ซึ่งเป็นความเคยชินไม่น่าสนใจ แต่กิจกรรมที่ท�ากับเพื่อนส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน น�าความสบายใจมาให้ผู้สูงอายุ (Larson,
Mannell & Zizanek, 1986)
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■ 2.6.2 ครอบครัวในสายตาคนไทย
ที่ทำางานในองค์กร
‘Family We Choose’ หรือ ครอบครัวในสายตา ‘เรา’ โดยเราก�าหนดเอง
ว่าใครคือสมาชิกในครอบครัว ไม่ควรเป็นรัฐทีก
่ �าหนดให้ ท�าให้การให้สวัสดิการของ
รัฐไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ประเด็นนี้ได้มก
ี ารเสนอโดย ชลิดาภรณ์
ส่งสัมพันธ์ (2563)
นอกจากนี้ การส�ารวจความสุขคนท�างานในองค์กร ในปี 2563 ได้ท�าการ
ส�ารวจนิยามแบบอัตวิสัยที่ให้ประชาชนก�าหนดนิยามของครอบครัวตนเอง โดยใช้
แนวคิดตามกรอบทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว 2 เรือ
่ งคือ 1) การให้นิยามของครอบครัวตนเอง
2) การนับสมาชิกในครัวเรือนว่า เป็นใครบ้าง ต้องผูกโยงกับเครือญาติ และจ�าเป็น
ต้องอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือไม่ น�ามาพัฒนาแบบสอบถามส�าหรับการส�ารวจ
ความสุขคนท�างานในองค์กร จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาค
กลาง รวม 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุร ี ชลบุร ี ชัยนาท นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี
ปราจีนบุร ี อยุธยา ระยอง สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ภาคเหนือรวม 8 จังหวัด
ได้ แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบู รณ์ ล�าพูน และ
สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรน
ิ ทร์
อ�านาจเจริญ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี และภาคใต้ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส
ปัตตานี พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเอง (Self-administered questionnaire) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มกราคม 2564 จาก
การส่งแบบส�ารวจไปทั้งสิ้น 100 องค์กร ได้แบบส�ารวจกลับมาทั้งสิ้น 83 องค์กร
เป็นแบบจากภาคเอกชน จ�านวน 60 องค์กร มีจ�านวนคนท�างานตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 64.4 ของจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นภาครัฐ จ�านวน 14 องค์กร
มีจ�านวนคนท�างานตัวอย่าง คิดเป็นร้อย 31.6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1
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ตำรำงที่ 2.1 จ�านวนคนท�างาน องค์กรตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทองค์กร

ประเภทองค์กร

จ�ำนวนตัวอย่ำง

ร้อยละ

จ�ำนวนองค์กร

เอกชน

4,571

64.4

60

ภำครัฐ

2,244

31.6

14

ภำควิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs)

176

2.5

4

ภำครัฐวิสำหกิจ

57

0.8

2

ภำควิสำหกิจชุมชน

45

0.6

3

7,093

100.0

83

รวม

คนท�างานตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 62.5) อายุโดยเฉลี่ยของผู้
ตอบทั้งหมด คือ 37 ปี เกือบครึง่ หนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
(ร้อยละ 48.3) ส�าหรับสถานภาพสมรสนั้น พบว่า ประมาณร้อยละ 45 แต่งงานและ
อยู่รว่ มกัน ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาเป็นโสด (ร้อยละ 36.9) ร้อยละ 8.8 อยู่
ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabitation) ดังตารางที่ 2.2
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ตำรำงที่ 2.2 คุณลักษณะทางประชากร และสังคม ของประชากรตัวอย่าง

คุณลักษณะ
เพศ

กลุ่มอำยุ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ชำย

2,550

36.0

หญิง

4,430

62.5

เพศทำงเลือก

75

1.0

ไม่ระบุ

38

0.5

15-24 ปี

560

7.9

25-39 ปี

3,285

46.3

40-59 ปี

2,440

34.4

59

0.8

749

10.6

ประถมศึกษำหรือต�ำกว่ำ

464

6.5

มัธยมตอนต้น

796

11.2

มัธยมศึกษำตอนปลำย

1,014

14.3

ปวช

388

5.5

ปวส

800

11.3

60 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ
Mean=37.36
Median=37
Std.Deviation 9.994

กำรศึกษำ

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
อื่นๆ
ไม่ระบุ
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1.7
2,780

39.2

649

9.1

4

0.1

76

1.1

คุณลักษณะ
สถำนภำพสมรส

จ�ำนวน

ร้อยละ

โสด

2,614

36.9

แต่งงำนและอยู่รว
่ มกัน

3,183

44.9

แต่งงำนแต่ไม่ได้อยูด
่ ้วยกัน

199

2.8

อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้
แต่งงำน

625

8.8

หม้ำย

114

1.6

หย่ำ/แยกทำง/เลิกกัน

310

4.4

48

0.7

7,093

100.0

ไม่ระบุ
รวม

นิยามครอบครัว
จากค�าถาม “ในความหมายของค�าว่า ครอบครัว ข้อความใดที่ใกล้เคียง
กับค�าว่า ครอบครัวมากที่สุด กรุณาใส่เครือ
่ งหมาย √ ในหน้าค�าตอบไม่เกิน 5 ค�า
ตอบ” (ค�าตอบทั้งหมดอยู่ในตารางที่ 2.3) ค�าตอบที่ให้เลือกจ�านวน 14 ค�าตอบ ซึ่ง
ได้จากการจัดกลุ่มค�าส�าคัญให้กับค�าตอบจากค�าถามปลายเปิดทีไ่ ด้จากส�ารวจใน
ปี 2562 จากค�าถาม “โปรดให้นิยาม ครอบครัว”

ตำรำงที่ 2.3 นิยามครอบครัวเรียงจากมากไปหาน้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ) (7,093 คน)
ควำมหมำยของครอบครัว

จ�ำนวน

ร้อยละ

กำรอยู่ด้วยกัน กำรพักอำศัยอยู่
ร่วมกัน (อยู่บ้ำนเดียวกัน)

4,586

64.7

มีกำรสื่อสำร พูดคุย รับฟัง และให้

4,124

58.1

4,079

57.5

ค�ำปรึกษำกัน
มีควำมเอื้ออำทร ควำมห่วงใย รัก
ใคร่ ผูกพัน
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ควำมหมำยของครอบครัว

จ�ำนวน

ร้อยละ

มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

3,884

54.8

มีควำมไว้วำงใจกัน

3,330

46.9

มีกำรช่วยกันท�ำงำน/หำรำยได้เพื่อ
เลี้ยงดูครอบครัว

3,268

46.1

เป็นที่ที่อยู่แล้วสบำยใจ

2,663

37.5

มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต

2,031

28.6

มีกำรอบรมสั่งสอนและหล่อหลอม
พฤติกรรม

1,579

22.3

มีควำมเคำรพนับถือกัน

1,554

21.9

มีควำมรูส
้ ึกปลอดภัย

1,51 1

21.3

มีกำรดูแลกันทำงกำรเงิน

850

12.0

มีควำมปรองดอง

786

1 1.1

มีกำรจดทะเบียนตำมข้อกฎหมำย

666

9.4

จากการส�ารวจพบว่า ความหมายของค�าว่าครอบครัว คือการที่สมาชิกใน
ครอบครัว ต้องอยู่ด้วยกันหรือบ้านเดียวกัน มีจ�านวนการตอบสูงที่สุด ประมาณ
ร้อยละ 65 (64.7) ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต คิดเป็นร้อยละ 28.6 หรือ 1 ใน
3 ของผู้ตอบ ส่วนการมีความผูกพันทางกฎหมาย มีเพียงร้อยละ 9.4 เป็นสัดส่วนที่
ต�าทีส
่ ด
ุ ของการตอบ ส่วนทีต
่ อบเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นความหมายของครอบครัว
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ทเี่ กื้อกูลกัน เป็นทีน
่ ่าสังเกตว่า การมีความ
ปรองดอง และครอบครัวต้องดูแลกันทางการเงิน มีเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น
ในขณะที่ การช่วยกันท�างาน หารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่ง
อาจเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงการ
ส�ารวจ
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2.6.2.1
นิย�มครอบครัวจำ�แนกต�ม อ�ยุ เพศ สถ�นภ�พสมรส และ ก�รศึกษ�
เมื่อพิจารณาจากอายุ พบว่าผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน และวัยสูงอายุให้ความ
ส�าคัญกับการอยู่รว่ มบ้านเดียวกันเป็นอันดับหนึ่ง แต่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปีให้ความ
ส�าคัญเรือ
่ งการสื่อสาร พูดคุย รับฟัง และให้ค�าปรึกษากัน มีสัดส่วนใกล้กับการอยู่
ร่วมบ้านเดียวกัน ส่วนสัดส่วนของความสัมพันธ์ทางสายโลหิต และ การจดทะเบียน
ตามกฎหมายมีสัดส่วนสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ตำรำงที่ 2.4 นิยามครอบครัวจ�าแนกตามกลุ่มอายุ (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)

ควำมหมำย
ของครอบครัว

15-24 ปี
(N=560)

25-39 ปี
(N=3,285)

40-59 ปี
(N=2,440)

60 ปีขึ้นไป
(N=59)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

กำรอยู่ด้วยกัน กำรพักอำศัย
อยู่รว
่ มกัน (อยู่บ้ำนเดียวกัน)

331

59.1

2,078

63.3

1,650

67.6

38

64.4

มีกำรสื่อสำร พูดคุย รับฟัง

339

60.5

1,944

59.2

1,417

58.1

37

62.7

มีควำมเอื้ออำทร ควำมห่วงใย
รักใคร่ ผูกพัน

277

49.5

1,867

56.8

1,504

61.6

37

62.7

มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

294

52.5

1,813

55.2

1,341

55.0

31

52.5

มีควำมไว้วำงใจกัน

231

41.3

1,535

46.7

1,175

48.2

30

50.8

มีกำรช่วยกันท�ำงำน/หำรำยได้
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

242

43.2

1,559

47.5

1,116

45.7

24

40.7

เป็นที่ที่อยู่แล้วสบำยใจ

250

44.6

1,308

39.8

806

33.0

15

25.4

58

28.2

938

28.6

701

28.7

19

32.2

มีกำรอบรมสั่งสอนและ
หล่อหลอมพฤติกรรม

150

26.8

717

21.8

558

22.9

17

28.8

มีควำมเคำรพนับถือกัน

127

22.7

737

22.4

504

20.7

18

30.5

มีควำมรูส
้ ึกปลอดภัย

134

23.9

747

22.7

475

19.5

7

11.9

มีกำรดูแลกันทำงกำรเงิน

58

10.4

375

11.4

310

12.7

9

15.3

มีควำมปรองดอง

56

10.0

348

10.6

290

11.9

7

11.9

มีกำรจดทะเบียนตำม

41

7.3

271

8.2

269

11.0

10

16.9

และให้ค�ำปรึกษำกัน

มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต

ข้อกฎหมำย

47

เมือ
่ พิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายและหญิงมีการตอบว่า ครอบครัวต้อง
อยูร่ ว่ มกันเป็นสัดส่วนสูงทีส
่ ด
ุ ในขณะทีเ่ พศทางเลือกให้นิยามครอบครัว มีความเอือ
้
อาทร ความห่วงใย รักใคร่ ผูกพันเป็นสัดส่วนสูงทีส
่ ด
ุ รองลงมาคือ ครอบครัวต้อง
อยูร่ ว่ มกัน เป็นทีน
่ ่าสังเกตว่า ผูช
้ ายมีสด
ั ส่วนทีต
่ อบว่า ครอบครัวต้องอยูร่ ว่ มกันเป็น
สัดส่วนสูงกว่าหญิง และสูงกว่าเพศทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 10 (ชายร้อยละ 75.4
หญิง ร้อยละ 63.5 เพศทางเลือก ร้อยละ 56.0)

ตำรำงที่ 2.5 นิยามครอบครัวจ�าแนกตามเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)
ควำมหมำย
ของครอบครัว

ชำย
(N=2,250)
จ�ำนวน

ร้อยละ

1,697

มีกำรสื่อสำร พูดคุย รับฟัง
และให้ค�ำปรึกษำกัน

1,374

มีควำมเอื้ออำทร ควำมห่วงใย
รักใคร่ ผูกพัน

หญิง
(N=4,450)

เพศทำงเลือก
(N=75)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

75.4

2826

63.5

42

56.0

61.1

2694

60.5

36

48.0

1,326 58.9

2693

60.5

44

58.7

มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

1,353

60.1

2475

55.6

41

54.7

มีควำมไว้วำงใจกัน

1,297

57.6

1995

44.8

29

38.7

มีกำรช่วยกันท�ำงำน/หำรำยได้
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

1,131

50.3

2102

47.2

25

33.3

เป็นที่ที่อยู่แล้วสบำยใจ

903

40.1

1721

38.7

28

37.3

มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต

647

28.8

1351

30.4

24

32.0

มีกำรอบรมสั่งสอนและ
หล่อหลอมพฤติกรรม

491

21.8

1061

23.8

20

26.7

มีควำมเคำรพนับถือกัน

549

24.4

984

22.1

15

20.0

มีควำมรูส
้ ึกปลอดภัย

441

19.6

1042

23.4

21

28.0

มีกำรดูแลกันทำงกำรเงิน

288

12.8

546

12.3

13

17.3

มีควำมปรองดอง

263

11.7

513

11.5

7

9.3

มีกำรจดทะเบียนตำม

271

12.0

383

8.6

6

8.0

กำรอยู่ด้วยกัน กำรพักอำศัย
อยู่รว
่ มกัน (อยู่บ้ำนเดียวกัน)

ข้อกฎหมำย
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กลุ่มผูต
้ อบทีแ
่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน และกลุ่มทีอ
่ ยูด
่ ้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน
และกลุม
่ ทีเ่ ป็นหม้ายให้ความส�าคัญกับการอยูร่ ว่ มกันสูงทีส
่ ด
ุ ร้อยละ 71.4, 69.3 และ
67.5 ตามล�าดับ ส�าหรับกลุ่มโสด แต่งงานแต่ไม่อยู่ด้วยกัน หย่า/แยกทาง/เลิกกัน
ให้ความส�าคัญกับความเอื้ออาทร ความห่วงใย รักใคร่ ผูกพัน สูงกว่าการอยู่รว่ ม
กัน (ตารางที่ 2.6)
เมื่อจ�าแนกตามการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ให้ความส�าคัญกับการอยู่
ร่วมกันสูงที่สุด โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�ากว่า (ร้อยละ
72.4) ยกเว้นผู้ที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ความเอื้ออาทร ความห่วงใย รักใคร่
ผูกพัน สูงกว่าการอยู่รว่ มกันของสมาชิกในครอบครัว (ตารางที่ 2.7)

ตำรำงที่ 2.6 นิยามครอบครัวจ�าแนกตามสถานภาพสมรส (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)

ควำมหมำย
ของครอบครัว

กำรอยู่ด้วยกัน กำร

โสด
(N=2,614)

แต่งงำนและ
อยู่รว
่ มกัน
(N=3,183)

แต่งงำนแต่
ไม่อยู่ด้วยกัน
(N=199)

อยู่ด้วยกันโดย
ไม่ได้แต่งงำน
(N=625)

หม้ำย
(N=114)

หย่ำ/แยกทำง
/เลิกกัน
(N=310)

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน

ร้อยละ

1,476

56.5

2,272

71.4

113

56.8

433

69.3

77

67.5

188

60.6

1,456

55.7

1,934

60.8

113

56.8

374

59.8

58

50.9

163

52.6

1,493

57.1

1,826

57.4

126

63.3

342

54.7

64

56.1

199

64.2

1,483

56.7

1,701

53.4

108

54.3

338

54.1

57

50.0

180

58.1

1,089

41.7

1,652

51.9

84

42.2

309

49.4

49

43.0

132

42.6

พักอำศัยอยู่รว
่ มกัน
(อยู่บำ
้ นเดียวกัน)
มีกำรสื่อสำร
พูดคุย รับฟัง และ
ให้ค�ำปรึกษำกัน
มีควำมเอื้ออำทร
ควำมห่วงใย
รักใคร่ ผูกพัน
มีกำรช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน

มีควำม
ไว้วำงใจกัน
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ควำมหมำย
ของครอบครัว

มีกำรช่วยกันท�ำงำน/

โสด
(N=2,614)

แต่งงำนและ
อยู่รว
่ มกัน
(N=3,183)

แต่งงำนแต่
ไม่อยู่ด้วยกัน
(N=199)

อยู่ด้วยกันโดย
ไม่ได้แต่งงำน
(N=625)

หม้ำย
(N=114)

หย่ำ/แยกทำง
/เลิกกัน
(N=310)

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน ร้อยละ

จ�านวน

ร้อยละ

948 36.3

1,702

53.5

100

50.3

332

53.1

45

39.5

130

41.9

หำรำยได้เพื่อเลี้ยงดู
ครอบครัว
เป็นที่ที่อยู่แล้ว

1,081

41.4

1,122

35.2

66

33.2

230

36.8

37

32.5

111

35.8

900

34.4

770

24.2

57

28.6

144

23.0

42

36.8

109

35.2

656

25.1

650

20.4

40

20.1

131

21.0

28

24.6

64

20.6

616

23.6

654

20.5

42

21.1

131

21.0

28

24.6

74

23.9

มีควำมรูส
้ ึกปลอดภัย

689

26.4

621

19.5

33

16.6

93

14.9

19

16.7

50

16.1

มีกำรดูแลกัน

280

10.7

404

12.7

29

14.6

79

12.6

14

12.3

38

12.3

สบำยใจ

มีควำมสัมพันธ์ทำง
สำยโลหิต

มีกำรอบรมสั่งสอน
และหล่อหลอม
พฤติกรรม
มีควำมเคำรพ
นับถือกัน

ทำงกำรเงิน

มีควำมปรองดอง

304

11.6

345

10.8

20

10.1

72

11.5

14

12.3

26

8.4

มีกำรจดทะเบียนตำม

160

6.1

407

12.8

19

9.5

43

6.9

10

8.8

14

4.5

ข้อกฎหมำย
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ตำรำงที่ 2.7 นิยามครอบครัวจ�าแนกตามการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)

ควำม
หมำย
ของ
ครอบครัว

ประถมศึกษำ
หรือต�ำกว่ำ
(N=464)

มัธยม
ตอนต้น
(N=796)

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
(N=1014)

ปวช
(N=388)

ปวส
(N=800)

อนุปริญญำ
(N=122)

ปริญญำตรี
(N=2,780)

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี
(N=649)

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

กำรอยูด
่ ว
้ ย

336

72.4

550

69.1

689

67.9

258

66.5

530

66.3

85

69.7

1,723

62.0

371

57.2

มีกำรสือ
่ สำร 240

51.7

432

54.3

592

58.4

227

58.5

479

59.9

68

55.7

1,657

59.6

389

59.9

243

52.4

408

51.3

545

53.7

202

52.1

423

52.9

78

63.9

1,710

61.5

435

67.0

228

49.1

437

54.9

500

49.3

220

56.7

425

53.1

64

52.5

1,598

57.5

379

58.4

227

48.9

399

50.1

495

48.8

206

53.1

387

48.4

64

52.5

1,242

44.7

276

42.5

240

51.7

418

52.5

508

50.1

185

47.7

385

48.1

64

52.5

1,196

43.0

248

38.2

กัน กำรพัก
อำศัยอยูร่ ว่ ม
กัน (อยูบ
่ ำ้ น
เดียวกัน)

พูดคุย รับฟัง
และให้คำ
�
ปรึกษำกัน

มีควำม
เอื้ออำทร
ควำมห่วงใย
รักใคร่
ผูกพัน
มีกำร
ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน

มีควำม
ไว้วำงใจกัน

มีกำรช่วย
กันท�ำงำน/
หำรำยได้
เพือ
่ เลี้ยงดู
ครอบครัว
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ประถมศึกษำ
ควำม
หรือต�ำกว่ำ
หมำย
(N=464)
ของ
ครอบครัว

เป็นทีท
่ ี่

มัธยม
ตอนต้น
(N=796)

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
(N=1014)

ปวช
(N=388)

ปวส
(N=800)

อนุปริญญำ
(N=122)

ปริญญำตรี
(N=2,780)

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี
(N=649)

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

จ�า
นวน

ร้อย
ละ

141

30.4

263

33.0

375

37.0

150

38.7

298

37.3

54

44.3

1,125

40.5

228

35.1

107

23.1

194

24.4

269

26.5

83

21.4

223

27.9

26

21.3

873

31.4

231

35.6

56

12.1

127

16.0

182

17.9

71

18.3

193

24.1

24

19.7

731

26.3

177

27.3

104

22.4

184

23.1

196

19.3

92

23.7

182

22.8

36

29.5

589

21.2

150

23.1

48

10.3

117

14.7

161

15.9

77

19.8

136

17.0

29

23.8

751

27.0

176

27.1

58

12.5

100

12.6

92

9.1

54

13.9

92

11.5

22

18.0

328

11.8

90

13.9

67

14.4

116

14.6

98

9.7

58

14.9

68

8.5

17

13.9

285

10.3

63

9.7

52

11.2

73

9.2

105

10.4

36

9.3

79

9.9

11

9.0

239

8.6

61

9.4

อยูแ
่ ล้ว
สบำยใจ

มีควำม
สัมพันธ์
ทำงสำย
โลหิต

มีกำรอบรม
สัง่ สอนและ
หล่อหลอม
พฤติกรรม
มีควำม
เคำรพ
นับถือกัน

มีควำมรูส
้ ก
ึ
ปลอดภัย

มีกำรดูแล
กันทำง
กำรเงิน

มีควำม
ปรองดอง

มีกำรจด
ทะเบียน
ตำมข้อ
กฎหมำย
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2.6.2.2
สม�ชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันไม่จำ�เป็นต้องเกี่ยวดองท�งส�ยโลหิต และ
สม�ชิกในครอบครัวไม่จำ�เป็นต้องอยู่ด้วยกัน
การเป็นสมาชิกในครอบครัวใช้ค�าถามว่า “สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง”
ส�าหรับการอยู่ด้วยกัน ใช้ตามค�านิยามของการส�ารวจ คือ อยู่ด้วยกันเป็นประจ�า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์ ถ้าสมาชิกในครัวเรือนอยู่ด้วยกันน้อยกว่า 5
วันต่อสัปดาห์ ถือว่าไม่อยู่ประจ�า หรือสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่อื่น
จากผลการส�ารวจพบว่า มีการไม่ตอบค�าถาม หรือตอบว่าไม่ทราบจาก
ค�าถามดังกล่าว จ� านวน 503 คน ท�าให้เหลือข้อมูลในการศึกษาหัวข้อนี้ จ�านวน
6,590 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 ของจ�านวนผู้ตอบทั้งหมด 7,093 คน และพบว่า
คุณลักษณะทางประชากรและสังคมของประชากรกลุ่มนี้ คล้ายกับจ�านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2
สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีความผูกพันทางสายโลหิต หรือ ด้วยการ
แต่งงาน หรือไม่แต่งงาน (ตอบว่า แฟน หรือ คู่รก
ั ) มีการนับเพื่อนเป็นสมาชิกใน
ครัวเรือนเช่นเดียวกัน ส่วนอื่น ๆ ระบุนั้น เช่น ตอบว่า คนที่นับถือ หรือ สัตว์เลี้ยง
เช่น แมว สุนัข และนก เป็นต้น
ตารางที่ 2.8 ผลทีไ่ ด้ค่อนข้างสอดคล้องกับความหมายของครอบครัวทีพ
่ บ
ว่า ร้อยละ 28.6 หรือเกือบ 1 ใน 3 ตอบว่า ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (ดู
ตารางที่ 2.3) รูปแบบของครอบครัวพบว่า อยู่ประจ�ากับลูก ร้อยละ 32.5 ประมาณ
ร้อยละ 20 อยู่ประจ�ากับญาติ แต่มีผู้ตอบว่า เพื่อน หรือคู่รก
ั หรือแฟน เป็นสมาชิก
ในครอบครัวด้วย คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ส�าหรับญาติน้ัน เรียงตามมากไปหา
น้อยในภาพรวมได้แก่ ลูก แม่ พ่อ น้อง พี่ หลาน ยาย ย่า ตา ปู่ ตามความสัมพันธ์
กับตนเอง (ไม่ได้แสดงในตาราง)
ผูต
้ อบนับคนทึไ่ ม่ได้อยูด
่ ว
้ ยกันเป็นประจ�า หรือกล่าวได้วา่ อาศัย (ประจ�า) อยู่
ที่อื่นเป็นสมาชิกของครอบครัวด้วย เช่น กรณีอยู่กับคู่สมรสเท่านั้น มีญาติสายตรง
อยู่ที่อื่นเรียงตามมากไปน้อยคือ ลูก แม่ พ่อ น้อง พี่ หลาน ยาย ย่า ปู่ ตา นอกจาก
นี้ มีญาติ สายห่าง และเพื่อนถูกนั บเป็นสมาชิกในครอบครัวด้ วย (ไม่ได้ แสดงใน
ตาราง) เป็นที่น่าเสียดายว่า ผู้ที่อยู่คนเดียวซึ่งมีถึงร้อยละ 10 ไม่ได้ถามถึงสมาชิก
ในครอบครัวที่อยู่ที่อื่น
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ตำรำงที่ 2.8 รูปแบบครอบครัวจ�าแนกตามการอยู่ประจ�าในครัวเรือน และสมาชิกในครอบครัวที่ไปอยู่
ที่อื่น

ประเภทครอบครัว
ที่สมำชิกอยู่ประจ�ำ

จ�ำนวน

ร้อยละ

สมำชิกครอบครัว
ที่อยู่ที่อื่น

คู่สมรสเท่ำนั้น

868

13.2

มี

อยู่กับบุตร

2,145

32.5

มี

คู่สมรส+บุตร เท่ำนั้น

958

14.5

มี

คู่สมรส+บุตร+ญำติอื่นๆ

770

11.7

มี

บุตร +ญำติอื่นๆ

262

4.0

มี

155

2.4

มี

352

5.3

มี

1,346

20.4

มี

คู่รก
ั เท่ำนั้น

201

3.1

มี

คู่รก
ั และญำติอื่นๆ

221

3.4

มี

เพื่อนเท่ำนั้น

38

0.6

มี

เพื่อน และญำติอื่นๆ

81

1.2

มี

อยู่คนเดียว

664

10.1

ไม่ได้ถาม

อื่นๆ

674

10.2

มี

รวม

6,590

100.0

(ไม่รวมคู่สมรส)
บุตรเท่ำนั้น
คู่สมรส+ญำติอื่นๆ (ไม่รวมบุตร)
ญำติอื่นๆเท่ำนั้น

หมำยเหตุ:
1. ญาติอื่น ๆ หมายถึง พี่ น้อง พ่อ/พ่อบุญธรรม/พ่อเลี้ยง แม่/แม่บุญธรรม/แม่เลี้ยง ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน และญาติที่นอก
เหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น สะใภ้ หรือเขย
2. อื่น ๆ หมายถึง รูปแบบการอยู่อาศัยอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงในตาราง รวมถึงผู้ที่ตอบว่า คนที่นับถือ และสัตว์เลี้ยง
เช่น แมว สุนัข และนก เป็นสมาชิกในครอบครัวด้วย
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2.7 สรุปและอภิปรายผล
การทบทวนวรรณกรรมนิยาม “ครอบครัว” และ “ประเภทครอบครัว” ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่ างกั นทั้งทางด้ านเศรษฐกิ จ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม แต่ ด้ ว ยกระแสโลกาภิ วั ต น์ ย่ อ มมี ก ารถ่ า ยทอดกั น ทาง
วัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคทีส
่ อ
ื่ ทางสังคมเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึง่ กันและกัน ทัง้ นี้การ
ทบทวนวรรณกรรมครัง้ นี้ ไม่ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า นิ ย ามครอบครัว มี ค วามเชื่ อ มโยง
กับประเภทครอบครัว และครัวเรือน โดยมักศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเป็นนิ ยาม
ครอบครัวที่ด�าเนินการโดยนักวิชาการ หรือผู้ก�าหนดนโยบาย ที่เรียกว่านิยามแบบ
ภววิสัย (Objective definition) จะไม่แตกต่างไปจากที่ผ่านมาในอดีต คือมุ่งเน้น
ไปที่ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย โดย
เฉพาะ ลูก ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาสังคมต่ อไปในอนาคต แนวคิ ดเริม
่ ด้ วยการเริม
่ ตั้ ง
ครอบครัวด้วยการแต่งงาน ผูกพันกันด้วยระบบเครือญาติ ส่วนรูปแบบประเภทของ
ครอบครัวนั้น แต่เดิมเป็นรูปแบบ พ่อ-แม่-ลูก ในปัจจุบันผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม และประชากร ท�าให้เกิดรู ปแบบประเภทครอบครัวใหม่ ๆ
เช่น การอยูร่ ว่ มกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabitation) การแต่งงานใหม่ (เนื่องจาก
มีการหย่าร้าง) การแต่งงานกับคนต่างชาติ การมีคู่แบบแยกกันอยู่/คบกันแต่ไม่
อยู่ด้วยกันหรือรักต้องแยก (Living Apart Together -LAT) การอยู่รว่ มกันของคู่
เพศเดียวกัน และ การมีคู่เป็นบุคคลข้ามเพศ เมื่อประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ก็จะ
มีครอบครัวแบบหลายรุน
่ ด้วย หรือเมื่อมีลูกน้อยลงถ้าเกิดจากการมีลูกยาก หรือ
จากครอบครัวเพศเดียวกัน ก็จะมีครอบครัวที่มีลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจริญ
พันธุ์ ท�าให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ตามมา เช่น ผู้บริจาคสเปิรม
์ หรือไข่ หรือ
แม่อุปถัมภ์ (Surrogate mother)
ในทางปฏิ บั ติ การศึ ก ษารู ป แบบครอบครัว ในเชิ ง ปริม าณ มั ก ใช้ ข้ อ มู ล
จากการส�ารวจหรือส�ามะโน ซึ่งใช้ครัวเรือน (หรือ บ้าน) เป็นหน่วยศึกษารูปแบบ
ครอบครัว โดยพิจารณารูปแบบครอบครัวจากความสัมพันธ์ของสมาชิกครัวเรือน
กับหัวหน้าครัวเรือน ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าคนที่ถูกนับเป็นสมาชิกในครัวเรือนคือ
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สมาชิกในครอบครัว แต่ ครอบครัว และ ครัวเรือน มีความหมายต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม พบว่าทั้งในประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่อยู่ในครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต จึงอนุโลมได้ว่า รูปแบบครอบครัว หรือ
รูปแบบครัวเรือน มีความคล้ายคลึงกันในระดับหนึ่ง จึงอาจเป็นเหตุให้นักวิชาการ
จ� านวนมากใช้สองค� านี้ แทนกั น แต่ มีข้อสังเกตว่า การวิเคราะห์เช่นนี้ เป็นการให้
น�าหนักความความผูกพัน หรือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่อยู่รว
่ มกันมากเกินไป
หรือไม่
ส่ วนนิ ย ามครอบครัวที่ก�าหนดโดยผู้ที่อยู่ในครอบครัวนั้ น ๆ หรือ นิ ย าม
ครอบครัวแบบอัตวิสย
ั (Subjective definition) พบว่า มีความใกล้เคียงกับวิถีชว
ี ต
ิ
จริงมากขึน
้ และมีความซับช้อนมากขึน
้ ด้วย คือการนับสมาชิกในครอบครัว อาจไม่
รวมคนทีม
่ ค
ี วามผูกพันทางสายโลหิต เช่น เพือ
่ น จากการส�ารวจความสุขคนท�างาน
ใน ปี 2563 พบว่า มีการนับ “คนที่นับถือ” หรือ สัตว์เลี้ยง เป็นสมาชิกในครอบครัว
ด้วย และคนทีถ
่ ก
ู นับว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่จ�ากัดเฉพาะคนทีอ
่ ยูร่ ว่ มกันเป็น
ประจ�าเท่านั้น แต่นับรวมถึงสมาชิกในครอบครัวทีอ
่ ยูท
่ อ
ี่ ื่นด้วย และนิยามครอบครัว
รวมถึงความสัมพันธ์ ความเกือ
้ กูล บทบาทหน้าทีท
่ ส
ี่ มาชิกในครอบครัวทีม
่ ต
ี อ
่ กันด้วย
เนื่ องจากประเภทครอบครัวแบบภววิสัย เป็นการให้นิยามอย่างแน่ ชัดไว้
ก่อน ท�าให้สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบ
เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของเด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสูงขึ้น
จาก ร้อยละ 9.1 ในปี 2503 เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า เป็นร้อยละ 27.1 ในปี 2560 (U.S.
Census Bureau, 2017) ขณะที่ในสหภาพยุโรป สัดส่วนของครัวเรือนพ่อ-แม่-ลูก
มีน้อยลง (ร้อยละ 21.5 เป็นร้อยละ 19.7 ) ในขณะที่สัดส่วนของครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว
เพิ่มสูงขึ้น (Single adults with children) (ร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 4.0 ) ในช่วงปี
2552-2562 (eurostat, 2020)
ส�าหรับในประเทศไทย ในรอบ 25 ปีทีผ่านมา พบว่าสัดส่วนของครอบครัว
สามรุน
่ มีมากขึน
้ ในขณะทีค
่ รอบครัว พ่อ-แม่-ลูก ซึง่ เคยเป็นรูปแบบครอบครัวหลัก
ของประเทศลดลง ครอบครัวพ่อ-แม่ (ไม่มีลูก) เพิ่มขึ้น และสัดส่วนของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวลดลงเล็กน้อย แต่จ�านวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบของครอบครัว
มีความหลากหลายขึน
้ ด้วย (กองทุนประชากรประจ�าสหประชาชาติ และส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)
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ขณะที่การที่ให้คนที่อยู่ในครอบครัวนั้น ๆ ก�าหนดความหมายครอบครัว
ของเขาเอง สามารถตัดสินใจโดยใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ในการออกแบบ
ครอบครัว ตนเอง น่ า จะตรงกั บ ความต้ อ งการที่ ให้ ร ฐ
ั ช่ ว ยเหลื อ หรือ การได้ ร บ
ั
สวัสดิการจากรัฐมากกว่าให้รฐ
ั เป็นผู้ก�าหนดความหมาย อย่างไรก็ตามการศึกษา
นิ ยาม และประเภทครอบครัวนั้ น เป็นจุดตั้ งต้ นในการศึกษาประเด็ นครอบครัว
ประเด็นที่ส�าคัญตามมาซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนา คือปัจจัยที่ท�าให้สมาชิก
ในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือ องค์ประกอบของครอบครัวอยู่ดีมีสุขคืออะไร
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03
ตัวชี้วัด
ครอบครัว
อยู่ดีมีสุข
ในต่างประเทศ
ว�ก�โกะ ท�เคดะ
60

รายงานบทนี้แสดงข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวชี้
วัดครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ในประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย ในต่างประเทศ
ให้ความส�าคัญกับสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่เริม
่ ต้นในชีวิตมนุษย์ และทุก
ขั้นตอนของชีวิต ในการหล่อหลอมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

3.1 วัตถุประสงค์
เพือ
่ สังเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ โดยเน้นบริบท
ครอบครัวและครัวเรือนในต่างประเทศ

3.2 วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยใช้ Search engine “Google” ในการสืบค้นเอกสารเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และดัชนีครอบครัวอยู่ดีมีสุขโดยสืบค้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ใช้
ค�าค้นหาหลัก คือ “Family well-being indicator” (ตัวชี้วัด1 ครอบครัวอยู่ดีมีสุข)
และ “Family well-being index” (ดัชนี2 ครอบครัวอยู่ดีมีสุข) และใช้เครือ
่ งหมาย
อัญประกาศเพื่อให้สืบค้นค�าให้เรียงตามล�าดับ ไม่สลับค�า จากนั้นใช้แอปพลิเคชัน

Indicator แปลว่า ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวแปรที่นับหรือวัดได้ (เชิงปริมาณ) หรือเป็ นแนวคิด (เชิงคุณภาพ) ตัวอย่าง ตัวชี้วัดเชิง
่ อแรกเกิ
่
ปริมาณ เช่น อายุคาดเฉลียเมื
ด อัตราว่างงาน หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP
1

An index แปลว่า ดัชนี หมายถึง ตัวแปรเชิงปริมาณหนึ่งตัว ซึ่งค�านวณจากหลายตัวชี้วัด เช่น ดัชนีการพัฒนาคน (Human
Development Index -HDI) เป็ นดัชนีท่ค�
ี านวณจาก ตัวชี้วัด 3 ตัวคือ 1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 2) จ�านวนปี เฉลี่ยการศึกษา
่
หรือจ�านวนปี ทีคาดว่าจะได้รบ
ั การศึกษาในโรงเรียน 3) รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว

2
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SEO quake เก็บข้อมูลและแสดงผลทางโปรแกรม Excel ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารทั้ง หมดได้ จ าก 185 เว็บไซต์ จากนั้ นคั ดเลื อกเฉพาะตั วชี้วัดและดั ชนี ที่
ต้องการ จนคัด 44 เว็บไซต์ออกไปด้วยเหตุผลหลายประการ (แสดงในแผนภาพที่
1) และเหลือเอกสาร 141 ฉบับที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ในจ�านวนนี้มีตัวชี้วัดและ
ดัชนี 8 ตัวเป็นตัวชีว
้ ด
ั และดัชนีครอบครัวอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ผูว
้ จ
ิ ย
ั สืบค้นเพิม
่ เติมทาง Google
และคัดดัชนีออก 1 ตัว คือ ดัชนีความอยู่ดีมีสุขสมาชิกครอบครัว (Family Member
Well-being Index หรือ FMWI) เนื่ องจากไม่สามารถเข้าถึ งเอกสารต้ นฉบับได้
อย่างไรก็ตาม มีเอกสารทุตย
ิ ภูมิ 2 ฉบับทีก
่ ล่าวถึงดัชนีตว
ั นี้ แต่กไ็ ม่ได้ให้รายละเอียด
ใด ๆ ส่วนฐานข้อมูลวิชาการและที่ไม่ใช่วิชาการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลก็
ไม่มีเอกสารต้นฉบับด้วยเช่นกัน จากการสืบค้นเพิ่มเติมท�าให้พบตัวชี้วัดครอบครัว
อยูด
่ ีมส
ี ข
ุ Whanau หรือ Family Whanau Well-being Project: FWWP ซึง่ ปรากฏ
อยู่ในรายงานตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข ดังนั้นในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนี้จึงมี
ตัวชี้วัดและดัชนีทั้งหมด 10 ตัว ดังแผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนสืบค้นเอกสาร การ
คัดกรองและการคัดเลือก
แผนภำพที่ 1
การระบุค�าสืบค้น
การคัดกรองการ

กำรระบุ
ค�ำสืบค้น

สืบค้นทาง Google
โดยใช้ค�า “Family
well-being indicator”
(n=98)

สืบค้นทาง Google
sholar โดยใช้ค�า “Family
well-being indicator”
(n=87 )

เลือกใช้ตัวชี้วัด/
ดัชนี

เว็บลิงค์
ที่สามารถเข้าได้
(n=185)

กำร
คัดกรอง

ตัวชี้วัด/
ดัชนีที่
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การคัดกรอง
เอกสารครัง้ ที่ 2
(n=141)

เว็บลิงค์ที่ถูกคัดลอก (n= 44)เนื่องจาก
- ไม่สามารถเข้าถึงได้ (n=7)
- ภาษาที่แสดงในเว็บลิงค์ไม่ใช่ภาษา
อังกฤษ (n=17)
- เว็บลิงค์ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
- ข้อมูลที่แสดงในเว็บลิงค์ไม่อธิบาย
เฉพาะเจาะจงว่าเป็นตัวชี้วัดครอบครัว
อยู่ดีมีสุข

ตัวชี้วัดและดัชนี
ที่ผ่านการคัดกรอง
(n=8)

ตัวชี้วัดและดัชนีที่ถูกคัดออกหลังจากการ
ค้นหาในกู้เกิ้ล เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึง
เอกสารต้นฉบีบได้ทางเว็บไซต์ (n=1)

ตัวชี้วัดและดัชนีที่
ใช้ในการวิเคราะห์
(n=7)

ตัวชี้วัดที่เพิม
่ เข้ามาในช่วงทบทวน
วรรณกรรม (n=3)

ตัวชี้วัดและดัชนีที่
ใช้ในการวิเคราะห์
(n=10)

3.3 ผลที่ ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม
ตั ว ชี้ วั ด และดั ช นี ร วม 3 ที่ ไ ด้ จ ากการสื บ ค้ น คั ด กรองและการทบทวน
วรรณกรรมมีจ�านวน 10 ตัว (ตารางที่ 3.1) ประกอบด้วยตัวชีว
้ ด
ั 4 ตัวและดัชนี 6 ตัว
ใน 6 ประเทศและภูมภ
ิ าคต่าง ๆ ตัวชีว
้ ด
ั และดัชนีสว
่ นใหญ่ได้รบ
ั การตีพม
ิ พ์ในช่วง 5-6
ปีทผ
ี่ า
่ นมา (2557-2562) และส่วนใหญ่ถก
ู พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึง่ มีทงั้ การพัฒนาโดยหน่วยงานเดียว หรือร่วมกันหลายหน่วยงาน ยกเว้น
ดัชนีอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ Actimel ทีถ
่ ก
ู พัฒนาโดย Danone ซึง่ เป็นองค์กรเอกชน และ NatCen
Social Research ซึง่ เป็นสถาบันวิจัยในประเทศอังกฤษ
ตำรำงที่ 3.1 ตัวชี้วัดและดัชนีครอบครัวอยู่ดีมีสุขที่ได้จากการสืบค้น คัดกรองและทบทวนวรรณกรรม
(n=10)

ชื่อตัวชี้วัด/ดัชนี

ปีที่ตีพิมพ์
ครัง
้ แรก

ผู้พัฒนำ

กำรน�ำเสนอ
ตัวชี้วัด/ดัชนี

1

ตัวชี้วัดครอบครัว อยู่ดี
มีสุข (นิวซีแลนด์)

2549

Sue Milligan, Angela Fabian,Pat Coope, and Chris
Errington (พัฒนาร่วมกันระหว่าง Statistics New
Zealand และ University of Otago)

ชุดตัวชี้วัด

2

กรอบการพัฒนาตัว
ชี้วัดครอบครัวอยู่ดี
มีสุข (นิวซีแลนด์)

2557

Social Policy Evaluation and Research Unit
(SUPERU)

ชุดตัวชี้วัด

3

กรอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด Whānau
Rangatiratanga
(นิวซีแลนด์)

2557

Social Policy Evaluation and Research Unit
(SUPERU)

ชุดตัวชี้วัด

4

การประเมินอุปสรรค/
ปัญหาของครอบครัว
(นิวซีแลนด์)

2560

Social Policy Evaluation and Research Unit
(SUPERU)

ชุดตัวชี้วัด

5

ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข
เด็กและครอบครัวใน
แคนซัส (แคนซัสซิตี้
สหรัฐอเมริกา

2555

Jared Anderson, Sharon Deitz, Nathan Hardy,
Jonathan Kimmes, Phyllis Gilmore, and Lucy
Bloom (พัฒนาร่วมกันระหว่าง Kansas State University และ Kansas Department for Children and
Families)

ดัชนีรวม

่ ยกว่า มิติ หรือ องค์ประกอบ (Domain/
ดัชนีรวม หรือ Composite index หมายถึงการรวมดัชนีหลายๆตัวเข้าด้วยกัน หรือ ทีเรี
่
้
component) ซึงแต่ละมิติประกอบด้วยตัวชีวัดหลายๆตัว
3
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ชื่อตัวชี้วัด/ดัชนี

ปีที่ตีพิมพ์
ครัง
้ แรก

ผู้พัฒนำ

กำรน�ำเสนอ
ตัวชี้วัด/ดัชนี

6

ดัชนีครอบครัวอยู่ดี
มีสุขมาเลเซีย (MFWI)
ปี 2011

2554

National Population and Family Development
Board (NPEDB or LPPKN)

ดัชนีรวม

7

ดัชนีครอบครัวอยู่
ดีมีสุขมาเลเซีย
(MFWI) ปี 2016

2559

National Population and Family Development
Board (NPEDB or LPPKN)

ดัชนีรวม

8

ดัชนีครอบครัวอยู่ดี
มีสุข Actimel

2555

Danone และNatCen Social Research

ดัชนีรวม

9

ดัชนีครอบครัวอยู่ดี
มีสุขในรวันดา

2561

Almas Heshmati, Masoomeh Rashidghalam,
และ Pia Nilson (โครงการริเริม
่ โดย Jonkoping
University ในสวีเดน)

ดัชนีรวม

10

ดัชนีครอบครัวอยู่ดี
มีสุขในฮ่องกง

2562

Joyce Ma, Mooly Wong, Lily Xia และ Po-san
Wan (คณะนักวิจัยจาก Chinese University of
Hong Kong)

ดัชนีรวม

■ 3.3.1 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดและดัชนี
ตารางที่ 3.2 แสดงถึ งวัตถุประสงค์ ค� านิ ยาม และองค์ ประกอบตั วชี้วัด
ครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ 10 ตัวทีไ่ ด้เลือกไว้ โดยแสดงว่ารวมตัวชีว
้ ด
ั เชิงอัตวิสย
ั หรือไม่ไว้
ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยเป็นจ�านวนมาก ในระยะแรก ๆ
นั้น ตัวชี้วัดเป็นการวัดแบบภววิสัย (Objective indicator) เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP ต่อมา ช่วงปีที่มีวิกฤติการเงิน
ทัว
่ นแนวคิดตัวชีว
้ ด
ั และวิธก
ี ารวัดความ
่ โลก (พ.ศ. 2551-2552) อาจถือเป็นจุดเปลีย
อยูด
่ ีมส
ี ข
ุ จุดเน้นของการวัดค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการวัดความสุข ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ หรือ
ความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นเรือ
่ งเชิงอัตวิสัยที่ไม่ใช่เรือ
่ งง่ายที่จะวัด ผู้พัฒนาส่วน
ใหญ่ได้รบ
ั อิทธิพลจากรายงานซึง่ รัฐบาลฝรัง่ เศสให้จัดท�าขึน
้ โดยนักเศรษฐศาสตร์
3 คน คือ Joseph Stiglitz, Amartaya Sen และ Jean-Paul Fitoussi จึงเริม
่ มี
การวัดความอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ เชิงอัตวิสย
ั โดยรายงานนี้ให้ความส�าคัญทัง้ ตัวชีว
้ ด
ั เชิงภววิสย
ั
และอัตวิสย
ั เท่า ๆ กัน และสนับสนุนให้รฐั บาลและส�านักงานสถิติของแต่ละประเทศ
เก็บข้อมูลใหม่โดยใช้ตัววัดผลเชิงอัตวิสัย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2561)
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ตำรำงที่ 3.2 ลักษณะส�าคัญของตัวชี้วัดและดัชนี 10 ตัว

ชื่อ
ตัวชี้วัด/
ดัชนี
1.

ตัวชีว
้ ด
ั
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
(นิวซีแลนด์)

2.

กรอบกำร
พัฒนำตัว
ชีว
้ ด
ั
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
(นิวซีแลนด์)

เอกสำร
อ้ำงอิงหลัก

ตัวชีว
้ ด
ั สุขภาวะ
ครอบครัวจาก
การส�ามะโนของ
นิวซีแลนด์
ปี 2524 - 2544

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ
ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม
ของครอบครัว
อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก
หมวดหรือมิติ
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด
เชิง
อัตวิสัย

เพือ
่ สร้างตัวชีว
้ ด
ั
ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสข
ุ และครัว
เรือนโดยใช้ขอ
้ มูล
ส�ามะโน

ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ
ของครอบครัว
และครอบครัว
ขยาย (Whanau ภาษาเมารี)
จะเกิดขึน
้ ได้ก็ตอ
่
เมือ
่ ความต้องการ
ทางกายภาพ
วัตถุ สังคม และ
อารมณ์ได้รบ
ั การ
ตอบสนอง

พัฒนาจาก
ค�าถามจากการ
ท�าส�ามะโน 5
ครัง้ ในปี 2524
- 2544 จากนั้น
ผูพ
้ ฒ
ั นาใช้วธ
ิ ี
การและองค์
ประกอบเดิมใน
การวิเคราะห์
ครัวเรือนอยูด
่ ม
ี ี
สุขของชาวเมารี
ในปี 2553

ประกอบด้วย 6 หมวด
1. รายได้
2. การศึกษา
3. การท�างาน
4. ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
5. สินทรัพย์ทเี่ อื้อต่อ
การสร้างสายสัมพันธ์
ในสังคม (การเชือ
่ ม
ต่อ) ได้แก่ การเข้าถึง
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
หรือ ยานพาหนะทีใ่ ช้
เครือ
่ งยนต์
6. สุขภาพ

ไม่มี

เพือ
่ ให้เห็นภาพ
สถานการณ์
ปัจจุบน
ั ของ
ครอบครัวทีไ่ ม่ใช่
ครอบครัวชาว
เมารีในนิวซีแลนด์
ณ ช่วงเวลา
หนึ่ง

ไม่มข
ี อ
้ มูล

ตัวชีว
้ ด
ั ได้จาก
การวิจัยของ
คณะกรรมการ
ครอบครัวใน
ปี 2549 และ
การทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยว
กับสุขภาวะทาง
สังคมในประเทศ
ต่างๆ นอกจาก
นี้การปรึกษา
หารือกับผูม
้ ี
ส่วนได้เสียท�าให้
สามารถก�าหนด
ปัจจัยทีค
่ วรมี
อยูใ่ นกรอบการ
พัฒนาตัวชีว
้ ด
ั

ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสข
ุ 4 หมวด
1. กายภาพ
2. วัตถุ
3. อารมณ์
4. สังคม

มี

(Milligan, S et al.,
2006)

รายงานสถานะ
ครอบครัวและ
ครอบครัวขยาย
(Whanau)
ปี 2556-2561
(Families Commission, 2013;
Families Commission/SuPERU,
2014; Social
Policy Evaluation
and Research
Unit (Superu),
2015, 2016, 2017,
2018)

ครอบครัวมี
หน้ำที่ 4 ประกำร
1. ดูแล เลีย
้ งดูและ
สนับสนุน
2. จัดการทรัพยากร
3. ขัดเกลาทางสังคม
และชีแ
้ นะ
4. ก�าหนดให้มี
อัตลักษณ์และความรูส
้ ก
ึ
เป็นเจ้าของ
ปัจจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพล 5 อย่ำง
1. สุขภาพ
2. ความสัมพันธ์และ
ความเชือ
่ มโยง
3. ความมัน
่ คงทาง
เศรษฐกิจและทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
4. ทักษะ การเรียนรู ้ และ
การท�างาน
5. อัตลักษณ์และความ
เป็นเจ้าของ
บริบท 5 ด้ำน
1. เศรษฐกิจ
2. สังคม
3. วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม
4. การเมือง
5. ประชากร
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ชื่อ
ตัวชี้วัด/
ดัชนี
3.

กรอบกำร
พัฒนำ
ตัวชีว
้ ด
ั
Whānau
Rangatiratanga

4.

กำรประเมิน
อุปสรรค/
ปัญหำ
(นิวซีแลนด์)
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เอกสำร
อ้ำงอิงหลัก

รายงานสถานะ
ครอบครัวและ
ครอบครัวขยาย
(Whanau)
ปี 2556-2561
(Families Commission, 2013;
Families Commission/SuPERU,
2014; Social
Policy Evaluation
and Research
Unit (Superu),
2015, 2016, 2017,
2018)

รายงานสถานะ
ครอบครัวและ
ครอบครัวขยาย
(Whanau)
ปี 2560-2561
(Social Policy
Evaluation and
Research Unit
(Superu), 2017,
2018)

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ
ตัวชี้วัด
เพือ
่ ก�าหนด
และอธิบาย
องค์ประกอบ
ตัวชีว
้ ด
ั และวิธี
การวัดส�าหรับ
ชาวเมารี

ค�ำนิยำม
ของครอบครัว
อยู่ดีมีสุข
ไม่มข
ี อ
้ มูล

กำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด

มีการก�าหนดตัว
ชีว
้ ด
ั ครัง้ แรกใน
การส�ารวจ Te
Kupenga และ
การส�ามะโนในปี
2556 และจะมี
การปรับปรุงตัว
ชีว
้ ด
ั ถ้ามีขอ
้ มูล
การศึกษาเชิงลึก
จากการส�ารวจ
Te Kupenga
และการส�ามะโน
ปี 2561

องค์ประกอบหลัก
หมวดหรือมิติ
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด
เชิง
อัตวิสัย

หลักกำร Whanau
Rangatiratanga 5 ข้อ
1. ความสัมพันธ์ทด
ี่ ี
(Whakapapa)
2. การแลกเปลีย
่ น
และการสนับสนุน
(Manaakitanga)
3. ความเป็นผูน
้ า
�
และการมีสว
่ นร่วม
(Rangatiratanga)
4. ความเป็นเอกภาพ
5. ความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณ และ
วัฒนธรรม

มี

สมรรถนะใน 4 มิติ
1. ความยัง่ ยืนของ
Tw Ao Maori
2. ความสามารถเชิง
สังคม
3. ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
4. เศรษฐกิจ

เพือ
่ ประเมิน
อุปสรรค/
ปัญหา
(สถานการณ์
ทีค
่ รอบครัว
ในนิวซีแลนด์
ประสบความ
ยากล�าบากใน
หลายๆ ด้านใน
เวลาเดียวกัน)

ไม่มข
ี อ
้ มูล

เพิม
่ องค์
ประกอบและ
ตัวชีว
้ ด
ั ในกรอบ
การพัฒนาตัว
ชีว
้ ด
ั ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

องค์ประกอบชีวต
ิ 8
หมวด (ตัวชีว
้ ด
ั 17 ตัว)
1. รายได้
2. สุขภาวะด้านวัตถุ
ปัจจัย
3. การมีงานท�า
4. การศึกษา
5. สุขภาพ
6. ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
7. ความปลอดภัย
8. ความเชือ
่ มโยงใน
สังคม

มี

ชื่อ
ตัวชี้วัด/
ดัชนี
5.

ตัวชีว
้ ด
ั
ควำมอยูด
่ ี
มีสข
ุ ของ
เด็กและ
ครอบครัว
แคนซัส
(แคนซัสซิตี้
สหรัฐอเมริกำ

6.

ดัชนี
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
มำเลเซีย
(MFWI)
ปี 2554

เอกสำร
อ้ำงอิงหลัก

รายงานสถานะ
ครอบครัว:
ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ในแคนซัส
ปี 2558

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ
ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม
ของครอบครัว
อยู่ดีมีสุข

(National Population and Family Development
Board (NPFDB),
2011; Noor, et al.,
2014)

องค์ประกอบหลัก
หมวดหรือมิติ
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด
เชิง
อัตวิสัย

เพือ
่ วิเคราะห์
ความอยูด
่ ีมี
สุขของเด็ก
และครอบครัว
ในเทศมณฑล
แคนซัส

ไม่มข
ี อ
้ มูล

ตัวชีว
้ ด
ั ได้รบ
ั
การพัฒนา
จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
และข้อมูลการ
ส�ารวจในระดับ
เทศมลฑลและ
ระดับรัฐ

องค์ประกอบ 5 หมวด
(ตัวชีว
้ ด
ั 18 ตัว)
1. โครงการ
ความช่วยเหลือ
2. เศรษฐกิจ
3. การศึกษา
4. โครงสร้างครอบครัว
5. สุขภาพ

ไม่มี

เพือ
่ วัดความ
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของ
ครอบครัวใน
ปัจจุบน
ั เพือ
่ ใช้
เป็นข้อมูลในการ
ออกนโยบาย
วางแผนการท�า
วิจัยในอนาคต
และเพือ
่ พัฒนา
โครงการและ
การบริการใหม่ๆ
รวมทัง้ ต่อยอด
โครงการทีม
่ ี
อยูเ่ ดิม

NPEDB ให้คา
�
จ�ากัดความ
“ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ” ว่า
เป็นสภาวะ
ทีค
่ รอบครัว
ในประเทศมี
ความปลอดภัย
สุขภาพดี ความ
สงบสุข ไม่
ล�าบากยากเข็ญ
มีความสามัคคี
ในระดับทีน
่ ่าพึง
พอใจ

ตัวชีว
้ ด
ั มาจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและ
การสนทนากลุม
่
กับครอบครัว
กลุ่มวิชาชีพ และ
NGOs จากนั้น
ท�าการทดสอบ
ตัวชีว
้ ด
ั ในการ
ส�ารวจครัวเรือน
จ�านวน 2,808
ครัวเรือน

1. ความสัมพันธ์
ในครอบครัว
2. เศรษฐกิจครอบครัว
3. สุขภาพครอบครัว
4. ความปลอดภัยของ
ครอบครัว
5. ครอบครัวและการมี
ส่วนร่วมในชุมชน
6.ครอบครัว บทบาท
ของศาสนาและการ
ปฏิบต
ั ิทางจิตวิญญาณ
7.ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและ
สิง่ แวดล้อม

มี

(Anderson, et al.,
2015)

รายงานดัชนีสข
ุ
ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสข
ุ มาเลเซีย
ปี 2554

กำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
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ชื่อ
ตัวชี้วัด/
ดัชนี
7.

ดัชนี
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
มำเลเซีย
(MFWI)
ปี 2559

8.

ดัชนี
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
Actimel
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เอกสำร
อ้ำงอิงหลัก

รายงานดัชนี
ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสข
ุ ของ มาเลเซีย
(MFWI) ปี 2559

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ
ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม
ของครอบครัว
อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก
หมวดหรือมิติ
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด
เชิง
อัตวิสัย

เหมือนดัชนีอยูด
่ ี
มีสข
ุ ครอบครัว
มาเลเซีย
ปี 2554

NPEDB ให้ค�า
จ�ากัดความ
“ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ” ว่า
เป็นสภาวะ
ทีค
่ รอบครัว
ในประเทศมี
ความปลอดภัย
สุขภาพดี ความ
สงบสุข ไม่
ล�าบากยากเข็ญ
มีความสามัคคี
ในระดับที่
น่าพึงพอใจ

มีการปรับปรุง
ดัชนีของ
ปี 2554 โดยเพิม
่
องค์ประกอบ
ด้านครอบครัว
และเทคโนโลยี
การสือ
่ สาร และ
เปลีย
่ นเกณฑ์
อายุบุตรของผู้
ปกครองทีต
่ อบ
แบบส�ารวจจาก
13-24 ปี เป็น
3-24 ปี

1. ความสัมพันธ์
ในครอบครัว
2. เศรษฐกิจครอบครัว
3. สุขภาพครอบครัว
4. ความปลอดภัยของ
ครอบครัว
5. ครอบครัว
และการมีสว
่ นร่วมใน
ชุมชน
6.ครอบครัว
บทบาทของศาสนา
และการปฏิบต
ั ท
ิ างจิต
วิญญาณ
7.ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
และสิง่ แวดล้อม
8. ครอบครัว
และเทคโนโลยี
การสือ
่ สาร

มี

ไม่มข
ี อ
้ มูล

NatCen Social
Research
ทบทวน
วรรณกรรม แต่
ไม่ได้ให้ราย
ละเอียดวิธก
ี าร
ทบทวนไว้ใน
รายงาน และ
เว็บไซต์ดัชนี
ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสข
ุ Actimel
ได้ถก
ู ปิดไปแล้ว

1. การบริโภค (การ
กินและดื่มในบริบท
โภชนาการและบริบท
ทางสังคม)
2. การเคลื่อนไหว
(ตั้งแต่การเล่นกีฬาและ
เล่นเกมไปจนถึงความ
กระฉับกระเฉงในชีวต
ิ
ประจ�าวัน)
3.การปฏิสม
ั พันธ์
(กับครอบครัว เพือ
่ น
และบุคคลอืน
่ รอบตัว)
4. การเรียนรู ้ (การมี
โครงการ การก�าหนด
ความท้าทายและการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ)
5.การเล่น (กิจกรรมที่
สนุก กระตุ้นและรืน
่ เริง)
6. การให้ (การท�าดีเพือ
่
ผูอ
้ ื่น)

ไม่เข้าข่าย
(ดัชนีเน้น
สิง่ ทีบ
่ ุคคล
สามารถ
ควบคุมได้)

(National Population and Family Development
Board (NPFDB),
2016)

สุขภาวะครอบครัว:
การวัดสิง่ ทีส
่ า� คัญ

เพือ
่ ชีแ
้ นะ
ประชาชน
โดยเฉพาะพ่อ
(Yaxley, Gill,
แม่ทอ
่ี าศัยอยูก
่ ับ
& SMcManus,
ลูกอายุ 6-16 ปี
2012; Yaxley, 2013) ในการค้นหาว่า
มีอะไรบ้างทีส
่ ง่
เสริมครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ และให้
“เคล็ดลับ” ทีจ
่ ะ
ท�าให้มค
ี รอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

ชื่อ
ตัวชี้วัด/
ดัชนี
9.

ดัชนี
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ใน
รวันดำ

10.

ดัชนี
ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ใน
ฮ่องกง

เอกสำร
อ้ำงอิงหลัก

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ
ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม
ของครอบครัว
อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก
หมวดหรือมิติ
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด
เชิง
อัตวิสัย

การวัดและวิเคราะห์ เพือ
่ ประเมิน
ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ หลาย ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ
มิติในรวันดา
ของเด็กและ
ครอบครัว
(Heshmati,
ในรวันดาในมิติ
Rashidghalm, &
ต่างๆ
Nilsoon, 2013)

ไม่มข
ี อ
้ มูล

การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
หลักใน
การส�ารวจ
ครัวเรือน 3 ครัง้
ใน ปี 2549
2552 และ
2555 ในรวันดา
ซึง่ ครอบคลุม
14,810
ครัวเรือน

องค์ประกอบ 7 หมวด
(ตัวชีว
้ ด
ั 41 ตัว)
1. ครัวเรือน
2. ชุมชน
3. การศึกษา
4. ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
5. โภชนาการ
6. เกษตรกรรม
7. เศรษฐกิจ

ไม่มี

การพัฒนา ดัชนี
ครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ
ใน ฮ่องกง

ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสข
ุ หมาย
ถึงสภาวะที่
ครอบครัว
สามารถท�า
หน้าทีไ่ ด้หลาก
หลายเพือ
่
ให้สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความพึงพอใจ
ด้วยการมี
ปฏิสม
ั พันธ์กับ
สิง่ รอบตัว

พัฒนาตัวชีว
้ ด
ั
จากการทบทวน
วรรณกรรม การ
สนทนากลุ่มผู้
ใช้บริการและ
การวิเคราะห์
โดยผูเ้ ชีย
่ วชาญ
และการส�ารวจ
น�าร่อง (n=205)
แต่ยงั ไม่มก
ี าร
เผยแพร่ผล
ส�ารวจ (ข้อมูล
ณ วันที่ 24
พฤศจิกายน
2562)

องค์ประกอบ 8 หมวด
(ตัวชีว
้ ด
ั 27 ตัว)
1. สุขภาพและความ
ปลอดภัยของครอบครัว
2. ทรัพยากรของ
ครอบครัว
3. การดูแลและการ
สนับสนุน
4. บรรยากาศใน
ครอบครัว
5. หน้าทีข
่ องครอบครัว
6. สมดุลชีวต
ิ
7.ครอบครัวและความ
สัมพันธ์ในชุมชน
8. ครอบครัวและ
เทคโนโลยี

มี

(Ma et al., 2019)

เพือ
่ พัฒนา
เครือ
่ งมือวัด
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ
เพือ
่ ประเมิน
ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ
ครอบครัวใน
ฮ่องกง
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3.4 การสังเคราะห์วรรณกรรม
■ 3.4.1 คำาจำากัดความครอบครัวอยู่ดีมีสุข
ตั วชี้วัดทุกตั วที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมคล้ ายกั บตั วชี้วัดสุขภาวะ
ระดับปัจเจกบุคคลที่ได้รบ
ั การพัฒนาจากแหล่งอื่น ๆ กล่าวคือ ตัวชี้วัดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเหล่ านี้ ถูกออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวหรือครัวเรือนในหลากหลายมิติ รายงานตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นถึงความ
จ�าเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขในระดับครอบครัวและครัวเรือน ซึ่งเป็น
สิ่งที่วัดยากถ้าจะใช้เพียงตัวชี้วัดเชิงปัจเจกบุคคลและเชิงภูมิศาสตร์ (เชิงพื้นที่ หรือ
ประเทศ) ที่มีอยู่ในเวลานี้ รายงานดัชนีบางตัวได้ให้ค�าจ�ากัดความครอบครัวอยู่ดี
มีสุขไว้ เช่น ดัชนีของมาเลเซียและฮ่องกง ขณะที่รายงานดัชนีอื่น ๆ ไม่ได้ระบุค�า
จัดความของครอบครัวอยู่ดีมีสุขไว้ นอกจากการเน้นกรอบแนวคิด องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข เช่น ตัวชี้วัดที่พัฒนาโดย SuPERU ของประเทศ
นิวซีแลนด์ (Families Commission, 2013; Families Commission/SuPERU,
2014)

ี ารพัฒนาตัวชีว้ ด
ั สุขภาวะครอบครัว
■ 3.4.2 วิธก
มีวิธก
ี าร 2 วิธี ได้แก่

1)การพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั โดยใช้ขอ
้ มูลบุคคลและครัวเรือนทีเ่ ป็นข้อมูลประชากร
ของประเทศ เช่น ข้อมูลส�ามะโนและการส�ารวจครัวเรือนทีม
่ ก
ี ลุม
่ ตัวอย่างเป็นตัวแทน
ประชากรทัง้ ประเทศ ตัวชีว
้ ด
ั ทีใ่ ช้วธ
ิ น
ี ี้ คือ ตัวชีว
้ ด
ั ของนิวซีแลนด์ และรวันดา วิธก
ี าร
นี้ท�าให้เห็นภาพรวมของประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งประชากรกลุ่มย่อยซึ่งเข้าถึง
ยากด้วยวิธก
ี ารส�ารวจด้วยตัวอย่าง (การท�าส�ามะโนเป็นการเก็บข้อมูลของทุกคน
ท�าให้มีข้อมูลขนาดใหญ่พอที่จะน� ามาใช้ศึกษาประชากรกลุ่มย่อย ในขณะที่การ
ส�ารวจด้วยตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างอาจไม่ใหญ่พอ) ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวหรือครัวเรือนก็มีข้อจ�ากัดอันเนื่องมาจากค�าถามที่
มีอยู่ในการส�ารวจหรือส�ามะโนที่ไม่ได้ออกแบบส�าหรับการวัดความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวโดยตรง ตัวชี้วัดในรวันดาและนิวซีแลนด์ที่ถูกพัฒนาในปี 2549 เป็นตัว
ชี้วัดเชิงภววิสัยถึงแม้จะตระหนักถึงความส�าคัญของตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย (Milligan
et al., 2006; Heshmati, Rashidghalam &, Nilsoon, 2013)
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2) วิธก
ี ารพัฒนาตัวชี้วัดอื่น ๆ เป็นการพัฒนาจากการสนทนากลุ่มและการ
ส�ารวจน�าร่องเพือ
่ ใช้เป็นตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ เช่น ในมาเลเซียและฮ่องกง วิธน
ี ี้
สามารถใช้คา
� ถามทีห
่ ลากหลายเพือ
่ วัดสุขภาวะครอบครัวได้ แต่กลุม
่ ตัวอย่างอาจไม่
ครอบคลุมมุมมองของประชากรย่อยทีก
่ ารส�ารวจเข้าไม่ถงึ การพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั อีกวิธี
คือ การใช้ขอ
้ มูลสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลครัวเรือนทีไ่ ด้จากรัฐและเทศมณฑล เช่น
ดัชนีสุขภาวะแคนซัส (Kansas wellbeing index) แต่ในรายงานไม่มีรายละเอียด
กระบวนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Anderson et al., 2015)

■ 3.4.3 มิติ หรือองค์ประกอบของสุขภาวะ
ครอบครัว
องค์ ประกอบที่ใช้วัดสุขภาวะครอบครัวมีความแตกต่ างกั นไป ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ ของตั วชี้วัดและประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตั วชี้วัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชากรทั่วไปของประเทศและภูมิภาคจะประกอบด้วยข้อค�าถามที่วัดความ
ต้องการพื้นฐานซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต (Jolly, 1976)
เช่ น ตั ว ชี้ วั ด ของนิ ว ซี แ ลนด์ รวั น ดา แคนซั ส มาเลเซี ย และฮ่ อ งกง ขณะที่ ดั ช นี
ครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ Actimel เจาะกลุ่มพ่อแม่ทม
ี่ ล
ี ก
ู เล็ก (ซึง่ เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์
Danone) ดัชนี Actimel ให้ความส�าคัญกับ “สิง่ ทีพ
่ อ
่ แม่สามารถควบคุมได้” และไม่
ค�านึงถึงปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น ระบบสังคม (Yaxley, 2013)
ในมาเลเซีย ตั วชี้วัดในรายงานเน้ นความส�าคั ญของวัฒนธรรม ศาสนา
และจิตวิญญาณ เพื่อที่จะค้นหาสุขภาวะในมาเลเซีย ซึ่งจากรายงานดัชนีสุขภาวะ
ครอบครัวมาเลเซียในปี 2554 พบว่าองค์ประกอบหมวดนี้ได้คะแนนสูงกว่าหมวด
อื่น (National Population and Family Development Board (NPFDB), 2011)
ในขณะทีด
่ ัชนีของฮ่องกงไม่ได้ก�าหนดองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม ศาสนาและจิต
วิญญาณโดยเฉพาะ แต่ก็มอ
ี งค์ประกอบบางหมวดทีส
่ ะท้อนปรัชญาขงจื๊อและหลัก
ค�าสอนศาสนาพุทธ เช่น หน้าที่ของครอบครัวและบรรยากาศในครอบครัว ดังนั้น
ดัชนีของฮ่องกงจึงครอบคลุมวัฒนธรรม ศาสนา และจิตวิญญาณอย่างเห็นได้ชัด
(Ma et al., 2019)

71

■ 3.4.4 ความหลากหลายทางประชากร
นิวซีแลนด์ได้ใช้เวลานานกว่าทศวรรษในการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสุข การพัฒนาตัวชี้วัดของนิวซีแลนด์ต่างจากตัวชี้วัดของประเทศอื่น ๆ กล่าวคือ
นิ วซีแลนด์พัฒนาตัวชี้วัดส�าหรับประชากรย่อยโดยเฉพาะ เนื่ องจากนิ วซีแลนด์
ตระหนักถึงความหลากหลายของโครงสร้างครัวเรือนตลอดช่วงชีวิตของชาวเมารี
(ชนเผ่ า พื้ นเมือ ง) และประชากรที่ไม่ใช่ชาวเมารี นิ วซีแลนด์ จึงก�า หนดประเภท
ครอบครัวและครัวเรือนเพื่อให้เข้าใจความอยู่ดีมีสุขในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความ
หลากหลายของครอบครัวและครัวเรือน นอกจากนี้ตัวชีว
้ ด
ั ของนิวซีแลนด์มป
ี ระเด็น
เรือ
่ งการเปลีย
่ นแปลงของครอบครัวและครัวเรือนตลอดช่วงชีวต
ิ (Life course) และ
เหมาะทีจ
่ ะวัดความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ของประชากรในสังคมสูงอายุด้วย คือการเปลี่ยนผ่าน
การอยู่อาศัย จากวัยเด็ก สู่วัยเรียน วัยท�างาน และวัยสูงอายุ
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04
ตัวชี้วัด
ครอบครัว
อยู่ดีมีสุข
ในประเทศไทย
ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์
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ความส� า คั ญ ของสถาบั น ครอบครัว เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละยอมรับ ด้ ว ย
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล เลี้ยงดู กล่อมเกลา สมาชิก
ครอบครัวที่จะเติ บโตเป็นประชากรของสังคม กล่ าวได้ ว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรนั้ นเริม
ั การเลี้ ยงดูในครอบครัวที่ดี ย่อม
่ ต้ นจากครอบครัว เด็ กที่ได้ รบ
เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพที่ดี
อย่างไรก็ตาม ยังเป็นประด็นทีม
่ ก
ี ารพูดคุย/ ศึกษาว่า การมีครอบครัวทีด
่ น
ี น
้ั
ควรเป็นอย่างไร ทัง้ นี้เพือ
่ ให้เป็นเป้าหมายทีจ
่ ะไปถึง หน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ จึงได้
ศึกษาถึงตัวชีว
้ ด
ั เพือ
่ วัดความเป็นครอบครัวทีด
่ ี เพือ
่ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทาง
ส�าหรับการด�าเนินการและการปฏิบัติ ตลอดจนวางนโยบายในระดับประเทศด้าน
การพัฒนาครอบครัวให้เหมาะสม
หน่วยงานที่ท�างานด้านครอบครัวของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย
ได้พัฒนาตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเป็นครอบครัวที่ดี ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมีความเหมือน
หรือความแตกต่างไปตามบริบทสังคมและระบบคิด/แนวคิดของหน่วยงานนั้น ๆ
ในส่วนนี้เป็นการน�าเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวในประเทศไทย ตั้งแต่
ทศวรรษ 2530-ปัจจุบัน ด้วยเป็นช่วงเวลาที่มีเอกสาร/ข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียง
พอส�าหรับการทบทวน โดยชี้ให้เห็นการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ระยะเวลาตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน
้ ด้วยเป็นปัจจัยทีม
่ ผ
ี ล
ต่อกระบวนทัศน์ในการมองครอบครัวของสังคม โดยจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ตัวชีว
้ ด
ั ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีท
่ า
� งานด้านครอบครัว มีการวิเคราะห์ถึงแนวคิดทีอ
่ ยู่
เบือ
้ งหลังการพัฒนาวิธก
ี ารได้มาของตัวชีว
้ ด
ั และสุดท้ายจะเน้นการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั
ครอบครัวมีสข
ุ ทีด
่ า
� เนินการโดยสถาบันวิจย
ั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับคนท�างานในองค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเฉพาะ ระหว่าง ปี
2560-2562
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4.1 วัตถุประสงค์
เพือ
่ ทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอยูด
่ ี
มีสุขที่มีการพัฒนา/ สร้างขึ้นในบริบทสังคมไทย

4.2 วิธีการศึกษา
ในส่วนนี้ น�าเสนอถึงวิธีการเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดด้านครอบครัวที่มีการศึกษา
และพัฒนากันมาในประเทศไทย สรุปวิธก
ี ารได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
ใช้ Search engine “Google” ในการค้นหา โดยเริม
่ ต้นจากค้นหาค�าเกี่ยว
กับตัวชี้วัดครอบครัว โดยใช้ค�าส�าคัญ (keyword) กว้าง ๆ ว่า “ตัวชี้วัดครอบครัว”
หลังการค้นหาพบว่า มี “ตัวชี้วัดครอบครัว” ที่ปรากฏขึ้นในชื่อที่เจาะจงหรือเป็นชื่อ
เฉพาะ เช่น ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวเข้มแข็ง แบบประมินตัวชีว
้ ด
ั เข้มแข็ง ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว
อบอุ่น ครอบครัวผาสุก ครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
เป็นความหลากหลายของการเรียกชื่อ “ตัวชี้วัดครอบครัว” ที่แม้จะแตกต่างกัน แต่
ก็เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีส
่ ะท้อนความเป็น “ครอบครัวอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ” ทีม
่ ค
ี วามหมายตรงกับค�าว่า
“Family well-being” (รศรินทร์ เกรย์และคณะ, 2561) และพบว่า บางครัง้ ใช้ค�าว่า
แบบประเมินแทนค�าว่า ตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 2
จากชื่อตัวชี้วัดที่มีความหลากหลายที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จึงเน้นการค้นหา
ไปที่ตัวชี้วัดที่มีชื่อเรียกต่างกันทีละตัว เช่น ค้นหาค�าว่า ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งท�าให้ได้
ข้อมูลของตัวชี้วัดในชื่อนั้น ๆ ที่มีรายละเอียดของข้อมูลแตกต่างกัน ในบางตัวชี้
วัดจะได้เพียงตัวชี้วัดโดด ๆ ไม่มีข้อมูลการได้มา หรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
บางการค้นหาได้เป็นเพียงข่าวสารทีม
่ ข
ี อ
้ มูลของหน่วยงานทีพ
่ ฒ
ั นาตัวชีว
้ ด
ั นั้น จึงมี
การค้นหาต่อไปโดยใช้ชอ
ื่ ตัวชีว
้ ด
ั นั้นร่วมกับหน่วยงานทีพ
่ ฒ
ั นา และหากมีขอ
้ มูลปีที่
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พัฒนา หรือปีที่ด�าเนินการก็จะใช้เป็นข้อมูลร่วมในการค้นหาด้วย เช่น “ครอบครัว
ผาสุก กรมประชาสงเคราะห์ 2538”
มี ข้ อ สั ง เกต คื อ บางครั้ง พบว่ า มี ตั ว ชี้ วั ด ครอบครัว ที่ แ ม้ ใช้ ชื่ อ เหมื อ น
กัน แต่เป็นการพัฒนาโดยคนละหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานเดียวกัน เช่น ตัวชี้วัด
ครอบครัวอบอุ่น ที่มีการพัฒนาโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ส�านักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม (ชื่ อ ในขณะนั้ น ) ส� า นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายละเอียดและองค์ประกอบของตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น
ที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาขึ้นมีความเหมือนกันบ้าง และแตกต่างกันบ้าง
ข้อมูลทีค
่ น
้ หาได้นน
่ ามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต
้ั ประกอบด้วยข้อมูลทีส
และบางส่วนได้จากรายงานการด�าเนินงานที่หน่วยงานจัดท�าและเผยแพร่ไปยัง
สาธารณะ และสามารถเข้าถึงได้จากห้องสมุดต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3
จัดตัวชีว
้ ด
ั ลงในตารางทีม
่ รี ายละเอียดของตัวชีว
้ ด
ั แต่ละตัว เช่น ปีทพ
ี่ ฒ
ั นา
หรือปีด�าเนินการ หน่วยงานที่พัฒนา รายละเอียดวิธีการการพัฒนา (ถ้ามี) ราย
ละเอียดตัวชี้วัด ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วนบ้าง ไม่ครบสมบูรณ์
บ้าง โดยผู้วิจัยพยายามค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 4
เปรียบเทียบ “ตัวชี้วัดครอบครัว” จากข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้เห็นพัฒนาการ
ของการพัฒนา โดยแยกสังเคราะห์ตามประเด็นหลัก ๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
ตัวชี้วัดด้านครอบครัวในประเทศไทยที่ถอดลักษณะส�าคัญของการพัฒนาออกมา
องค์ประกอบหลักของตัวชีว
้ ด
ั และปัจจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ในแต่ละช่วง
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4.3 การพัฒนาตัวชี้วัด
ด้านครอบครัวในประเทศไทย
ลักษณะส�าคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวของไทย สรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้

■ 4.3.1 เริ่มต้นจากเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม

จากการทบทวนตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว พบว่า ในระยะแรก (ช่วงทศวรรษ 2530

และต้นทศวรรษ 2540) เป็นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ โดยคุณภาพชีวต
ิ มักประกอบด้วยองค์ประกอบหลายมิติ เช่น
สุขภาพกาย สุขภาพใจ การท�างาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับชุมชน
สังคม และมีตัวชีว
้ ด
ั ด้านครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งเสมอ ในระยะแรก ๆ นี้ ตัว
ชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะของครอบครัวโดยตรงยังเกิดขึ้นไม่มากนัก
แนวความคิดเรือ
่ งคุณภาพชีวิตประชากรเกิดขึ้นจากการปรับแนวคิดการ
พัฒนาจากการเน้ นที่ความเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เป็นการให้ ความส�าคั ญ
คุณภาพชีวิตของประชากร องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นแกนน� าในการผลักดัน
แนวคิดการพัฒนา เช่น สหประชาชาติ (United Nations)/ องค์กรความร่วมมือ
ด้ านเศรษฐกิ จและการพัฒนา (OECD)/ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งสหประชาชาติเพื่อเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)/ องค์การอนามัยโลก (WHO)
ได้ พัฒนาเครือ
่ งมือเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตประชากร โดยพบว่า ตั วชี้วัดด้ าน
ครอบครัวมักเป็นหนึ่งในองค์ประกอบขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตในภาพรวม
(ศู น ย์ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างสั ง คม, มปป.) ตั ว อย่ า งเช่ น “สภาพครอบครัว
ความเป็นอยู่” เป็นหนึ่งใน 7 องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของ ESCAP
องค์ประกอบสภาพครอบครัว ความเป็นอยู่นี้แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)
โครงสร้างและหน้าทีข
่ องครอบครัวมีตว
ั ชีว
้ ด
ั ทีน
่ า
่ จะเป็นตัวสะท้อนถึงโครงสร้างและ
หน้าที่ของครอบครัวทางอ้อม คือ ขนาดครอบครัว (จ�านวนสมาชิกในครอบครัว)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เช่น ประเด็น
เด็กเร่รอ
่ น (จ�านวนเด็กเร่รอ
่ นต่อประชากรเด็ก 1,000 คน) ครอบครัวเดี่ยว (จ�านวน
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ครอบครัวเดี่ยวต่อ 1,000 ครอบครัว) ผูส
้ งู อายุทอ
ี่ ยูต
่ ามล�าพัง (จ�านวนผูส
้ งู อายุทอ
ี่ ยู่
ตามล�าพังต่อจ�านวนผูส
้ งู อายุ 1,000 คน) เป็นต้น และ 2) ความมัน
่ คงของครอบครัว
ได้แก่ อัตราหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว (ส�านักปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ,
2548)
ส�าหรับประเทศไทย ตัวชี้วัดครอบครัว เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของตัวชี้
วัดคุณภาพชีวิตประชากรเช่นกัน และมักเป็นการพัฒนาโดยหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบ
ด้านครอบครัว เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 7 ด้าน ของเครือ
่ งชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของ
ส�านั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ ฯ/
สศช.) (ภารนี วัฒนา, 2557; อมราวรรณ ทิวถนอม, 2557) ที่ครอบคลุมทุกมิติของ
การด�ารงชีวิต1 หรือ มิติความมั่นคงของมนุษย์ด้านครอบครัว เป็นหนึ่งใน 11 มิติ
ของดัชนีชี้วัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ ที่พัฒนาโดยส�านักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (2548) หรือ
ดัชนีความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่
เป็นการส�ารวจข้อมูลระดับครัวเรือนในด้านต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชากรที่ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�าของการมีคุณภาพชีวิต ในระยะแรก ๆ
มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ บ้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม การศึกษา การมี
งานท�าและรายได้ การปลูกฝังค่านิยม การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อชุมชนและ
สังคม ที่แม้ไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นครอบครัวโดยตรง แต่มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวพันกับคุณภาพ
ชีวต
ิ ของสมาชิกในครอบครัว และมีการปรับปรุงตัวชีว
้ ด
ั เหลือเพียง 5 ด้าน และเหลือ
เพียง 31 ตัวชีว
้ ด
ั ในปัจจุบน
ั (ตัดการมีสว
่ นร่วมของประชาชน) (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2559)

่ ยกในปั จจุบน
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือชือเรี
ั ว่า ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้เห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
หลัง ๆ ได้รวมองค์ประกอบครอบครัวเป็ นหนึ่งในดัชนีระดับประเทศ เช่น ดัชนีครอบครัวอบอุ่น เป็ นองค์ประกอบหนึ่งใน 6 องค์
ประกอบหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันในสังคมไทย (แผนฯ 10 (2550-2554, แผนฯ 11 พ.ศ. 2555-2559)
1
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■ 4.3.2 การพัฒนาตัวชี้วัด
ด้านครอบครัวโดยเฉพาะ

ต่อมา เมื่อประเด็นเรือ
่ งครอบครัวทวีความส�าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ

สหประชาชาติกา
� หนด “ปีครอบครัวสากล” (the International Year of the Family)
ในปี 1994 (พ.ศ. 2537) อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยเริม
่ มีความชัดเจน
ในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาครอบครัว จึงเริม
่ มีแผนพัฒนาสถาบันครอบครัว
(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, มปป.) และเริม
่ มีตัวชี้วัด
ด้านครอบครัวโดยตรง ตัวอย่างเช่น กรมประชาสงเคราะห์ (2538) ซึ่งขณะนั้น
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงแรงงานได้พัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวโดยเฉพาะขึ้น
เป็นตัวชี้วัด “ครอบครัวผาสุก” เมื่อปี 2538 โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์
ประกอบของครอบครัวดี (มี 7 ตัวชี้วัด) 2) ความอบอุ่น (มี 3 ตัวชี้วัด) 3) การพึ่ง
ตนเองได้ (มี 7 ตัวชี้วัด) และ 4) การเข้าถึงบริการของรัฐ (มี 3 ตัวชี้วัด) นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (2540) ได้จัดท�า “ตัว
ชีว
้ ด
ั ครอบครัวพึงประสงค์” เพือ
่ ด�าเนินงานด้านครอบครัวให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว (ส�านักนายกรัฐมนตรี อ้างในส�านักส่ง
เสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2540) ที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ครอบครัวสุขภาพดี 2) ความสัมพันธ์ของครอบครัวดี 3) เศรษฐกิจในครอบครัว
4) จิตส�านึกทางสังคม และ 5) มีพฤติกรรมเป็นสาธารณะ และเนื่องจากกรมอนามัย
มีภารกิจหลักในการดูแลด้านสุขอนามัยของประชากร จึงมีการก�าหนดสุขภาพเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง
ช่วงทศวรรษ 2550-2560 มีการพัฒนาตัวชี้วัดเฉพาะด้านครอบครัวโดย
หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ท�าตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง และพัฒนาจนเป็นมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งที่
ใช้วด
ั เพือ
่ ส�ารวจความเข้มแข็งของครอบครัวไทย (ส�านักงานกิจการพัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว, มปป.ข; กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2563ก, 2563ข,
2563ค) หรือ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีหน่วย
งานรับผิดชอบงานครอบครัวโดยเฉพาะ คือส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ได้จัดท�าแบบประเมินครอบครัวอบอุ่นขึน
้ หรือ สถาบันแห่งชาติเพือ
่
พัฒนาเด็กและครอบครัว ทีร่ ว่ มมือกับสภาพัฒน์ฯ (สศช.) พัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว
อยู่ดีมีสุขขึ้น (สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2546, 2549)
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■ 4.3.3 การกำาหนด
ชื่อตัวชี้วัดครอบครัว

ค�าเรียกตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวของต่างประเทศ มีเพียงไม่กค
ี่ า
� ค�าทีใ่ ช้มากทีส
่ ด
ุ น่า

จะเป็นค�าว่า “Family Wellbeing Indicator (Index)” ขณะที่ค�าที่ใช้เรียกในภาษา
ไทยมีความหลากหลายมากกว่า ความแตกต่างของค�าที่ใช้เรียกตัวชี้วัดครอบครัว
นี้ ถ้าคิดแบบสนุ ก ๆ อาจเห็นภาพสะท้อนถึงแนวคิดในการมองครอบครัวที่แตก
ต่างตามบริบทสังคมอยูเ่ หมือนกัน โดยเฉพาะการเลือกใช้ค�าเรียกตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว
เช่น ค�าว่า ครอบครัวผาสุก ครอบครัวอยูเ่ ย็นเป็นสุข น่าจะเป็นค�าทีส
่ ะท้อนถึงบริบท
สังคมไทยที่เป็นเมืองที่อากาศร้อนจึงเน้ นที่ความร่มเย็น เป็น “ความอยู่เย็นและ
เป็นสุข” ขณะที่บริบทสังคมตะวันตกที่เป็นเมืองหนาวต้องการความอบอุ่น จึงเป็น
“ครอบครัวอบอุ่น”2
ในการก� า หนดชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ครอบครัว ที่ แ ตกต่ า งกั น ของประเทศไทยพบ
ว่า มีแนวคิดในการก�าหนดชื่ออยู่ โดยส่วนใหญ่ชื่อตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้สะท้อนถึง
ลักษณะของการเป็นครอบครัวที่ดี ครอบครัวมีความสุข หรือเน้นถึงความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวที่จะน�าไปสู่การมีครอบครัวที่ดี ที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เช่น ครอบครัวผาสุก (กรมประชาสงเคราะห์ (25383)) ครอบครัวอบอุ่น (คณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2545); สภาพัฒน์ฯ (สศช.) (2550); สสส. (2560);
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2560)) ครอบครัวร่มเย็น (ส�านักงานกิจกรรมสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงพม. (2545)) ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัว
อยูด
่ ีมส
ี ุข (สถาบันแห่งชาติเพือ
่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว (2545-2546, 25472548)) ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง (กรมอนามัย (2549)); ครอบครัวเข้ม
แข็ง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2549); ส�านักงานกิจกรรมสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงพม. (2549-ปัจจุบัน)) เป็นต้น
นอกจากนี้ การก�าหนดชือ
่ อาจมาจากนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้ค�าว่า “ครอบครัวเข้มแข็ง” ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน
่ ให้ความส�าคัญของการพัฒนาสถาบันครอบครัว
่ คงของมนุษย์ ซึง่ เริม

ความคิดนี้มาจากปาฐกถาของผู้จัดการสสส. ในงานประชุมการประกวดครอบครัวมีสุข เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่กล่าว
ถึง ชื่อเรียกตัวชี้วัดครอบครัวแบบไทย และแบบตะวันตก
2

3

ปี ในวงเล็บ หลังชื่อหน่วยงาน เป็ นปี ที่พัฒนาตัวชี้วัด และ/หรือปี ที่มีการน�าตัวชี้วัดไปใช้
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ให้มีความเข้มแข็ง ก็มาจากวิสัยทัศน์แผนการปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว
พ.ศ. 2560-2564 ที่ระบุว่า “สถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ที่
ต้องได้รบ
ั การพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ท�าหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกใน
ครอบครัวอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข” มีตัวชี้วัด ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง” หรือการก�าหนดชื่อ “ครอบครัวอยู่ดีมีสุข” ที่ในระยะ
แรก (2547) สถาบั น แห่ ง ชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครัว พั ฒ นาร่ว มกั บ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งขณะ
นั้นอยู่ในช่วงการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีเครือ
่ งชี้วัดความ
อยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ทีม
่ อ
ี งค์ประกอบ 7 ด้าน โดยองค์ประกอบด้านครอบครัวเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ง (สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2546, 2549)

■ 4.3.4 หน่วยงานที่ดำาเนินการพัฒนาตัวชี้วัด

ในระยะแรก ๆ หน่วยงานที่ด�าเนินการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัว เป็น

หน่วยงานทีม
่ บ
ี ทบาท/ ภารกิจดูแลประชากรในภาพรวม เช่น กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย (จปฐ.) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) (ความอยู่เย็นเป็นสุข) กรมประชาสงเคราะห์ 4 (ครอบครัวผาสุก)
ต่อมาเมือ
่ มีการจัดตัง้ หน่วยงานทีม
่ ภ
ี าระหน้าทีด
่ แ
ู ลครอบครัวโดยตรง หน่วย
งานเหล่านีร้ วมถึงสถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานทีส
่ นใจ
ด้านครอบครัว ได้ด�าเนินการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวขึน
้ เช่น ครอบครัวเข้มแข็งของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และของส�านักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึง่
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ในขณะทีภ
่ าคประชาสังคมก็มแ
ี ผนงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอบอุน
่ ขึน
้ หรือ หน่วยงานทีเ่ ป็นสถาบันวิชาการทีศ
่ ก
ึ ษา
ด้านครอบครัวหรือคุณภาพชีวต
ิ ประชากร เช่น สถาบันแห่งชาติเพือ
่ การพัฒนาเด็ก
และครอบครัว (2546, 2549) ด�าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บกลุม
่ ดัชนีวด
ั ครอบครัว
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ คณะนักวิจย
ั จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทีร่ ว่ มกันพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ความอยูด
่ ี
มีสข
ุ ของครอบครัว (รุจา ภูไ่ พบูลย์และคณะ, 2562, 2563) สถาบันวิจย
ั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอบอุน
่ / ครอบครัวมีสข
ุ (ศิรน
ิ ันท์
กิตติสข
ุ สถิตและคณะ, 2560, 2564) เป็นต้น
ในขณะนั้นกรมประชาสงเคราะห์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2536-2545) เดิมอยู่ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย (2486-2536)
4
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■ 4.3.5 วิธีการที่ ใช้ ในการสร้างตัวชี้วัด

ในการพัฒนาหรือสร้างตัวชี้วัดนั้น จากการทบทวนพบว่า ตัวชี้วัดแต่ละตัว

มีรายละเอียดที่เป็นวิธก
ี ารพัฒนาตัวชี้วัดน้อยมาก โดยเฉพาะในระยะแรก ๆ ที่ไม่มี
รายงานการด�าเนินงาน มีเพียงการน�าเสนอตัวชี้วัดที่พัฒนาไว้ อย่างไรก็ตาม ใน
ระยะหลังเริม
่ มีการจัดท�าผลการด�าเนินงานที่มีรายละเอียดของวิธีการการพัฒนา
รวมถึงที่มาของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยวิธีการได้มาของตัวชี้วัดสามารถสะท้อนถึง
ลักษณะของตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นมาได้ วิธก
ี ารที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้

4.3.5.1
พัฒน�โดยก�รใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจที่มีอยู่แล้ว
ส่ ว นใหญ่ ใช้ ข้ อ มู ล จากการส� า รวจระดั บ ประเทศ โดยน� า ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นครอบครัว หรือทีส
่ ะท้อนความเป็นครอบครัวทีด
่ ีมาเป็นตัวชีว
้ ด
ั
ครอบครัว เช่น การส�ามะโนประชากร หรือ การส�ารวจระดับประเทศต่าง ๆ ทีม
่ ข
ี อ
้ มูล
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรทีส
่ ะท้อนภาพครอบครัวในเชิง
ปริมาณเป็นตัวเลข และสามารถวัดได้ (เป็นจ�านวน อัตรา สัดส่วน) หรือมีลักษณะ
ภววิสย
ั (Objective) เช่น อัตราการเกิดอย่างหยาบ อัตราการหย่าร้าง อัตราการจด
ทะเบียนสมรส ขนาดครอบครัว ร้อยละครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ/ ผู้หญิงเป็นหัวหน้า
ครอบครัว อัตราการมีเด็กอายุ 15-17 ปีประกอบอาชีพ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดย
ไม่มีอาชีพ/ รายได้ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดยไม่ตรวจเลือด การประกอบอาชีพ
รายได้ การมีบ้านเป็นของตนเอง ฯลฯ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้มักเป็นตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
ในระยะแรก ๆ และบางตัวชีว
้ ด
ั มีการใช้ต่อเนื่องมาจนปัจจุบน
ั เช่น ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว
อบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ที่มีตัวชี้วัดที่เป็น ร้อยละผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว อัตรา
การจดทะเบียนหย่าต่อพันครัวเรือน สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านเป็นของตนเอง

4.3.5.2
พัฒน�จ�กข้อมูลที่ ได้จ�กก�รทำ�วิจัยโดยตรง
เป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ที่ ม าจากการด� าเนิ น การวิ จั ย โดยตรง มี
กระบวนการการวิ จั ย โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั ว ชี้ วั ด มั ก เริ่ม ต้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เมื่อได้แนวคิดและตัวอย่างตัวชี้วัดที่
พิจารณาแล้วว่า เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีส
่ ามารถวัดความเป็นครอบครัวทีด
่ ีได้ ก็จะน�ามาปรับ
ใช้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานเลย ขณะที่บางหน่วยงานมีการปรับหรือเพิ่มเติมด้วย
วิธก
ี ารศึกษาเชิงปริมาณ เช่น การส�ารวจ การใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) ในกลุ่ม
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ผูเ้ ชีย
่ วชาญทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วามเข้าใจ และประสบการณ์การท�างานด้านครอบครัว เช่น
งานวิจัยของทิพวัลย์ รามรง และมาตรินี รักษ์ ตานนท์ชัย (2554) และ/หรือใช้การ
ศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ
่ ให้เข้าใจความหมายและลักษณะของครอบครัวทีเ่ ป็นบริบท
ของสังคมไทย หรือบริบทของกลุ่มประชากร (ตามช่วงอายุ ตามลักษณะงาน) ด้วย
วิธก
ี ารสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม และยังเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้ผล
ที่ยืนยันถึงความถูกต้อง/ เที่ยงตรงในการวัด เช่น งานวิจัยของยงยุทธ ขจรธรรม
และคณะ ทีใ่ ช้การสนทนากลุ่มในกลุ่มเกษตรกรใน 4 จังหวัดภาคอีสาน (2540, อ้าง
ใน ส�านักงานปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ (สปรส.), 2548) งานวิจัยของรุจา ภู่
ไพบูลย์ และคณะ (2558, 2562, 2563) ที่ใช้การสนทนากลุ่มในการพัฒนาตัวชี้วัด
เพือ
่ ใช้ในการส�ารวจประชากร 4 ภูมภ
ิ าคและกทม. งานวิจัยของศิรน
ิ ันท์ กิตติสข
ุ สถิต
และคณะ (2560, 2564) ทีใ่ ช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ระดับลึกในการพัฒนา
ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการส�ารวจกับกลุ่มคนท�างานในองค์กร
ตัวชี้วัดที่พัฒนาจากการท�าวิจัยโดยตรง มีท้ังตัวชี้วัดที่มีลักษณะภววิสัย
(Objective) และทีเ่ ป็นอัตวิสย
ั (Subjective) ซึง่ เป็นการสะท้อนถึงความรูส
้ ก
ึ ทีเ่ ป็น
ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความอบอุ่น ความเอาใจใส่กันและกัน การมีเวลาให้แก่
กัน การอยู่พร้อมหน้ากัน การพูดคุยสื่อสารกัน การมีกิจกรรมร่วมกัน ความเคารพ
กันและกัน เป็นการประเมินถึงปัจจัยทีเ่ ป็นความรูส
้ ก
ึ ของผูใ้ ห้ขอ
้ มูล โดยพบตัวชีว
้ ด
ั
ลักษณะอัตวิสัยมากขึ้นในระยะหลัง ๆ

ตัวอย่างงานวิจัยของศิรน
ิ ันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ
(2560) เรือ
่ ง “การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัว
สุขภาวะของคนท�างานองค์กรในประเทศไทย” โครงการฯ ใช้
แบบประเมินครอบครัวอบอุ่นของสสส. จ�านวน 15 ข้อมาเป็น
ฐานในการพัฒนาตัวชี้วัด ร่วมกั บการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว และแนวคิดด้านครอบครัวโดย
เฉพาะแนวคิดจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตลอดจนวิธก
ี ารพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ที่
ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ คณะวิจัยพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวอย่างละเอียด และได้มก
ี ารปรับข้อค�าถามให้ชด
ั เจนมากขึน
้
รวมถึงเพิ่มตัวชี้วัดเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติขององค์ประกอบที่
มีการจัดหมวดหมู่เป็น “ความอบอุ่น ความสงบสุข และความ
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เข้มแข็ง” จากนั้นจึงด�าเนินการการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์ ระดั บลึ กผู้ที่เกี่ ยวข้องกั บการด�าเนิ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เจ้าของสถานประกอบการหรือผูบ
้ ริหารหรือผูแ
้ ทนองค์กร เพือ
่
ปรับตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมกับบริบทของ
คนท�างานในองค์กร ได้ผลเป็นตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น ที่มี 3
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “ครอบครัวอบอุ่น” “ครอบครัวเข้ม
แข็ง” “ครอบครัวสงบสุข” โดยตัวชีว
้ ด
ั ทัง้ หมดเป็นตัวชีว
้ ด
ั เชิงอัต
วิสย
ั ต่อมาน�าแบบสอบถามทีป
่ ระกอบด้วยค�าถามคุณลักษณะ
ผูใ้ ห้ขอ
้ มูล และตัวชีว
้ ด
ั ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ ไปทดสอบกับกลุม
่ ตัวอย่างที่
มีคณ
ุ ลักษณะเหมือนกับตัวอย่างทีจ
่ ะจัดเก็บข้อมูลจริง จ�านวน
30 คน และน� ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
หลังจากปรับข้อค�าถามที่เป็นตัวชี้วัดให้เหมาะสมอีกครัง้ จึง
น� าแบบสอบถามไปใช้ในการด� าเนิ นการวัดครอบครัวอบอุ่น
ของคนท�างานในองค์กร 100 องค์กร ในปี 2560
ต่อมา ในการด�าเนินการระยะที่ 2 (2561-2563) มี
การปรับ ตั ว ชี้ วั ด ครอบครัว อี ก ครั้ง โดยเพิ่ ม องค์ ป ระกอบ
“ครอบครัวพอเพียง” เป็นองค์ประกอบที่ 4 เนื่องจากคณะนัก
วิ จั ย เล็ ง เห็ น ความส� า คั ญ ของแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต่ อ
ความอยู่ดีมีสุขหรือคุณภาพชีวิตของครอบครัว ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยที่ให้ไว้ จึงมี
การประชุมเพื่อสร้างตัวชี้วัดด้าน “ครอบครัวพอเพียง” จาก
นั้ นจึ งด�าเนิ นการทดสอบแบบสอบถามที่ปรับใหม่ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 35 คน ที่ครอบคลุมทุกประเภทขององค์กร
(ภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน) และมี
การปรับแก้แบบสอบถามในการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจย
ั
และกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน�าแบบทดสอบที่ปรับแก้ไปทดสอบ
อีกครัง้ โดยมีการค�านวณหาความเชือ
่ มัน
่ (Reliability) ของตัว
ชีว
้ ด
ั ในแต่ละองค์ประกอบ และปรับชือ
่ เป็น “ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว
มีสุข” ที่มีความหมายชัดเจนซึ่งสะท้อนครอบครัวที่มีความสุข
อันเป็นผลจากการมีความอบอุ่น สงบสุขและเข้มแข็ง (ศิรน
ิ ันท์
กิตติสุขสถิต และคณะ, 2564)
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■ 4.3.6 ลักษณะตัวชี้วัด/
องค์ประกอบตัวชี้วัดครอบครัว

ดังทีก
่ ล่าวข้างต้นในส่วนของวิธก
ี ารสร้าง/ พัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัว ในระยะ

แรก ๆ มักเป็นตัวชี้วัดระดับมหภาคที่สะท้อนครอบครัวในภาพรวม/ ระดับประเทศ
ลักษณะตัวชีว
้ ด
ั ทีส
่ ร้างขึน
้ จึงเป็นการวัดเชิงปริมาณ ทีส
่ ามารถวัดได้จากตัวเลข เช่น
อัตรา หรือเกณฑ์การวัดเป็นร้อยละที่ก�าหนดไว้ เช่น อัตราการหย่าร้าง ร้อยละครัว
เรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน เป็นการวัดที่เป็น ภววิสัย (Objective) เช่น
ตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) หรือตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับครอบครัว
ในการเก็บข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย
ต่อมา เริม
่ มีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ เป็นตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย (Subjective)
และมีจ�านวนมากขึ้น (ภูเบศร์ สมุทรจักร ธีรนุช ก้อนแก้ว และริฎวัน อุเด็น, 2560)
โดยมีทั้งเป็นการผสมผสานกันกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเป็นตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย
ทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยมักเป็นตัวชี้วัดที่เป็นความสัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว เน้นปัจจัยภายในที่สะท้อนถึงความอารมณ์ความรูส
้ ึก โดยเฉพาะที่เป็น
ข้อค�าถามทีถ
่ ามลักษณะว่า ใช่/ ไม่ใช่ มี/ไม่มี อย่างไรก็ตาม มีความพยายามท�าให้
ข้อค�าถามเชิงอัตวิสย
ั เหล่านี้สามารถวัดเป็นตัวเลขเชิงปริมาณได้ ด้วยการจัดระดับ
ค�าตอบเป็นค่าตัวเลขจากน้อยไปหามาก (เช่น จากค่าคะแนน 1-5 โดยน้อยทีส
่ ด
ุ =1
คะแนน และมากที่สุด = 5 คะแนน) และน�ามาค�านวณหาค่าเป็นตัวเลขเชิงปริมาณ
เช่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยค�าตอบของตัวชี้วัดนั้น ๆ

4.4 องค์ประกอบสำาคัญของตัวชี้วัด
ผลจากการทบทวนการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวในประเทศไทย ท�าให้
เห็นลักษณะตัวชีว
้ ด
ั ทีส
่ ามารถจัดให้อยูใ่ นองค์ประกอบหลัก (Domains) ด้านต่าง ๆ
ที่การศึกษานี้ได้ก�าหนดไว้ ได้แก่ โครงสร้างครอบครัว บทบาทหน้าที่ครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว การพึ่งตนเองของครอบครัว ความมั่นคงปลอดภัยสงบ
สุข สุขภาพของครอบครัว การยึดมัน
่ ความสัมพันธ์กบ
ั สังคมและ
่ ในศาสนาความเชือ
การเข้าถึงบริการต่าง ๆ โดยการก�าหนดองค์ประกอบนี้สว
่ นใหญ่มาจากการทบทวน
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ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งมาจากการก�าหนด
องค์ประกอบของต่างประเทศ โดยเฉพาะในรายงานการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัว
ของ Noor, Gandhi, Ishak & Wok (2014) เนื่องจากรายงานนี้มีแนวคิดในการ
ก�าหนดองค์ประกอบครอบคลุมมิติของครอบครัวที่น่าสนใจและสะท้อนความเป็น
ครอบครัวทีด
่ ไี ด้อย่างชัดเจน ซึง่ แม้ในภาพรวมไม่แตกต่างจากก�าหนดองค์ประกอบ
ของไทยมากนัก แต่ในรายละเอียดและการให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบบางองค์
ประกอบอาจแตกต่างกันบ้าง เช่น องค์ประกอบโครงสร้างครอบครัว องค์ประกอบ
ความมั่นคง/ปลอดภัยและสงบสุขของครอบครัว องค์ประกอบความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม คุณธรรมทีค
่ รอบครัวยึดถือและน�ามาปฏิบต
ั ิ ทีพ
่ บว่า ในการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั
ในประเทศไทย องค์ประกอบเหล่านี้มักเป็นองค์ประกอบย่อยภายใต้องค์ประกอบ
หลักอื่น แต่ในการศึกษาครัง้ นี้จะแยกออกมาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบ
หนึ่งเลย เหมือนการศึกษาของ Noor และคณะ (2014) (ดูบทที่ 3 ในรายงานฉบับ
นี้) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาตัว
ชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป ดังนั้น การก�าหนดว่า ตัวชี้
วัดใดจะอยูใ่ นองค์ประกอบใดทีน
่ �าเสนอในการศึกษาครัง้ นี้จึงอาจแตกต่างจากองค์
ประกอบที่หน่วยงานต่าง ๆ ก�าหนดไว้
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว มี ค วามก� า กึ่ ง สามารถจั ด ลงได้
มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ เช่น ครัวเรือนทีม
่ ห
ี ว
ั หน้าครอบครัวเป็นผูส
้ งู อายุ/ ผูห
้ ญิง
สามารถจัดไว้ได้ทง้ั ภายใต้องค์ประกอบโครงสร้างครอบครัวทีเ่ น้นการเป็นหัวหน้า
ครัวเรือน และองค์ประกอบความมั่นคง ความปลอดภัยของครอบครัว เนื่องจาก
ครอบครัวที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้หญิงมีความเปราะบางมากกว่า
ในการน� า เสนอจึ ง จั ด ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ลั ก ษณะก� า กึ่ ง เหล่ า นี้ ไว้ ในไว้ ในองค์ ป ระกอบที่
เหมาะสมทุกองค์ประกอบ ตัวอย่างตัวชี้วัดข้างต้น จึงถูกจัดไว้ท้งั ในองค์ประกอบ
โครงสร้างครอบครัว และองค์ประกอบความมัน
่ คงปลอดภัยของครอบครัว
สรุปองค์ประกอบหลักได้ดังนี้ (ดูรายละเอียดในตาราง ประกอบ)
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โครงสร้างครอบครัว
(Family structure)

เป็นตัวชีว
้ ด
ั เกี่ยวกับโครงสร้างครอบครัว มักเป็นการสะท้อนภาพครอบครัว

ในระดับมหภาคหรือ ระดับประเทศ เช่น อัตราการเกิดอย่างหยาบ ขนาดครอบครัว
(จ�านวนสมาชิกในครอบครัว) รู ปแบบครอบครัว เช่น ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัว
ขยาย ครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว สัดส่วนครอบครัวขยายต่อครัวเรือนทัง้ หมด ผูเ้ ป็น
หัวหน้าครอบครัว/ ครัวเรือน (ผู้สูงอายุ/ ผู้หญิง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรและส่งผลต่อโครงสร้างครอบครัว หรือ
ตัวชี้วัดที่เน้นองค์ประกอบครอบครัว รูปแบบครอบครัว การมีสมาชิกครบสมบูรณ์
ตามวงจรชีวิต (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2549)

ข้อสังเกต องค์ประกอบนี้ปรากฏในการพัฒนาในระยะแรก ๆ โดยเฉพาะ
เมื่อครอบครัวเป็นเพียงมิติหนึ่งในคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม และเป็นการ
มองภาพรวมในระดับประเทศ มักเป็นการใช้ข้อมูลระดับมหภาคในการสร้างตัวชี้
วัด เช่น ครอบครัวอบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ทีใ่ ช้สด
ั ส่วนครอบครัวขยายต่อครัว
เรือนเป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบสัมพันธภาพ (อมราวรรณ ทิวถนอม, 2557)

บทบาทหน้าที่ครอบครัว
(Family function)

ครอบครัว มี บ ทบาทหน้ า ที่ ในการดู แ ลกล่ อ มเกลาสมาชิ ก ครอบครัว ให้

เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรับผิดชอบครอบครัวด้านเศรษฐกิจ การ
ให้ศึกษา การอบรมสั่งสอนด้านต่าง ๆ ตัวชี้วัดด้านบทบาทหน้าที่จึงเป็นเรือ
่ งของ
สมาชิกครอบครัวทีท
่ า
� หน้าทีห
่ ารายได้เพือ
่ เลี้ยงดูครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ความ
ปลอดภัยของสมาชิกครอบครัว การช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน หน้าที่ในการ
อบรมสั่งสอนสมาชิกครอบครัวให้เป็นคนดี การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ถ่ ายทอดธรรมเนี ยมปฏิ บัติของครอบครัว การปลูกฝังถ่ ายทอดคุณค่ าทางศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีที่สร้างสรรค์ การช่วยดูแลสมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็ก/ ผู้
สูงอายุ การช่วยกันดูแลงานบ้านของครอบครัว ฯลฯ

ข้อสังเกต ตัวชีว้ ดั ครอบครัวด้านบทบาทหน้าที่ ทีเ่ น้นหน้าทีใ่ นการอบรมสัง่
สอน เช่น ให้เป็นคนดี การปลูกฝังถ่ายทอดคุณค่าศิลปวัฒนธรรม จะไม่ปรากฏใน
การตัวชีว
้ ด
ั ทีพ
่ ฒ
ั นาในระยะหลังมากนัก แต่มก
ั เน้นถึงบทบาทหน้าทีด
่ ้านเศรษฐกิจ
(หารายได้) การดูแลสมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะที่เป็นเด็ก และผู้สูงอายุมากกว่า
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สัมพันธภาพในครอบครัว
(Family relationships)

เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว เป็ น

สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี/ ไม่ดีท่ีน�าไปสู่การมีครอบครัวที่ดีหรือครอบครัวที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งออกเป็น
- ตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ เป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้ มีลักษณะตัวชี้วัดที่
เป็นภววิสัย (Objective) เช่น อัตราการหย่าร้าง อัตราการจดทะเบียนสมรส ซึ่ง
เป็นการสะท้อนสัมพันธภาพในครอบครัวเชิงตัวเลข โดยมองว่า อัตราการหย่าร้าง
เป็นการสะท้อนถึงสัมพันธภาพทีไ่ ม่ดีของครอบครัว ในขณะทีอ
่ ัตราการจดทะเบียน
สมรสที่สูงสะท้อนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดี
- ตัวชีว
้ ด
ั ทีว
่ ด
ั ไม่ได้หรือวัดได้ยาก ด้วยมักเป็นเรือ
่ งของจิตใจ การแสดงออก
ถึงอารมณ์ความรูส
้ ึกของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน เป็นข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่
มีต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัว จึงเป็นข้อมูลที่เป็นอัตวิสัย (Subjective) เช่น
ความอบอุ่น ความรักใคร่ ความผูกพัน การแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่
การเอื้ออาทรต่อกัน การมีเวลาให้แก่กัน การอยู่พร้อมหน้ากัน การพูดคุยสื่อสาร
กัน การมีกิจกรรมร่วมกัน ความเคารพกันและกัน การปรึกษาหารือและการตัดสิน
ใจร่วมกัน ฯลฯ

ข้อสังเกต

คือการก�าหนดตัวชี้วัดในองค์ประกอบสัมพันธภาพนั้น มีการ

เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น ในระยะแรกของการก�าหนดตัวชี้วัด
พิจารณาใช้ อัตราหย่า การจดทะเบียนสมรส การแต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรส
(การวัดเชิงปริมาณ) เป็นตัวชี้วัดที่มองภาพในระดับมหภาค ซึ่งจะไม่ปรากฏในตัว
ชี้วัดที่พัฒนาขึ้นในระยะหลัง ๆ มากนัก นอกจากนี้ ยังมีการใช้ตัวชี้วัดเชิงภววิสัย
นี้รว
่ มกับตัวชี้วัดด้านสัมพันธภาพที่เป็นอัตวิสัยที่เน้นอารมณ์ความรู ส
้ ึกที่สะท้อน
ความอบอุ่น ความรักใคร่ กลมเกลียวในครอบครัว เช่น องค์ประกอบสัมพันธภาพ
ของครอบครัวเข้มแข็งของกรมกิจการฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย
ตัวชีว
้ ด
ั การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า ร่วมกับตัวชีว
้ ด
ั ทีเ่ ป็นอัตวิสย
ั เช่น
การแสดงถึงความรัก ความเอาใจใส่ในชีวต
ิ ประจ�าวัน การพูดคุยและรับฟังกัน การ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
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การพึ่งตนเอง ของครอบครัว
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
(Economic situation)

เป็นตัวชีว
้ ด
ั เกีย
่ วข้องกับเศรษฐกิจครอบครัว การพึง่ พาตนเองทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวส่งผลกระทบต่อความสุขและคุณภาพชีวต
ิ ของ
ครอบครัว จึงเป็นตัวชีว
้ ด
ั เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวทีเ่ พียงพอ (การมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย จ�านวนสมาชิกทีส
่ ามารถหารายได้เลีย
้ งดูครอบครัว หรือสัดส่วนสมาชิกทีม
่ ี
รายได้ต่อสมาชิกครอบครัวทัง้ หมด) ความสามารถในด้านค่าใช้จ่ายหากครอบครัว
มีความจ�าเป็นต้องใช้ เช่น สุขภาพ การศึกษา ปัญหาฉุกเฉิน หรือ การพึ่งตนเองได้
ทางเศรษฐกิจ หรือ เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น ครัวเรือนมีขา
้ วกินเพียงพอ
ตลอดปี รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของครอบครัว เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยัด
การมีเงินออม

ความมั่นคง ของครอบครัว
ความปลอดภัย ความสงบสุข
(Safety family)

เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีเ่ น้นความมัน
้ ก
ึ มัน
่ คงของครอบครัว เป็นความรูส
่ คง/ มัน
่ ใจใน

ครอบครัวว่า มีความปลอดภัย ความสงบสุข ซึง่ รวมถึงสถานการณ์ทท
ี่ า� ให้ครอบครัว
มี/ ไม่มีความเสี่ยง หรือ มี/ ไม่มีความเปราะบาง ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถน�าไปสู่
ครอบครัวที่มีความสุข (หรือไม่มีความสุข) ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวในหมวดนี้อาจมีความ
ซ�าซ้อนกับตัวชี้วัดสัมพันธภาพ โดยเฉพาะถ้าเป็นสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ดีที่
สามารถน�าไปสู่ความเปราะบางของครอบครัวได้ ดังตัวอย่างที่น�าเสนอต่อไปนี้
ตั ว อย่ า งตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความสงบสุ ข ความปลอดภั ย ในครอบครัว
เช่น ความรุนแรงในครอบครัว (ทั้งความรุนแรงทางร่างกาย วาจา) การแก้ปัญหา
ครอบครัวด้วยเหตุผลไม่ใช้ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (โดยสมาชิกใน
ครอบครัว)
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ตัวชีว
้ ด
ั ทีใ่ ห้ภาพของครอบครัวทีม
่ ค
ี วามมัน
ั่ คง หรือมีความเปราะ
่ คง/ ไม่มน
บางหรือไม่ เช่น ครอบครัวที่มีการหย่าร้าง การแต่งงานโดยยังไม่มีรายได้พอเพียง
หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่มีการตรวจเลื อด หรือไม่ได้ จดทะเบียนสมรส5
(ส�านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์ กระทรวงพม., 2548)
ครอบครัวทีผ
่ ส
ู้ งู อายุอยูต
่ ามล�าพัง ครอบครัวผูส
้ งู อายุ ครอบครัวทีผ
่ ห
ู้ ญิงเป็นหัวหน้า
ครอบครัว เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบดูแลครอบครัว6 ครอบครัวที่มีเด็กต�ากว่า 19 ปีท�างาน
อาชีพ สมาชิกครอบครัวติด/ ไม่ติดยาเสพติด บุหรี่ สุรา การพนัน ป่วย มีคดี/ ถูก
ด�าเนินคดีเด็กและเยาวชน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ เป็ น ทุ น ทางสั ง คมของครอบครัว รวมถึ ง ความสามารถของ
ครอบครัว ในการเข้ า ถึ ง บริก ารต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ น� า ไปสู่ ค วามมั่ น คงของ
ครอบครัว เช่น การเข้าถึง/ รับรูข
้ ่าวสาร การใช้สื่อเทคโนโลยี บริการทางสังคม/
ระบบสาธารณูปโภค เช่น การมีน�าประปาใช้ มีความมัน
่ คงในที่อยู่อาศัย เช่น การมี
บ้านเป็นของตนเอง ครอบครัวมีการเตรียมพร้อมมีการวางแผน การใช้ความรู/้ สติ
ปัญญาในการใช้ชีวิต/ การพึ่งพาตนเอง มีความพอเพียงในการใช้ชีวิต มีความตั้ง
มั่นในความไม่ประมาท มีการออม การปรับตัวได้ในภาวะยากล�าบาก/ หลีกเลี่ยง
ภาวะเสี่ยง รวมถึงตัวชี้วัดที่สะท้อนปัญหาสังคมที่มาจากครอบครัว เช่น อัตราเด็ก
ถูกทอดทิ้ง

สุขภาพของครอบครัว
(Family health)

เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีเ่ น้นสุขภาพของสมาชิกครอบครัวทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพใจ

การดูแลสุขภาพ การพึง่ ตนเองทางสุขภาพ รวมถึงการป้องกันอุบต
ั เิ หตุในครอบครัว

5

ในการศึกษานี้ การจดทะเบียนสมรสจะถูกจัดไว้เป็ นตัวชี้วัดในองค์ประกอบโครงสร้างครอบครัวด้วย

6

ในการศึกษานี้ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้หญิงเป็ นหัวหน้าครอบครัวจะถูกจัดไว้เป็ นตัวชี้วัดในโครงสร้างครอบครัวด้วย
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การยึดมั่นในศาสนา ความเชื่อ7
(Religion/ spirituality)

เน้นตัวชีว
้ ด
ั ทีค
่ รอบครัวมีการน�าหลักค�าสอนของศาสนามาปฏิบต
ั ิ/ น�ามาใช้

ในการด�าเนินชีวต
ิ เช่น การใช้คณ
ุ ธรรมหรือหลักศาสนาในการด�ารงชีวต
ิ ครอบครัว
ปฏิบต
ั ิตามหลักค�าสอนของศาสนาทีน
่ ับถือ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวมีการ
ใช้คุณธรรมในการด� าเนิ นชีวิตซึ่งกั นและกั นในครอบครัว ของโครงการวิจัยของ
ศิรน
ิ ันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ (2560, 2564) หรือมีการใช้คุณธรรมในการด�าเนิน
ชีวิต ของตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งของกรมกิจการสตรีและครอบครัวฯ กระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ (2563) แต่จัดไว้ในองค์ประกอบบทบาทหน้าที่ (มีข้อสังเกตว่า
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ของไทยมีน้อยมาก)

บ้านและสภาพแวดล้อม
(Housing and environment)

เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เช่น การมีบ้านเป็นของตนเอง

รวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การมีน�าประปาใช้

ข้อสังเกต ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ของไทยมีน้อย โดยเฉพาะเรือ่ งสภาพ
แวดล้ อ ม/ สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ จ ะเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ม องคุ ณ ภาพชี วิ ต ในภาพรวม
มากกว่า เช่น สัดส่วนครัวเรือนที่มีน�าประปาใช้ในครัวเรือนที่เป็นตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.)

ความสัมพันธ์กับสังคม
(Community relationship)

เป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวกับเพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมชุมชน การช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม การได้รบ
ั
การสนับสนุนจากชุมชน สังคม ภาครัฐ
นอกจากนี้ ยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเงื่อนไขช่วยท�าให้สังคมดี/ ไม่ดี เช่น การมี
ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง การท�าผิดกฎหมายของคนในสังคม เช่น คดี
ยาเสพติด อาชญากร
้ นองค์ประกอบหนึง่ ในองค์ประกอบหลักทีส�
่ าคัญของตัวชีวั้ ดด้านครอบครัวของ Malaysia เพราะสะท้อน
องค์ประกอบ (Domain) นีเป็
่
้ คะแนนสูงกว่าหมวดอืน
่ (ดูบทที่ 3 รายงานฉบับนี)้
่
ถึงความยึดมันในบริบทของความเชือ ศาสนา และการปฏิบต
ั ิ และองค์ประกอบนีได้
7

92

การเข้าถึงบริการต่าง ๆ

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสามารถของครอบครัวในการเข้าถึงบริการ

ทางสังคม สาธารณสุข สวัสดิการ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการได้สัญชาติ การตั้ง
ถิ่นฐานถาวรไม่ต้องอพยพเคลื่อนย้าย ซึ่งหากครอบครัวสามารถเข้าถึงสิทธิ์ และ
บริการทีท
่ างภาครัฐจัดให้ ก็มโี อกาสทีจ
่ ะพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของสมาชิกครอบครัวได้
ตารางที่ 4.1 เป็นการสรุปองค์ประกอบหลัก (Domains) ได้แก่ โครงสร้าง
ครอบครัว บทบาทหน้าที่ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว การพึ่งตนเองของ
ครอบครัว (โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ) ความมัน
่ คง ความปลอดภัย ความสงบสุข สุขภาพ
ครอบครัว การยึดมัน
่ บ้านและสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กบ
ั
่ ในศาสนาความเชือ
สังคม และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ และมีตว
ั อย่างของตัวชีว
้ ด
ั (Indicators) ทีจ
่ ด
ั ไว้ภาย
ใต้แต่ละองค์ประกอบ โดยเป็นตัวชีว้ ด
ั ทีห
่ น่วยงานต่าง ๆ พัฒนาขึน
้ และใช้เป็นเครือ
่ งมือ
ในการวัดความอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของครอบครัว ซึง่ บางครัง้ พบว่า มีการก�าหนดตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ หมือน
กัน/ คล้ายกัน ในขณะทีต
่ ว
ั ชีว
้ ด
ั บางตัวเป็นการสร้างขึน
้ ใหม่โดยหน่วยงาน นอกจากนี้
ในตารางที่ 4.1 ยังได้นา
� เสนอตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอบอุน
่ หรือครอบครัวมีสข
ุ ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้
โดยสถาบันวิจย
ั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิรน
ิ น
ั ท์ กิตติสข
ุ สถิต และ
คณะ, 2564) เพือ
่ เป็นตัวอย่างตัวชีว
้ ด
ั ต่าง ๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต้องค์ประกอบหลัก
ตำรำงที่ 4.1 สรุปองค์ประกอบ (Domains) ตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวในประเทศไทย และตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอบอุน
่
(ครอบครัวมีสุข) ของ ศิรน
ิ ันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ (2564)
องค์ประกอบ
(Domain)

โครงสร้ำงครอบครัว
(Family structure)

-เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ครอบครัว เช่น ขนาดครอบครัว
(จ�านวนสมาชิกในครอบครัว) อัตรา
การเกิด รูปแบบครอบครัว เช่น
ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย
ครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว/ ครัวเรือน
(ผู้สูงอายุ/ ผู้หญิง)
-เป็นตัวชีว
้ ด
ั ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างครอบครัว

ตัวชี้วัด
(Indicator)8

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)

■ ขนาดครอบครัว (ESCAP-2533)/ ขนาดครัวเรือน
(พม. 2548)
■ อัตราเกิดอย่างหยาบ (พม. 2548)
■ ครอบครัวเดี่ยว (ESCAP-2533)
■ สัดส่วนครอบครัวขยายต่อครัวเรือนทั้งหมด
(สภาพัฒน์ฯ (สศช.) 2550)
■ ผัวเดียวเมียเดียว (ยงยุทธและคณะ-2540)
■ องค์ประกอบครอบครัวดี
(กรมประชาสงเคราะห์-2538)
■ รูปแบบครอบครัว (สถาบันเด็กฯ & สศช.-2545,
สถาบันเด็กฯ สศช.-2546)
■ รูปแบบครอบครัว (มีสมาชิกครบสมบูรณ์ตามวงจร
ชีวต
ิ ) (สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ สมาชิกมีความตัง้ ใจทีจ
่ ะสร้างและพัฒนาครอบครัวร่วม
กัน (สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)

8

่ี ห
่
่ี าง / พัฒนาตัวชีวั้ ด หรือเป็ นปี ทเริ
่ี มใช้
่ ตวั ชีวั้ ดนัน
้ ๆ
ปี ทอยู
่ ลังชือหน่
วยงาน เป็ นปี ทสร้
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องค์ประกอบ
(Domain)

บทบำทหน้ำที่
ครอบครัว

(Family functioning)
เป็นตัวชี้วัดที่เน้นบทบาทหน้าที่ของ
ครอบครัวต่อสมาชิกครอบครัว อัน
จะน�าไปสู่คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ครอบครัว เป็นการท�าบทบาทหน้าที่
ที่เหมาะสม เช่น ในทางเศรษฐกิจ
(หารายได้) ที่เป็นบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกวัยแรงงาน การดูแลและ
สนับสนุนกันและกันของสมาชิก โดย
เฉพาะสมาชิกที่ยังเป็นเด็ก-เยาวชน
ผู้สูงอายุ การอบรมสั่งสอนถ่ายทอด
ความรู ้ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การ
เรียนรูพ
้ ัฒนาทักษะในการด�ารงชีวิต
และบทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลงานบ้าน
การแบ่งเบาภาระการดูแลบ้าน ความ
เป็นอยู่ (ไม่เป็นบทบาทของสมาชิกคน
ใดคนหนึ่ง)

ตัวชี้วัด
(Indicator)
■ บทบาทหน้าที่ครอบครัว (สถาบันเด็กฯ & สศช.2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) (สศช.-2557)/
ครอบครัวท�าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก
(การปฏิบัติตนต่อสมาชิก) (กรมกิจการฯ -2563)
■ ครอบครัวมีจ�านวนสมาชิกที่ท�าหน้าที่หารายได้/
ผลผลิตมาเลี้ยงดูที่เหมาะสม (สถาบันเด็กฯ มหิดล2547-48)
■ มีผู้ท�ามาหาเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงาน
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ครอบครัวที่สมาชิกมีการดูแลเอาใจใส่ ดูแลช่วย
เหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (สถาบันเด็กฯ มหิดล2547-48)
■ ตัวชี้วัดที่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี (สถาบันเด็กฯ
มหิดล-2547-48)

สถำบันวิจัยประชำกร
และสังคม (2562 & 2563)
บทบำทหน้ำที่ เป็นหนึ่ง ในองค์
ประกอบหลัก “ครอบครัวอบอุ่น”
โดยองค์ประกอบบทบาทหน้าที่นี้จะ
มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.สามารถได้รบ
ั ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลในเรือ
่ งต่างๆ เมื่อต้องการ
จากสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
2.มีความรูส
้ ึกปลอดภัยในชีวิตที่ได้
รับจากครอบครัว
3.มีความรูส
้ ึกมั่นคงในชีวิตที่ได้รบ
ั
จากครอบครัว

■ ครอบครัวที่เอิ้อต่อการเรียนรูแ
้ ละพัฒนาทักษะใน
การด�ารงชีวิต (สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)

4.สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กัน
และกัน

■ ครอบครัวที่ปลูกฝังและถ่ายทอดคุณค่าทางศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีที่สร้างสรรค์ (สถาบันเด็กฯ
มหิดล-2547-48)

5.สมาชิกในครอบครัวมีการใช้
คุณธรรมในการด�าเนินชีวิตซึ่งกัน
และกันในครอบครัว

■ สมาชิกครอบครัวช่วยกันดูแลสมาชิกที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกิน 18 ปี (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.)
2560-2562)

6.สมาชิกในครอบครัวได้ท�าตาม
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของ
ตนเอง

■ สมาชิกครอบครัวช่วยกันดูแลสมาชิกที่เป็นผู้สูง
อายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา
(สสส.) 2560-2562)

7.ในภาพรวม ครอบครัวมีบทบาท
หน้าที่ที่ดีต่อกันระดับใด

■ สมาชิกครอบครัวช่วยกันดูแลงานบ้านของ
ครอบครัว (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.)
2560-2562 )
■ ครอบครัวที่มีสมาชิกร่วมกันแบ่งเบาภาระการ
ท�างานบ้าน ดูแลความเป็นอยู่ (สถาบันเด็กฯ มหิดล2547-48)
■ สมาชิกครอบครัวได้ท�าตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัว (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา
(สสส.) 2560-2562)
■ สมาชิกครอบครัวดูแลช่วยเหลือญาติพี่น้องในยาม
ที่ต้องการ) (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.)
2560-2562)
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ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)

องค์ประกอบ
(Domain)

สัมพันธภำพใน
ครอบครัว

(Family relationships)
เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว สัมพันธภาพใน
ครอบครัว โดยมีทั้ง
- ตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมำณ เป็นตัวเลข
ที่วัดได้ เช่น อัตราการหย่าร้าง การจด
ทะเบียนสมรส
- ตัวชี้วัดที่วัดไม่ได้ มักเป็นเรือ
่ งของ
จิตใจ กำรแสดงออกถึงอำรมณ์ควำม
รูส
้ ึก เช่น ความอบอุ่น ความรักใคร่ การ
แสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่
การมีเวลาให้แก่กัน การอยู่พร้อมหน้า
กัน การพูดคุยสื่อสารกัน มีกิจกรรมร่วม
กัน ความเคารพกันและกัน การปรึกษา
หารือและการตัดสินใจร่วมกัน
- การก�าหนดตัวชี้วัด มีการเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคม เช่น ในระยะแรกของการ
ก�าหนดตัวชี้วัด (ช่วงทศศวรรษ 2540)
พิจารณาใช้ อัตราหย่า การจดทะเบียน
สมรส การแต่งงานโดยไม่จดทะเบียน
สมรส (การวัดเชิงปริมาณ) ในระยะ
หลัง ๆ จะไม่มี

ตัวชี้วัด
(Indicator)
■ ครอบครัวมีความอบอุ่น (WHO) (กรม
ประชาสงเคราะห์-2538) (สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546)
(พม.-2548) / ครอบครัวอบอุ่น-สถาบันวิจัยฯ - 2560,
2562 & 2563
■ อัตราการจดทะเบียนสมรส (สถาบันเด็กฯ & สศช.2546-2)
■ คนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน (ยงยุทธและคณะ2540)
■ คนในครอบครัวรักใคร่กัน ไม่ทะเลาะหรือหึงหวงกัน
(ยงยุทธและคณะ-2540)
■ ผัวเดียวเมียเดียว (ยงยุทธและคณะ-2540)
■ คนในครอบครัวมีเวลาให้แก่กัน (ยงยุทธและคณะ2540)
■ สัมพันธภาพในครอบครัว (สถาบันเด็กฯ & สศช.2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) (สศช.-2557)
■ ครอบครัวที่สมาชิกมีการแสดงออกถึงความรักเคารพ
นับถือซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรต่อกัน (สถาบันเด็กฯ
มหิดล-2547-48)/ สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึง
ความรักและความเอาใจใส่ระหว่างกัน (กรมกิจการฯ
-2563)
■ ครอบครัวที่สมาชิกมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน ท�า
กิจกรรมที่สร้างสรรค์รว่ มกันเป็นประจ�า (สถาบันเด็กฯ
มหิดล-2547-48)
■ ครอบครัวที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
และตัดสินใจในเรือ
่ งส�าคัญต่าง ๆ ของครอบครัวร่วมกัน
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)/ สมาชิกในครอบครัว
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
(กรมกิจการฯ -2563)

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
(2562 & 2563)
สัมพันธภำพ เป็นหนึ่ง ในองค์
ประกอบหลัก “ครอบครัวอบอุ่น”
โดยองค์ประกอบบทบาทหน้าที่นี้จะ
มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.สมาชิกในครอบครัวมีการ
แสดงออกที่สื่อถึงความรักหรือ
ความเอาใจใส่ในชีวิตประจ�าวันซึ่ง
กันและกัน
2.สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสาร
พูดคุยกันในเรือ
่ งต่าง ๆ อย่าง
เปิดเผย
3.สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส
ได้ใช้เวลาร่วมกันในการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ทานอาหาร ออกก�าลัง
กาย ท่องเที่ยวพักผ่อน
4.สมาชิกในครอบครัวให้ความ
เคารพต่อความคิดเห็นหรือการ
ตัดสินใจของสมาชิกคนอื่น
5.สมาชิกในครอบครัวมีความไว้เนื้อ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน
6.ในภาพรวม ครอบครัวมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในระดับใด

■ ครอบครัวที่อยู่รว่ มกันอย่างสงบสุข (สถาบันเด็กฯ
มหิดล-2547-48)
■ การมีครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีความผูกพัน ใจใส่ มีเวลา ท�ากิจกรรมร่วมกัน สนทนา
อย่างเอื้ออาทร มีความกตัญญู มีระเบียบวินัย
(สมัชชาสุขภาพ-2548)
■ ร้อยละครอบครัวที่มีความอบอุ่น (- สัมพันธภาพ
(ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบันเด็กฯ-2549)
■ สมาชิกครอบครัวมีการสื่อสารที่แสดงออกถึงความ
รักความเข้าใจต่อกัน (สสส. ; สมาคมครอบครัวศึกษา
(สสส.) 2560-2562) / สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกัน
อย่างมีคุณภาพ (กรมกิจการฯ -2563)
■ สมาชิกครอบครัวมีเวลาท�ากิจกรรมด้วยกันในบ้าน/
หรือนอกบ้าน (สสส. ; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.)
2560-2562)
■ สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือช่วย
แก้ไขปัญหาในครอบครัว (สสส.; สมาคมครอบครัว
ศึกษา (สสส.) 2560-2562)
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องค์ประกอบ
(Domain)

กำรพึ่งตนเอง9
ของครอบครัว
โดยเฉพำะ
ด้ำนเศรษฐกิจ

(Economic situation)
เป็นตัวชี้วัดของเศรษฐกิจครอบครัว
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ที่มีตัว
ชี้วัดเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวที่เพียง
พอ (รายได้มากกว่ารายจ่าย, สัดส่วน
สมาชิกที่มีรายได้ต่อสมาชิกครอบครัว
ทั้งหมด) หรือที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น
ครัวเรือนมีข้าวกินเพียงพอตลอดปี
การใช้จ่ายอย่างประหยัด การมีเงิน
ออม ความสามารถในด้านค่าใช้จ่าย
หากครอบครัวมีความจ�าเป็นต้องใช้
เช่น สุขภาพ การศึกษา ปัญหาฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด
(Indicator)
■ ครอบครัวพึง่ ตนเองได้ (กรมประชาสงเคราะห์-2538)
■ ลูกขยันท�ามาหากินและพึ่งตนเองได้ (ยงยุทธและ
คณะ-2540)
■ การพึ่งพาตนเองของครอบครัว (สถาบันเด็กฯ &
สศช.-2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) (สศช.2557)
■ ครัวเรือนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 10 %
(สถาบันเด็กฯ & สศช.-2545) (สศช. 2550)
■ ครอบครัวพึ่งพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48) (ส�านักกิจการฯ พม. &
สถาบันเด็กฯ-2549)/ (ส�านักกิจการฯ – 2563)
■ สมาชิกครอบครัวรูจ
้ ักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
หรือมีเงินเก็บ (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.)
2560-2562)
■ สัดส่วนสมาชิกครอบครัวที่มีรายได้ต่อสมาชิก
ครอบครัวทั้งหมด เท่ากับ 1:2 ของครัวเรือนทั้งหมด
(สศช. 2550)
■ ครัวเรือนในชุมชนมีข้าวบริโภคพอเพียงตลอดปี (พม.
2548)

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
(2562 & 2563)
กำรพึ่งพำตนเองของครอบครัว
เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบหลัก
“ครอบครัวเข้มแข็ง” โดย
องค์ประกอบบทบาทหน้าที่นี้จะมี
10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.ในแต่ละเดือน รายได้ของ
ครอบครัวเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
2.ครอบครัวมีเงินเก็บที่สามารถใช้ใน
การแก้ปัญหายามฉุกเฉิน
3.หากสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย
และเข้ารับบริการสุขภาพที่จ�าเป็น
ครอบครัวสามารถช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ายได้
4.หากสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย
สมาชิกคนอื่น ๆ สามารถให้การช่วย
เหลือดูแลได้
5.สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาทีต
่ อ
้ งการได้
6.สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้า
ถึงโอกาสทางการพัฒนาความรู ้
ทักษะที่ต้องการได้
7.สมาชิกในครอบครัวสามารถน�า
ความรูจ
้ ากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ (เช่น ปลูกต้นไม้ ท�าอาหาร
ท่องเที่ยว ท�ากิจกรรมอาสา เป็นต้น)
มาปรับใช้ในการพึ่งพาตนเองได้
8.สมาชิกในครอบครัวใช้สื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู ้ เช่น ใช้
แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับ
สมาชิกในครอบครัว ให้ค�าแนะน�า
บุตรหลานระหว่างดูโทรทัศน์หรือสื่อ
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวได้
9.เมื่อเกิดปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวมีความพร้อมในการช่วย
แก้ปัญหาร่วมกันได้
10.ในภาพรวม ครอบครัวของท่านมี
การพึ่งพาตนเองของครอบครัวอยู่
ในระดับใด
(เป็นตัวชี้วัดที่เน้นการพึ่งตนเอง
ในทุก ๆ ด้านไม่ได้เจาะจงด้าน
เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดบางตัวจึงจัดอยู่
ในองค์ประกอบอื่นได้ เช่น ความรู ้
ทักษะ สื่อเทคโนโลยี)

่
่
่
่
ตัวชีวั้ ดด้านการพึงตนเอง
มีหลายหน่วยงาน แยกออกเป็ น การพึงพาตนเองทางเศรษฐกิ
จ การพึงพาตนเองทางสุ
ขภาพ การพึงพา
ตนเองทางข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู ้ (มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง กระทรวงพม.)
9
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องค์ประกอบ
(Domain)

ควำมมั่นคง
ควำมปลอดภัย
ควำมสงบสุข
(Safety family)

-เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความมั่นคงของ
ครอบครัว ความเป็นครอบครัวมั่นคง
สถานการณ์ที่ทา
� ให้ครอบครัวมี/
ไม่มีความเสี่ยงหรือความเปราะบาง
ความมั่นคง/ไม่มั่นคง เช่น ความ
รุนแรงในครอบครัว (ทางร่างกาย
วาจา การแก้ปัญหาครอบครัวด้วย
เหตุผลไม่ใช้ความรุนแรง การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ (โดยสมาชิกใน
ครอบครัว)
-ครอบครัวมีทุนทางสังคม การ
เข้าถึง/ รับรูข
้ ่าวสาร การใช้สื่อ
เทคโนโลยี บริการทางสังคม
ครอบครัวมีการเตรียมพร้อมมีการ
วางแผน การใช้ความรู/้ สติปัญญา
ในการใช้ชีวิต/ การพึ่งพาตนเอง มี
ความพอเพียงในการใช้ชีวิต ตั้งมัน
่
ในความไม่ประมาท มีการออม การ
ปรับตัวได้ในภาวะยากล�าบาก/ หลีก
เลี่ยงภาวะเสี่ยง

ตัวชี้วัด
(Indicator)
■ ความรุนแรงในครอบครัว (ESCAP-2533) /อัตรา
ผู้ถูกกระท�ารุนแรงโดยสมาชิกในครอบครัว(ส�านัก
มาตรฐานฯ พม. 2548)/ สมาชิกครอบครัวมีการท�าร้าย
ทั้งร่างกายหรือจิตใจ (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา
(สสส.) 2560-2562)
■ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้อขัด
แย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง (ส�านักกิจการ-2563
■ ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง (สศช. 2550)/ ครอบครัว
ผู้สูงอายุ (ESCAP-2533)
■ อัตราหย่าร้าง (ESCAP-2533) (WHO) (สถาบันเด็กฯ
& สศช.-2546) (พม. 2548) (ส�านักมาตรฐานฯ พม.
2548)/ การจดทะเบียนหย่า (ส�านักกิจการฯ – 2563)
(สศช. 2550)
■ ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัว (WHO)/ เป็นผู้รบ
ั
ภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว (ส�านักมาตรฐานฯ พม.
2548)

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
(2562 & 2563)
ควำมสงบสุข เป็นองค์ประกอบหลัก
“ครอบครัวสงบสุข” โดย
องค์ประกอบบทบาทหน้าที่นี้จะมี
7 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.ในครอบครัวของท่านมีเหตุการณ์
ผลัก ดึงรัง้ กระชากร่างกายหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ขว้าง
ปาสิ่งของใส่กัน ตบหน้า ทุบตี เตะ
ต่อย ของสมาชิกในครอบครัว
2.ในครอบครัวของท่านมีเหตุการณ์
ประชดประชัน ทะเลาะโต้เถียง ดุด่า
ว่ากล่าว เพิกเฉย ละทิง้ กดดันของ
สมาชิกในครอบครัว

■ อัตราเด็กอายุต�ากว่า 19 ปีที่ทา
� งานอาชีพ (WHO) /
เด็กอายุ 15-17 ปีทา
� งานอาชีพ (พม. 2548)

3.สมาชิกในครอบครัวของท่าน มี
พฤติกรรมการดื่มเครือ
่ งดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

■ ครอบครัวที่มีสมาชิกติดยาเสพติด (WHO) /
ครอบครัวที่มีสมาชิกติดสารเสพติด (พม. 2548)

4.สมาชิกในครอบครัวของท่าน มี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือยาสูบ

■ ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรควิตกกังวล (WHO)
(พม. 2548)

5.สมาชิกในครอบครัวของท่านมี
พฤติกรรมเสี่ยงโชค/ เล่นการพนัน

■ ครัวเรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว (พม. 2548)

6.ในครอบครัวของท่านใช้หลักการ
และเหตุผลในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ภายในครอบครัว

■ การปราศจากปัจจัยเสีย
่ ง (สถาบันเด็กฯ & สศช.-25462)
■ สมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพ (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ครอบครัวที่สมาชิกรับผิดชอบป้องกันอุบัติเหตุ
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ครอบครัวที่สมาชิกไม่ติดสุรา บุหรี่ และสารเสพติด
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ สามารถเข้าถึง รับรู ้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ การพึ่งพาตนเองทางข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู ้
(ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบันเด็กฯ-2549)
■ สมาชิกเข้าถึงบริการทางสังคม (สถาบันเด็กฯ มหิดล2547-48)
■ ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว (สมัชชา
สุขภาพ-2548)
■ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยจาก
ยาเสพติด (พม.)
■ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานก่อนบรรลุนิติภาวะ (ส�านัก
มาตรฐานฯ พม. 2548)

7.ในครอบครัวของท่านปฏิบัติตาม
หลักค�าสอนของศาสนาที่นับถือ
ควำมพอเพียง เป็นองค์ประกอบ
หลัก “ครอบครัวพอเพียง” โดยมี 3
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์กับสังคม ได้แก่
ควำมพอประมำณ
1.ครอบครัวของท่านมีความพอเพียง
ในการใช้ชีวิต
2.ในภาพรวม ครอบครัวของท่าน
มีความพอประมาณ
กำรมีภูมิค้ม
ุ กัน
1.ครอบครัวของท่านตั้งมั่นอยู่ใน
ความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
2.ครอบครัวของท่านมีการออมโดย
การท�าบัญชีครัวเรือน
3.ในภาพรวม ครอบครัวของท่าน
มีภูมิค้ม
ุ กัน

■ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดยไม่มีอาชีพรายได้พอเพียง
ต่อการมีครอบครัว (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)
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องค์ประกอบ
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)
■ อัตราคู่สมรสที่ไม่มีการตรวจเลือด
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)

เงื่อนไขควำมรู ้

■ อัตราทารก/ อัตราเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)

1.ครอบครัวของท่านมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบ โดย
สามารถเชื่อมโยงความรอบรู ้
ต่าง ๆ น�ามาใช้ในการด�าเนินวิถี
ชีวิต

■ อัตราผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกใน
ครอบครัว (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)

2.ครอบครัวของท่าน มีการใช้สติ
ปัญญาในการวางแผนการใช้ชีวิต

■ การปรับตัวได้ในภาวะยากล�าบาก (ส�านักกิจการฯ
พม. & สถาบันเด็กฯ-2549)

3.ในภาพรวมครอบครัวของท่านมี
เงื่อนไขความรูใ้ นระดับใด

■ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรส
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)

■ การหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยง (ส�านักกิจการฯ พม. &
สถาบันเด็กฯ-2549)
■ อัตราคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดีต่อ
เด็ก&เยาวชน 1 พันคน (สศช. 2550)
■ สมาชิกครอบครัวสามารถน�าความรูจ
้ ากภูมิปัญญา
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในการพึ่งพาตนเอง
(สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.) 2560-2562)
■ สมาชิกครอบครัวใช้สื่อเทคโนยีการเรียนรูท
้ ี่เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว (สสส.; สมาคมครอบครัว
ศึกษา (สสส.) 2560-2562)
ครอบครัวพึ่งตนเองด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนรู ้
(กรมกิจการฯ - 2563)
■ ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้าง
บรรยากาศความเป็นครอบครัว (กรมกิจการฯ 2563)
■ การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล�าบาก (กรมกิจการฯ - 2563)
■ สมาชิกครอบครัวดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ หรือเสพยา
เสพติด หรือเล่นการพนัน (สสส.; สมาคมครอบครัว
ศึกษา (สสส.) 2560-2562)
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ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)

องค์ประกอบ
(Domain)

สุขภำพครอบครัว
(Family health)
เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
สมาชิกครอบครัว ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ การดูแลสุขภาพ การพึ่ง
ตนเองทางสุขภาพ รวมถึงการป้องกัน
อุบัติเหตุ

กำรยึดมั่นในศำสนำ
ควำมเชื่อ
(Religion/spirituality)

เน้นตัวชี้วัดที่ครอบครัวมีการน�าหลัก
ค�าสอนของศาสนามาปฏิบัติ/ ใช้ใน
การด�าเนินชีวิต (ข้อสังเกต ตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบนี้ของไทยมีน้อยมาก)

บ้ำนและ
สภำพแวดล้อม
(Housing and
environment)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)

■ ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรควิตกกังวล
(WHO)
■ สมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพ (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ ครอบครัวที่สมาชิกรับผิดชอบป้องกันอุบัติเหตุ
(สถาบันเด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ การพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ (ส�านักกิจการฯ พม.
& สถาบันเด็กฯ-2549/ ) ครอบครัวพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพ (ส�านักกิจการฯ- 2563)

■ ครอบครัวใช้คุณธรรมหรือหลักศาสนาในการด�าเนิน
ชีวิตครอบครัว (สสส.; สมาคมครอบครัวศึกษา (สสส.)
2560-2562)
■ ครอบครัวของท่านปฏิบัติตามหลักค�าสอนของ
ศาสนาที่นับถือ (IPSR-2562, 2563 เป็นตัวชี้วัดใน
ครอบครัวสงบสุข

■ ครอบครัวที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ สัดส่วนครัวเรือนที่มีน�าประปาใช้ (สศช.-2550)
■ ครอบครัวที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล-2547-48)/ สัดส่วนครัวเรือน ที่มีบ้าน
เป็นของตนเอง (สศช.-2550)

เน้นตัวชี้วัดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
การมีบ้านเป็นของตนเอง รวมถึงการ
เข้าถึงระบบสาธารณูโภค--การมีน�า
ประปาใช้ (ข้อสังเกต ของไทยมีน้อย
โดยเฉพาะเรือ
่ งสภาพแวดล้อม/ สิ่ง
แวดล้อม)
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องค์ประกอบ
(Domain)

ควำมสัมพันธ์
กับสังคม
(Community
relationship)

เป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวกับ
เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน การช่วยเหลือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม การ
ได้รบ
ั การสนับสนุนจากชุมชน สังคม
ภาครัฐ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยท�าให้สังคมดี/ ไม่
ดีได้ (เช่น ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ เด็กที่ถูก
ทอดทิง้ การท�าผิดกฎหมายของคนใน
สังคม—ยาเสพติด อาชญากร)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)

■ การเกือ
้ กูลสังคมของครอบครัว (สถาบันเด็กฯ &
สศช.-2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
(2561 & 2563)

■ ครอบครัวทีส
่ มาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพือ
่ ส่วนรวม/
สาธารณประโยชน์ในรอบปีทผ
ี่ า่ นมา (สถาบันเด็กฯ
มหิดล-2547-48)

ควำมเข้มแข็งทำงสังคม เป็นองค์
ประกอบหลัก “ครอบครัวเข้ม
แข็ง” โดยองค์ประกอบบทบาท
หน้าที่นี้จะมี 8 ตัวชี้วัด ได้แก่

■ ครอบครัวทีส
่ มาชิกไม่มพ
ี ฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือ
ท�าความเดือดร้อน (สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ทุนทางสังคม (ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบันเด็กฯ2549)
■ คนพิการ/ อัตราคนพิการทีถ
่ ก
ู ทอดทิง้ (พม. 2548)
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)
■ อัตราผูส
้ งู อายุทถ
ี่ ก
ู ทอดทิง้ (ส�านักมาตรฐานฯ พม.
2548)
■ อัตรเด็กทีท
่ า� ผิดกฎหมาย (ส�านักมาตรฐานฯ พม.
2548)
■ การแจ้งความคดีอก
ุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (ส�านัก
มาตรฐานฯ พม. 2548)
■ การจับกุมคดีเกียวกับยาเสพติด (พม. 2548)
■ เป็นบุคคลทีส
่ งั คมยอมรับ (พม. 2548)
■ ร้อยละอาชญากรวัยรุน
่ (พม. 2548)
■ สมาชิกครอบครัวมีสว
่ นร่วมในกิจกรรมเพือ
่
ประโยชน์สว
่ นรวม (สสส.; สมาคมครอครัวศึกษา
(สสส.) 2560-2562)

1.ครอบครัวของท่านมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
2.ครอบครัวของท่านมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชุมชน
3.ครอบครัวของท่านพร้อมเผชิญ
กับวิกฤตต่าง ๆ เช่น เกิดภัยพิบัติ
เกิดวิกฤติการณ์ทางสังคม เป็นต้น
4.เมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤต เช่น
เกิดภัยพิบัติ เกิดวิกฤติการณ์ทาง
สังคม เป็นต้น ครอบครัวของท่าน
สามารถปรับตัวเพื่อฟื้ นตัวจาก
วิกฤตนั้นได้
5.ครอบครัวของท่าน สามารถให้
ความช่วยเหลือครอบครัวอื่นที่
อาจประสบภาวะวิกฤตได้
6.หากต้องการความช่วยเหลือ
ครอบครัวของท่านสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากครอบครัวอื่น
ในชุมชนได้
7.องค์กร/ หน่วยงานของท่าน มี
ส่วนสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง
ในตัวท่านและครอบครัว
8.ในภาพรวม ครอบครัวของ
ท่านมีความเข้มแข็งทางสังคมใน
ระดับใด
ความพอเพียง เป็นองค์ประกอบ
หลัก “ครอบครัวพอเพียง” โดยมี 3
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์กับสังคม ได้แก่
ควำมพอประมำณ
ครอบครัวของท่านไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น
ควำมมีเหตุผล
1.ครอบครัวของท่านรับฟังข้อคิด
เห็นของสังคมโดยรวม
2.ครอบครัวของท่านยอมรับเสียง
ส่วนใหญ่ของสังคมประชาธิปไตย
3.ครอบครัวของท่านเคารพ
ระเบียบของสังคม
4.ครอบครัวของท่านช่วยกันดูแล
ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติ
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องค์ประกอบ
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครัว
อบอุ่น (มีสุข)
5.ครอบครัวของท่านเคารพ
กฎหมาย
6.ในภาพรวม ครอบครัวของ
ท่านมีความมีเหตุมีผล
เงื่อนไขคุณธรรม
1.ครอบครัวของท่านตรงไปตรง
มาทัง้ ต่อตนเองและต่อบุคคล
อื่น ๆ
2.ครอบครัวของท่านกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผลเพื่อ
ความถูกต้องโดยไม่เกรงต่อ
อิทธิพล
3.ครอบครัวของท่านอดทนต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร
ของสมาชิกในครอบครัว เช่น มี
การบ่น ปรับทุกข์ ปรึกษาเรือ
่ ง
ในที่ท�างานซึ่งกันและกัน
4.ครอบครัวของท่านอดทนต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน
เช่น เปิดเพลงเสียงดัง ไม่รก
ั ษา
ความสะอาด ทิ้งขยะไม่เป็นที่
ไม่เคารพกฎระเบียบของส่วน
รวม จอดรถขวางทางเข้าบ้าน
เป็นต้น

กำรเข้ำถึง
บริกำรต่ำงๆ
เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสามารถ
ของครอบครัวในการเข้าถึงบริการ
ทางสังคม สาธารณสุข สวัสดิการ การ
เข้าถึงข้อมูล/ ข่าวสาร รวมถึงการได้
สัญชาติ การตั้งถิ่นฐานถาวรไม่อพยพ
เคลื่อนย้าย

■ การเข้าถึงบริการของรัฐ (กรมประชาสงเคราะห์-2538)
■ สามารถเข้าถึง รับรู ้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ สมาชิกเข้าถึงบริการทางสังคม (สถาบันเด็กฯ มหิดล
2547-48)
■ การได้รบ
ั บริการด้านสังคม (พม.-2548)
■ การเข้าถึงบริการสาธารณสุชขัน
้ ฐานของประชากรใน
้ พืน
ชุมชน (พม.-2548)
■ ผูด
้ อ
้ ยโอกาสในชุมชนได้รบ
ั บริการสวัสดิการสังคม (พม.2548)
■ ประชากรทีไ่ ด้รบ
ั สัญชาติไทย (พม.-2548)
■ ครัวเรือนในชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานถาวรไม่อพยพเคลื่อน
ย้าย (พม.-2548)
■ ได้รบ
ั ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวต
ิ (พม.2548)
■ การพึง่ ตนเองทางทางข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการ
เรียนรู ้ (ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบันเด็กฯ)
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4.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละช่วง
มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการในการพัฒนาตัวชี้วัดที่ผ่านมาของ
ประเทศไทย จากลั กษณะส�าคั ญของตั วชี้วัดที่กล่ าวถึ งไปแล้ ว ท�าให้มองเห็นถึ ง
แนวคิด สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงนโยบายทั้งระดับชาติที่มีส่วน
หรืออิทธิพลเบื้องหลังการพัฒนาตัวชี้วัด

■ 4.5.1 แนวคิดจากต่างประเทศ

จากการทบทวน พบว่า แนวความคิดจากต่างประเทศมีส่วนในการพัฒนา

ตัวชี้วัดของประเทศไทย เช่น แนวคิดคุณภาพชีวิตประชากร ที่ World Health Organization (WHO) สร้างขึน
้ และรูจ
้ ักในชือ
่ WHO-QOL ทีม
่ ก
ี ารน�าไปใช้หรือใช้เป็น
แนวคิดในการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั คุณภาพชีวต
ิ ของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยทีม
่ ี
การน�าตัวชีว
้ ด
ั ไปใช้โดยตรง หรือได้ใช้เป็นฐานคิดในการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ขององค์กร
หรือตัวอย่างตัวชี้วัดของ ESCAP ที่การศึกษานี้ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ มีตัวชี้วัด
“สภาพความเป็นอยูค
่ รอบครัว” เป็นหนึ่งในดัชนีชว
ี้ ด
ั คุณภาพชีวต
ิ (ความมัน
่ คงของ
มนุษย์) ในภาพรวม ตัวชี้วัดนี้มีองค์ประกอบย่อยหลาย ๆ ตัวที่ถูกน�ามาเป็นตัวชี้วัด
ด้านครอบครัวของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อัตราหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว
อีกตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตัวชี้วัดของไทย คือ
การประกาศ “ปีครอบครัวสากล” (1994 International Year of the Families) ของ
สหประชาชาติ เมื่อปี 2537 ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท�างานด้านครอบครัว
เห็นความส�าคัญของการพัฒนาตัวขี้วัดด้านครอบครัวเพื่อน� ามาใช้วัด/ ประเมิน
คุ ณ ภาพของครอบครัว ไทย และเริม
่ เป็ น การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ด้ า นครอบครัว โดย
เฉพาะ ไม่ใช่คุณภาพชีวิตในภาพรวม เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ที่พัฒนาตัวชี้วัด
“ครอบครัวผาสุก” ขึ้นในปี 2538
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■ 4.5.2 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
ระดับประเทศ

นอกเหนื อ จากแนวคิ ด การพั ฒ นาครอบครัว จากต่ า งประเทศ ปั จ จั ย ใน

ประเทศเองก็มีความส�าคัญต่อกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวของไทยเช่น
กัน โดยเฉพาะแผนและนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศ ทั้งแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ ทีเ่ ป็นแผนพัฒนาในภาพรวมทุก ๆ ด้าน และ
แผนและยุทธศาสตร์ทเี่ ฉพาะเจาะจงทีค
่ รอบครัว เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบันครอบครัว ที่จัดท�าโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลรับผิดชอบด้านครอบครัว

4.5.2.1
แผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในระยะหลัง ๆ ให้ความส�าคัญ
กับสถาบันครอบครัวที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) ที่
ก�าหนดมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 (2540-2544) ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง และ
เป็นจุดเริม
่ ต้นแนวคิด “ความอยู่ดีมีสุข” ของประชาชน ที่มี “ชีวิตครอบครัว” เป็น
องค์ประกอบหนึ่งใน 7 องค์ประกอบหลัก (สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, 2554) และเป็น
แนวคิดต่อเนื่องในแผนพัฒนา ฯ ในฉบับต่อ ๆ มา มีการสร้างตัวชีว
้ ด
ั ด้านครอบครัว
“ครอบครัวอยู่ดีมีสุข” หรือ “ดัชนีครอบครัวอบอุ่น10” ในเวลาต่อมาเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินการในระดับมหภาค โดยเฉพาะในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 10 (2550-2554) ที่ให้ความส�าคัญกับ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ยังคงให้ความส�าคัญกับครอบครัว โดยมีเป้าหมายให้ค่า
ดัชนีครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี รวมถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
ที่วางยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมาย 5 ก�าหนดให้สถาบันสังคมมีความเข้มแข็ง โดยมีตัว
ชีว
้ ด
ั ข้อ 5.1 ทีก
่ �าหนดดัชนีครอบครัวอบอุ่นให้อยูใ่ นระดับดีขน
ึ้ (กลุ่มยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม, 2557; ภารนี วัฒนา, 2557)

10

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว และ การพึ่งพิงตนเอง
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นอกจากนี้ มีการน�าแนวคิด/ หลักคิดมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวชี้วัด
ด้านครอบครัว คือความพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เป็นแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงทีน
่ �ามาใช้เป็นแนวทางในแผนพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (2545-2549) และพบว่า ในการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าแนวคิดเรือ
่ งความพอเพียง มาเป็น
หนึ่ งในองค์ประกอบหลักของความเป็นครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่ งเป็น
ข้อเสนอแนะจากผูท
้ รงคุณวุฒิ ด้วยเป็นหลักคิด/ หลักปฏิบต
ั ิที่จะน�าครอบครัวไปสู่
ครอบครัวมีสุขได้ ประกอบกับทางผู้วิจัยก็เล็งเห็นความส�าคัญนี้ จึงมีการปรับตัวชี้
วัดครอบครัวโดยเพิม
่ องค์ประกอบครอบครัวพอเพียง เป็นองค์ประกอบที่ 4 (ข้อมูล
จากการสนทนากับรองศาสตราจารย์ ดร. ศิรน
ิ ันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ
เมื่อเดือนธันวาคม 2563)

4.5.2.2
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สถ�บันครอบครัว (2547-2556)
นโยบายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวฉบับนี้ จัดท�าโดย
ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ชื่อในขณะนั้น) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน
่ ะให้ครอบครัวเป็นสุข ปราศจาก
่ คงของมนุษย์ มีเป้าหมายหลักทีจ
ความรุนแรง สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนจัด
บริการที่เหมาะสม ซึ่งเป้าหมายหนึ่งคือ การสร้างและพัฒนาองค์ความรูแ
้ ละระบบ
การจัดการฐานข้อมูลความรูด
้ ้านครอบครัว มีการพัฒนา “ตัวชี้วัดครอบครัวเข้ม
แข็ง” ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ และจัดท�าระบบฐานข้อมูล
ตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการด�าเนินงานด้าน
ครอบครัว (ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, มปป.ก)
ผลจากนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ท�าให้มก
ี ารพัฒนา “ตัวชีว
้ ด
ั ตามมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง” เป็นเครือ
่ งมือในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว รวมถึง
ข้อมูลความรุนแรงทัง้ ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตัวชี้วัดตามมาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็งประกอบด้วย 7 มาตรฐานหลัก ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 2) การพึง่ พาตัวเองทาง
เศรษฐกิจ 3) การพึ่งพาตัวเองทางสุขภาพ 4) การพึ่งพาตนเองทางข้อมูลข่าวสาร
และโอกาสในการเรียนรู ้ 5) ทุนทางสังคม 6) การปรับตัวได้ในภาวะยากล�าบากและ
7) การหลีกเลี่ยงสภาวะเสีย
่ ง (ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, มปป.ข)
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4.5.2.3
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สถ�บันครอบครัว (2560-2564)
เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่กองกิจการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
ั
่ คงของมนุษย์จด
ท�าขึน
้ เพือ
่ ให้เป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่อเนื่องจากฉบับปี 2547-2556 โดย
ในฉบับนี้จะมีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายให้เกิด
ความเข้มแข็งของครอบครัว มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพครอบครัว
2) สร้างหลักประกันความมัน
่ คงของครอบครัว 3) การบริหารจัดการทีเ่ อื้อต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว 4) ส่งเสริมและสนั บสนุ นเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครัว และ 5) พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว
ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ยังคงใช้ “ตัวชี้วัดมาตรฐาน
ครอบครัว เข้ ม แข็ ง ” ในการประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง ครอบครัว และสถานการณ์
ครอบครัวไทยในภาพรวม ผ่านการส�ารวจทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงตัวชี้วัด
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงแนวคิดของครอบครัวเข้มแข็งที่มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน
ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 2) การท�าบทบาทหน้าทีข
่ องครอบครัว 3) การพึง่ ตนเอง 4) ทุน
ทางสังคม และ 5) การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล�าบาก
(กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2563ก, 2563ข, 2563ค)
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง การเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ครอบครัวของหน่วยงานทีก
่ า
� หนดนโยบายระดับชาติ และมีการก�าหนดให้ครอบครัว
เป็นวาระที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา และมีการสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครือ
่ งมือ
ประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน แม้มีการใช้ชื่อเรียกตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน แต่องค์
ประกอบหลักของตัวชีว
้ ด
ั ทีไ่ ม่ตา
่ งกันมากนัก อาจมีเพียงตัวชีว
้ ด
ั ย่อยทีม
่ รี ายละเอียด
จ�านวนที่ต่างกันตามพื้นฐานแนวคิด และเป้าประสงค์การวัดที่แตกต่างกัน
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4.6 บทสรุป
การพัฒนาตัวชี้วัดในบริบทของประเทศไทยเป็นการด�าเนินการโดยหน่วย
งานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการดูแลประชากรให้มี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ีในภาพรวม เช่น ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สภาพัฒน์ ฯ สศช.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่รบ
ั ผิด
ชอบงานด้านครอบครัวโดยตรง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง
สถาบันการศึกษาทัง้ ทีเ่ ป็นสถาบันศึกษาครอบครัวโดยตรง หรือสถาบันทีศ
่ ก
ึ ษาด้าน
ประชากรและสังคม โดยพบว่า ก่อนการก�าหนดตัวชีว
้ ด
ั บางหน่วยงานได้มอบหมาย
ให้สถาบันการศึกษาท�าการศึกษาและพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวเพือ
่ ให้เป็นข้อมูลพืน
้
ฐานก่อน เช่น ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรว่ มกับสถาบัน
แห่งชาติเพือ
่ การพัฒนาเด็กและครอบครัวพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ครอบครัวอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ และใน
เวลาต่อมาได้มีการต่อยอดแนวคิดและการพัฒนาตัวชี้วัดเป็นครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาตัวชี้วัดของไทยมีพัฒนาการในการสร้างที่น่าสนใจ อาจกล่าว
ได้ ว่า เป็นการเริม
่ ต้ นจากแรงผลั กดั นจากภายนอก โดยเฉพาะตามแนวคิ ดของ
สหประชาชาติ (ESCAP) โดยตั วชี้วัดด้ านครอบครัวเริม
่ ต้ นจากการเป็นมิติหนึ่ ง
ในตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม ต่อมาเมื่อครอบครัวได้รบ
ั สนใจและ
ความส�าคัญมากขึน
้ จากการก�าหนดปีครอบครัวสากลของสหประชาชาติในปี 2537
(1994) หน่วยงานต่าง ๆ จึงเริม
่ พัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวโดยเฉพาะ
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวที่ผ่านมาพบว่า ชื่อตัวชี้วัด องค์ประกอบ
หรือตัวชี้วัดแต่ละตัวที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกันตามวิสัยทัศน์และภารกิจของ
หน่วยงานที่พัฒนา เช่น ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ที่อยู่
ภายใต้ตัวชีว
้ ด
ั ความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ (ต่อมาเป็นปรับเป็นครอบครัวอบอุ่น) ครอบครัวผาสุก
ของกรมประชาสงเคราะห์ ครอบครัวเข้มแข็งของกระทรวงการพัฒนาการสังคมฯ
ที่มีวิสัยทัศน์การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ นโยบายของ
ประเทศยังมีสว
่ นในการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั เช่นกัน เช่น นโยบายการพัฒนาประเทศของ
สภาพัฒน์ฯ (สศช.) ทีเ่ น้นแนวคิดการอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ของประชากรไทย หรือการพึง่ ตนเอง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงท�าให้มก
ี ารเพิม
้ ด
ั ทีส
่ ะท้อน
่ องค์ประกอบและตัวชีว
แนวคิดดังกล่าว
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ตั ว ชี้ วั ด ครอบครัว ยั ง มี เปลี่ ย นแปลงไปตามบริบ ทการเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม ตัวอย่างเช่น ตัวชีว
้ ด
ั ทีส
่ ะท้อนโครงสร้างครอบครัว (ขนาดครอบครัว ประเภท
ครอบครัว/รูปแบบครอบครัว) มักถูกก�าหนดไว้เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ ในระยะต้น ๆ
ของการพัฒนา แต่ในระยะหลัง ๆ เริม
่ มีน้อยลง แต่ยังปรากฏอยู่บ้างในตัวชี้วัด
ที่ใช้ข้อมูลในระดับมหภาคที่ให้ภาพครอบครัวในภาพรวม/ในระดับประเทศ เช่น
ตั วชี้วัดที่เป็นสัดส่วนครอบครัวขยายต่ อครัวเรือนทั้งหมดของตั วชี้วัดครอบครัว
อบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ที่เป็นการใช้ข้อมูลระดับประเทศซึ่งสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่ต้องท�าการเก็บข้อมูลใหม่ สามารถสะท้อนให้เห็นรูปแบบครอบครัวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในภาพรวม แต่อาจไม่สะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกครอบครัวที่ทวีความส�าคัญมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เป็นโครงสร้างครอบครัวจึง
เริม
่ น้อยลง หรือตัวชี้วัดที่เป็นการวัดเชิงปริมาณโดยตรง เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นจ�านวน
สัดส่วน อัตรา ก็มีแนวโน้มคล้ายกัน คือ เริม
่ ปรากฏในตัวชี้วัดครอบครัวน้อยลง แต่
ก็ปรากฏบ้างในตัวชี้วัดระดับประเทศ ซึ่งในระยะหลัง ๆ มีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงอัตวิสัย
(Subjective) ที่เป็นการสะท้อนถึงความรูส
้ ึก ความคิดเห็นของผู้ให้ค�าตอบมากขึ้น
อีกทัง้ มีการท�าให้ตัวชีว
้ ด
ั เชิงอัตวิสย
ั นี้สามารถวัดได้เชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย
ค�าตอบที่เป็นระดับมากไปถึงน้อย
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีพฒ
ั นาการขององค์ประกอบหลักทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการตาม
กระแสการเปลีย
่ นแปลงในสังคม โดยในระยะหลัง ๆ มีองค์ประกอบทีเ่ น้นถึงการพึง่ พา
ตนเอง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ความมัน
่ คงปลอดภัยในครอบครัว โดยเฉพาะความ
รุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมเสีย
่ งของสมาชิกครอบครัว (การดื่มแอลกอฮอล์ การ
พนัน ยาเสพติด) การเข้าถึงสือ
่ เทคโนโลยีต่าง ๆ/ การใช้สอ
ื่ อย่างเป็นประโยชน์ รวม
ถึงความสัมพันธ์กับสังคม/ การมีสว
่ นร่วมในสังคม เริม
้ ด
ั ครอบครัว
่ ปรากฏในตัวชีว
มากขึ้น เหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจากการมีปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาสังคมมากขึ้น
เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาครอบครัวจากการดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน
และยาเสพติด ท�าให้เกิดตัวชีว
้ ด
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกับปรากฏการณ์และปัญหาดังกล่าว รวม
ถึงการให้ความส�าคัญบทบาทของสือ
่ ต่อครอบครัวมากขึน
้
การสร้า งตั ว ชี้ วั ด ด้ า นครอบครัว ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในประเทศไทย
มี พั ฒ นาการ และนั ย ยะในการพั ฒ นาที่ ค่ อ นข้ า งชั ด เจน ในการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด
ด้ า นครอบครัว ในอนาคตจึ ง น่ า จะมี แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารปรับ เปลี่ ย นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม และตามบริบทและการให้ความส�าคัญของหน่วย
งานทีพ
่ ฒ
ั นา ซึง่ กระแสการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน
้ นั้นสามารถเกิดขึน
้ ทัง้ ในระดับโลก
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หรือระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อแนวคิดทีม
่ ต
ี ่อครอบครัว และในการพัฒนา
ตัวชี้วัด รวมถึงวิธก
ี ารพัฒนาที่เริม
่ เป็นวิชาการมากขึ้น การได้มาของตัวชี้วัดมีแนว
โน้มการพัฒนาทีม
่ าจากวิธก
ี ารวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จากการส�ารวจ การสัมภาษณ์
การระดมสมอง ทัง้ นี้เพือ
่ ให้ได้ตัวชีว
้ ด
ั ทีส
่ ามารถวัดได้ถก
ู ต้อง และผ่านกระบวนการ
ทดสอบความเชื่อมัน
่ ของค�าถามที่ใช้ในการวัด
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของตัวชีว
้ ด
ั ทีผ
่ า
่ นมา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับเปลี่ยนตัวชีว
้ ด
ั โดยตัวชีว
้ ด
ั บางตัวยังคงอยู่ ขณะ
ทีม
่ ก
ี ารตัดตัวชีว
้ ด
ั บางตัวออกไป และมีการเพิม
้ ด
ั ใหม่ ๆ เข้ามา ในอนาคตการ
่ ตัวชีว
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน
้ จึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีการเพิม
้ ด
ั
่ ตัวชีว
ใหม่ ๆ แต่ก็ยงั คงตัวชีว
้ ด
ั เดิมไว้ โดยเฉพาะตัวชีว
้ ด
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาว่า เป็นตัวชีว
้ ด
ั ทีเ่ หมาะ
สม (สัมพันธภาพ การพึ่งตนเองของครอบครัวด้านต่าง ๆ)
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การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ นิยาม “ครอบครัว” และ
“ประเภทครอบครัว” และดั ชนี ตั วชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข ทั้งของประเทศไทย
และต่ างประเทศ เอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูลวิชาการของห้ องสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลซึ่ ง เป็ น ฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ นอกจากนี้ ไ ด้ มี
การใช้ ข้ อ มู ล จากการส� า รวจครอบครัว มี สุ ข ของคนท� า งานปี 2563 ด� า เนิ น การ
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสะท้อนการทบทวน
วรรณกรรมด้ านนิ ยามและประเภทครอบครัว ผลที่ได้ น� าไปสู่การเสนอแนะงาน
วิชาการ ข้อท้าทาย และนโยบายทีค
่ วรด�าเนินการต่อไป ทัง้ นีก
้ ารทบทวนวรรณกรรม
ครัง้ นี้ไม่ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว

5.1 นิยาม “ครอบครัว” และ
“ประเภทครอบครัว”
นิยามครอบครัวทีด
่ า
� เนินการโดยนักวิชาการ หรือผูก
้ �าหนดนโยบาย เรียกว่า
นิยามแบบภววิสัย (Objective definition) ส่วนนิยามครอบครัวที่ก�าหนดโดยผู้ที่
อยูใ่ นครอบครัวนั้น ๆ เรียกว่านิยามครอบครัวแบบอัตวิสย
ั (Subjective definition)
ส�าหรับการเปรียบเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศ ได้เลือกประเทศตะวันตกเป็น
หลัก เนื่องจากมีความแตกต่างจากประเทศไทยทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่าอาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างจากประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม พบว่า การก�าหนดนิยาม “ครอบครัว (Family)” จะศึกษาไป
พร้อม ๆ กับ นิยาม “ครัวเรือน (Household)” “ครอบครัวเชิงครัวเรือน (Family
household)” และ “ประเภทครอบครัว (Types of family)” นิยามแบบภววิสัยและ
อัตวิสัยของประเทศทางตะวันตกและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกัน
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นิยามแบบภววิสัย มีค�าส�าคัญในความหมายเดียวกันคือ สามี (พ่อ) ภริยา
(แม่) บุ ตร (ความผูกพันทางสายโลหิ ต) และบุ ตรบุ ญธรรม (ความสัมพันธ์ทาง
กฎหมาย) ส�าหรับนิยามประเทศไทยนั้น มีคุณลักษณะของครอบครัวเพิ่มเติมคือ
บทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน
ส่วนนิ ยามครัวเรือนนั้ น มีความแตกต่ างจากนิ ยามครอบครัว แต่ ที่ต้อง
ศึกษานิยามทัง้ สองค�าไปด้วยกัน เนื่องจาก ในการศึกษาประเภทครอบครัว หลาย ๆ
ครัง้ ต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจ หรือส�ามะโน ซึ่งหน่วยที่ใช้ศึกษาคือ ครัว
เรือนหรือที่อยู่อาศัย และใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนกั บ
หัวหน้าครัวเรือนว่าเป็นภรรยา ลูก พ่อ แม่ หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติ หรือ
ไม่ใช่ญาติมาสร้างรูปแบบของครอบครัว ซึง่ เป็นการหาประเภทครอบครัวได้ระดับ
หนึ่ง เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต จึงเรียก
ครอบครัวทีใ่ ช้วธ
ิ ว
ี ท
ิ ยานี้วา
่ ครอบครัวเชิงครัวเรือน (Family household) อย่างไร
ก็ตาม ในชีวิตจริงมีสมาชิกในครอบครัวจ�านวนหนึ่งไม่ได้อยู่ในครัวเรือนหรือที่อยู่
อาศัยเดียวกัน ซึ่งจะได้ขยายความในครัวเรือนแบบอัตวิสัยต่อไป
การจัดประเภทครอบครัวแบบภววิสัยทั้งของไทยและต่างประเทศมีความ
คล้ายคลึงกัน คือมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อน�าไปใช้ใน
การก�าหนดนโยบาย โดยเฉพาะการเน้นไปที่ “ลูก” ซึง่ จะเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิต
ต่อไปในอนาคต แนวคิดน่าจะเริม
่ ต้นจากการเริม
่ ตั้งครอบครัวด้วยการแต่งงาน อยู่
กันเป็นคู่ ผูกพันกันด้วยระบบเครือญาติ ส่วนรูปแบบประเภทของครอบครัวนั้น มี
ความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และประชากร
เกิดครอบครัวทางเลือก (Alternative family form) เช่น การอยู่รว
่ มกันโดยไม่
ได้แต่งงาน (Cohabitation) การอยู่รว
่ มกันของคู่เพศเดียวกัน การแต่งงานใหม่
(เนื่ องจากมีการหย่าร้าง) เกิ ดครอบครัวผสมขึ้นที่มีลูกทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมาอยู่รว่ มกัน การแต่งงานกับคนต่างชาติ การมีค่แ
ู บบแยกกันอยู่ (Living
Apart Together -LAT) การมีค่เู ป็นคนข้ามเพศ เมือ
่ ประชากรมีอายุยน
ื ยาวขึน
้ ก็จะ
มีครอบครัวแบบหลายรุน
่ ด้วย หรือเมือ
่ มีลก
ู น้อยลงหรือมีลก
ู ยากขึน
้ ก็จะมีครอบครัว
ที่มีลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ หรือการอยู่คนเดียว
ทีน
่ ่าสังเกต คือ ในสังคมตะวันตก ไม่มก
ี ารกล่าวถึง ครอบครัวทีผ
่ ส
ู้ งู อายุอยู่
ด้วยกันตามล�าพัง และครอบครัววัยรุน
่ เช่นในประเทศไทย อาจเป็นเพราะว่าเป็นวิถี
ปกติของชาวตะวันตกที่จะอยู่รว่ มกันเช่นนั้น
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นิยามแบบอัตวิสย
ั คือการก�าหนดนิยามและก�าหนดว่าใครจะเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง ซึง่ มีความใกล้เคียงกับวิถีชว
ี ต
ิ จริงมากขึน
้ แต่มค
ี วามซับช้อน
มากขึ้นด้วย พบว่ามีความใกล้เคียงกันทั้งในประเทศไทยและประเทศตะวันตก คือ
การนับสมาชิกในครอบครัว อาจรวมคนทีไ่ ม่มค
ี วามผูกพันทางสายโลหิต เช่น เพือ
่ น
หรือคนที่มีความใกล้ชิดอื่น ๆ และไม่จ�าเป็นต้องอยู่รว
่ มกันในครัวเรือนหรือบ้าน
เดียวกัน และจากการส�ารวจความสุขของคนท�างานในปี 2563 ซึ่งมีตัวอย่างคือ
คนท�างาน 7,093 คน จากภาคเอกชน ภาครัฐ และวิสาหกิจชุมชน ทั่วทุกภาค และ
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการนับ “เพื่อน” “คนที่นับถือ” หรือ “สัตว์เลี้ยง” เช่น แมว
สุนัข หรือนก เป็นสมาชิกในครอบครัวด้วย
ในการส�ารวจเดียวกันนี้ พบว่าในสายตาคนท�างานให้นิยามครอบครัวว่า
หมายถึง การอยู่รว
่ มกันหรือบ้านเดียวกัน สูงที่สุด (นิ ยามแบบภววิสัยล่าสุด ใน
ปี 2562 ที่ด�าเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ไม่มี
ประเด็นการอยูร่ ว่ มกัน) ถึงมากกว่าร้อยละ 60 ของตัวอย่างทัง้ หมดในภาพรวม และ
สูงมากขึน
้ ตามอายุทเี่ พิม
้ โดยเฉพาะเพศชาย ผูจ
้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา
่ ขึน
หรือต�ากว่า ตอบว่าครอบครัวหมายถึงการอยู่รว่ มกัน คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 70
ของตัวอย่างเพศชาย หรือ ของตัวอย่างผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�า
กว่า ส่วนการมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการผูกพันตามกฎหมาย ซึง่ เป็นค�า
นิยามแบบภววิสย
ั ของทัง้ ประเทศไทย และต่างประเทศ ผูต
้ อบให้ความส�าคัญเพียง
ประมาณร้อยละ 38 ของตัวอย่างทัง้ หมด เป็นล�าดับที่ 8 จากทัง้ หมด 14 ล�าดับ และ
ให้ความส�าคัญ การจดทะเบียนตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 9 ซึง่ เป็นล�าดับสุดท้าย
ในกรณีนี้ เป็นการตอบเอง (Self-administered questionnaire) อาจตีความว่า
เป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ/หรือ การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม
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5.2 ดัชนี และตัวชี้วัด
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
การศึกษาเรือ
่ งครอบครัว นอกจากประเด็นนิยาม และประเภทครอบครัว
ซึ่งเป็นประเด็นพื้นฐานแล้ว จะต้องมีประเด็นการวัดว่าครอบครัวอยู่ดีมีสุขหรือไม่
อย่างไร ประเทศไทยให้ความส�าคัญประเด็นครอบครัวมานานแล้ว และมีความ
ชัดเจนขึ้นเมื่อสหประชาชาติก�าหนดปีครอบครัวสากล (The International Year
of Family) ในปี 2537 มีการพัฒนาตัวชีว
้ ด
ั ด้านครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ และประเทศไทย มีวิธก
ี ารพัฒนาตัวชี้วัด และมิติหรือองค์
ประกอบตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดี
มีสุขของประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มชนเผ่า ในต่างประเทศ และกลุ่ม
คนท�างานองค์กรของประเทศไทย

■ 5.2.1 วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัว
อยู่ดีมีสุขทั้งไทยและต่างประเทศ
วิธก
ี ารพัฒนามักเริม
ิ ว
ี ท
ิ ยา
่ ต้นจากการทบทวนวรรณกรรม และมีการใช้วธ
อื่นร่วมด้วย เช่น การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพือ
่ ใช้เป็นกรอบแนวคิด นอกจากนี้มก
ี ารค�านวณหาตัวชีว
้ ด
ั เชิงปริมาณโดยใช้ขอ
้ มูล
ทุติยภูมิจากการส�ารวจหรือส�ามะโนซึ่งไม่ได้พัฒนาเพื่อตัวชี้วัดครอบครัวโดยตรง
หรือการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ในการศึกษาครอบครัวอยู่ดีมีสุขโดยตรงทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

■ 5.2.2 องค์ประกอบของดัชนีครอบครัว
อยู่ดีมีสุขทั้งไทยและต่างประเทศ
ดัชนีครอบครัวอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ มีความคล้ายคลึงกันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ประกอบด้วยหลายมิติหรือองค์ประกอบ ภายใต้มิติประกอบด้วยตัวชี้วัด ในระดับ
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มหภาคมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างหน่วยงานทีพ
่ ฒ
ั นาตัวชีว
้ ด
ั แต่โดยทัว
่ ไปมิติ
ประกอบด้วย โครงสร้างครอบครัว (Family structure) บทบาทหน้าที่ครอบครัว
(Family function) สัมพันธภาพในครอบครัว (Family relationships) การพึ่ง
ตนเองของครอบครัวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ (Economic situation) ความมัน
่ คง
ของครอบครัว ความปลอดภัย ความสงบสุข (Safety family) สุขภาพของครอบครัว
(Family health) การยึดมัน
่ (Religion/ spirituality) บ้านและ
่ ในศาสนา ความเชือ
สภาพแวดล้อม (Housing and environment) ความสัมพันธ์กับสังคม (Community relationship) และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ การพิจารณาตัวชี้วัดค่อนข้างมี
ความซับซ้อน ตัวชี้วัดตัวเดียวกันอาจอยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ต่างกัน แล้วแต่การ
ตีความของหน่วยงานที่ด�าเนินการพัฒนา
นอกจากนีย
้ งั มีการสร้างดัชนีครอบครัวอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ในระดับกลุม
่ ประชากรย่อย
มักจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากประชากรโดยทัว
่ ไป เช่น เด็ก คนท�างาน เช่น
ตัวชี้วัดครอบครัวมีสุขคนท�างานในองค์กรของประเทศไทย ได้รวมตัวชี้วัดที่เกี่ยว
กับองค์กรโดยเฉพาะ เช่น ในมิติ ความเข้มแข็งของครอบครัว มีตัวชี้วัด “ องค์กร/
หน่วยงานท่าน มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในตัวท่านและครอบครัวมาก
น้อยเพียงใด”และ ในมิตค
ิ วามพอเพียง มีตว
ั ชีว
้ ด
ั “ครอบครัวของท่านอดทนต่อความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรของสมาชิกในครอบครัว เช่น มีการบ่น ปรับทุกข์ ปรึกษา
ในเรือ
่ งที่ทา
� งานซึ่งกันและกัน ในระดับใด” หรือดัชนี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข Actimel
เป็นดัชนีที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนเน้นกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของตน มุ่งเน้น ไปที่
พ่อ แม่ ลูก มีค�าถามเกี่ยวกับการดูแลเด็กอายุ 6-16 ปี เช่น การกิน การดื่ม ความ
กระฉับกระเฉงในชีวิตประจ�าวัน การเล่นที่กระตุ้นให้เกิดความสนุก และรืน
่ เริง
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5.3 สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิธว
ี ิทยาครอบครัวมีมาอย่างยาวนาน เริม
่ จากยุคที่ใช้ความเชื่อ
ต่ อมาถึ งยุ คที่มีข้อมูลที่ไม่สมบู รณ์ จนถึ งยุ คที่มีข้อมูลสมบู รณ์ ขึ้นเรือ
่ ย ๆ ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ท�าให้เราเข้าใจพลวัฒน์ของครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์
หรือยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น (วากาโกะ ทาเคดะ กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ รศรินทร์
เกรย์, 2562) การทบทวนวรรณกรรม นิยาม ประเภทครอบครัว และดัชนีครอบครัว
อยู่ดีมีสุขในยุคที่มีข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้นในรายงานฉบับนี้ ท�าให้เรามีองค์ความรู ้
ทางด้านครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีก
ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งทางประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และอืน
่ ๆ การก�าหนดสวัสดิการสังคมและนโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ให้กับครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวตามนิยาม
ที่ภาครัฐใช้ อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนิยามค�าว่า
“ครอบครัว” ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ผู้ได้รบ
ั ประโยชน์จากสวัสดิการ
หรือนโยบายสาธารณะจากภาครัฐเป็นผู้นิยามเอง (จาก top down ไปสู่ bottom
up) หรือนิยามที่ภาครัฐก�าหนดเอง ควรให้มีความยืดหยุ่น และนอกจากนี้ การที่
ประเภทครอบครัวที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดัชนีความอยู่ดีมีสุขควรจะมีมิติ
ตัวชี้วัด ที่ทันสมัย มีความหลากหลายและตรงกับคุณลักษณะของประชากรที่ได้
รับประโยชน์จากสวัสดิการหรือนโยบายสาธารณะ ประเด็นท้าทายคือ รัฐควรจะ
มีการสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายนั้นอย่างไร ข้อเสนอ
แนะในการศึกษาด้านครอบครัว คือ สนับสนุนงานวิจัยครอบครัวเชิงอัตวิสัยให้มี
มากขึ้น เช่น การที่คนไทยมีลูกน้อยลง การศึกษาสมาชิกในครอบครัวที่นอกเหนือ
จากญาติพิ่น้อง เช่น เพื่อน ชุมชน มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเรือ
่ ย ๆ หรือ ที่เรียกว่าการ
ศึกษาเครือข่ายครอบครัวทีส
่ มัครใจ (Voluntary kinship) ในกรณีของตัวชีว
้ ด
ั ความ
สุขคนท�างานองค์กร ได้มด
ี ัชนีทเี่ กี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพือ
่ นบ้านและชุมชน ภาย
ใต้หมวดครอบครัวเข้มแข็ง
การศึกษาแบบภววิสัยควบคู่กับอัตวิสัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกัน เช่น การ
ศึกษาของ Gray et al., (2013) ที่พบว่าทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยของวัยรุน
่ (แบบภว
วิสัย) หรือการที่วัยรุน
่ อาศัยอยู่กับใคร และความรูส
้ ึกรักใคร่ผูกพันกันของสมาชิก
ในครอบครัว (แบบอัตวิสย
ั -สมาชิกบางคนในครอบครัวอาจไม่ได้อยูใ่ นบ้านเดียวกัน
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แต่ยงั ติดต่อใกล้ชด
ิ กัน ช่วยเหลือเกือ
้ กูลกัน) ของวัยรุน
่ มีความส�าคัญต่อความสุขของ
วัยรุน
่ หรือการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ที่มักศึกษารูปแบบการอยู่อาศัย
ของผูส
้ งู อายุ พร้อมกับการสนับสนุนในรูปแบบของเงินและสิง่ ของ และอารมณ์ จาก
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือนหรือที่อื่นเสมอ เช่น การศึกษาของ Knodel et al. (2015)
การศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับครอบครัวเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเช่น
กัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนไปอยู่เสมอ เช่น การแต่งงานของครอบครัวเพศเดียวกัน
มีหลายประเทศทีก
่ ฎหมายอนุญาตการสมรสของคนเพศเดียวกัน จ�าแนกตามปีทม
ี่ ี
ผลบังคับใช้ ดังนี้ เนเธอร์แลนด์ (2543) เบลเยียม (2546) แคนาดา (2548) สเปน
(2548) นอร์เวย์ (2552) สวีเดน (2552) อาร์เจนตินา (2553) โปรตุเกส (2553)
ไอซ์แลนด์ (2553) เดนมาร์ก (2555) ฝรัง่ เศส (2556) อังกฤษ และ เวลส์ (2556)
บราซิล (2556) อุรุกวัย (2556) ลักเซมเบิรก
์ (2557) สกอตแลนด์ (2557) ไอร์แลนด์
(2558) นิวซีแลนด์ (2556) แอฟริกาใต้ (2549) ฟินแลนด์ (2558) กรีนแลนด์ (2558)
สหรัฐอเมริกา (2558) (กองทุนประชากรประจ�าสหประชาชาติ และส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ส�าหรับประเทศไทย คณะ
รัฐมนตรีได้ผา
่ น “ร่าง พ.ร.บ.คู่ชว
ี ต
ิ ” ให้ค่รู ก
ั เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้ เมือ
่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) และมีประชาชนให้ความเห็นต่อร่าง
พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลวัตของครอบครัวที่ต้องติดตาม
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และกระแส
โลกาภิวัตน์
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