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คำานำา

 ครอบครวัเป็นสถาบันแรกที่สังคมคาดหวังให้เด็กท่ีเกิดมาได้รบั
การดูแลให้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่มีความเปล่ียนแปลงทางสังคมในทุกด้าน ท�าให้สถาบันครอบครวัไม่
สามารถท�าบทบาทหน้าทีท่ีถ่กูก�าหนดไวไ้ด้อยา่งสมบูรณ์  ต้องให้สถาบนั
สังคมอ่ืนช่วยรบัผิดชอบ การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครวัไม่เพียง
แต่เฉพาะบทบาทหน้าที่ แต่ยังรวมถึงรูปแบบครอบครวัที่เปล่ียนไป

 รูปแบบครอบครวัที่เปล่ียนแปลงมีผลต่อการให้ค�านิยามของค�า
ว่า “ครอบครวั” ทุกครัง้ที่ถามว่า ครอบครวัหมายถึงอะไร จะได้รบัค�า
ตอบทีเ่หมอืนกันบา้ง ต่างกันบา้ง ครอบครวัของบางคนอาจหมายถึงพอ่ 
แม่ ลูก ในขณะที่บางคนมองว่า ครอบครวั คือ คนที่ผูกพันเป็นสายเลือด
เดียวกัน และอาจมีบางคนได้รวมสัตว์เล้ียงที่รกัผูกพันเป็นครอบครวั
ของตน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการรบัรู ้มุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละคน 
ขณะเดียวกัน ก็มีความจ�าเป็นที่ต้องมีนิยามที่แน่ชัด เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนนโยบายต่าง ๆ  ในการพฒันาครอบครวั ซ่ึงเปา้หมายส�าคัญ
ของการพัฒนาสถาบันครอบครวัคือ การมีครอบครวัที่ดีมีความสุข ที่
ผ่านมาองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ได้พยายามคิดหาและสรา้งตัวชี้วัดเพื่อประเมินถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัมาตลอด

 โครงการ การสรา้งเสรมิครอบครวัอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�างาน
องค์กร โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็ง
เห็นความส�าคัญของการนิยามและพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวั จึงได้
ก�าหนดให้ส่วนหน่ึงของโครงการเป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นทั้งสองอย่างเป็นวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรือ่งการนิยามและ
การพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น และได้น�าเสนอในรายงานฉบับน้ี
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 ทางโครงการฯ ขอขอบคุณส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครวั ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ที่เห็นความส�าคัญและให้การสนับสนุนโครงการฯ ได้สรา้งสรรค์งาน
วชิาการทีส่ามารถน�าไปต่อยอดการศกึษาด้านครอบครวัให้สมบูรณ์ และ
ลุ่มลึกต่อไป 

โครงการ การสรา้งเสรมิครอบครวัอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนท�างานองค์กร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมษายน 2564



บทสรุป
สำาหรับ
ผู้บริหาร

 สถาบนัครอบครวั มคีวามส�าคัญเปน็อยา่งยิง่ เน่ืองจากครอบครวั
เป็นสถาบันแรกที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล เล้ียงดู กล่อมเกลา สมาชิก
ครอบครวัท่ีจะเติบโตเปน็ประชากรของสงัคม เพือ่เปน็ก�าลังส�าคัญในการ
พฒันาครอบครวัของตนเองให้อยูดี่มสุีข และพฒันาสังคมในวงกวา้งออก
ไป ดังน้ันการศึกษาวจัิยเก่ียวกับครอบครวั จึงมคีวามส�าคัญล�าดับแรกๆ
เพือ่น�าไปใชใ้นการก�าหนดสวสัดิการ มาตรการ และนโยบายของประเทศ

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
ครอบครวั ได้แก่ นิยาม “ครอบครวั” และ “ประเภทครอบครวั” และดัชนี 
ตัวชีว้ดัครอบครวัอยูดี่มสีขุ ทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพือ่สรุป
และให้ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และประเด็นงานวจัิยในอนาคต เอกสาร
ที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูลวิชาการของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากน้ีได้มีการใชข้อ้มลูจากการส�ารวจครอบครวัมสุีขของคนท�างาน
ปี 2563 ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อสะท้อนการทบทวนวรรณกรรมด้านนิยามและประเภท
ครอบครวั 

บทที่ 2 นิยำมครอบครวั และประเภทครอบครวั
  “นิยามครอบครวั (Family)” มักศึกษาไปพรอ้ม ๆกับ “ประเภท
ครอบครวั” “ครวัเรอืน (Household)” และ “ครอบครวัเชิงครวัเรอืน 
(Family household)” และผลการศึกษามีความสอดคล้องกันระหว่าง
ประเทศไทยและต่างประเทศ กล่าวคือ นิยามท่ีก�าหนดโดย นักวิชาการ 
หรอื หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านครอบครวั ที่เรยีกว่า 
นิยามแบบภววิสัย (Objective definition) จะเน้นไปที่ครอบครวัที่เป็น
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บรรทัดฐานของสังคมแต่เดิมมา คือ พ่อ แม่ ลูก การมีความผูกพันกัน
ทางสายโลหิต หรอืทางกฎหมาย เช่น บุตรบุญธรรม 

 ส่วนนิยามครวัเรอืนน้ัน มีความแตกต่างจากนิยามครอบครวั 
แต่ที่ต้องศึกษานิยามทั้งสองค�าไปด้วยกัน เน่ืองจากในการศึกษา
ประเภทครอบครวั หลาย ๆ ครัง้ต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจ 
หรอืส�ามะโน ซึ่งหน่วยที่ใช้ศึกษาคือ ครวัเรอืน/ที่อยู่อาศัย/บ้าน และใช้
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครวัเรอืนกับหัวหน้าครวัเรอืนว่า
เป็นภรรยา ลูก พ่อ แม่ หรอืผู้ที่มีความสัมพันธฉั์นญาติ หรอืไม่ใช่ญาติ 
มาสรา้งรูปแบบของครอบครวั ซึ่งเป็นการศึกษาประเภทครอบครวัได้
ระดับหน่ึง เน่ืองจากสมาชิกในครวัเรอืนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต จึงเรยีกครอบครวัที่ใช้วิธีวิทยาน้ีว่า ครอบครวัเชิงครวัเรอืน 
(Family household) ซึ่งอาจจะเป็นวิธกีารที่ให้ความส�าคัญกับสมาชิก
ของครอบครวัที่อาศัยอยู่ในครวัเรอืนหรอืบ้านเดียวกันมากเกินไป

 การจัดประเภทครอบครัวแบบภววิสัยทั้งของไทยและต่าง
ประเทศมีความคล้ายคลึงกัน คือมุ่งเน้นไปที่ครอบครวัที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายส�าหรบัหน่วยงานของตน 
หรอืติดตามการเปล่ียนแปลงของประเภทของครอบครวั เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ประชากร และอิทธพิลของ
กระแสโลกาภิวตัน์ อยา่งไรก็ตาม ประเภทครอบครวัยงัมุง่เน้นไปที ่“ลกู” 
ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต แนวคิดน่า
จะเริม่ต้นจากการเริม่ต้ังครอบครวัด้วยการแต่งงาน อยู่กันเป็นคู่ มีลูก 
ผูกพันกันด้วยระบบเครอืญาติหรอืสายโลหิต เกิดครอบครวัเด่ียว และ
ครอบครวัขยาย ด้วยกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น ท�าให้เกิด



ครอบครวัรูปแบบใหม่ๆ  ทีเ่รยีกวา่ ครอบครวัทางทางเลือก (Alternative 
family forms) เช่น การอยู่รว่มกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabitation) 
การอยู่รว่มกันของคู่เพศเดียวกัน การมีคู่เป็นคนข้ามเพศ การแต่งงาน
ใหม่ เกิดครอบครวัผสมขึ้นที่มีลูกทั้งสองฝ่ายหรอืฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมา
อยู่รว่มกัน การแต่งงานกับคนต่างชาติ การมีคู่แบบแยกกันอยู่ (Living 
Apart Together -LAT) เมื่อประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ก็จะมีครอบครวั
แบบหลายรุน่ด้วย หรอืเมือ่มลีกูน้อยลงหรอืมลีกูยากขึน้ ก็จะมคีรอบครวั
ที่มีลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจรญิพันธุ ์หรอืการอยู่คนเดียว 

 สว่นนิยามครอบครวั ทีใ่ห้คนในครอบครวัน้ัน ๆ  ก�าหนดเอง (แบบ
อัตวิสัย -Subjective definition) จะใกล้เคียงกับชีวิตจรงิมากขึ้น แต่
มักจะมีความซับซ้อน เช่น การนับคนท่ีไม่ใช่เครอืญาติเป็นสมาชิกของ
ครอบครวัด้วย เชน่ เพือ่น หรอื สตัวเ์ล้ียงต่าง ๆ  ประเด็นทีน่่าสนใจคือ ขอ้
ค้นพบจากข้อมูลการส�ารวจครอบครวัมีสุขของคนท�างานปี 2563 หรอื
ในสายตาของคนท�างาน พบว่าคนท�างานให้ความส�าคัญกับการอยู่รว่ม
กัน (อยู่บ้านเดียวกัน) เป็นล�าดับที่หน่ึงของนิยามครอบครวั โดยเฉพาะ
เพศชาย และคนท�างานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรอืต�ากว่า ใน
ขณะทีก่ารก�าหนดนิยามแบบภววสิยัจะไมร่วมประเด็นการอยูร่ว่มกันใน
นิยามครอบครวั อย่างไรก็ตามในชีวิตจรงิมีสมาชิกในครอบครวัจ�านวน
หน่ึงไมไ่ด้อยูใ่นครวัเรอืนหรอืทีอ่ยูอ่าศยัเดียวกัน และมกีารนับสมาชกิใน
ครอบครวัที่ไม่ได้มีความผูกพันทางสายโลหิตด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
ที่ได้จากข้อมูลการส�ารวจครอบครวัมีสุขของคนท�างานปี 2563 ได้รวม
สมาชิกในครอบครวัทัง้ทีเ่ป็นคนทีม่คีวามสมัพนัธเ์ปน็เครอืญาติ และไมใ่ช่
เครอืญาติ เชน่ เพือ่น หรอืคนทีนั่บถือ หรอืทีเ่รยีกวา่ “ครอบครวัแบบสมคัร
ใจ (Voluntary kinship)” หรอื “ครอบครวัที่เลือกเอง (Family created 
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by our own choices)” ในกรณีน้ีสามารถใช้วิธวีิเคราะห์เครอืข่ายทาง
สงัคม เชือ่มประเด็นการมเีครอืขา่ยทางสังคมทีแ่ตกต่างกันกับความอยูดี่
มีสุขของปัจเจกบุคคล

บทที่ 3 และ 4 ตัวชี้วัดครอบครวัอยู่ดีมีสุขในต่ำงประเทศ 
และประเทศไทย
 ความอยู่ดีมีสุขของครอบครวั (Family well-being) เป็นเป้า
หมายหลักเป้าหมายหน่ึงในการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีเครื่องมือ
ติดตาม ประเมินผลความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัในต่างประเทศ และ
ประเทศไทย มีวิธีการพัฒนาตัวชี้วัด และมิติหรอืองค์ประกอบตัวชี้วัด
ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากน้ียงัมกีารพฒันาตัวชีว้ดัครอบครวัอยูดี่มสีขุของ
ประชากรกลุม่เฉพาะ เชน่ กลุม่เด็ก กลุม่ชนเผา่ในต่างประเทศ และกลุม่คน
ท�างานองค์กรของประเทศไทย ซ่ึงจะมตัีวช้ีวดัเฉพาะของกลุ่มย่อยน้ัน ๆ 

 วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดมักเริม่ต้นจากการพัฒนากรอบแนวคิด 
โดยการทบทวนวรรณกรรม และมีการใช้วิธวีิทยาอ่ืนรว่มด้วย เช่น การ
สนทนากลุ่ม หรอืการสมัภาษณ์เชงิลึกจากผูม้สีว่นได้สว่นเสยี นอกจากน้ี
มกีารค�านวณหาตัวชีวั้ดเชงิปรมิาณโดยใช้ขอ้มลูทติุยภมูจิากการส�ารวจ
หรอืส�ามะโนซึ่งไม่ได้พัฒนาเพื่อตัวชี้วัดครอบครวัโดยตรง หรอืการเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ในการศึกษาครอบครวัอยู่ดีมีสุขโดยตรงทั้งเชิง
ปรมิาณและเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวคิดที่ได้พัฒนาไว้แล้ว

 ดัชนีครอบครวัอยู่ดีมีสุขมีความคล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วยหลายมติิหรอืองค์ประกอบ ภายใต้มติิประกอบ
ด้วยตัวชีว้ดั การพจิารณาตัวชีว้ดัค่อนขา้งมคีวามซบัซอ้น เน่ืองจากตัวชี้



วัดตัวเดียวกันอาจอยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ต่างกัน แล้วแต่การตีความ
ของหน่วยงานทีด่�าเนินการพัฒนา ในระดับมหภาค มติิหรอืองค์ประกอบ
มีความแตกต่างกันบ้างระหว่างหน่วยงาน แต่โดยทั่วไปมิติประกอบ
ด้วย โครงสรา้งครอบครวั (Family structure) บทบาทหน้าที่ครอบครวั 
(Family function) สัมพันธภาพในครอบครวั (Family relationships) 
การพึง่ตนเองของครอบครวัโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ (Economic situ-
ation) ความมัน่คงของครอบครวั ความปลอดภัย ความสงบสขุ (Safety 
family) สุขภาพของครอบครวั (Family health) การยึดมั่นในศาสนา 
ความเชื่อ (Religion/ spirituality) บ้านและสภาพแวดล้อม (Housing 
and environment) ความสมัพนัธกั์บสังคม (Community relationship) 
และการเข้าถึงบรกิารต่าง ๆ

บทที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อทำ้ทำย
 นิยามครอบครวัที่ภาครฐัก�าหนดเอง ควรให้มีความยืดหยุ่น ไม่
แขง็ตัวจนเกินไป จนไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากนิยามได้ ดัชนีความอยูดี่
มสีขุของครอบครวัควรจะม ีมติิ ตัวชีว้ดั ทีท่นัสมยั มคีวามหลากหลายและ
ตรงกับคุณลักษณะของประชากรท่ีได้รบัประโยชน์จากสวัสดิการ หรอื
นโยบายสาธารณะ จากการทีป่ระเภทครอบครวัมคีวามเปล่ียนแปลง และ
มคีวามหลากหลายมากขึน้ ประเด็นท้าทายคือ รฐัควรจะมกีารสนองตอบ
ต่อความเปล่ียนแปลงและความหลากหลายน้ันอย่างไร นอกจากน้ี ควร
ให้มีการศึกษาครอบครวัในเชิงอัตวิสัย และการศึกษาแบบภววิสัยควบคู่
กับอัตวสิยัในงานวจัิยชิน้เดียวกันมากขึน้ การศกึษากฎหมายและนโยบาย
ที่เก่ียวกับครอบครวัเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นเช่นกัน ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีเป็นพลวัตของ
ครอบครวัที่ต้องติดตามให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์
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บทนำา 
ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์

01



 “ครอบครวั” มีความหมายท่ีหลากหลาย แต่ละบุคคลจะให้ความหมายที่
เหมอืนกันบา้ง ไมเ่หมอืนกันบา้ง  บางคนอาจให้ความหมายทีน่�ามาจากการนิยาม
ทีเ่ปน็ทางการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  ก�าหนดไว ้บางคนอาจให้ความหมายตามความคิด
ของตนเองทีม่าจากประสบการณ์โดยตรง  การนิยามทีเ่ปน็ทางการสว่นใหญเ่ปน็การ
ก�าหนดขึน้เพือ่ใชใ้นการด�าเนินงานภายใต้พนัธกิจท่ีหน่วยงานน้ัน ๆ  รบัผดิชอบ ขณะ
ที่การนิยามจากความคิดของแต่ละคนจะมีเรือ่งของบรบิทและสภาพแวดล้อมของ
บุคคลเขา้มาเก่ียวพนั หล่อหลอมเป็นระบบคิด และให้ความหมายออกมา ความหมาย
ของ “ครอบครวั” จึงมหีลากหลาย 

 ทีผ่า่นมา มคีวามพยายามทีจ่ะก�าหนดความหมายของ “ครอบครวั” ทีม่คีวาม
หมายเปน็สากล และครอบคลุมความหมายทีส่�าคัญ แต่ก็ดเูหมอืนไมส่ามารถให้ความ
หมายทีส่มบูรณ์ ครอบคลมุ และถูกใจทุกคนได้ ความไมช่ดัเจน ของค�าวา่ “ครอบครวั” 
ส่วนหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของครอบครวัที่เกิดขึ้นตลอดมา ทั้งรูปแบบและ
ลักษณะครอบครวัที่เปล่ียนไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี (ชาย โพธิสิตา, 2552) โดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 
ทีไ่ด้สง่ผลต่อวถีิชวีติและความสมัพนัธข์องคนในสงัคมให้เปล่ียนไป รวมถึงรูปแบบ
และความสัมพันธ์ในครอบครวัที่ต่างไปจากเดิม การรบัรูแ้ละประสบการณ์ด้าน
ครอบครวัท่ีต่างกันท�าให้ความหมายของค�าวา่ “ครอบครวั” ในเชงิอัตวสิยั (Subjec-
tivity) ทีค่วามหมายของครอบครวัของคน ๆ หน่ึงอาจไมเ่หมอืนกับของอีกหลาย ๆ 
คน นอกจากน้ี ยงัสง่ผลต่อการนิยามครอบครวัเชงิภววิสัย (Objective definition) 
ด้วยเชน่กัน การให้ความหมายของครอบครวัท่ีสมบูรณ์ครอบคลมุจึงอาจไมจ่�าเป็น 
แต่ให้เป็นความยืดหยุ่น ปรบัไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการน�าไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ โดยเฉพาะเปน็ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย การให้
ความช่วยเหลือ และการให้บรกิารสาธารณะทีเ่หมาะสม และทีส่�าคัญต้องมกีารปรบั
ให้สอดคล้องกับรูปแบบและลักษณะครอบครวัทีเ่ปน็จรงิ ปรบัให้ทนัการเปล่ียนแปลง
ทีเ่กิดข้ึน และไม่ทิง้ให้ใครอยูข้่างหลัง ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์มากกวา่
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 ความหมาย “ครอบครวั” ในเชงิอัตวสิยั (Subjective definition) ทีเ่ปน็การให้
ความหมาย “ครอบครวั” ตามประสบการณ์ชีวติของแต่ละคน การเกิดปรากฏการณ์
ครอบครวัทีส่มาชกิครอบครวัต้องแยกกันทัง้แยกกันอยูอ่ยา่งถาวรหรอืแยกกันอย่าง
ชัว่คราว ทัง้ด้วยเหตผุลด้านเศรษฐกิจ การท�างาน หรอืปญัหาชวีติครอบครวั แต่ใน
สถานการณ์จรงิ ความรูส้กึใกล้ชดิผกูพนั ความรูส้กึถึงความเปน็ครอบครวัสามารถ
เกิดขึ้นได้แม้ไม่ได้อยู่รว่มกันหรอือยู่บ้านเดียวกัน ประกอบกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยกีารส่ือสารท�าให้เกิดเปน็ความสมัพนัธข์องครอบครวัแบบ “แมตั้วไกล แต่
ใจยังใกล้กัน” หรอืการเกิดลักษณะครอบครวัที่เปล่ียนไปจากวิถีด้ังเดิมของค�าว่า 
“ครอบครวั” ทีม่องวา่ คนทีม่าอยู่รว่มกันเปน็ครอบครวัต้องมคีวามผกูพนักันตามสาย
เลือด เปน็เครอืญาติ หรอืตามกฎหมายเทา่น้ัน เกิดเปน็ “ครอบครวั” ทีผ่กูพันกันและ
อยูร่ว่มกันโดยไมม่เีรือ่งเพศภาวะมาก�าหนดความสมัพนัธ ์(คูส่มรสเพศเดียวกัน การมี
พอ่/แมท่ีเ่ปน็เพศเดียวกัน)  หรอื มสีมาชกิครอบครวัทีไ่มส่มบูรณ์ (พอ่/แมเ่ล้ียงเด่ียว) 
หรอื มีสมาชิกครอบครวัที่เป็นคนอ่ืนไม่ใช่เครอืญาติหรอืเป็นสัตว์เล้ียง หรอืแม้แต่
ครอบครวัทีม่เีพยีงคนเดียว เปน็ครอบครวัรูปแบบใหมท่ีม่กีารออกแบบขึน้ใหมโ่ดย
ขา้มพน้จากความเปน็ “ครอบครวั” อยา่งทีค่วรจะเปน็ เปน็การเปล่ียนแปลงทีท่า้ทาย
การศึกษาด้านครอบครวัในปจัจบุนัเป็นอันมาก

 นอกจากน้ี ทีผ่า่นมา ความอยูดี่มสีขุของครอบครวั1  (Family well-being) 
ยงัเปน็เป้าหมายหลักเปา้หมายหน่ึงของการพฒันาประเทศ จึงมกีารสรา้งเครือ่งมอื
เพือ่ประเมนิความอยูดี่มสีขุของครอบครวั เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการวางแผนการพฒันา
ครอบครวัให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ เพราะคณุภาพชวีติของครอบครวัเปน็ตัวสะทอ้นหน่ึง
ถึงคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวมด้วย ตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับครอบครวัได้รบั
การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยองค์กรหรอืหน่วยงานทั้งในระดับสากลและระดับ
ประเทศทีม่พีนัธกิจด้านครอบครวั มกีารพฒันาและปรบัตัวชีว้ดัให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของครอบครวัทีเ่กิดขึน้อย่างสม�าเสมอ การสรา้งและพฒันาการตัวชีว้ดั
จึงเปน็ประเด็นทีน่่าสนใจ และควรให้ความสนใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีม่กีาร
เปล่ียนแปลงด้าน “ครอบครวั” สงู

1 ในการศึกษาน้ีใช้ค�าว่า “อยู่ดีมีสุข” เป็นค�าแปลของค�าว่า “Well-being” เน่ืองจากเป็นค�าที่ใช้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  ซึ่งให้ความส�าคัญกับ “คน” และมีการนิยามที่ครอบคลุมทุกมิติของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(ดูบทที่ 1 ใน ประชากรและสังคม 2561: ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย ความฝันหรอืความจรงิ (รศรนิทร ์เกรย์ และคณะ, 2561) 



 การศกึษา “ครอบครวั” ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบน้ี เริม่
จากจดุประสงค์ของการศกึษาทีม่เีปา้หมายเพือ่การศกึษาเก่ียวกับครอบครวัทีผ่่าน
มาอยา่งเปน็ระบบ โดยมคี�าถามการศกึษาทีเ่น้นนิยามหรอืความหมายของครอบครวั 
(Definition) และการสรา้งตัวชีว้ดั (Indicators) ทีใ่ชเ้ปน็เครือ่งมอืในการวดัความ
อยูดี่มสีขุของครอบครวั (Family well-being) ทัง้ของไทยและต่างประเทศวา่ มคีวาม
แตกต่างหรอืไม ่อยา่งไรก็ตาม ความหมายทีห่ลากหลายของ “ครอบครวั” ท�าให้มี
ความซบัซอ้นในวธิกีารศกึษา ไมว่า่จะเปน็ความหมายของ “ครอบครวั” ทีม่คีวามทบั
ซอ้นของค�าวา่ “ครอบครวั” และ “ครวัเรอืน” หรอื การทีค่รอบครวัถกูน�าไปผูกติด /  
ศึกษารว่มกับปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การย้ายถ่ินกับครอบครวั 
ความรุนแรงในครอบครวั ครอบครวัเชงิเศรษฐกิจ (ความยากจน) ครอบครวัในเชงิ
กฎหมาย ซึง่ท�าให้ต้องให้มกีารนิยามครอบครวัทีช่ดัเจนและเจาะจงเพือ่ให้มขีอบเขต
การศึกษาที่แน่นอน หรอื บางครัง้ต้องเป็นการให้นิยามที่สอดคล้องกับบรบิทของ
ประเด็นทีศึ่กษา การนิยามครอบครวัทีไ่มช่ดัเจนและแตกต่างกันน้ี ท�าให้ยากในการ
ก�าหนดขอบเขตการศกึษา และอาจท�าให้ผลการศกึษากวา้งเกินไป หรอืไมม่นัียยะที่
เปน็ประโยชน์ในการด�าเนินงานด้านครอบครวั การศกึษาครัง้น้ีจึงก�าหนดขอบเขต
การทบทวนที่เป็นการประยุกต์วิธีการทบทวนที่เน้นการได้มาของข้อมูลที่เจาะจง 
ให้มคีวามหมายและมนัียยะทีส่ามารถน�าไปใชใ้นการศกึษาประเด็นด้านครอบครวั
ต่อไปมากกว่าเน้นความซับซ้อนของวิธีการศึกษา โดยก�าหนดให้มีการค้นหาและ
ศกึษาอยา่งเปน็ระบบ (Systematic study) แต่เน้นประเด็นและขอบเขตการค้นหา
ที่ไม่กว้างเกินไป และเจาะจง จ�านวนวรรณกรรมที่ค้นหาจึงอาจจ�ากัด จากน้ันจึง
สงัเคราะห์ขอ้มูลทีค้่นหามาเพือ่ให้ได้ขอ้สรุปทีม่นัียยะทีน่�าไปใช้ได้ โดยการคึกษาใน
แต่ละสว่นของรายงานน้ี (นิยาม ความหมาย ตัวชีวั้ด) มวิีธกีารทบทวนทีม่เีปา้หมาย
เหมือนกัน แต่วิธกีารอาจแตกต่างกันบ้างตามประเด็นและขอบเขตการศึกษาของ
แต่ละสว่น รวมถึงขอ้จ�ากัดของขอ้มลู โดยเฉพาะขอ้มลูทีเ่ปน็เอกสารของประเทศไทย

 ในสว่นแรกของรายงานเปน็การน�าเสนอถึงนิยาม / ความหมายของค�าวา่ 
ครอบครวั ของประเทศตะวนัตกและของประเทศไทย ท่ีเป็นมุมมองของการให้ความ
หมายทัง้เชงิภววสิยั (Objective) ของหน่วยท่ีท�างานด้านครอบครวั และเชงิอัตวสิยั 
(Subjective) ซึ่งได้ส่งผลต่อการให้ความหมายสมาชิกครอบครวัที่เฉพาะเจาะจง 
หรอืการให้ความหมายสมาชกิครอบครวัตามความคิดของปจัเจกบุคคล / แต่ละคน 
นอกจากน้ี การไมส่ามารถแยกความหมายของ “ครอบครวั” ออกจาก “ครวัเรอืน” ได้
อย่างชัดเจน จนเกิดค�าเรยีกที่น่าสนใจ และให้ความหมายของครอบครวัที่สะท้อน
ภาพความเป็นครอบครวัที่มีความซับซ้อนได้อย่างดีว่า “ครอบครวัเชิงครวัเรอืน” 
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(Family household) การศกึษาในสว่นน้ียงัน�าเสนอถึงพฒันาการรูปแบบครอบครวั
ทีเ่ปล่ียนไปมกีารเกิดขึน้ของครอบครวัทางเลือก (Alternative family forms) การ
ใชก้ารวเิคราะห์เครอืขา่ยทางสงัคมเพือ่เชือ่มโยงให้เห็นเครอืขา่ยสมาชกิครอบครวั
ในการศกึษาครอบครวัแบบอัตวสิยั และสดุทา้ย ได้น�าเสนอขอ้มลูเชงิประจักษ์จาก
การส�ารวจครอบครวัมีสุขของคนท�างานในองค์กร ที่ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล มาประกอบเพือ่สะทอ้นภาพการให้ความ
หมายครอบครวัในมมุมองของคนท�างาน ซึง่สามารถดรูายละเอียดได้ในบทที ่2 ของ
รายงานน้ี 

 ในด้านตัวชี้วัดด้านครอบครวัที่มีการสรา้งขึ้นเพื่อเป็นเครือ่งมือในการ
ประเมนิ หรอืใชว้ดัความอยูดี่มสีขุของครอบครวั มกีารทบทวนการพฒันาตัวชีว้ดัของ
ต่างประเทศ และของประเทศไทย โดยการทบทวนตัวชีว้ดัต่างประเทศจะครอบคลมุ
ตัวชีว้ดัทัง้หมด 10 ตัวชีวั้ดและดัชนี โดยมกีารก�าหนดวธิกีารทบทวนทีเ่ปน็ระบบ แต่มี
ขอบเขตในการค้นหาทีเ่จาะจง มกีารสงัเคราะห์ตัวชีว้ดัทีพ่บในเชงิวธิกีารพัฒนา และ
องค์ประกอบ / มติิหลัก และตัวชีว้ดัท่ีก�าหนดข้ึนในลักษณะเปรยีบเทยีบ โดยพบวา่ 
มกีารสรา้งตัวชีว้ดัในกลุ่มประชากรยอ่ยของสงัคม เชน่ ชนเผา่เมาร ีของนิวซแีลนด์ 
หรอืกลุม่เด็ก ทีเ่น้นให้เห็นถึงการพฒันาตัวชีว้ดัในบรบิทของกลุม่ประชากรย่อยทีต่่าง
กัน การพฒันาตัวชีว้ดัต่างประเทศจะอยูใ่นบทที ่3 ของรายงานฉบบัน้ี ส�าหรบัการ
ทบทวนตัวชีว้ดัของประเทศไทยน้ันมกีารประยุกต์วธิกีารทบทวนทีเ่น้นเจาะจงขอ้มลู
ในการค้นหา คือ เน้นตัวชีว้ดัครอบครวัของไทย และการเขา้ถึงขอ้มลูเพือ่ให้ได้ขอ้มลู
ทีล่งลึก เพือ่ให้เห็นพฒันาการของการสรา้งตัวชีว้ดัในบรบิทของไทยทีช่ดัเจน จึงเน้น
การทบทวนการพัฒนาตัวช้ีวัดของหน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูล
ทีเ่ปน็ภาษาไทย ทีเ่ปน็การเขา้ถึงขอ้มลูจาก Website รวมถึงจากรายงาน เอกสาร
ที่สามารถเข้าถึงจากห้องสมุด ผลจากการสังเคราะห์พบว่า ในประเทศไทยมีการ
พฒันาตัวชีว้ดั (Indicators) ด้านครอบครวัมาอยา่งต่อเน่ืองโดยหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยมกีระแสผลักดันทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ มกีระบวนการพฒันาและ
ในการก�าหนดองค์ประกอบและตัวชีว้ดัซึง่มลัีกษณะส�าคัญทีน่่าสนใจหลายประการ 
โดยมีตัวอย่างการพัฒนาตัวชี้วัดในกลุ่มประชากรเฉพาะ คือ คนท�างานในองค์กร  
รายละเอียดจะอยูใ่นบทท่ี 4 ของรายงานน้ี และสดุทา้ยคือ บทที ่5 สรุป อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ



ชาย โพธิสิตา. (2552). บทโหมโรง เกิดอะไรขึ้นกับครอบครวั. หน้า 1-15. ใน  ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์ 
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เอกสารอ้างอิง
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นิยาม
ครอบครัว 
และ ประเภท
ครอบครัว  
รศรินทร์ เกรย์ 
และวรรณี หุตะแพทย์

02



 “ครอบครวั (Family)” ถ้าคุณถูกต้ังค�าถามว่า “ครอบครวัคืออะไร?” หรอื 
“ครอบครวัหมายความว่าอย่างไร?” “ใครเป็นสมาชิกในครอบครวับ้าง?” “คนที่อยู่
ในบา้นหรอืครวัเรอืน (Household) เดียวกันทกุคนถือเป็นสมาชกิในครอบครวัหรอื
ไม่?” หลาย ๆ  คนรวมถึงนักวิชาการด้านครอบครวั หรอืประชาชนทั่วไปคงหยุดคิด 
และคงให้ค�าตอบที่อาจจะคล้าย ๆ  กันหรอืแตกต่างกันไป นิยามของนักวิชาการมา
จากเอกสารทางวชิาการ ซึง่ผูก้�าหนดนิยาม (นักวชิาการ) ไมไ่ด้อยูใ่นครอบครวัน้ัน ๆ   
โดยตรง นิยามที่ได้อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แท้จรงิ ขณะที่ค�านิยามที่
ก�าหนดโดยประชาชนทั่วไปน้ันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งท�าให้
มีความซับซ้อนในการศึกษาประเด็นครอบครวัมากขึ้น

 การศึกษาของนักวิชาการด้านนิยามครอบครวั ค�าว่า “ครอบครวั” มักจะ
มาพรอ้มกับประเภทของครอบครวั และนิยามค�าว่า “ครวัเรอืน” การศึกษามีทั้งเชิง
คณุภาพและเชงิปรมิาณ ถ้าเปน็เชงิปรมิาณจะเก่ียวกับหน่วยทีน่�าไปใชศ้กึษา (Unit 
of analysis) ถ้าเปน็จากการส�ารวจหรอืส�ามะโน หน่วยทีศ่กึษามกัเป็นครวัเรอืนหรอื
บา้น เน่ืองจากสมาชกิในครวัเรอืนสว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธกั์บหัวหน้าครวัเรอืนด้วย
การแต่งงานหรอืทางสายโลหิต หรอืเป็นเครอืญาติกัน ซึง่เปน็ค�านิยามครอบครวัที่
เปน็บรรทดัฐานมาแต่เดิม แต่อาจมคีนทีไ่มใ่ชญ่าติอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนด้วย จึงเกิด
ค�าเรยีกคือ “ครอบครวัเชงิครวัเรอืน (Family household)” นักวิชาการจ�านวนมาก
จึงมักใช้ค�าว่า ครอบครวั และครวัเรอืนเสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน ซึ่งในบทน้ี
จะน�าเสนอ อภิปราย และเสนอแนะประเด็นนิยาม ประเภทของครอบครวัดังกล่าว
ข้างต้น
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 ทบทวนการให้ค�าจ�ากัดความค�าวา่ ครอบครวั ครวัเรอืน ครอบครวัเชงิครวั
เรอืน และประเภทของครอบครวั ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 ทบทวนวรรณกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ Search 
engine “Google” ค�าส�าคัญว่า “Family Definition” พบว่า ส่วนใหญ่มาจาก
พจนานุกรม ซึ่งมีข้อความสั้น ไม่ขยายความ จึงเปล่ียนไปใช้ค�าว่า “Family” และ
สืบค้นจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเฉพาะบทความทีเก่ียวข้องกับ
ค�าจ�ากัดความและประเภทของครอบครวัเท่าน้ัน

 ส�าหรบัประเทศไทยใช้ค�าส�าคัญ “นิยามครอบครวั” พบการศึกษา นิยาม 
และประเภทครอบครวัที่ด�าเนินการเสรจ็สิ้นในปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่พบ โดย
กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ซึง่เปน็หน่วยงานของรฐัทีม่ภีารกิจหลักในการสง่เสรมิ พฒันา และ
สรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวั  นอกจากการทบทวนวรรณกรรม ได้ใช้ข้อมูลเชิง
ปรมิาณ จากการส�ารวจครอบครวัมสุีขของคนท�างานในป ี2563 เพือ่สนับสนุนหรอื
โต้แย้งผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในกรอบแนวคิดของนิยามและประเภท
ครอบครวัเท่าน้ัน

 การทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ ใชป้ระเทศตะวนัตกเปน็หลัก ประเทศ
ตะวันตกโดยทั่วไปใช้แทนประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอื
ประเทศในทวปียุโรป เน่ืองจากมสีถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมต่าง
จากประเทศไทย (Ingersoll-Dayton et al., 2001) ท�าให้ได้มุมมองที่แตกต่างหรอื
อาจจะคล้ายกับประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างโลกตะวันตกและประเทศไทย

2.1 วัตถุประสงค์

2.2 วิธีการศึกษา



2.3 ครอบครัว: 
      นิยามจากพจนานุกรมอังกฤษและไทย

 นิยามค�าว่า ครอบครวั จากพจนานุกรมอังกฤษและไทย พบว่า เป็นการให้
ค�าจ�ากัดความแบบสัน้ โดยคนในครอบครวัมคีวามเก่ียวขอ้งกันทางสายโลหิต เน้น
ที่ พ่อ แม่ และ ลูก เช่น

“หน่วยพืน้ฐานทางสังคม แต่ด้ังเดิมประกอบด้วย พอ่-แมเ่ล้ียง
ดลูกู ๆ  หรอื หน่วยทางสังคมใด ๆ  ทีแ่ตกต่างจากขอ้ความขา้ง
ต้น แต่ถือได้ว่ามีความหมายเท่า ๆ กัน เช่น ครอบครวัเล้ียง
เด่ียว” 
 
หรอื
 
“กลุ่มของปจัเจกบุคคลทีอ่าศยัอยูภ่ายใต้หลังคาเดียวกัน โดย
ปกติแล้ว กลุ่มบุคคลน้ีอยู่ภายใต้หัวหน้าครวัเรอืนหน่ึงคน”

(Merriam-Webster Dictionary, 2020)

“กลุ่มของประชากรหน่ึงกลุ่มซึง่มคีวามเก่ียวขอ้งซึง่กันและกัน 
เช่น แม่ พ่อ และลูกของทั้งสอง”

“สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและ
หมายความรวมถึงลูกด้วย”

(Cambridge Dictionary, 2020)

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2564)
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 อย่างไรก็ตาม  Merriam-Webster Dictionary ยังมีข้อความระบุว่า การ
ให้ความหมายค�าวา่ “ครอบครวั” เปน็สิง่ทีย่ากและมคีวามเปน็อัตวสิยัสงู และความ
หมายก็มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ปัจจุบันน้ีความหมายค�าว่าครอบครวัมี
ความแตกต่างแล้วแต่ปจัเจกบุคคล ค�าวา่ Family เมือ่เริม่ใชใ้นครัง้แรก ๆ  หมายถึง 
กลุ่มคนที่ท�าหน้าที่ให้บรกิารแก่คน ๆ หน่ึง ซึ่งความหมายน้ีเลิกใช้ไปแล้ว แต่จะไม่
แปลกใจเลยถ้าเรารูว้่า “Family” มาจากภาษาลาติน “Familia” แปลว่า “House-
hold (ครวัเรอืน)” หมายถึงที่ (บ้าน) ที่รวมทั้งคนรบัใช้ และ เครอืญาติ (Servants 
and relatives)

(Merriam-Webster Dictionary, 2020)

 นอกจากน้ี ส�านักงานสถิติแห่งองค์การสหประชาชาติ ให้ค�านิยาม ครอบครวั
ไว้ดังน้ี

“กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันเก่ียวข้องกันทางสายโลหิต หรอื
โดยการรบัเปน็บุตรบุญธรรม หรอืโดยการสมรส ซึง่โดยทัว่ไป
แล้วประกอบด้วย คู่สมรส บุตร พ่อแม่ และพี่น้องเป็นหลัก” 

(UN Statistics Division, 2021)



2.4 ครอบครัว  
   และประเภทครอบครัว:  
      นิยามแบบภววิสัยและอัตวิสัย

 การให้ค�าจ�ากัดความแบง่ออกได้เปน็สองแบบคือ 1) ค�าจ�ากัดความแบบภว
วิสัย (Objective definition) คือค�าจ�ากัดความที่ก�าหนดโดยนักวิจัย นักวิชาการ 
หรอืคนอ่ืนทีไ่มไ่ด้เปน็สมาชกิของครอบครวัน้ัน ๆ   และ 2) ค�าจ�ากัดความแบบอัตวสิยั 
(Subjective definition) คือค�าจ�ากัดความที่ประชาชนทั่วไปให้นิยามครอบครวั
ตามความคิดเห็นของตนเอง ซึง่จะขึน้อยูกั่บประสบการณ์ชวีติครอบครวัของแต่ละ
คน (Amato, 2014)

 ค�าจ�ากัดความแบบภววสิยั หรอืค�าจ�ากัดความทีใ่ห้โดยนักวจัิย เชน่ แนวคิด
พืน้ฐานเก่ียวกับ “ครอบครวั” ทีเ่ปน็อยูเ่ดิม มอียูอ่ยา่งน้อย 3 แนวคิด คือ 1. ครอบครวั 
2. เครอืญาติ 3. การแต่งงาน ส�าหรบัแนวคิดเก่ียวกับค�าว่า ครอบครวั น้ัน ได้มีค�า
นิยามวา่ หมายถึง กลุ่มทีม่คีวามเก่ียวขอ้งกันด้วยความเปน็เครอืญาติ โดยทีส่มาชกิ
ที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลสมาชิกที่เป็นเด็ก ส�าหรบัค�าว่า เครอืญาติ หรอื การผูกโยงในรูป
เครอืญาติ (Kinship ties) น้ันคือการเชื่อมต่อระหว่างปัจเจกบุคล ซึ่งถูกสรา้งขึ้น
โดยผ่านการแต่งงาน หรอืผ่านระบบเครอืญาติ หรอื ผู้สืบทอดทางสายโลหิต (เช่น 
พอ่ แม ่ปู ่ยา่ ตา ยาย เปน็ต้น) ส�าหรบัการแต่งงาน เดิมก�าหนดไวว้า่ หมายถึงการมี
ความสัมพันธท์างเพศระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ 2 คน ซึ่งได้รบัการยอมรบั
ทางสังคม เม่ือบุคคลสองคนแต่งงานกัน ก็หมายถึงว่าเขาเป็นญาติซึ่งกันและกัน  
นอกจากน้ีการเก่ียวขอ้งด้วยการแต่งงานกัน ก็ท�าให้เกิดความเชือ่มโยงกันของเครอื
ญาติโดยสายโลหิตของคู่แต่งงานทัง้สองฝา่ยด้วยกันอีกด้วย (อรทยั อาจอ�า, 2552) 

 ในปัจจุบัน ความเป็นครอบครัวมีความหลากหลายมากขึ้น ตามการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม และวฒันธรรม คณุลักษณะส�าคัญของการให้ค�าจ�ากัดความ
แบบภววิสัยคือ การก�าหนดแน่นอนว่า ใครเป็นสมาชิกในครอบครวั ส่วนค�าจ�ากัด
ความแบบอัตวสิยัคือ การให้แต่ละบุคคลก�าหนดเองวา่ ใครคือสมาชกิในครอบครวั 
ซึ่งจะมีความน่าสนใจ เช่น ในครอบครวัแม่เล้ียงเด่ียวที่หย่ารา้ง ถ้าถามแม่ซึ่งหย่า
ขาดจากสามก็ีคงไมนั่บสามเีปน็สมาชกิในครอบครวัของเธอ แต่ถ้าถามลกู ถ้าลกูยงั
มคีวามสมัพนัธอั์นดีกับพอ่ผูใ้ห้ก�าเนิด ก็คงจะนับพอ่ซึง่ถึงแมว่้าไมไ่ด้อยูกั่บแมแ่ละ
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ตนเองในครวัเรอืน (บา้น) เดียวกันว่าเป็นสมาชกิในครอบครวัเดียวกันกับครอบครวั
ของผู้เป็นลูก ในกรณีที่นักวิจัยใช้ข้อมูลการส�ารวจหรอืส�ามะโนซึ่งใช้บ้าน หรอืครวั
เรอืนเป็นหน่วยแจงนับข้อมูล สามารถกล่าวได้ว่า แม่อยู่ในรูปแบบครอบครวัแม่
เล้ียงเด่ียว ในขณะที่ลูกจะอ้างได้ว่าตนเองอยู่ในครอบครวัที่มีทั้งแม่และพ่อ

 ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นลักษณะการใช้นิยามแบบอัตวิสัยหรอืตาม
ความคิดตนเองมี 3 คุณลักษณะคือ 1) ครวัเรอืน และครอบครวัมีความหมายต่าง
กัน ในความเปน็จรงิแล้ว เมือ่ถามวา่ใครเปน็สมาชกิในครอบครวัน้ีบา้ง ผูต้อบจ�านวน
มากจะนับรวมคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครวัเรอืนหรอืบ้านเดียวกันอย่างน้อยหน่ึงถึง
สองคน ขณะที่ผู้ตอบบางคนอาจไม่ได้รวมคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็นสมาชิกใน
ครอบครวัน้ัน เช่น ถ้าในบ้านหรอืครวัเรอืนน้ันมีพ่อเล้ียงอาศัยอยู่กับแม่ผู้ให้ก�าเนิด 
ลูกอาจจะไม่ได้นับรวมพ่อเล้ียงเป็นสมาชิกในครอบครวัทั้ง ๆ ท่ีอยู่ในบ้านเดียวกัน 
ดังน้ันการยึดถือครวัเรอืนเป็นหลักในการศึกษาประเภทของครอบครวั (House-
hold-centered definition / Family household) ชี้ให้เห็นว่า นักวิจัยให้ความ
ส�าคัญกับบ้านหรอืครวัเรอืนว่าเป็นสถานที่ที่มีความหมายของความสัมพันธ์ของ
สมาชกิในครอบครวัมากเกินไป แต่นักวจัิยให้ความส�าคัญทีไ่มเ่พยีงพอต่อการติดต่อ
หรอืความเก้ือหนุนจากสมาชิกในครอบครวัที่อยู่ที่อ่ืน (Amato, 2014) เช่น การเก้ือ
หนุนจากลูกที่ย้ายไปท�างานที่อ่ืนแล้วส่งเงินกลับให้พ่อ-แม่ 

 คุณลักษณะประการที่สองที่ใช้นิยามครอบครวัแบบอัตวิสัยคือ การนับว่า
ใครคือสมาชกิในครอบครวัอาจจะไมเ่หมอืนกัน ตัวอยา่งเชน่ ครอบครวัแมเ่ล้ียงเด่ียว 
ดังกล่าวขา้งต้น ถ้าใชค้วามหมายครอบครวัแบบภววสัิย การนับวา่ใครคือสมาชกิใน
ครอบครวัน้ีบา้ง ขอ้มลูเหล่าน้ีโดยปกติผูต้อบมเีพยีงคนเดียวในหน่ึงครวัเรอืน ดังน้ัน
ทกุคนในบา้นน้ันจะอยู่ในครอบครวัรูปแบบเดียวกัน จะเปน็รูปแบบใดน้ันขึน้อยู่กับผู้
ตอบว่าเป็นใคร ทั้ง ๆ ที่สมาชิกแต่ละคนในครวัเรอืนน้ันอาจคิดไม่เหมือนกัน ไม่ได้
อยู่ในรูปแบบครวัเรอืนเดียวกันทั้งหมด

 คุณลักษณะที่สามหรือสุดท้ายของครอบครัวแบบอัตวิสัยคือ คนที่ถูก
นับว่าเป็นสมาชิกในครอบครวัของตน ไม่จ�าเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายโลหิต 
การแต่งงาน หรอืทางกฎหมายตามนิยามที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมมาแต่เดิม 
ตัวอย่างเช่น หลายคนที่อยู่รว่มกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabi-
tation) หรอืเป็นที่ยอมรบัของสังคม ถือว่าเป็นครอบครวัเดียวกัน หรอืบางคน 
นับเพื่อนที่ดีเป็นสมาชิกในครอบครวัของตนเองด้วย 



 การใช้นิยามค�าว่าครอบครวัแบบอัตวิสัย ท�าให้เราเข้าใกล้ชีวิตจรงิของ
แต่ละบุคคลมากขึ้น แต่ก็ท�าให้การศึกษาเรือ่งครอบครวัมีความซับซ้อนและยาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ค�าจ�ากัดความ ค�าว่าครอบครวัในทางอัตวิสัยไม่ได้ก่อ
ให้เกิดปัญหามากจนเกินไป เน่ืองจากนักวิจัยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์เครอื
ข่ายทางสังคม (Social network analysis) ซึ่งวิธีน้ีสามารถน�ามาปรบัใช้ไนการ
ศึกษาครอบครวัในเชิงอัตวิสัย โดยในแต่ละครอบครวัให้ผู้ตอบ ตอบว่าสมาชิกใน
ครอบครวัของตนเองมใีครบา้ง ซึง่พบว่าแต่ละคนจะมสีมาชกิในครอบครวัทีเ่หมอืน
กัน และต่างกัน ถ้าน�าเอาเครอืข่ายที่เหมือนกันมาศึกษา จะน่าสนใจมาก

 ค�านิยามครอบครวั นอกจากจะเชื่อมโยงถึงการนับว่าใครเป็นสมาชิกใน
ครอบครวัแล้ว ยังเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การติดต่อสื่อสาร ความ
รูส้กึผกูพนัใกล้ชดิทางใจ การชว่ยเหลือซึง่กันและกัน และการให้หรอืได้รบัความชว่ย
เหลือเมือ่ต้องการของสมาชกิในครอบครวั ขอ้มลูเหล่าน้ีเมือ่น�ามาวเิคราะห์สามารถ
แสดงถึงระดับความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัได้ 
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1) ลูกที่เกิดในครอบครวัที่พ่อ แม่มีคู่หลำยครัง้ 
    (Multipartnered fertility) 
การที่ พ่อ แม่ มีลูก จากการมีคู่มากกว่าหน่ึงครัง้ ดังน้ันสมาชิกใน
ครอบครวัหน่ึง ๆ  ขยาย ไปอยู่ในบ้านหรอืครวัเรอืนอ่ืน ๆ  ด้วย มผีลท�าให้
ยากต่อการกระจายทรพัยากร จากการก�าหนดนโยบายครอบครวั

2) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ที่เป็นหัวหน้ำครวัเรอืน และ ครวัเรอืนที่มีหลำยรุน่ 
 อำศัยอยู่รว่มกัน  
 (Grandparent-headed and Multigenerational households) 
ครอบครัว ประเภทน้ีมีจ�านวนมากขึ้น เน่ืองจากประชากรมีอายุ 
ยืนยาวขึ้น ท�าให้ครอบครวั  มมีากกว่า 2 รุน่ คือ 3-4 รุน่ พบว่าเกือบรอ้ย
ละ 30 ของเด็กในประเทศ สหรฐัอเมรกิา อาศยัอยูกั่บ ปู ่ยา่ ตา ยาย เปน็
ระยะเวลาหน่ึงในช่วงชีวิตวัยเด็ก

■ 2.5.1 ประเทศตะวันตก 
 ในประเทศทางตะวันตก เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า การให้นิยามค�า
ว่าครอบครวั หรอืการศึกษาด้านครอบครวั เป็นเรือ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตาม
การเปล่ียนแปลงทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม แต่ก็ยงัเน้นไปทีก่ารศกึษา 
เรือ่ง พ่อ แม่ ลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการก�าหนดนโยบายด้านครอบครวั 
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายด้านครอบครวั มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า 
ครอบครวัเป็นสถาบันหลักในการเล้ียงดูเด็กให้เติบโต ผ่านกระบวนการทางสังคม 
(Socialization) ดังน้ัน นโยบายทางสงัคมทีล่งทนุกับครอบครวัเพือ่เป็นการพฒันา
กลุม่ประชากรรุน่ต่อไปทีจ่ะเป็นแรงงานและพลเมอืงของประเทศ ประเภทครอบครวั
ที่สนใจเน้นที่ลูกเป็นหลัก (Berger and Carlson, 2020) คือ 

2.5 นิยามแบบภววิสัย 



3) ครอบครวัพ่อเล้ียงเด่ียว
 (Single-father families)
ถึงแมว้า่ครอบครวัแมเ่ล้ียงเด่ียว พบได้บอ่ยกวา่ครอบครวัพอ่เล้ียงเด่ียว  
แต่เด็กในครอบครวัพ่อเล้ียงเด่ียวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา นอกจากน้ี มาตรการและ นโยบายต่าง ๆ ของรฐั เน้นไปที ่
ครอบครวัแมเ่ล้ียงเด่ียวและลกู ดังน้ันรฐัจึงควร สนใจครอบครวัพอ่เล้ียง
เด่ียวมากขึน้

4) ครอบครวัพ่อแม่เพศเดียวกัน 
 (Same-sex parent families) 
ลูกในครอบครวั พ่อแม่เพศเดียวกันถึงแม้จะมีจ�านวนน้อย แต่มากขึ้น 
และเห็นได้ชัดขึ้น ซึ่งจะมีประเด็นบุตรบุญธรรม หรอืการใช้เทคโนโลย ี
การเจรญิพันธุ ์(Artificial  Reproductive Technology -ART)

5) ครอบครวัผู้ย้ำยถ่ิน สถำนะผสม และ ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
 (Immigrant,  Mixed-status Undocumentedfamilies) 
สถานะผสม เชน่ ลกูเปน็พลเมอืงของสหรฐัอเมรกิา แต่พอ่แมย่งัเปน็ผูเ้ขา้
เมืองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
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 จากการศึกษาในประเทศสหรฐัอเมรกิาเช่นเดียวกัน Seltzer (2019) ให้
ความส�าคัญกับครอบครวัที่มีหลายรุน่ การอยู่รว่มกันโดยไม่แต่งงาน (Cohabita-
tion) และการมีลูกจากพ่อ-แม่ที่ไม่แต่งงานกัน เพราะมักจะมีความมั่นคงน้อยกว่า
พอ่-แมท่ีแ่ต่งงานกัน รวมถึงครอบครวัผสม (ครอบครวัทีม่ลีกูเกิดจากการแต่งงาน
ครัง้ก่อน มาอยู่รว่มกัน) ด้วย เน่ืองจากมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในการนับสมาชิกใน
ครอบครวัโดยใชร้ะบบเครอืญาติ นอกจากน้ียงัให้ความส�าคัญของความผกูพนั และ
หน้าที่ที่มีต่อกันในระยะยาว (Long term obligation) ของผู้ที่มีสายโลหิตเดียวกัน 
ซึ่งต่างจากบทบาทของเพื่อนหรอืเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีการใช้ค�า
เรยีกกลุ่มทีไ่มไ่ด้มกีารเชือ่มโยงกันทางสายโลหิตน้ีว่า เปน็กลุม่เครอืญาติแบบสมคัร
ใจ (Voluntary kinship) Seltzer (2019) ยังให้ความเห็นด้วยว่า ความผูกพัน และ
หน้าท่ีที่มีต่อกันในระยะยาวมีน้อยกว่าญาติ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมของ 
Furstenberg และคณะ (Furstenberg et al., 2020) พบวา่ การเก้ือหนุนทางจิตใจ 
และทางการเงินของผู้ที่เป็นครอืญาติแบบสมัครใจ หรอืไม่ได้มีสายโลหิตเดียวกัน 
อาจจะเข้มแข็งเท่า ๆ กับ หรอื มากกว่า การเก้ือหนุนของเครอืญาติทางสายโลหิต 
(Biologically related kin)

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับรูปแบบครอบครวัทางเลือก (Alterna-
tive family forms)  Furstenberg และคณะ (Furstenberg et al., 2020) พบว่า 
รูปแบบครอบครวัเด่ียว (Nuclear families) เปน็บรรทดัฐานท่ีประชากรในประเทศ
ตะวนัตกเลือกทีจ่ะเปน็ แต่ด้วยสถานการณ์ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สงัคมและ
วัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเจรญิ
พันธุ ์ท�าให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบครอบครวั ได้แก่ ครอบครวัพ่อแม่เพศ
เดียวกัน ครอบครวัผสม (Step family) การอยูร่ว่มกันโดยไมแ่ต่งงาน (Cohabita-
tion) ครอบครวัที่มีเพศภาวะกลุ่มน้อย (Families of gender minorities) รวมถึง 
บุคคลขา้มเพศ (Transgender) เควยีร ์(Queer) และบุคคลทีเ่พศสถานะไมส่อดคล้อง
กับที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด (Gender-non conforming persons)  ครอบครวัที่มี
บุตรบุญธรรม (Adoptive families) ทั้งน้ีการรบัเป็นบุตรบุญธรรมเป็นวัฒนธรรม
ของชาวตะวันตก ครอบครวัอุปถัมภ์ (Foster families) ซึ่งคล้ายกับครอบครวัที่มี
บุตรบุญธรรม เปน็รูปแบบเครอืญาติทีเ่กิดขึน้โดยสมคัรใจ (Voluntary kinship) แต่
ครอบครวัอุปถัมภ์มีความคงที่ (stable) น้อยกว่าครอบครวัที่มีบุตรบุญธรรม และ
ความสมัพนัธใ์นครอบครวัไมช่ดัเจน และครอบครวัทีม่ลีกูจากการใชเ้ทคโนโลยกีาร
เกิด (Families by Artificial Reproductive Techniques-ART) จะมปีระเด็นเก่ียว
กับ ผู้บรจิาค (Donor)  สเปิรม์  หรอืไข่ หรอืการอุ้มบุญ (Surrogate) ตามมา 



■ 2.5.2 ประเทศไทย

  นิยาม และประเภทครอบครวั โดย กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั 
(สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานของ
รฐัมีภารกิจหลักในการส่งเสรมิ พัฒนา และสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวั การ
พัฒนาศักยภาพสตร ีและส่งเสรมิความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางเพศ 
รวมถึงผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด กรม สค. ได้จัดท�านิยามค�าว่า 
ครอบครวั และการจัดประเภทประเภทครอบครวั รวมทั้งความแตกต่างของ ค�าว่า 
ครอบครวั และครวัเรอืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสถานการณ์ครอบครวัของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในการจัดเก็บที่ชัดเจน 
สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูกับหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใต้การจัดท�าระบบขอ้มลูสารสนเทศ
ด้านครอบครวั (Family big data) อันจะน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการนโยบายที่

เหมาะสมกับครอบครวัตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครวั 
พ.ศ. 2560 - 2564 รวมทัง้เป็นกรอบอ้างอิงให้แก่หน่วยงานหรอืผูส้นใจในการศกึษา
วจัิยด้านครอบครวัใชป้ระโยชน์ในการน�าไปด�าเนินงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง ทัง้น้ี ไมม่ี
ผลในทางกฎหมายใด ๆ  (กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562)

 นิยามค�าว่า ครอบครัว และประเภทครอบครัวของกรม สค. น้ี ใช้วิธี
การทบทวนวรรณกรรม และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและ 

 LAT (Living apart together) เปน็รูปแบบครอบครวัอีกแบบหน่ึง กล่าวคือ 
การที่คู่รกัมีความสัมพันธท์ี่ใกล้ชิดกัน มีข้อตกลงกันระดับหน่ึง ไม่แต่งงาน และไม่
อยู่รว่มกัน เป็นชีวิตของคนสองคนที่ยึดถือความเป็นปัจเจก และเป็นการลดความ
ส�าคัญของจารตีประเพณี (de-traditionalization) ซึ่ง LAT น้ีไม่ใช่เรือ่งใหม่ มีการ
ศกึษามาอย่างยาวนานแล้ว (Connidis, Borell, & Karlsson, 2017; Giddens, 1992; 
Lyssens-Danneboom & Mortelmans, 2014)        
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นักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับงานทางด้านครอบครวั และนิยามค�าว่า ครอบครวั และ
ประเภทครอบครวัได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครวั เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังน้ี

 นิยำมค�ำวำ่ “ครอบครวั” คือ “บุคคลต้ังแต่สองคนขึน้ไปทีใ่ชช้วีติรว่มกันฉัน
สามีภรยิา หรอืมีความผูกพันทางสายโลหิต หรอืทางกฎหมาย หรอืเก่ียวดองเป็น
เครอืญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครวัต่างมีบทบาท หน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์
ที่เก้ือกูลกัน”

 ส�าหรบัประเภทครอบครวั จ�าแนกออกตาม 2 ลักษณะ คือ 1) โครงสรา้ง 2) 
ลักษณะเฉพาะของต้องการความช่วยเหลือ ดังน้ี

ประเภทครอบครัว  
จำาแนกตามโครงสร้าง 

 

 ครอบครัวทั่วไปเมื่อจ�าแนกประเภทตามโครงสร้าง แบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

 1. ครอบครวัเด่ียว (Nuclear family) คือ ครอบครวัที่ประกอบด้วยบุคคล
ที่ใช้ชีวิตรว่มกันฉันสามีภรยิาอาจมีหรอืไม่มีบุตร พ่อหรอืแม่อยู่กับบุตร หรอืพี่น้อง
หรอืญาติไม่เกินสองรุน่ใช้ชีวิตอยู่รว่มกัน 
 2. ครอบครวัขยำย (Extended family) คือ ครอบครวัที่ประกอบด้วย
บุคคลต้ังแต่สามรุน่ขึ้นไป หรอืครอบครวัเด่ียวสองครอบครวัขึ้นไปที่มีความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรอืเก่ียวดองเปน็เครอืญาติ ซึง่มคีวามสมัพนัธท์ีเ่ก้ือกลูกัน และอาศยั
อยู่ในบ้านหรอืบรเิวณเดียวกัน



ประเภทครอบครัว  
จำาแนกตามลักษณะเฉพาะ 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 

 ทั้งน้ี ครอบครวัตามโครงสรา้งดังกล่าว อาจมีบางครอบครวัที่มีลักษณะ
เฉพาะทีม่คีวามต้องการการชว่ยเหลือ ส่งเสรมิ สนับสนุนทีแ่ตกต่างกัน เมือ่พจิารณา
จากข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ สามารถจ�าแนกครอบครวัตามลักษณะ
เฉพาะที่มีนัยส�าคัญได้ 6 ลักษณะ ดังน้ี 

1)  ครอบครวัพอ่หรอืแมเ่ล้ียงเด่ียว (Single parent family) 
คือ ครอบครวัที่พ่อหรอืแม่ต้องเล้ียงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดย
ล�าพัง 

2) ครอบครวัขำ้มรุน่ (Skipped generation family) 
คือ ครอบครวัที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลานตามล�าพัง 

3) ครอบครวัที่ผู้สูงอำยุอยู่ด้วยกันตำมล�ำพัง 
คือ ครอบครวัที่ประกอบด้วยสมาชิก อายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป ต้ังแต่สอง
คนขึ้นไป อยู่รว่มกันโดยไม่มีสมาชิกช่วงวัยอ่ืน อาศัยอยู่ด้วย 

4) ครอบครวัคู่รกัเพศเดียวกัน (Same-sex family) 
คือ ครอบครวัที่มีบุคคลเพศ เดียวกันใช้ชีวิตอยู่รว่มกันฉันสามีภรยิา 

5) ครอบครวัผสม (Step family) 
คือ ครอบครวัทีช่ายหญงิฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงหรอืทัง้ สองฝา่ย มบุีตรติดมาและ 
ได้สมรสหรอือยูกิ่นกันฉันสามภีรยิาเปน็ครอบครวัใหม ่ และบุตรน้ันอาศยั
อยู่ด้วยกัน 

6) ครอบครวัวัยรุน่ 
คือ ครอบครวัที่ชายและหญิงมีอายุต�ากว่า 20 ปี ใช้ชีวิตรว่มกัน ฉันสามี
ภรยิา
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 นอกจากน้ี นักวิชาการครอบครวั ชาย โพธิสิตา (2552) ได้เสนอประเภท
ครอบครวัโลกาภิวตัน์  เชน่ ครอบครวัท่ีมคีู่สมรสเปน็คนต่างชาติ ครอบครวัคนต่าง
ชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย หรอืครอบครวัคนไทยที่ไปท�างานต่างประเทศ 
และ เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ พิทักษ์ ศิรวิงษ์ (2561) ศึกษาถึงครอบครวัที่มีคู่ข้าม
เพศและการเล้ียงดูบุตร

 ประเภทครอบครวัทีด่�าเนินการโดย กองทนุประชากรสหประชาชาติประจ�า
ประเทศไทย (2558) แบ่งประเภทครอบครวัตามความต้องการความช่วยเหลือ 
ประเภทครอบครวัแบ่งออกเป็น ครอบครวัเด่ียว (ที่มีบุตร ที่ไม่มีบุตร เพศเดียวกัน) 
ครอบครวัเล้ียงเด่ียว ครอบครวัข้ามรุน่ (แหว่งกลาง) และครวัเรอืนอยู่คนเดียว 
นอกจากน้ียังได้พูดถึงการมีบุตรยาก การรบับุตรบุญธรรมของครอบครวัเพศ
เดียวกัน แม่วัยรุน่ ครอบครวัขยายด้วย

 นอกจากน้ียังมีนักคิด นักเขียนชาวไทยที่ให้ความสนใจครอบครวัประเภท 
รกัต้องแยก หรอื คบกันแต่ไมต้่องอยูด้่วยกัน (Living apart together-LAT) หมาย
ถึงคูท่ีเ่ปน็แฟนกันแล้วอยา่งจรงิจัง แต่เลือกทีจ่ะต่างคนต่างอยู ่แยกกันอยูไ่ปเรือ่ย ๆ   
อยา่งไมม่กี�าหนด และพอใจในสภาพน้ัน โดยไมคิ่ดจะเปล่ียนแปลง เปน็คนทีใ่ห้ความ
ส�าคัญอย่างมากกับความสมดุลระหว่างชีวิตคู่และชีวิตส่วนตัว (ชัยยะ ฤดีนิยมวุฒิ 
2564; สุรพร เกิดสว่าง, 2563)



■ 2.5.3 ครัวเรือน ครอบครัวเชิงครัวเรือน
  
  นิยำม ครวัเรอืน โดยกรมกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครวั (สค.) 
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์(กรมกิจการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562)

 ครวัเรอืน หมายถึงหน่วยการอยู่อาศัย (Unit of residence) ของบุคคล
หรอืกลุ่มคนที่อยู่รว่มกันและกินอยู่รว่มกันในสถานที่เดียวกัน โดยไม่ค�านึงถึง
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรอืทางเครอืญาติ โดยบุคคลเหล่าน้ันจัดหาหรอืใช้
สิ่งอุปโภคบรโิภคอันจ�าเป็นแก่การครองชีพรว่มกันประกอบด้วย 

  1) ครวัเรอืนคนเดียว 
  คือ ครวัเรอืนที่บุคคลอาศัยอยู่คนเดียวต้ังแต่สามเดือนขึ้นไป 

  2) ครวัเรอืนที่ไม่มีควำมสัมพันธท์ำงเครอืญำติ 
  คือ ครวัเรอืนที่มีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป อาศัยอยู่รว่มกันโดยไม่ม ี
  ความสัมพันธ์ฉันสามีภรยิา ไม่มีความผูกพันทางสายโลหิต และไม่ม ี
  ความเก่ียวดองเป็นเครอืญาติ แต่มีความสัมพันธท์ี่เก้ือกูลกัน

 นิยามครวัเรอืนที่เป็นสากลน้ัน ก�าหนดโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติทั่วโลก 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลที่ใช้ครวัเรอืนเป็นหน่วยส�าหรบัเลือกตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลโดยวิธสี�ารวจ(Household based survey) หรอืการท�าส�ามะโน
ประชากร (Population census)

  นิยำม ครวัเรอืนโดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประเทศไทย 
 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ค�าจ�ากัดความค�าวา่ ครวัเรอืน ดังน้ี (ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2563) ครวัเรอืนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ครวัเรอืนส่วนบุคคลและ
ครวัเรอืนกลุ่มบุคคล

 1. ครวัเรอืนสว่นบุคคล หมายถึง ครวัเรอืนท่ีประกอบขึน้ด้วยบุคคลคนเดียว
หรอืหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรอืที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรอืใช้สิ่งอุปโภค
บรโิภคอันจ�าเป็นแก่การครองชีพรว่มกัน บุคคลเหล่าน้ันอาจเป็นญาติ หรอืไม่เป็น
ญาติกันก็ได้
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 2. ครวัเรอืนกลุ่มบุคคล หมายถึง ครวัเรอืนที่ประกอบขึ้นด้วยบุคคลที่มา
อยู่รวมกัน เพราะได้มีกฎ หรอืระเบียบข้อบังคับอย่างใดอย่างหน่ึงระบุไว้ว่าให้มา
อยู่รวมกัน หรอืจ�าเป็นต้องมาอยู่รวมกัน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลเหล่า
น้ีจะกินรวมกัน หรอืไม่กินรวมกัน ก็ได้ ครวัเรอืนกลุ่มบุคคลจ�าแนกได้เป็น 2 ชนิด
คือ ครวัเรอืนกลุ่มบุคคลประเภทสถาบัน ได้แก่ วัด เรอืนจ�า สถานสงเคราะห์ โรง
พยาบาล โรงเรยีนกินนอน กองทหารหรอืต�ารวจ และครวัเรอืนกลุ่มบุคคลประเภท
อ่ืน ได้แก่ โรงแรม หอพัก บ้านพักคนงานที่มีคนงานจ�านวน 6 คนขึ้นไปซึ่งสถาน
ประกอบธุรกิจจัดที่อยู่อาศัยให้อยู่รวมกัน

 การส�ารวจ จะใช้เฉพาะครวัเรอืนส่วนบุคคลเท่าน้ัน ส่วนส�ามะโนประชากร
เป็นการเก็บขอ้มลูของทุกหน่วยของประเทศไทย การเก็บขอ้มลูจึงรวมทัง้ครวัเรอืน
ส่วนบุคคลและครวัเรอืนกลุ่มบุคคล
 
  นิยำม ครวัเรอืนโดยส�ำนักงำนสถิติแห่งองค์กำรสหประชำชำติ
 ครวัเรอืน หมายถึงหน่วยการอยูอ่าศัยซึง่ประกอบด้วยทีอ่ยู่อาศยัและบุคคล
ผูอ้ยูอ่าศยัอยูร่วมกัน โดยเปน็อิสระจากการผกูพนัเก่ียวขอ้งกันทางสายโลหิตหรอื
จากการสมรส ทั้งน้ีจ�าแนกเป็นประเภทเป็นครวัเรอืนคนเดียวหรอืหลายคน (UN 
Statistics Division, 2021)

 จะเห็นได้ว่า นิยาม ค�าว่าครอบครวั และ ครวัเรอืน มีความแตกต่างกัน  
แต่มีนักวิชาการจ�านวนมากไม่ค่อยเครง่ครดัในนิยามของค�าว่าครอบครวั และ  
ครวัเรอืน เท่า ใดนัก ส่วนมากใช้ค�าทั้งสองน้ีเสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน (ชาย 
โพธสิิตา, 2552)

  ครอบครวัเชิงครวัเรอืน (Family household)
 การสรา้งประเภทครอบครวั โดยใช้ครวัเรอืนเป็นหน่วยวิเคราะห์ตามค�า
จ�ากัดความของครวัเรอืน ตามที่กล่าวมาแล้ว คือคนที่อยู่ในครวัเรอืนจะมีความ
สัมพันธ์ฉันเครอืญาติหรอืไม่ก็ได้ จากการศึกษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า 
จากการส�ารวจประชากรปี 2018 โดย US Bureau of Census มี ครวัเรอืนที่มี
ความสัมพันธกั์นด้วยการแต่งงาน การเกิด หรอืการรบัเป็นบุตรบุญธรรม คิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ  65 ของครวัเรอืนท้ังหมดในประเทศสหรฐัอเมรกิา จึงเกิดค�าว่า 
ครอบครวัเชิงครวัเรอืน หรอื Family households (Berger and Carlson, 2020) 
ส่วนประเทศไทยน้ัน จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรปี 2562 ครวั



เรอืนเกือบทั้งหมดมีความสัมพันธกั์บหัวหน้าครวัเรอืนฉันเครอืญาติ โดยวิเคราะห์
จากประชากร (ต่างจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งใช้ครวัเรอืนเป็นฐานคิด) พบว่า
มีเพียงน้อยกว่ารอ้ยละ 1 ของประชากรทั้งหมด (หรอืประมาณ หกแสนคน) เป็น
สมาชิกในครวัเรอืนที่สมาชิกทุกคนในครวัเรอืนไม่มีความสัมพันธฉั์นเครอืญาติกับ
หัวหน้าครวัเรอืน (ค�านวณโดย เจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทย) จึง
น่าจะเป็นเหตุให้นักวิชาการไทยเป็นจ�านวนมาก ใช้ค�าว่า ครอบครวั และครวัเรอืน 
เสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน

 การใชห้น่วยการอยูอ่าศยัหรอืครวัเรอืนสว่นบุคคลเปน็หน่วยการเก็บขอ้มลู 
และใช้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครวัเรอืนต่อผู้ที่เป็นหัวหน้าครวัเรอืน เช่น เป็น 
ภรรยา ลูก หลาน หรอืผู้อาศัย เช่น แม่บ้าน มาจัดประเภทของครอบครวั  ซึ่งส่วน
ใหญ่ของสมาชิกในครวัเรอืนเป็นเครอืญาติกันดังกล่าวแล้ว ค�าที่ถูกต้อง ควรเป็น 
ประเภทของครอบครวัเชิงครวัเรอืน (Type of family household) หรอืบางครัง้ใช้
ค�าวา่ โครงสรา้งครอบครวั (Family structure) หรอื รูปแบบการอยูอ่าศยั (Living 
arrangement)

  ครอบครวัที่ดี มีควำมสุข (ครอบครวัอยู่ดีมีสุข)
  ครอบครวัเป็นสถาบันพื้นฐานที่เล็กที่สุด ทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีครอบครวั
ของตนเอง (ดู ค�านิยามครอบครวั) ถ้าบุคคลน้ันเกิดมาในครอบครวัที่ดี มีความสุข 
ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในครอบครวัน้ัน ประเด็นคือ ครอบครวัที่
ดี มีความสุข หมายความว่าอย่างไร ซึ่งได้มีการพัฒนาดัชนีรวม (Composite in-
dex) ซึง่เป็นการสรา้งดัชนีเชงิปรมิาณมหีลายองค์ประกอบหรอืมติิ (Component/
Domain) และในแต่ละองค์ประกอบหรอืมติิ จะมตัีวชีว้ดัยอ่ยเปน็รายตัว(Indicator) 
หรอืกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ดัชนีรวม เปน็การรวมดัชนียอ่ยรายตัวของทกุองค์ประกอบ
หรอืมติิ รายละเอียดของการทบทวนวรรณกรรมการพฒันาตัวชีว้ดัด้านครอบครวั
ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยได้แสดงไว้ในบทที่ 3 และ 4 ตามล�าดับ 

37



38

 ครอบครวัประเภทอัตวิสัย หรอืการที่ปัจเจกบุคคลก�าหนดเองว่าใครเป็น
สมาชิกของครอบครวัตนเอง (Families created by choices) เป็นอีกรูปแบบ
หน่ึงของครอบครวัทางเลือก (Furstenberg และคณะ, 2020). ผู้คนในประเทศ
ตะวันตกให้ความส�าคัญกับครอบครวัที่นับเครอืญาติโดยที่ไม่ได้มีความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรอืมีความผูกพันกันเองโดยสมัครใจ เก้ือหนุนกันและกัน ค�าท่ีใช้
คือ “Fictive kinship (เสมือนญาติ)” (Chatters, Taylor, & Jayakody, 1994), 
“Voluntary kin (ญาติโดยสมัครใจ)” (Braithwaite et al., 2010), “Intentional 
families (ครอบครวัที่ต้ังใจเลือก)” (Muraco, 2006), and “Family we choose 
(ครอบครวัในสายตาเรา)” (Weston, 1997) อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนไม่นับคนที่
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นสมาชิกในครอบครวัในความ
หมายของตนเอง เชน่ เด็ก ๆ  ทีถ่กูทอดทิง้ หรอืเด็ก ๆ  ทีไ่มเ่คยพบ พอ่ แมท่ีใ่ห้ก�าเนิด 
หรอื พีน้่อง นิยามครอบครวัแบบอัตวสิยัจึงมคีวามซบัซอ้น แต่สามารถใชว้เิคราะห์
ความเป็นครอบครวัโดยใช้เทคนิคเครอืข่ายทางสังคม

2.6 นิยามแบบอัตวิสัย



■ 2.6.1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
   ในต่างประเทศ

 ขอ้ทา้ทายในการศึกษาครวัเรอืนในแบบอัตวสิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคม
ทีม่กีารเกิดน้อย และสตรอียูเ่ป็นโสดมากขึน้ คือการศกึษาเครอืขา่ยทางสงัคม โดย
ไม่ได้ค�านึงถึงเฉพาะคนท่ีตนเองนับเป็นสมาชิกในครอบครวัทางสายโลหิต หรอื
ญาติใกล้ชิดเท่าน้ัน และไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในครวัเรอืนเดียวกัน แต่รวมถึงเพื่อน 
หรอืคนส�าคัญอ่ืน ๆ ด้วย จากการทบทวนวรรรณกรรมของ Furstenberg และ
คณะ (2020) พบว่า การศึกษาเครอืข่ายทางสังคมที่เป็นเครอืญาติโดยสมัครใจ
มักเป็นการศึกษาในกลุ่มเฉพาะ เช่น African Americans ชุมชน LGBT ผู้ย้ายถ่ิน 
หรอืผูส้งูอายุ ตัวอยา่งการค้นพบการศกึษาขา้งล่างต่อไปน้ีเปน็เครอืขา่ยทางสงัคม
ของผู้สูงอายุในประเทศตะวันตกและตะวันออกซึ่งปรบัจากส่วนหน่ึงของบทความ
ที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (รศรนิทร ์เกรย์ รุง้ทอง ครามานนท์ และเจตพล แสงกล้า, 2558) 
เน่ืองจากประเด็นผู้สูงอายุ เป็นประเด็นส�าคัญทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรบั
ประเทศไทยในยุคเกิดน้อย อายุยืน

 ส�าหรบัเครอืขา่ยทางสงัคมในประเทศทางตะวนัตก เชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
สามารถแบ่งเครอืข่ายทางสังคมออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่หลากหลาย 
(Diverse networks) 2) รูปแบบที่เน้นครอบครวั (Family focused networks) 3) 
รูปแบบทีเ่น้นเพือ่น (Friend focused network)  และ 4) รูปแบบทีม่เีครอืขา่ยจ�ากัด 
(Restricted network) (Fiori, Antonucci & Cortina, 2006)

 รูปแบบที่หลากหลาย หมายถึงรูปแบบที่ได้รบัการเก้ือหนุนจากทุกกลุ่ม
ในระดับสูง ได้แก่ ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบ้าน และการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทาง
สังคมบ่อย ๆ ส�าหรบัรูปแบบที่เน้นครอบครวั หมายถึงเครอืข่ายที่เน้นความส�าคัญ
กับสมาชิกในครอบครวัเป็นหลัก เช่น คู่สมรส ลูก พี่น้อง แต่มีการติดต่อกับเพื่อน
น้อย และการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสังคมน้อย ในขณะที่รูปแบบที่เน้นเพื่อน มี
คุณลักษณะที่มีการติดต่อกับเพื่อนและเพ่ือนบ้านบ่อย ๆ แต่ติดต่อกับครอบครวั
น้อยหรอืไม่มีความผูกพันกับญาติพี่น้อง และมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสังคมน้อย 
ส�าหรบัรูปแบบที่มีเครอืข่ายจ�ากัดน้ันมีความผูกพันทางสังคมต�าในทุกกลุ่มและมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมทางสังคมน้อย (Fiori, Antonucci & Cortina, 2006)
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 ในสงัคมตะวนัตก การสนับสนุนจากเพือ่นมคีวามส�าคัญต่อความสขุของผูส้งู
อายุมากกวา่ครอบครวั เชน่ งานวจัิยในประเทศสหรฐัอเมรกิา (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 จากการศึกษาผู้สูงอายุจีนในฮ่องกง (Cheng, Lee, 
Chan, Leung & Lee, 2009) พบว่า สามารถแบ่งเครอืข่ายออกได้เป็น 5 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) รูปแบบทีห่ลากหลาย (Diverse networks) 2) รูปแบบทีเ่น้นครอบครวัสาย
ตรง เชน่ พอ่ แม ่คู่สมรส ลกู ลกูเขย สะใภ้ (Immediate-family focused networks) 
3) รูปแบบที่เน้นครอบครวัสายห่าง เช่น พี่ น้อง ลูกพี่ลูกน้อง และเขยสะใภ้ของกลุ่ม
น้ี (Distant-family focused networks)  4) รูปแบบที่เน้นเพื่อน (Friend focused 
network) และ 5) รูปแบบที่มีเครอืข่ายจ�ากัด (Restricted network) โดยรูปแบบ
ที่มีผลต่อความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยมากที่สุดคือ รูปแบบที่ 1 (รูปแบบที่หลากหลาย) 
และรูปแบบที่ 2 ท่ีเน้นครอบครวัสายตรง ส่วนรูปแบบที่เน้นครอบครวัสายห่าง 
(Distant-family focused networks)  และรูปแบบที่เน้นเพื่อน (Friend focused 
network) มีผลต่อความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยใกล้เคียงกัน ในขณะที่รูปแบบที่มีเครอื
ข่ายจ�ากัด (Restricted network) มีผลท�าให้ความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยต�าที่สุด ดังน้ัน 
นโยบายจึงควรให้ความส�าคัญกับเครอืข่ายที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตถึงแม้
จะเป็นญาติห่าง ๆ ในการเก้ือหนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีลูก
หลาน และเพื่อน

 ส�าหรบัการศึกษาในประเทศไทย ยังไม่มีการจ�าแนกรูปแบบเครอืข่ายทาง
สังคมท�านองเดียวกันน้ี แต่พบว่าการมีเครอืข่ายทางสังคมกับเพื่อนหรือเพื่อน
บ้านที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข (Gray et al., 2008) และพบว่า การได้รบั
การสนับสนุนและเก้ือหนุนจากทั้งเพื่อนและครอบครวั ส่งผลต่อความสุขของผู้สูง
อายุ แต่การเก้ือหนุนจากลูกมีความส�าคัญมากกว่าเพื่อน (Thanakwang, Inger-
soll-Dayton & Soonthorndhada, 2012) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสังคมจีนแต่มี
ความแตกต่างจากสังคมตะวันตก

 Fiori และคณะ (Fiori, Antonucci & Akiyama, 2008) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า 
ความสัมพันธ์ในสังคมตะวันตกมีฐานมาจากความรกั และความสมัครใจ ในขณะ
ที่สังคมตะวันออกความสัมพันธ์และความเก้ือหนุนมีฐานมาจากหน้าที่และความ



รบัผิดชอบ เช่น ลูกต้องรบัผิดชอบดูแลพ่อแม่และครอบครวั โดยเฉพาะลูกชายใน
สังคมจีน ดังน้ัน การศึกษาเรือ่งเครอืข่ายทางสังคมจึงต้องอยู่บนฐานของบรบิท
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก

 การที่มีรูปแบบเครอืข่ายที่หลากหลาย ทั้งครอบครวั และเพื่อนย่อมส่งผล
ดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เน่ืองจากครอบครวัและเพื่อนให้การเก้ือหนุนต่อผู้
สงูอายุแตกต่างกันไปตามความต้องการกิจกรรมทีผู่ส้งูอายุมกัีบครอบครวัมักเปน็
กิจกรรมประจ�าวัน ซึ่งเป็นความเคยชินไม่น่าสนใจ แต่กิจกรรมที่ท�ากับเพื่อนส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีความสนใจรว่มกัน น�าความสบายใจมาให้ผู้สูงอายุ (Larson, 
Mannell & Zizanek, 1986)
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■ 2.6.2 ครอบครัวในสายตาคนไทย 
    ที่ทำางานในองค์กร 

 ‘Family We Choose’ หรอื ครอบครวัในสายตา ‘เรา’ โดยเราก�าหนดเอง
วา่ใครคือสมาชกิในครอบครวั ไมค่วรเปน็รฐัท่ีก�าหนดให้ ท�าให้การให้สวสัดิการของ
รฐัไมต่รงตามความต้องการของประชาชน ประเด็นน้ีได้มกีารเสนอโดย ชลิดาภรณ์ 
ส่งสัมพันธ ์(2563)

 นอกจากน้ี การส�ารวจความสุขคนท�างานในองค์กร ในปี 2563 ได้ท�าการ
ส�ารวจนิยามแบบอัตวิสัยที่ให้ประชาชนก�าหนดนิยามของครอบครวัตนเอง โดยใช้
แนวคิดตามกรอบท่ีได้กล่าวมาแล้ว 2 เรือ่งคือ 1) การให้นิยามของครอบครวัตนเอง 
2) การนับสมาชิกในครวัเรอืนว่า เป็นใครบ้าง ต้องผูกโยงกับเครอืญาติ และจ�าเป็น
ต้องอยู่ในครวัเรอืนเดียวกันหรอืไม่ น�ามาพัฒนาแบบสอบถามส�าหรบัการส�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 
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล�าพูน และ
สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรสีะเกษ สุรนิทร ์
อ�านาจเจรญิ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี และภาคใต้ รวม 5 จังหวดั ได้แก่ นราธวิาส 
ปัตตานี พังงา สงขลา และสุราษฎรธ์านี  โดยให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเอง (Self-ad-
ministered questionnaire) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มกราคม 2564 จาก
การส่งแบบส�ารวจไปทั้งสิ้น 100 องค์กร ได้แบบส�ารวจกลับมาทั้งสิ้น 83 องค์กร 
เป็นแบบจากภาคเอกชน จ�านวน 60 องค์กร มีจ�านวนคนท�างานตัวอย่าง คิดเป็น
รอ้ยละ 64.4 ของจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นภาครฐั จ�านวน 14 องค์กร 
มีจ�านวนคนท�างานตัวอย่าง คิดเป็นรอ้ย 31.6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1



 คนท�างานตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (รอ้ยละ 62.5) อายุโดยเฉล่ียของผู้
ตอบทั้งหมด คือ 37 ปี เกือบครึง่หน่ึงจบการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า 
(รอ้ยละ 48.3) ส�าหรบัสถานภาพสมรสน้ัน พบวา่ ประมาณรอ้ยละ 45 แต่งงานและ
อยู่รว่มกัน ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาเป็นโสด (รอ้ยละ 36.9) รอ้ยละ 8.8 อยู่
ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabitation) ดังตารางที่ 2.2

ตำรำงที่ 2.1 จ�านวนคนท�างาน องค์กรตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทองค์กร

ประเภทองค์กร                จ�ำนวนตัวอย่ำง      รอ้ยละ         จ�ำนวนองค์กร

เอกชน 4,571    64.4  60

ภำครฐั 2,244     31.6   14

ภำควิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (SMEs)     176      2.5    4

ภำครฐัวิสำหกิจ      57      0.8    2

ภำควิสำหกิจชุมชน      45      0.6    3

รวม 7,093  100.0 83
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ตำรำงที่ 2.2  คุณลักษณะทางประชากร และสังคม ของประชากรตัวอย่าง

ชำย

หญิง

เพศทำงเลือก

ไม่ระบุ

  
15-24 ปี

25-39 ปี

40-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

ไม่ระบุ

Mean=37.36 
Median=37 
Std.Deviation 9.994

 
ประถมศึกษำหรอืต�ำกวำ่

มัธยมตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ปวช

ปวส

อนุปรญิญำหรอืเทียบเทำ่

ปรญิญำตรี

สูงกว่ำปรญิญำตรี

อ่ืนๆ

ไม่ระบุ

2,550

4,430

75

38

 
560

3,285

2,440

59

749

 
 

 
464

796

1,014

388

800

 

2,780

649

4

76

36.0

62.5

1.0

0.5

 
7.9

46.3

34.4

0.8

10.6

 
 

 
6.5

11.2

14.3

5.5

11.3

1.7

39.2

9.1

0.1

1.1

คุณลักษณะ จ�ำนวน         รอ้ยละ

เพศ

 
กลุ่มอำยุ 

 
 

 
กำรศึกษำ

 
   



คุณลักษณะ จ�ำนวน        รอ้ยละ

โสด

แต่งงำนและอยู่รว่มกัน

แต่งงำนแต่ไมไ่ด้อยูด้่วยกัน

อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้
แต่งงำน

หมำ้ย

หยำ่/แยกทำง/เลิกกัน

ไม่ระบุ

รวม

2,614

3,183

199

625 

114

310

48

7,093

36.9

44.9

2.8

8.8 

1.6

4.4

0.7

100.0

สถำนภำพสมรส 

นิยามครอบครัว
 จากค�าถาม “ในความหมายของค�าว่า ครอบครวั ข้อความใดที่ใกล้เคียง
กับค�าว่า ครอบครวัมากที่สุด กรุณาใส่เครือ่งหมาย √ ในหน้าค�าตอบไม่เกิน 5 ค�า
ตอบ” (ค�าตอบทั้งหมดอยู่ในตารางที่ 2.3) ค�าตอบที่ให้เลือกจ�านวน 14 ค�าตอบ ซึ่ง
ได้จากการจัดกลุ่มค�าส�าคัญให้กับค�าตอบจากค�าถามปลายเปิดทีไ่ด้จากส�ารวจใน
ปี 2562 จากค�าถาม “โปรดให้นิยาม ครอบครวั”

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

กำรอยู่ด้วยกัน กำรพักอำศัยอยู่
รว่มกัน (อยู่บ้ำนเดียวกัน)

มีกำรสื่อสำร พูดคุย รบัฟงั และให้
ค�ำปรกึษำกัน

มีควำมเอ้ืออำทร ควำมห่วงใย รกั
ใคร ่ผูกพัน 

4,586 64.7

 
  4,124 58.1

 
4,079 57.5

 

ควำมหมำยของครอบครวั จ�ำนวน      รอ้ยละ
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 จากการส�ารวจพบว่า ความหมายของค�าว่าครอบครวั คือการที่สมาชิกใน
ครอบครวั ต้องอยู่ด้วยกันหรอืบ้านเดียวกัน มีจ�านวนการตอบสูงที่สุด ประมาณ
รอ้ยละ 65 (64.7) ต้องมีความสัมพันธท์างสายโลหิต คิดเป็นรอ้ยละ 28.6 หรอื 1 ใน 
3 ของผู้ตอบ ส่วนการมีความผูกพันทางกฎหมาย มีเพียงรอ้ยละ 9.4 เป็นสัดส่วนที่
ต�าทีส่ดุของการตอบ สว่นทีต่อบเกินกวา่รอ้ยละ 50 เปน็ความหมายของครอบครวั
เก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และความสมัพนัธท์ีเ่ก้ือกลูกัน เปน็ทีน่่าสงัเกตวา่ การมคีวาม
ปรองดอง และครอบครวัต้องดแูลกันทางการเงนิ มเีพยีงประมาณรอ้ยละ 10 เทา่น้ัน 
ในขณะที่ การช่วยกันท�างาน หารายได้เพื่อเล้ียงดูครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 46 ซึ่ง
อาจเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงการ
ส�ารวจ

มีกำรช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

มีควำมไว้วำงใจกัน 

มีกำรช่วยกันท�ำงำน/หำรำยได้เพื่อ
เล้ียงดูครอบครวั

เป็นที่ที่อยู่แล้วสบำยใจ

มีควำมสัมพันธท์ำงสำยโลหิต 

มีกำรอบรมสั่งสอนและหล่อหลอม
พฤติกรรม 

มีควำมเคำรพนับถือกัน

มีควำมรูส้ึกปลอดภัย 

มีกำรดูแลกันทำงกำรเงิน

มีควำมปรองดอง

มีกำรจดทะเบียนตำมข้อกฎหมำย 

3,884 54.8

3,330 46.9

3,268 46.1

 
2,663 37.5

2,031 28.6

1,579 22.3

 
1,554 21.9

 1,511 21.3

  850 12.0

  786   11.1

  666   9.4

ควำมหมำยของครอบครวั จ�ำนวน      รอ้ยละ



2.6.2.1  
นิย�มครอบครัวจำ�แนกต�ม อ�ยุ เพศ สถ�นภ�พสมรส และ ก�รศึกษ� 

 เมื่อพิจารณาจากอายุ พบว่าผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน และวัยสูงอายุให้ความ
ส�าคัญกับการอยู่รว่มบ้านเดียวกันเป็นอันดับหน่ึง แต่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปีให้ความ
ส�าคัญเรือ่งการสื่อสาร พูดคุย รบัฟงั และให้ค�าปรกึษากัน มีสัดส่วนใกล้กับการอยู่
รว่มบา้นเดียวกัน สว่นสดัสว่นของความสัมพนัธท์างสายโลหิต และ การจดทะเบียน
ตามกฎหมายมีสัดส่วนสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

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

331 59.1 2,078  63.3 1,650 67.6       38 64.4 

339 60.5 1,944  59.2  1,417 58.1 37 62.7 

277 49.5  1,867  56.8 1,504 61.6 37 62.7 

294 52.5  1,813  55.2   1,341 55.0 31 52.5

231 41.3 1,535  46.7   1,175 48.2      30 50.8

242 43.2 1,559  47.5   1,116 45.7 24 40.7 

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

150 26.8     717 21.8   558 22.9 17 28.8 

127 22.7    737 22.4   504 20.7 18 30.5

134 23.9    747 22.7    475 19.5  7   11.9

  58 10.4   375  11.4    310 12.7  9   15.3

 56 10.0   348 10.6   290 11.9   7   11.9

  41   7.3     271  8.2   269 11.0 10  16.9

กำรอยู่ด้วยกัน กำรพักอำศัย 
อยู่รว่มกัน (อยู่บ้ำนเดียวกัน)

มีกำรสื่อสำร พูดคุย รบัฟงั  
และให้ค�ำปรกึษำกัน 

มีควำมเอ้ืออำทร ควำมห่วงใย  
รกัใคร ่ผูกพัน 

มีกำรช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

มีควำมไว้วำงใจกัน 

มกีำรชว่ยกันท�ำงำน/หำรำยได้ 
เพื่อเล้ียงดูครอบครวั

เป็นที่ที่อยู่แล้วสบำยใจ

มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต 

มีกำรอบรมสั่งสอนและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม 

มีควำมเคำรพนับถือกัน

มีควำมรูส้ึกปลอดภัย

มีกำรดูแลกันทำงกำรเงิน

มีควำมปรองดอง

มกีำรจดทะเบยีนตำม 
ขอ้กฎหมำย 

ควำมหมำย 
ของครอบครวั

จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ  จ�ำนวน รอ้ยละ

15-24 ปี 
(N=560)

25-39 ปี 
(N=3,285)

40-59 ปี 
(N=2,440)

60 ปีขึ้นไป 
(N=59)
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 เมือ่พจิารณาตามเพศ พบวา่ เพศชายและหญงิมีการตอบวา่ ครอบครวัต้อง
อยู่รว่มกันเปน็สดัสว่นสงูทีส่ดุ ในขณะทีเ่พศทางเลือกให้นิยามครอบครวั มคีวามเอ้ือ
อาทร ความห่วงใย รกัใคร ่ผกูพนัเปน็สดัสว่นสงูทีส่ดุ รองลงมาคือ ครอบครวัต้อง
อยูร่ว่มกัน เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ผู้ชายมสีดัสว่นทีต่อบวา่ ครอบครวัต้องอยูร่ว่มกันเปน็
สดัสว่นสงูกวา่หญงิ และสงูกวา่เพศทางเลือกเกินกวา่รอ้ยละ 10 (ชายรอ้ยละ 75.4 
หญงิ รอ้ยละ 63.5 เพศทางเลือก รอ้ยละ 56.0) 

ตำรำงที่ 2.5 นิยามครอบครวัจ�าแนกตามเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)

 1,697 75.4 2826 63.5      42 56.0 

 1,374  61.1       2694 60.5     36 48.0 

 1,326 58.9     2693 60.5     44 58.7 

 1,353  60.1 2475 55.6 41  54.7

 1,297  57.6 1995 44.8      29  38.7

  1,131 50.3 2102 47.2      25  33.3 

   903  40.1  1721 38.7      28  37.3

   647 28.8  1351 30.4      24 32.0

   491  21.8  1061 23.8    20 26.7 

   549  24.4  984  22.1 15 20.0

   441  19.6 1042 23.4 21 28.0

   288  12.8  546  12.3 13   17.3

   263  11.7   513  11.5  7    9.3

   271  12.0   383  8.6  6    8.0

กำรอยู่ด้วยกัน กำรพักอำศัย 
อยู่รว่มกัน (อยู่บ้ำนเดียวกัน)

มีกำรสื่อสำร พูดคุย รบัฟงั  
และให้ค�ำปรกึษำกัน 

มีควำมเอ้ืออำทร ควำมห่วงใย  
รกัใคร ่ผูกพัน 

มีกำรช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

มีควำมไว้วำงใจกัน 

มกีำรชว่ยกันท�ำงำน/หำรำยได้
เพื่อเล้ียงดูครอบครวั

เป็นที่ที่อยู่แล้วสบำยใจ

มีควำมสัมพันธท์ำงสำยโลหิต

มีกำรอบรมสั่งสอนและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม 

มีควำมเคำรพนับถือกัน

มีควำมรูส้ึกปลอดภัย

มีกำรดูแลกันทำงกำรเงิน

มีควำมปรองดอง

มกีำรจดทะเบยีนตำม 
ขอ้กฎหมำย 

ควำมหมำย 
ของครอบครวั

จ�ำนวน รอ้ยละ  จ�ำนวน รอ้ยละ  จ�ำนวน  รอ้ยละ

ชำย  
(N=2,250)

หญิง  
(N=4,450)

เพศทำงเลือก 
(N=75)



 กลุ่มผูต้อบทีแ่ต่งงานและอยูร่ว่มกัน และกลุ่มทีอ่ยูด้่วยกันแต่ไมไ่ด้แต่งงาน 
และกลุม่ทีเ่ปน็หมา้ยให้ความส�าคัญกับการอยูร่ว่มกันสงูทีส่ดุ รอ้ยละ 71.4, 69.3 และ 
67.5 ตามล�าดับ ส�าหรบักลุ่มโสด แต่งงานแต่ไม่อยู่ด้วยกัน หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 
ให้ความส�าคัญกับความเอ้ืออาทร ความห่วงใย รกัใคร ่ผูกพัน สูงกว่าการอยู่รว่ม
กัน (ตารางที่ 2.6)

 เม่ือจ�าแนกตามการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ให้ความส�าคัญกับการอยู่
รว่มกันสูงที่สุด โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�ากว่า (รอ้ยละ 
72.4) ยกเว้นผู้ที่การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีความเอ้ืออาทร ความห่วงใย รกัใคร ่
ผูกพัน สูงกว่าการอยู่รว่มกันของสมาชิกในครอบครวั (ตารางที่ 2.7)

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

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 

กำรอยู่ด้วยกัน กำร
พักอำศัยอยู่รว่มกัน 
(อยู่บ้ำนเดียวกัน)

มีกำรสื่อสำร  
พูดคุย รบัฟงั และ 
ให้ค�ำปรกึษำกัน 

มคีวำมเอ้ืออำทร 
ควำมห่วงใย  
รกัใคร ่ผูกพัน 
 
มีกำรช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน 
 
 
มีควำม 
ไว้วำงใจกัน 

 

ควำมหมำย 
ของครอบครวั

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ  จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ  จ�านวน รอ้ยละ

โสด  
(N=2,614)

แต่งงำนและ
อยู่รว่มกัน 
(N=3,183)

แต่งงำนแต่
ไม่อยู่ด้วยกัน 

(N=199)

อยู่ด้วยกันโดย
ไม่ได้แต่งงำน 

(N=625)

หม้ำย  
(N=114)

หย่ำ/แยกทำง 
/เลิกกัน  
(N=310)
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  948 36.3 1,702 53.5 100 50.3 332  53.1 45 39.5 130 41.9 
 

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 
 

 689 26.4  621  19.5 33 16.6   93  14.9 19   16.7 50  16.1 
 

 280 10.7  404  12.7 29  14.6   79  12.6 14  12.3  38 12.3 
 

 304   11.6  345  10.8 20   10.1   72   11.5 14  12.3  26   8.4 
 

 160    6.1  407  12.8 19   9.5   43   6.9 10   8.8  14   4.5 

ควำมหมำย 
ของครอบครวั

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ  จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ  จ�านวน รอ้ยละ

โสด  
(N=2,614)

แต่งงำนและ
อยู่รว่มกัน 
(N=3,183)

แต่งงำนแต่
ไม่อยู่ด้วยกัน 

(N=199)

อยู่ด้วยกันโดย
ไม่ได้แต่งงำน 

(N=625)

หม้ำย  
(N=114)

หย่ำ/แยกทำง 
/เลิกกัน  
(N=310)

มกีำรชว่ยกันท�ำงำน/
หำรำยได้เพื่อเล้ียงดู
ครอบครวั

เป็นที่ที่อยู่แล้ว
สบำยใจ 

มคีวำมสมัพันธท์ำง
สำยโลหิต 

มีกำรอบรมสั่งสอน
และหล่อหลอม
พฤติกรรม 

มีควำมเคำรพ 
นับถือกัน 

มีควำมรูส้ึกปลอดภัย 
 

มีกำรดูแลกัน 
ทำงกำรเงิน 

มีควำมปรองดอง 
 

มกีำรจดทะเบยีนตำม 
ขอ้กฎหมำย 



ตำรำงที่ 2.7 นิยามครอบครวัจ�าแนกตามการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)

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 
 
 
 

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 
 
 
 

ควำม
หมำย 
ของ
ครอบครวั

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ประถมศกึษำ
หรอืต�ำกว่ำ 
(N=464)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

มัธยม 
ตอนต้น 
(N=796)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 
(N=1014)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ปวช  
(N=388)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ปวส 
(N=800)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

อนุปรญิญำ 
(N=122)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ปรญิญำตรี
(N=2,780)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

สูงกว่ำ
ปรญิญำตรี
(N=649)

กำรอยูด้่วย
กัน กำรพกั
อำศัยอยู่รว่ม
กัน (อยูบ่ำ้น
เดียวกัน)

มกีำรส่ือสำร  
พดูคยุ รบัฟงั  
และให้ค�ำ
ปรกึษำกัน  
 

มคีวำม 
เอ้ืออำทร 
ควำมห่วงใย  
รกัใคร ่
ผกูพนั

มกีำร 
ชว่ยเหลือ
เก้ือกลูกัน 
 

มคีวำม 
ไวว้ำงใจกัน  
 
 
 

มกีำรชว่ย
กันท�ำงำน/
หำรำยได้
เพือ่เล้ียงดู
ครอบครวั
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ควำม
หมำย 
ของ
ครอบครวั

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ประถมศกึษำ
หรอืต�ำกว่ำ 
(N=464)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

มัธยม 
ตอนต้น 
(N=796)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 
(N=1014)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ปวช  
(N=388)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ปวส 
(N=800)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

อนุปรญิญำ 
(N=122)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

ปรญิญำตรี
(N=2,780)

จ�า 
นวน

รอ้ย 
ละ

สูงกว่ำ
ปรญิญำตรี
(N=649)

เปน็ทีท่ี่
อยู่แล้ว
สบำยใจ 

มคีวำม
สมัพนัธ์
ทำงสำย
โลหิต 

มกีำรอบรม
สัง่สอนและ 
หล่อหลอม
พฤติกรรม 

มคีวำม
เคำรพ
นับถือกัน 
 

มคีวำมรูส้กึ
ปลอดภัย 
 
 

มกีำรดแูล
กันทำง 
กำรเงนิ 
 

มคีวำม 
ปรองดอง 
 

มกีำรจด 
ทะเบยีน
ตำมขอ้
กฎหมำย 

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 



2.6.2.2  
สม�ชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันไม่จำ�เป็นต้องเกี่ยวดองท�งส�ยโลหิต และ
สม�ชิกในครอบครัวไม่จำ�เป็นต้องอยู่ด้วยกัน
 การเป็นสมาชิกในครอบครวัใช้ค�าถามว่า “สมาชิกในครอบครวัมีใครบ้าง” 
ส�าหรบัการอยู่ด้วยกัน ใช้ตามค�านิยามของการส�ารวจ คือ อยู่ด้วยกันเป็นประจ�า
มากกว่าหรอืเท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์ ถ้าสมาชิกในครวัเรอืนอยู่ด้วยกันน้อยกว่า 5 
วันต่อสัปดาห์ ถือว่าไม่อยู่ประจ�า หรอืสมาชิกในครอบครวัที่อาศัยอยู่ที่อ่ืน

 จากผลการส�ารวจพบว่า มีการไม่ตอบค�าถาม หรอืตอบว่าไม่ทราบจาก
ค�าถามดังกล่าว จ�านวน 503 คน ท�าให้เหลือข้อมูลในการศึกษาหัวข้อน้ีจ�านวน 
6,590 คน คิดเป็นรอ้ยละ 92.9 ของจ�านวนผู้ตอบทั้งหมด 7,093 คน และพบว่า
คณุลักษณะทางประชากรและสงัคมของประชากรกลุ่มน้ี คล้ายกับจ�านวนตัวอยา่ง
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2

 สมาชิกในครอบครวัส่วนใหญ่มีความผูกพันทางสายโลหิต หรอื ด้วยการ
แต่งงาน หรอืไม่แต่งงาน (ตอบว่า แฟน หรอื คู่รกั) มีการนับเพื่อนเป็นสมาชิกใน
ครวัเรอืนเช่นเดียวกัน ส่วนอ่ืน ๆ ระบุน้ัน เช่น ตอบว่า คนที่นับถือ หรอื สัตว์เล้ียง 
เช่น แมว สุนัข และนก เป็นต้น

 ตารางที ่2.8 ผลทีไ่ด้ค่อนขา้งสอดคล้องกับความหมายของครอบครวัทีพ่บ
ว่า รอ้ยละ 28.6 หรอืเกือบ 1 ใน 3 ตอบว่า ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (ดู
ตารางที่ 2.3) รูปแบบของครอบครวัพบว่า อยู่ประจ�ากับลูก รอ้ยละ 32.5 ประมาณ
รอ้ยละ 20 อยู่ประจ�ากับญาติ แต่มีผู้ตอบว่า เพื่อน หรอืคู่รกั หรอืแฟน เป็นสมาชิก
ในครอบครวัด้วย คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 8 ส�าหรบัญาติน้ัน เรยีงตามมากไปหา
น้อยในภาพรวมได้แก่ ลูก แม่ พ่อ น้อง พี่ หลาน ยาย ย่า ตา ปู่ ตามความสัมพันธ์
กับตนเอง (ไม่ได้แสดงในตาราง)

 ผูต้อบนับคนทึไ่มไ่ด้อยูด้่วยกันเปน็ประจ�า หรอืกล่าวได้วา่อาศยั (ประจ�า) อยู่
ที่อ่ืนเป็นสมาชิกของครอบครวัด้วย เช่น กรณีอยู่กับคู่สมรสเท่าน้ัน มีญาติสายตรง
อยู่ที่อ่ืนเรยีงตามมากไปน้อยคือ ลูก แม่ พ่อ น้อง พี่ หลาน ยาย ย่า ปู่ ตา นอกจาก
น้ี มีญาติสายห่าง และเพื่อนถูกนับเป็นสมาชิกในครอบครวัด้วย (ไม่ได้แสดงใน
ตาราง) เป็นที่น่าเสียดายว่า ผู้ที่อยู่คนเดียวซึ่งมีถึงรอ้ยละ 10  ไม่ได้ถามถึงสมาชิก
ในครอบครวัที่อยู่ที่อ่ืน
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หมำยเหตุ:  
1. ญาติอ่ืน ๆ หมายถึง พี่ น้อง พ่อ/พ่อบุญธรรม/พ่อเล้ียง แม่/แม่บุญธรรม/แม่เล้ียง ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน และญาติที่นอก
เหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น สะใภ้ หรอืเขย
 2. อ่ืน ๆ หมายถึง รูปแบบการอยู่อาศัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่แสดงในตาราง รวมถึงผู้ที่ตอบว่า คนที่นับถือ และสัตว์เล้ียง 
เช่น แมว สุนัข และนก เป็นสมาชิกในครอบครวัด้วย

คู่สมรสเท่ำน้ัน

อยู่กับบุตร 

   คู่สมรส+บุตร เท่ำน้ัน

   คู่สมรส+บุตร+ญำติอ่ืนๆ

   บุตร +ญำติอ่ืนๆ  
   (ไม่รวมคู่สมรส) 

   บุตรเทำ่น้ัน

คู่สมรส+ญำติอ่ืนๆ (ไม่รวมบุตร) 

ญำติอ่ืนๆเทำ่น้ัน       

คู่รกั เทำ่น้ัน

คู่รกัและญำติอ่ืนๆ

เพื่อนเทำ่น้ัน

เพื่อน และญำติอ่ืนๆ

อยู่คนเดียว

อ่ืนๆ 

รวม

   868    13.2 มี

  2,145   32.5 มี

   958    14.5 มี

    770     11.7 มี

   262     4.0 มี 

    155     2.4 มี

   352     5.3 มี

 1,346    20.4 มี

    201      3.1 มี

    221      3.4 มี

      38      0.6 มี

       81       1.2 มี

    664     10.1 ไม่ได้ถาม

     674    10.2 มี

6,590  100.0 

ประเภทครอบครวั 
ที่สมำชิกอยู่ประจ�ำ

สมำชิกครอบครวั 
ที่อยู่ที่อ่ืน

จ�ำนวน      รอ้ยละ

ตำรำงที่ 2.8 รูปแบบครอบครวัจ�าแนกตามการอยู่ประจ�าในครวัเรอืน และสมาชิกในครอบครวัที่ไปอยู่
ที่อ่ืน



2.7 สรุปและอภิปรายผล

 การทบทวนวรรณกรรมนิยาม “ครอบครวั” และ “ประเภทครอบครวั” ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ย่อมมีการถ่ายทอดกันทาง
วฒันธรรมด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุคทีส่ือ่ทางสังคมเขา้ถึงกันอยา่งรวดเรว็ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท�าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึง่กันและกัน ทัง้น้ีการ
ทบทวนวรรณกรรมครัง้น้ีไม่ครอบคลุมในส่วนที่เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ครอบครวั  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นิยามครอบครัวมีความเชื่อมโยง
กับประเภทครอบครวั และครวัเรอืน โดยมักศึกษาไปพรอ้ม ๆ กัน ถ้าเป็นนิยาม
ครอบครวัที่ด�าเนินการโดยนักวิชาการ หรอืผู้ก�าหนดนโยบาย ที่เรยีกว่านิยามแบบ
ภววิสัย  (Objective definition) จะไม่แตกต่างไปจากท่ีผ่านมาในอดีต คือมุ่งเน้น
ไปที่ครอบครวัที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย โดย
เฉพาะ ลูก ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต แนวคิดเริม่ด้วยการเริม่ต้ัง
ครอบครวัด้วยการแต่งงาน ผูกพนักันด้วยระบบเครอืญาติ สว่นรูปแบบประเภทของ
ครอบครวัน้ัน แต่เดิมเป็นรูปแบบ พ่อ-แม่-ลูก ในปัจจุบันผลจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม และประชากร ท�าให้เกิดรูปแบบประเภทครอบครวัใหม่ ๆ 
เชน่ การอยูร่ว่มกันโดยไมไ่ด้แต่งงาน (Cohabitation) การแต่งงานใหม ่(เน่ืองจาก
มีการหย่ารา้ง) การแต่งงานกับคนต่างชาติ การมีคู่แบบแยกกันอยู่/คบกันแต่ไม่
อยู่ด้วยกันหรอืรกัต้องแยก (Living Apart Together -LAT) การอยู่รว่มกันของคู่
เพศเดียวกัน และ การมีคู่เป็นบุคคลข้ามเพศ เมื่อประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ก็จะ
มีครอบครวัแบบหลายรุน่ด้วย หรอืเมื่อมีลูกน้อยลงถ้าเกิดจากการมีลูกยาก หรอื
จากครอบครวัเพศเดียวกัน ก็จะมีครอบครวัที่มีลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจรญิ
พันธุ์ ท�าให้เกิดประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ผู้บรจิาคสเปิรม์ หรอืไข่ หรอื
แม่อุปถัมภ์ (Surrogate  mother)

 ในทางปฏิบัติ การศึกษารูปแบบครอบครัวในเชิงปริมาณ มักใช้ข้อมูล
จากการส�ารวจหรอืส�ามะโน ซึ่งใช้ครวัเรอืน (หรอื บ้าน) เป็นหน่วยศึกษารูปแบบ
ครอบครวั โดยพิจารณารูปแบบครอบครวัจากความสัมพันธ์ของสมาชิกครวัเรอืน
กับหัวหน้าครวัเรอืน ภายใต้สมมุติฐานท่ีว่าคนที่ถูกนับเป็นสมาชิกในครวัเรอืนคือ 
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สมาชิกในครอบครวั แต่ ครอบครวั และ ครวัเรอืน มีความหมายต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม พบว่าทั้งในประเทศไทย และในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้ที่อยู่ในครวัเรอืน
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธกั์นทางสายโลหิต จึงอนุโลมได้ว่า รูปแบบครอบครวั หรอื 
รูปแบบครวัเรอืน มีความคล้ายคลึงกันในระดับหน่ึง จึงอาจเป็นเหตุให้นักวิชาการ
จ�านวนมากใช้สองค�าน้ีแทนกัน แต่มีข้อสังเกตว่า การวิเคราะห์เช่นน้ีเป็นการให้ 
น�าหนักความความผูกพัน หรอืบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่อยู่รว่มกันมากเกินไป
หรอืไม่

 ส่วนนิยามครอบครวัท่ีก�าหนดโดยผู้ที่อยู่ในครอบครวัน้ัน ๆ หรอืนิยาม
ครอบครวัแบบอัตวสิยั (Subjective definition) พบวา่ มคีวามใกล้เคียงกับวถีิชวีติ
จรงิมากขึน้ และมคีวามซบัชอ้นมากขึน้ด้วย คือการนับสมาชกิในครอบครวั อาจไม่
รวมคนทีม่คีวามผกูพนัทางสายโลหิต เชน่ เพือ่น จากการส�ารวจความสขุคนท�างาน
ใน ปี 2563 พบว่า มีการนับ “คนที่นับถือ” หรอื สัตว์เล้ียง เป็นสมาชิกในครอบครวั
ด้วย และคนทีถ่กูนับวา่เปน็สมาชกิในครอบครวัไมจ่�ากัดเฉพาะคนทีอ่ยูร่ว่มกันเปน็
ประจ�าเทา่น้ัน แต่นับรวมถึงสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยูท่ีอ่ื่นด้วย และนิยามครอบครวั
รวมถึงความสมัพนัธ ์ความเก้ือกลู บทบาทหน้าทีท่ีส่มาชกิในครอบครวัทีม่ต่ีอกันด้วย

 เน่ืองจากประเภทครอบครวัแบบภววิสัย เป็นการให้นิยามอย่างแน่ชัดไว้
ก่อน ท�าให้สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงได้อยา่งต่อเน่ือง และอยา่งเปน็ระบบ 
เช่น ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สัดส่วนของเด็กที่อยู่ในครอบครวัเล้ียงเด่ียวสูงขึ้น
จาก รอ้ยละ 9.1 ในปี 2503 เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า เป็นรอ้ยละ 27.1 ในปี 2560 (U.S. 
Census Bureau, 2017) ขณะที่ในสหภาพยุโรป สัดส่วนของครวัเรอืนพ่อ-แม่-ลูก 
มีน้อยลง (รอ้ยละ 21.5 เป็นรอ้ยละ 19.7 ) ในขณะที่สัดส่วนของครวัเรอืนเล้ียงเด่ียว
เพิ่มสูงขึ้น (Single adults with children) (รอ้ยละ 3.7 เป็นรอ้ยละ 4.0 ) ในช่วงปี 
2552-2562 (eurostat, 2020)

 ส�าหรบัในประเทศไทย ในรอบ 25 ปีทีผ่านมา พบว่าสัดส่วนของครอบครวั
สามรุน่มมีากขึน้ ในขณะทีค่รอบครวั พอ่-แม-่ลกู ซึง่เคยเปน็รูปแบบครอบครวัหลัก
ของประเทศลดลง ครอบครวัพ่อ-แม่ (ไม่มีลูก) เพิ่มขึ้น และสัดส่วนของครอบครวั
เล้ียงเด่ียวลดลงเล็กน้อย แต่จ�านวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีรูปแบบของครอบครวั
มคีวามหลากหลายขึน้ด้วย (กองทนุประชากรประจ�าสหประชาชาติ และส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)



 ขณะท่ีการที่ให้คนที่อยู่ในครอบครวัน้ัน ๆ ก�าหนดความหมายครอบครวั
ของเขาเอง สามารถตัดสินใจโดยใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ในการออกแบบ
ครอบครวัตนเอง น่าจะตรงกับความต้องการที่ให้รฐัช่วยเหลือ หรอืการได้รบั
สวัสดิการจากรฐัมากกว่าให้รฐัเป็นผู้ก�าหนดความหมาย อย่างไรก็ตามการศึกษา
นิยาม และประเภทครอบครวัน้ัน เป็นจุดต้ังต้นในการศึกษาประเด็นครอบครวั 
ประเด็นท่ีส�าคัญตามมาซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนา คือปัจจัยที่ท�าให้สมาชิก
ในครอบครวัมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หรอื องค์ประกอบของครอบครวัอยู่ดีมีสุขคืออะไร 
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ว�ก�โกะ ท�เคดะ

ตัวชี้วัด
ครอบครัว
อยู่ดีมีสุข
ในต่างประเทศ  
ว�ก�โกะ ท�เคดะ

03



 รายงานบทน้ีแสดงขอ้ค้นพบทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับตัวชี้
วดัครอบครวัอยูดี่มสีขุในประเทศต่าง ๆ  นอกเหนือจากประเทศไทย ในต่างประเทศ
ให้ความส�าคัญกับสถาบันครอบครวั ซึ่งเป็นสถาบันที่เริม่ต้นในชีวิตมนุษย์ และทุก
ขั้นตอนของชีวิต ในการหล่อหลอมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

 เพือ่สงัเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับครอบครวัอยูดี่มสีขุโดยเน้นบรบิท
ครอบครวัและครวัเรอืนในต่างประเทศ

 ผู้วิจัยใช้ Search engine “Google” ในการสืบค้นเอกสารเก่ียวกับตัวชี้วัด
และดัชนีครอบครวัอยู่ดีมีสุขโดยสืบค้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ใช้
ค�าค้นหาหลัก คือ “Family well-being indicator” (ตัวชี้วัด1 ครอบครวัอยู่ดีมีสุข) 
และ “Family well-being index” (ดัชนี2 ครอบครวัอยู่ดีมีสุข) และใช้เครือ่งหมาย
อัญประกาศเพื่อให้สืบค้นค�าให้เรยีงตามล�าดับ ไม่สลับค�า จากน้ันใช้แอปพลิเคชัน 

3.1 วัตถุประสงค์ 

3.2 วิธีการศึกษา

1Indicator แปลว่า ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวแปรที่นับหรอืวัดได้ (เชิงปรมิาณ) หรอืเป็นแนวคิด (เชิงคุณภาพ) ตัวอย่าง ตัวชี้วัดเชิง
ปรมิาณ เชน่ อายุคาดเฉล่ียเมือ่แรกเกิด อัตราวา่งงาน หรอื ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรอื GDP 
2An index แปลว่า ดัชนี หมายถึง ตัวแปรเชิงปรมิาณหน่ึงตัว ซึ่งค�านวณจากหลายตัวชี้วัด เช่น ดัชนีการพัฒนาคน (Human 
Development Index -HDI) เป็นดัชนีที่ค�านวณจาก ตัวชี้วัด 3 ตัวคือ 1) อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด 2) จ�านวนปีเฉล่ียการศึกษา 
หรอืจ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รบัการศึกษาในโรงเรยีน 3) รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว
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กำร
คัดกรอง

ตัวชี้วัด/
ดัชนีที่

เว็บลิงค์
ที่สามารถเข้าได้
(n=185)

การคัดกรอง
เอกสารครัง้ที่ 2
(n=141)

ตัวชี้วัดและดัชนี
ที่ผ่านการคัดกรอง 
(n=8)

ตัวชี้วัดและดัชนีที่ถูกคัดออกหลังจากการ
ค้นหาในกู้เก้ิล เน่ืองจากไม่สามารถเข้าถึง
เอกสารต้นฉบีบได้ทางเว็บไซต์ (n=1)

แผนภำพที่ 1 
การระบุค�าสืบค้น 
การคัดกรองการ
เลือกใช้ตัวชี้วัด/
ดัชนี

ตัวชี้วัดที่เพิ่มเข้ามาในช่วงทบทวน
วรรณกรรม (n=3)

ตัวชี้วัดและดัชนีที่
ใช้ในการวิเคราะห์ 
(n=7)

ตัวชี้วัดและดัชนีที่
ใช้ในการวิเคราะห์ 
(n=10)

เว็บลิงค์ที่ถูกคัดลอก (n= 44)เน่ืองจาก 
- ไม่สามารถเข้าถึงได้ (n=7) 
- ภาษาที่แสดงในเว็บลิงค์ไม่ใช่ภาษา 
  อังกฤษ (n=17)
- เว็บลิงค์ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับตัวชี้วัด   
  ครอบครวัอยู่ดีมีสุข
- ข้อมูลที่แสดงในเว็บลิงค์ไม่อธบิาย 
  เฉพาะเจาะจงว่าเป็นตัวชี้วัดครอบครวั   
  อยู่ดีมีสุข         

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

กำรระบุ
ค�ำสืบค้น

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

SEO quake เก็บข้อมูลและแสดงผลทางโปรแกรม Excel ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารทั้งหมดได้จาก 185 เว็บไซต์ จากน้ันคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดและดัชนีที่
ต้องการ จนคัด 44 เว็บไซต์ออกไปด้วยเหตุผลหลายประการ (แสดงในแผนภาพที่ 
1) และเหลือเอกสาร 141 ฉบับที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ในจ�านวนน้ีมีตัวชี้วัดและ
ดัชนี 8 ตัวเปน็ตัวชีว้ดัและดัชนีครอบครวัอยูดี่มสีขุ ผูว้จัิยสบืค้นเพิม่เติมทาง Google 
และคัดดัชนีออก 1 ตัว คือ ดัชนีความอยู่ดีมีสุขสมาชิกครอบครวั (Family Member 
Well-being Index หรอื FMWI) เน่ืองจากไม่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับได้ 
อยา่งไรก็ตาม มเีอกสารทติุยภมู ิ2 ฉบับทีก่ล่าวถึงดัชนีตัวน้ี แต่ก็ไมไ่ด้ให้รายละเอียด
ใด ๆ  ส่วนฐานข้อมูลวิชาการและที่ไม่ใช่วิชาการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลก็
ไม่มีเอกสารต้นฉบับด้วยเช่นกัน จากการสืบค้นเพิ่มเติมท�าให้พบตัวชี้วัดครอบครวั
อยูดี่มสีขุ Whanau หรอื Family Whanau Well-being Project: FWWP ซึง่ปรากฏ
อยู่ในรายงานตัวชี้วัดครอบครวัอยู่ดีมีสุข ดังน้ันในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพน้ีจึงมี
ตัวชี้วัดและดัชนีทั้งหมด 10 ตัว ดังแผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนสืบค้นเอกสาร การ
คัดกรองและการคัดเลือก



 ตัวชี้วัด และดัชนีรวม3 ที่ได้จากการสืบค้น คัดกรองและการทบทวน
วรรณกรรมมจี�านวน 10 ตัว (ตารางที ่3.1) ประกอบด้วยตัวชีว้ดั 4 ตัวและดัชนี 6 ตัว
ใน 6 ประเทศและภมูภิาคต่าง ๆ  ตัวชีว้ดัและดัชนีสว่นใหญไ่ด้รบัการตีพมิพใ์นช่วง 5-6 
ปทีีผ่า่นมา (2557-2562) และสว่นใหญถ่กูพฒันาโดยมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน
ภาครฐั ซึง่มทีัง้การพฒันาโดยหน่วยงานเดียว หรอืรว่มกันหลายหน่วยงาน ยกเวน้
ดัชนีอยู่ดีมสีขุ Actimel ทีถ่กูพฒันาโดย Danone ซึง่เป็นองค์กรเอกชน และ NatCen 
Social Research ซึง่เปน็สถาบนัวจัิยในประเทศอังกฤษ 

3.3 ผลที่ได้จากการทบทวน              
วรรณกรรม

3 ดัชนีรวม หรอื Composite index หมายถึงการรวมดัชนีหลายๆตัวเขา้ด้วยกัน หรอื ทีเ่รยีกวา่ มติิ หรอื องค์ประกอบ (Domain/
component) ซึ่งแต่ละมิติประกอบด้วยตัวชี้วัดหลายๆตัว

ตำรำงที่ 3.1 ตัวชี้วัดและดัชนีครอบครวัอยู่ดีมีสุขที่ได้จากการสืบค้น คัดกรองและทบทวนวรรณกรรม 
(n=10)

ชุดตัวชี้วัด  
 
 

ชุดตัวชี้วัด 

 
ชุดตัวชี้วัด 
 

 
ชุดตัวชี้วัด  
 

ดัชนีรวม  
 
 
 
 

ปีที่ตีพิมพ์
ครัง้แรกชื่อตัวชี้วัด/ดัชนี ผู้พัฒนำ กำรน�ำเสนอ

ตัวชี้วัด/ดัชนี

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

Social Policy Evaluation and Research Unit 
(SUPERU) 

Social Policy Evaluation and Research Unit 
(SUPERU)  
 

 Social Policy Evaluation and Research Unit 
(SUPERU)  

Jared Anderson, Sharon Deitz, Nathan Hardy, 
Jonathan Kimmes, Phyllis Gilmore, and Lucy 
Bloom (พฒันารว่มกันระหวา่ง Kansas State Uni-
versity และ Kansas Department for Children and 
Families) 

2549 
 
 

2557 
 

2557 
 
 

2560 
 

2555 
 
 
 
 

1  ตัวชี้วัดครอบครวั อยู่ดี 
 มีสุข (นิวซีแลนด์)  
 

2  กรอบการพัฒนาตัว 
 ชี้วัดครอบครวัอยู่ดี 
 มีสุข (นิวซีแลนด์) 

3   กรอบการพัฒนา 
 ตัวชี้วัด Whānau  
 Rangatiratanga   
 (นิวซีแลนด์) 

4  การประเมินอุปสรรค/ 
 ปัญหาของครอบครวั 
 (นิวซีแลนด์) 

5  ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข 
 เด็กและครอบครวัใน 
 แคนซัส (แคนซัสซิต้ี  
 สหรฐัอเมรกิา  
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■ 3.3.1 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดและดัชนี
 ตารางที่ 3.2 แสดงถึงวัตถุประสงค์ ค�านิยาม และองค์ประกอบตัวชี้วัด
ครอบครวัอยูดี่มสีขุ 10 ตัวทีไ่ด้เลือกไว ้โดยแสดงวา่รวมตัวชีว้ดัเชงิอัตวิสยัหรอืไมไ่ว้
ด้วย เน่ืองจากในปัจจุบันมีการใช้ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยเป็นจ�านวนมาก ในระยะแรก ๆ 
น้ัน ตัวชี้วัดเป็นการวัดแบบภววิสัย (Objective indicator) เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product) หรอื GDP ต่อมา ช่วงปีที่มีวิกฤติการเงิน
ทัว่โลก (พ.ศ. 2551-2552) อาจถือเปน็จดุเปล่ียนแนวคิดตัวชีว้ดั และวธิกีารวัดความ
อยูดี่มสีขุ  จดุเน้นของการวดัค่อยๆ เปล่ียนเปน็การวดัความสขุ ความอยูดี่มสีขุ  หรอื
ความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นเรือ่งเชิงอัตวิสัยที่ไม่ใช่เรือ่งง่ายที่จะวัด ผู้พัฒนาส่วน
ใหญไ่ด้รบัอิทธพิลจากรายงานซึง่รฐับาลฝรัง่เศสให้จัดท�าขึน้ โดยนักเศรษฐศาสตร ์
3 คน คือ Joseph Stiglitz, Amartaya Sen และ Jean-Paul Fitoussi จึงเริม่มี
การวดัความอยูดี่มสุีขเชงิอัตวสิยั โดยรายงานน้ีให้ความส�าคัญทัง้ตัวชีว้ดัเชิงภววสิยั
และอัตวิสยัเทา่ ๆ  กัน และสนับสนุนให้รฐับาลและส�านักงานสถิติของแต่ละประเทศ
เก็บข้อมูลใหม่โดยใช้ตัววัดผลเชิงอัตวิสัย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2561) 

ปีที่ตีพิมพ์
ครัง้แรกชื่อตัวชี้วัด/ดัชนี ผู้พัฒนำ กำรน�ำเสนอ

ตัวชี้วัด/ดัชนี

6  ดัชนีครอบครวัอยู่ดี 
 มีสุขมาเลเซีย (MFWI)  
 ปี 2011

7  ดัชนีครอบครวัอยู่ 
 ดีมีสุขมาเลเซีย  
 (MFWI) ปี 2016

8  ดัชนีครอบครวัอยู่ดี 
 มีสุข Actimel  

9  ดัชนีครอบครวัอยู่ดี 
 มีสุขในรวันดา

 
10  ดัชนีครอบครวัอยู่ดี 
 มีสุขในฮ่องกง

2554  
 

2559 
 

2555 

2561 
 

2562 

National Population and Family Development 
Board (NPEDB or LPPKN)  

National Population and Family Development 
Board (NPEDB or LPPKN) 

Danone และNatCen Social Research 

Almas Heshmati, Masoomeh Rashidghalam, 
และ Pia Nilson (โครงการรเิริม่โดย Jonkoping 
University ในสวเีดน) 

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

ดัชนีรวม  
 

ดัชนีรวม 

 
ดัชนีรวม

 
ดัชนีรวม

 
 
ดัชนีรวม 



ตำรำงที่ 3.2  ลักษณะส�าคัญของตัวชี้วัดและดัชนี 10 ตัว 

ชื่อ 
ตัวชี้วัด/
ดัชนี

เอกสำร 
อ้ำงอิงหลัก

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ 

ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม 
ของครอบครวั

อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ 
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก  
หมวดหรอืมิติ  
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด 
เชิง 

อัตวิสัย

ครอบครวัอยูดี่ 
มสีขุ 4 หมวด 
1. กายภาพ 
2. วตัถ ุ
3. อารมณ์ 
4. สงัคม

ครอบครวัม ี
หน้ำที ่4 ประกำร
1. ดแูล เล้ียงดแูละ
สนับสนุน 
2. จัดการทรพัยากร 
3. ขดัเกลาทางสงัคม 
และชีแ้นะ 
4. ก�าหนดให้ม ี
อัตลักษณ์และความรูส้กึ
เปน็เจ้าของ

ปจัจัยท่ีมอิีทธพิล 5 อยำ่ง
1. สขุภาพ 
2. ความสมัพนัธแ์ละ
ความเชือ่มโยง 
3. ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและทีอ่ยูอ่าศยั 
4. ทกัษะ การเรยีนรู ้และ
การท�างาน 
5. อัตลักษณ์และความ
เปน็เจ้าของ

บรบิท 5 ด้ำน 
1. เศรษฐกิจ 
2. สงัคม 
3. วฒันธรรม 
และสิง่แวดล้อม 
4. การเมอืง 
5. ประชากร 

ไมม่ข้ีอมลู  เพือ่ให้เห็นภาพ
สถานการณ์
ปจัจบุนัของ
ครอบครวัทีไ่มใ่ช่
ครอบครวัชาว
เมารใีนนิวซแีลนด์ 
ณ ชว่งเวลา
หน่ึง 

รายงานสถานะ
ครอบครวัและ
ครอบครวัขยาย 
(Whanau)  
ป ี2556-2561  
 
(Families Com-
mission, 2013;  
Families Com-
mission/SuPERU, 
2014; Social 
Policy Evaluation 
and Research 
Unit (Superu), 
2015, 2016, 2017, 
2018) 

2. 
 
กรอบกำร
พฒันำตัว 
ชีว้ดั
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ
(นิวซีแลนด์)

ตัวชีวั้ดได้จาก
การวิจัยของ
คณะกรรมการ
ครอบครวัใน
ป ี2549 และ
การทบทวน
วรรณกรรมเก่ียว
กับสุขภาวะทาง
สงัคมในประเทศ
ต่างๆ นอกจาก
น้ีการปรกึษา
หารอืกับผูมี้
สว่นได้เสยีท�าให้
สามารถก�าหนด
ปจัจัยทีค่วรมี
อยูใ่นกรอบการ
พฒันาตัวชีว้ดั  

มี

ตัวชีวั้ดสขุภาวะ
ครอบครวัจาก
การส�ามะโนของ
นิวซแีลนด์  
ป ี2524 - 2544  
 
(Milligan, S  et al., 
2006)  

เพือ่สรา้งตัวช้ีวดั
ครอบครวัอยูดี่ 
มสีขุและครวั
เรอืนโดยใชข้อ้มลู
ส�ามะโน

ความอยูดี่มสีขุ
ของครอบครวั
และครอบครวั
ขยาย (Whanau -
ภาษาเมาร)ี  
จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อ
เมือ่ความต้องการ
ทางกายภาพ 
วตัถ ุสงัคม และ
อารมณ์ได้รบัการ
ตอบสนอง 

พฒันาจาก
ค�าถามจากการ
ท�าส�ามะโน 5 
ครัง้ในป ี 2524 
- 2544 จากน้ัน
ผูพ้ฒันาใชว้ธิี
การและองค์
ประกอบเดิมใน
การวเิคราะห์
ครวัเรอืนอยูดี่มี
สขุของชาวเมารี
ในป ี2553 

ประกอบด้วย 6 หมวด 
1. รายได้ 
2. การศกึษา 
3. การท�างาน 
4. ทีอ่ยูอ่าศยั 
5. สินทรพัยท่ี์เอ้ือต่อ
การสรา้งสายสมัพนัธ์
ในสงัคม (การเชือ่ม
ต่อ) ได้แก่ การเขา้ถึง
โทรศัพท ์อินเตอรเ์น็ต 
หรอื ยานพาหนะทีใ่ช้
เครือ่งยนต์ 
6. สขุภาพ

ไมม่ี1. 
 
ตัวช้ีวดั
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ 
(นิวซีแลนด์) 
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หลักกำร Whanau  
Rangatiratanga 5 ขอ้  
1. ความสมัพนัธท์ีดี่ 
(Whakapapa)  
2. การแลกเปล่ียน 
และการสนับสนุน 
(Manaakitanga) 
3. ความเปน็ผูน้�า  
และการมสีว่นรว่ม  
(Rangatiratanga) 
4. ความเปน็เอกภาพ 
5. ความเขม้แขง็ทาง
จิตวญิญาณ และ
วฒันธรรม

สมรรถนะใน 4  มติิ 
1. ความยัง่ยนืของ  
Tw Ao Maori  
2. ความสามารถเชงิ
สงัคม 
3. ศกัยภาพของ
ทรพัยากรมนุษย ์
4. เศรษฐกิจ 

องค์ประกอบชวีติ 8 
หมวด (ตัวช้ีวดั 17 ตัว)
1. รายได้  
2. สุขภาวะด้านวตัถุ
ปจัจัย  
3. การมงีานท�า  
4. การศกึษา 
5. สขุภาพ 
6. ทีอ่ยูอ่าศยั 
7. ความปลอดภัย 
8. ความเชือ่มโยงใน
สงัคม

ไมม่ข้ีอมลู 

ไมม่ข้ีอมลู 

เพือ่ก�าหนด 
และอธบิาย
องค์ประกอบ 
ตัวชีวั้ดและวธิี
การวัดส�าหรบั
ชาวเมาร ี

เพือ่ประเมนิ
อุปสรรค/
ปญัหา 
(สถานการณ์
ทีค่รอบครวั
ในนิวซแีลนด์
ประสบความ
ยากล�าบากใน
หลายๆ ด้านใน
เวลาเดียวกัน) 

รายงานสถานะ
ครอบครวัและ
ครอบครวัขยาย 
(Whanau)  
ป ี2556-2561

(Families Com-
mission, 2013;  
Families Com-
mission/SuPERU, 
2014; Social 
Policy Evaluation 
and Research 
Unit (Superu), 
2015, 2016, 2017, 
2018) 

รายงานสถานะ
ครอบครวัและ
ครอบครวัขยาย 
(Whanau)  
ป ี2560-2561

(Social Policy 
Evaluation and 
Research Unit 
(Superu), 2017, 
2018)

ชื่อ 
ตัวชี้วัด/
ดัชนี

เอกสำร 
อ้ำงอิงหลัก

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ 

ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม 
ของครอบครวั

อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ 
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก  
หมวดหรอืมิติ  
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด 
เชิง 

อัตวิสัย

3. 
 
กรอบกำร
พฒันำ 
ตัวชีว้ดั  
Whānau 
Rangatira-
tanga 

4. 
 
กำรประเมนิ
อุปสรรค/
ปญัหำ 
(นิวซแีลนด์) 

มกีารก�าหนดตัว
ชีว้ดัครัง้แรกใน
การส�ารวจ Te 
Kupenga และ
การส�ามะโนในป ี
2556 และจะมี
การปรบัปรุงตัว
ชีว้ดัถ้ามขีอ้มลู
การศึกษาเชงิลึก
จากการส�ารวจ 
Te Kupenga 
และการส�ามะโน
ป ี2561

เพิม่องค์
ประกอบและ
ตัวชีวั้ดในกรอบ
การพฒันาตัว
ชีว้ดัครอบครวั
อยูดี่มสีขุ

มี

มี



องค์ประกอบ 5 หมวด  
(ตัวช้ีวดั 18 ตัว) 
1. โครงการ 
ความช่วยเหลือ 
2. เศรษฐกิจ 
3. การศกึษา 
4. โครงสรา้งครอบครวั 
5. สขุภาพ 

1. ความสมัพนัธ ์
ในครอบครวั 
2. เศรษฐกิจครอบครวั 
3. สขุภาพครอบครวั 
4. ความปลอดภัยของ
ครอบครวั 
5. ครอบครวัและการมี
สว่นรว่มในชมุชน 
6.ครอบครวั บทบาท
ของศาสนาและการ
ปฏิบติัทางจิตวิญญาณ 
7.ท่ีอยูอ่าศัยและ 
สิง่แวดล้อม

ไมม่ข้ีอมลู 

NPEDB ให้ค�า
จ�ากัดความ 
“ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ” ว่า 
เปน็สภาวะ
ทีค่รอบครวั
ในประเทศมี
ความปลอดภัย 
สขุภาพดี ความ
สงบสขุ ไม่
ล�าบากยากเขญ็ 
มคีวามสามคัคี 
ในระดับทีน่่าพึง
พอใจ 

เพือ่วิเคราะห์
ความอยูดี่มี
สขุของเด็ก
และครอบครวั
ในเทศมณฑล
แคนซสั 

เพือ่วัดความ
อยูดี่มสีขุของ
ครอบครวัใน
ปจัจบุนั เพือ่ใช้
เปน็ขอ้มลูในการ
ออกนโยบาย 
วางแผนการท�า
วจัิยในอนาคต  
และเพือ่พฒันา
โครงการและ
การบรกิารใหม่ๆ  
รวมทัง้ต่อยอด
โครงการทีม่ ี
อยูเ่ดิม 

รายงานสถานะ
ครอบครวั:  
ตัวชีวั้ดครอบครวั
อยูดี่มสีขุในแคนซสั 
ป ี2558  
 
(Anderson,  et al., 
2015) 

รายงานดัชนีสุข
ครอบครวัอยูดี่ 
มสีขุมาเลเซยี  
ป ี2554

(National Popu-
lation and Fam-
ily Development 
Board (NPFDB), 
2011; Noor, et al., 
2014) 

ชื่อ 
ตัวชี้วัด/
ดัชนี

เอกสำร 
อ้ำงอิงหลัก

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ 

ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม 
ของครอบครวั

อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ 
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก  
หมวดหรอืมิติ  
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด 
เชิง 

อัตวิสัย

5. 
 
ตัวช้ีวดั 
ควำมอยู่ดี
มสีขุของ
เด็กและ
ครอบครวั
แคนซัส 
(แคนซัสซิต้ี 
สหรฐัอเมรกิำ

6. 
 
ดัชนี
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ
มำเลเซีย 
(MFWI)  
ป ี2554

ตัวชีวั้ดได้รบั
การพฒันา
จากขอ้มลูการ
สมัภาษณ์เชงิลึก
และขอ้มลูการ
ส�ารวจในระดับ
เทศมลฑลและ
ระดับรฐั  

ตัวชีวั้ดมาจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและ
การสนทนากลุม่
กับครอบครวั 
กลุ่มวิชาชพี และ 
NGOs จากน้ัน
ท�าการทดสอบ
ตัวชีวั้ดในการ
ส�ารวจครวัเรอืน
จ�านวน 2,808 
ครวัเรอืน 

ไมม่ี 

มี
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1. ความสมัพนัธ ์
ในครอบครวั 
2. เศรษฐกิจครอบครวั 
3. สขุภาพครอบครวั 
4. ความปลอดภัยของ
ครอบครวั 
5. ครอบครวั 
และการมสีว่นรว่มใน
ชมุชน 
6.ครอบครวั  
บทบาทของศาสนา
และการปฏิบติัทางจิต
วญิญาณ 
7.ท่ีอยูอ่าศัย 
และสิง่แวดล้อม 
8. ครอบครวั 
และเทคโนโลย ี
การส่ือสาร 

1. การบรโิภค (การ
กินและด่ืมในบรบิท
โภชนาการและบรบิท
ทางสังคม)  
2. การเคล่ือนไหว 
(ต้ังแต่การเล่นกีฬาและ
เล่นเกมไปจนถึงความ
กระฉับกระเฉงในชีวติ
ประจ�าวนั)  
3.การปฏิสมัพนัธ ์ 
(กับครอบครวั เพือ่น  
และบุคคลอ่ืนรอบตัว)  
4. การเรยีนรู ้(การมี
โครงการ การก�าหนด
ความทา้ทายและการ
พฒันาทักษะใหม่ๆ )  
5.การเล่น (กิจกรรมที่
สนุก กระตุ้นและรืน่เรงิ)  
6. การให้ (การท�าดีเพือ่
ผูอ่ื้น) 

NPEDB ให้ค�า
จ�ากัดความ 
“ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ” ว่า 
เปน็สภาวะ
ทีค่รอบครวั
ในประเทศมี
ความปลอดภัย 
สขุภาพดี ความ
สงบสขุ ไม่
ล�าบากยากเขญ็ 
มคีวามสามคัคี  
ในระดับที่ 
น่าพงึพอใจ 

ไมม่ข้ีอมลู

เหมอืนดัชนีอยูดี่
มสีขุครอบครวั
มาเลเซีย  
ป ี2554 

เพือ่ช้ีแนะ
ประชาชน  
โดยเฉพาะพอ่
แมท่ีอ่าศยัอยู่กับ
ลกูอายุ 6-16 ปี 
ในการค้นหาวา่
มอีะไรบา้งทีส่ง่
เสรมิครอบครวั
อยูดี่มสีขุและให้ 
“เคล็ดลับ” ทีจ่ะ
ท�าให้มคีรอบครวั 
อยูดี่มสีขุ

รายงานดัชนี
ครอบครวัอยูดี่ 
มสีขุของ มาเลเซยี 
(MFWI) ป ี2559

(National Popu-
lation and Fam-
ily Development 
Board (NPFDB), 
2016)

สขุภาวะครอบครวั: 
การวดัสิง่ทีส่�าคัญ

(Yaxley, Gill,  
& SMcManus, 
2012; Yaxley, 2013)

 

ชื่อ 
ตัวชี้วัด/
ดัชนี

เอกสำร 
อ้ำงอิงหลัก

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ 

ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม 
ของครอบครวั

อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ 
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก  
หมวดหรอืมิติ  
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด 
เชิง 

อัตวิสัย

7. 
 
ดัชนี
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ
มำเลเซีย 
(MFWI)  
ป ี2559

8. 
 
ดัชนี
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุ 
Actimel  

มกีารปรบัปรุง
ดัชนีของ 
ป ี2554 โดยเพิม่
องค์ประกอบ
ด้านครอบครวั
และเทคโนโลยี
การส่ือสาร และ
เปล่ียนเกณฑ์
อายุบุตรของผู้
ปกครองทีต่อบ
แบบส�ารวจจาก 
13-24 ป ีเปน็ 
3-24 ปี 

NatCen Social 
Research 
ทบทวน
วรรณกรรม แต่
ไมไ่ด้ให้ราย
ละเอียดวธิกีาร
ทบทวนไวใ้น
รายงาน และ
เวบ็ไซต์ดัชนี
ครอบครวัอยูดี่ 
มสีขุ Actimel 
ได้ถกูปิดไปแล้ว 

มี

ไมเ่ขา้ขา่ย  
(ดัชนีเน้น
สิง่ทีบุ่คคล
สามารถ
ควบคุมได้) 



องค์ประกอบ 7 หมวด  
 (ตัวชีว้ดั 41 ตัว) 
1. ครวัเรอืน 
2. ชมุชน 
3. การศกึษา 
4. ทีอ่ยูอ่าศยั 
5. โภชนาการ 
6. เกษตรกรรม 
7. เศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ 8 หมวด  
(ตัวช้ีวดั 27 ตัว) 
1. สขุภาพและความ
ปลอดภัยของครอบครวั 
2. ทรพัยากรของ
ครอบครวั 
3. การดแูลและการ
สนับสนุน 
4. บรรยากาศใน
ครอบครวั 
5. หน้าทีข่องครอบครวั 
6. สมดลุชวีติ 
7.ครอบครวัและความ
สมัพนัธใ์นชมุชน 
8. ครอบครวัและ
เทคโนโลยี

ไมม่ข้ีอมลู 

ครอบครวัอยูดี่
มสีขุหมาย
ถึงสภาวะที่
ครอบครวั
สามารถท�า
หน้าทีไ่ด้หลาก
หลายเพือ่
ให้สมาชกิใน
ครอบครวัมี
ความพงึพอใจ
ด้วยการมี
ปฏิสมัพนัธกั์บ
สิง่รอบตัว 

เพือ่ประเมนิ
ความอยูดี่มสีขุ
ของเด็กและ
ครอบครวั 
ในรวนัดาในมติิ
ต่างๆ 

เพือ่พฒันา
เครือ่งมอืวดั
ทางสงัคมและ
วฒันธรรม และ
เพือ่ประเมนิ
ความอยูดี่มสีขุ
ครอบครวัใน
ฮ่องกง 

การวัดและวเิคราะห์
ความอยูดี่มสีขุหลาย
มติิในรวนัดา 

(Heshmati, 
Rashidghalm, & 
Nilsoon, 2013)

 

การพฒันา ดัชนี
ครอบครวัอยู่ดีมสีขุ
ใน ฮ่องกง 

(Ma et al., 2019)

 

ชื่อ 
ตัวชี้วัด/
ดัชนี

เอกสำร 
อ้ำงอิงหลัก

วัตถุประสงค์
ของพัฒนำ 

ตัวชี้วัด

ค�ำนิยำม 
ของครอบครวั

อยู่ดีมีสุข

กำรพัฒนำ 
ตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลัก  
หมวดหรอืมิติ  
ของตัวชี้วัด

มีตัวชี้วัด 
เชิง 

อัตวิสัย

9. 
 
ดัชนี
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุใน
รวนัดำ

10. 
 
ดัชนี
ครอบครวั
อยูดี่มสีขุใน
ฮ่องกง 

การวเิคราะห์
องค์ประกอบ
หลักใน 
การส�ารวจ 
ครวัเรอืน 3 ครัง้ 
ใน ป ี2549  
2552 และ 
2555 ในรวนัดา
ซึง่ครอบคลมุ 
14,810  
ครวัเรอืน 

พฒันาตัวชีว้ดั
จากการทบทวน
วรรณกรรม การ
สนทนากลุ่มผู้
ใชบ้รกิารและ
การวเิคราะห์
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
และการส�ารวจ
น�ารอ่ง (n=205) 
แต่ยงัไมม่กีาร
เผยแพรผ่ล
ส�ารวจ (ขอ้มูล 
ณ วนัที ่24 
พฤศจิกายน 
2562)  

ไมม่ี 

มี
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■ 3.4.1 คำาจำากัดความครอบครัวอยู่ดีมีสุข
 ตัวชี้วัดทุกตัวที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมคล้ายกับตัวชี้วัดสุขภาวะ
ระดับปัจเจกบุคคลที่ได้รบัการพัฒนาจากแหล่งอ่ืน ๆ กล่าวคือ ตัวชี้วัดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเหล่าน้ีถูกออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัหรอืครวัเรอืนในหลากหลายมิติ รายงานตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นถึงความ
จ�าเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขในระดับครอบครวัและครวัเรอืน ซึ่งเป็น
สิ่งที่วัดยากถ้าจะใช้เพียงตัวชี้วัดเชิงปัจเจกบุคคลและเชิงภูมิศาสตร ์(เชิงพื้นที่ หรอื
ประเทศ) ที่มีอยู่ในเวลาน้ี  รายงานดัชนีบางตัวได้ให้ค�าจ�ากัดความครอบครวัอยู่ดี
มีสุขไว้ เช่น ดัชนีของมาเลเซียและฮ่องกง ขณะที่รายงานดัชนีอ่ืน ๆ ไม่ได้ระบุค�า
จัดความของครอบครวัอยู่ดีมีสุขไว้ นอกจากการเน้นกรอบแนวคิด องค์ประกอบ 
และตัวชี้วัดครอบครวัอยู่ดีมีสุข เช่น ตัวชี้วัดที่พัฒนาโดย SuPERU ของประเทศ
นิวซีแลนด์ (Families Commission, 2013; Families Commission/SuPERU, 
2014)

■ 3.4.2 วธิกีารพฒันาตวัชีว้ดัสขุภาวะครอบครวั
 มีวิธกีาร 2 วิธ ีได้แก่ 

 1)การพฒันาตัวชีว้ดัโดยใชข้อ้มลูบุคคลและครวัเรอืนทีเ่ปน็ขอ้มลูประชากร
ของประเทศ เชน่ ขอ้มลูส�ามะโนและการส�ารวจครวัเรอืนทีม่กีลุม่ตัวอยา่งเปน็ตัวแทน
ประชากรทัง้ประเทศ ตัวชีว้ดัทีใ่ชว้ธิน้ีี คือ  ตัวชีว้ดัของนิวซแีลนด์ และรวันดา วธิกีาร
น้ีท�าให้เห็นภาพรวมของประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งประชากรกลุ่มย่อยซึ่งเข้าถึง
ยากด้วยวิธกีารส�ารวจด้วยตัวอย่าง (การท�าส�ามะโนเป็นการเก็บข้อมูลของทุกคน 
ท�าให้มีข้อมูลขนาดใหญ่พอที่จะน�ามาใช้ศึกษาประชากรกลุ่มย่อย ในขณะที่การ
ส�ารวจด้วยตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างอาจไม่ใหญ่พอ) ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัหรอืครวัเรอืนก็มีข้อจ�ากัดอันเน่ืองมาจากค�าถามที่
มีอยู่ในการส�ารวจหรอืส�ามะโนที่ไม่ได้ออกแบบส�าหรบัการวัดความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครวัโดยตรง  ตัวชี้วัดในรวันดาและนิวซีแลนด์ที่ถูกพัฒนาในปี 2549 เป็นตัว
ชี้วัดเชิงภววิสัยถึงแม้จะตระหนักถึงความส�าคัญของตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย (Milligan 
et al., 2006; Heshmati, Rashidghalam &, Nilsoon, 2013)

3.4 การสังเคราะห์วรรณกรรม



 2) วิธกีารพัฒนาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  เป็นการพัฒนาจากการสนทนากลุ่มและการ
ส�ารวจน�ารอ่งเพ่ือใชเ้ปน็ตัวชีว้ดัครอบครวัอยูดี่มสีขุ เชน่ ในมาเลเซยีและฮ่องกง วธิน้ีี
สามารถใชค้�าถามทีห่ลากหลายเพือ่วดัสขุภาวะครอบครวัได้ แต่กลุม่ตัวอยา่งอาจไม่
ครอบคลมุมมุมองของประชากรย่อยทีก่ารส�ารวจเขา้ไมถึ่ง การพฒันาตัวชีว้ดัอีกวธิี
คือ การใชข้อ้มลูสมัภาษณ์เชงิลึกและขอ้มลูครวัเรอืนทีไ่ด้จากรฐัและเทศมณฑล เช่น 
ดัชนีสุขภาวะแคนซัส (Kansas wellbeing index) แต่ในรายงานไม่มีรายละเอียด
กระบวนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Anderson  et al., 2015)

■ 3.4.3 มิติ หรือองค์ประกอบของสุขภาวะ  
    ครอบครัว
 องค์ประกอบที่ใช้วัดสุขภาวะครอบครวัมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดและประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชากรทั่วไปของประเทศและภูมิภาคจะประกอบด้วยข้อค�าถามท่ีวัดความ
ต้องการพื้นฐานซึ่งเป็นสินค้าและบรกิารที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  (Jolly, 1976) 
เช่น ตัวช้ีวัดของนิวซีแลนด์ รวันดา แคนซัส มาเลเซียและฮ่องกง  ขณะที่ดัชนี
ครอบครวัอยูดี่มสีขุ Actimel เจาะกลุ่มพอ่แมท่ีม่ลีกูเล็ก (ซ่ึงเปน็ลูกค้าของผลิตภัณฑ์ 
Danone) ดัชนี Actimel ให้ความส�าคัญกับ “สิง่ทีพ่อ่แมส่ามารถควบคมุได้” และไม่
ค�านึงถึงปัจจัยเชิงโครงสรา้ง เช่น ระบบสังคม  (Yaxley, 2013)

 ในมาเลเซีย ตัวชี้วัดในรายงานเน้นความส�าคัญของวัฒนธรรม ศาสนา 
และจิตวิญญาณ เพื่อที่จะค้นหาสุขภาวะในมาเลเซีย ซึ่งจากรายงานดัชนีสุขภาวะ
ครอบครวัมาเลเซียในปี 2554 พบว่าองค์ประกอบหมวดน้ีได้คะแนนสูงกว่าหมวด
อ่ืน (National Population and Family Development Board (NPFDB), 2011)  
ในขณะทีดั่ชนีของฮ่องกงไมไ่ด้ก�าหนดองค์ประกอบด้านวฒันธรรม ศาสนาและจิต
วญิญาณโดยเฉพาะ แต่ก็มอีงค์ประกอบบางหมวดทีส่ะทอ้นปรชัญาขงจ๊ือและหลัก
ค�าสอนศาสนาพุทธ เช่น หน้าท่ีของครอบครวัและบรรยากาศในครอบครวั ดังน้ัน
ดัชนีของฮ่องกงจึงครอบคลุมวัฒนธรรม ศาสนา และจิตวิญญาณอย่างเห็นได้ชัด 
(Ma et al., 2019)
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■ 3.4.4 ความหลากหลายทางประชากร
 นิวซแีลนด์ได้ใชเ้วลานานกวา่ทศวรรษในการพฒันาตัวชีว้ดัครอบครวัอยูดี่
มีสุข การพัฒนาตัวชี้วัดของนิวซีแลนด์ต่างจากตัวชี้วัดของประเทศอ่ืน ๆ กล่าวคือ
นิวซีแลนด์พัฒนาตัวชี้วัดส�าหรบัประชากรย่อยโดยเฉพาะ  เน่ืองจากนิวซีแลนด์
ตระหนักถึงความหลากหลายของโครงสรา้งครวัเรอืนตลอดช่วงชีวิตของชาวเมาร ี
(ชนเผ่าพื้นเมือง) และประชากรที่ไม่ใช่ชาวเมาร ีนิวซีแลนด์จึงก�าหนดประเภท
ครอบครวัและครวัเรอืนเพื่อให้เข้าใจความอยู่ดีมีสุขในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
หลากหลายของครอบครวัและครวัเรอืน นอกจากน้ีตัวชีว้ดัของนิวซแีลนด์มปีระเด็น
เรือ่งการเปล่ียนแปลงของครอบครวัและครวัเรอืนตลอดช่วงชวีติ (Life course) และ
เหมาะทีจ่ะวดัความอยูดี่มสีขุของประชากรในสงัคมสงูอายุด้วย คือการเปล่ียนผา่น
การอยู่อาศัย จากวัยเด็ก สู่วัยเรยีน วัยท�างาน และวัยสูงอายุ
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ตัวชี้วัด
ครอบครัว
อยู่ดีมีสุข
ในประเทศไทย  
ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์

04



 ความส�าคัญของสถาบันครอบครัว เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ด้วย
ครอบครวัเป็นสถาบันแรกที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล เล้ียงดู กล่อมเกลา สมาชิก
ครอบครวัที่จะเติบโตเป็นประชากรของสังคม กล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรน้ันเริม่ต้นจากครอบครวั เด็กที่ได้รบัการเล้ียงดูในครอบครวัที่ดี ย่อม
เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพที่ดี 

 อยา่งไรก็ตาม ยงัเปน็ประด็นทีม่กีารพดูคยุ/ ศกึษาวา่ การมคีรอบครวัทีดี่น้ัน
ควรเปน็อยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่ให้เปน็เปา้หมายทีจ่ะไปถึง หน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ  จึงได้
ศกึษาถึงตัวชีว้ดัเพือ่วดัความเปน็ครอบครวัทีดี่ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแนวทาง
ส�าหรบัการด�าเนินการและการปฏิบัติ ตลอดจนวางนโยบายในระดับประเทศด้าน
การพัฒนาครอบครวัให้เหมาะสม 

 หน่วยงานที่ท�างานด้านครอบครวัของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย
ได้พัฒนาตัวชี้วัดเก่ียวกับการเป็นครอบครวัที่ดี ตัวชี้วัดท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมือน
หรอืความแตกต่างไปตามบรบิทสังคมและระบบคิด/แนวคิดของหน่วยงานน้ัน ๆ 
ในส่วนน้ีเป็นการน�าเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวัในประเทศไทย ต้ังแต่
ทศวรรษ 2530-ปัจจุบัน ด้วยเป็นช่วงเวลาที่มีเอกสาร/ข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียง
พอส�าหรบัการทบทวน โดยชี้ให้เห็นการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีการปรบัเปล่ียนไปตาม
ระยะเวลาตามการเปล่ียนแปลงทางสงัคม-เศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้ ด้วยเปน็ปจัจัยทีม่ผีล
ต่อกระบวนทศัน์ในการมองครอบครวัของสงัคม โดยจะแสดงให้เห็นถึงการพฒันา
ตัวชีว้ดัของหน่วยงานต่าง ๆ  ทีท่�างานด้านครอบครวั มกีารวเิคราะห์ถึงแนวคิดทีอ่ยู่
เบือ้งหลังการพฒันาวธิกีารได้มาของตัวชีว้ดั และสุดทา้ยจะเน้นการพฒันาตัวชีว้ดั
ครอบครวัมสีขุทีด่�าเนินการโดยสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับคนท�างานในองค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเฉพาะ ระหว่าง ปี 
2560-2562 
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 ในส่วนน้ี น�าเสนอถึงวิธีการเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดด้านครอบครวัที่มีการศึกษา
และพัฒนากันมาในประเทศไทย สรุปวิธกีารได้ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 
 ใช้ Search engine “Google” ในการค้นหา โดยเริม่ต้นจากค้นหาค�าเก่ียว
กับตัวชี้วัดครอบครวั โดยใช้ค�าส�าคัญ (keyword) กว้าง ๆ ว่า “ตัวชี้วัดครอบครวั” 
หลังการค้นหาพบว่า มี “ตัวชี้วัดครอบครวั” ที่ปรากฏขึ้นในชื่อที่เจาะจงหรอืเป็นชื่อ
เฉพาะ เชน่ ตัวชีว้ดัครอบครวัเขม้แขง็ แบบประมนิตัวชีว้ดัเขม้แขง็ ตัวชีว้ดัครอบครวั
อบอุ่น ครอบครวัผาสุก ครอบครวัไทยอยู่ดีมีสุข ตัวชี้วัดครอบครวัอยู่เย็นเป็นสุข 
เป็นความหลากหลายของการเรยีกชื่อ “ตัวชี้วัดครอบครวั” ที่แม้จะแตกต่างกัน แต่
ก็เปน็ตัวชีว้ดัทีส่ะทอ้นความเปน็ “ครอบครวัอยูดี่มสีขุ” ทีม่คีวามหมายตรงกับค�าวา่ 
“Family well-being” (รศรนิทร ์เกรยแ์ละคณะ, 2561) และพบวา่ บางครัง้ใชค้�าวา่ 
แบบประเมินแทนค�าว่า ตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 2  
 จากชื่อตัวชี้วัดที่มีความหลากหลายที่ได้จากขั้นตอนท่ี 1 จึงเน้นการค้นหา
ไปที่ตัวชี้วัดที่มีชื่อเรยีกต่างกันทีละตัว เช่น ค้นหาค�าว่า ตัวชี้วัดครอบครวัเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดครอบครวัอบอุ่น ครอบครวัอยู่ดีมีสุข ครอบครวัอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งท�าให้ได้
ข้อมูลของตัวชี้วัดในชื่อน้ัน ๆ ที่มีรายละเอียดของข้อมูลแตกต่างกัน ในบางตัวชี้
วัดจะได้เพียงตัวชี้วัดโดด ๆ ไม่มีข้อมูลการได้มา หรอืวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
บางการค้นหาได้เปน็เพยีงขา่วสารทีม่ขีอ้มลูของหน่วยงานทีพ่ฒันาตัวชีว้ดัน้ัน จึงมี
การค้นหาต่อไปโดยใชช้ือ่ตัวชีว้ดัน้ันรว่มกับหน่วยงานทีพ่ฒันา และหากมขีอ้มลูปทีี่

4.2 วิธีการศึกษา

 เพือ่ทบทวนและสงัเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกับตัวช้ีวดัครอบครวัอยูดี่
มีสุขที่มีการพัฒนา/ สรา้งขึ้นในบรบิทสังคมไทย

4.1 วัตถุประสงค์



พัฒนา หรอืปีที่ด�าเนินการก็จะใช้เป็นข้อมูลรว่มในการค้นหาด้วย เช่น “ครอบครวั
ผาสุก กรมประชาสงเคราะห์ 2538” 

 มีข้อสังเกต คือ บางครั้งพบว่า มีตัวชี้วัดครอบครัวที่แม้ใช้ชื่อเหมือน
กัน แต่เป็นการพัฒนาโดยคนละหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานเดียวกัน เช่น ตัวชี้วัด
ครอบครวัอบอุ่น ที่มีการพัฒนาโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อในขณะน้ัน) ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายละเอียดและองค์ประกอบของตัวชี้วัดครอบครวัอบอุ่น
ที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาขึ้นมีความเหมือนกันบ้าง และแตกต่างกันบ้าง

 ขอ้มลูทีค้่นหาได้น้ัน ประกอบด้วยขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถึงได้จากอินเทอรเ์น็ต 
และบางส่วนได้จากรายงานการด�าเนินงานที่หน่วยงานจัดท�าและเผยแพรไ่ปยัง
สาธารณะ และสามารถเข้าถึงได้จากห้องสมุดต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 3 
 จัดตัวชีว้ดัลงในตารางทีม่รีายละเอียดของตัวชีว้ดัแต่ละตัว เชน่ ปทีีพ่ฒันา 
หรอืปีด�าเนินการ หน่วยงานที่พัฒนา รายละเอียดวิธีการการพัฒนา (ถ้ามี) ราย
ละเอียดตัวชี้วัด ซึ่งข้อมูลที่ได้มาน้ันมีรายละเอียดที่ครบถ้วนบ้าง ไม่ครบสมบูรณ์
บ้าง โดยผู้วิจัยพยายามค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 4
 เปรยีบเทียบ “ตัวชี้วัดครอบครวั” จากข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้เห็นพัฒนาการ
ของการพัฒนา โดยแยกสังเคราะห์ตามประเด็นหลัก ๆ  ที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
ตัวชี้วัดด้านครอบครวัในประเทศไทยที่ถอดลักษณะส�าคัญของการพัฒนาออกมา 
องค์ประกอบหลักของตัวชีว้ดั และปจัจัยทีส่ง่ผลต่อการพฒันาตัวชีว้ดัในแต่ละชว่ง 
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ลักษณะส�าคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวัของไทย สรุปเป็นประเด็นได้
ดังน้ี

 
■ 4.3.1 เริ่มต้นจากเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 
    ในตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม
 จากการทบทวนตัวชีว้ดัครอบครวั พบว่า ในระยะแรก (ชว่งทศวรรษ 2530 
และต้นทศวรรษ 2540) เป็นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ภาพรวมเปน็สว่นใหญ ่โดยคณุภาพชวิีตมกัประกอบด้วยองค์ประกอบหลายมติิ เชน่ 
สุขภาพกาย สุขภาพใจ การท�างาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธกั์บชุมชน 
สงัคม และมตัีวชีว้ดัด้านครอบครวัเปน็องค์ประกอบหน่ึงเสมอ ในระยะแรก ๆ  น้ี ตัว
ชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะของครอบครวัโดยตรงยังเกิดขึ้นไม่มากนัก

 แนวความคิดเรือ่งคุณภาพชีวิตประชากรเกิดขึ้นจากการปรบัแนวคิดการ
พัฒนาจากการเน้นท่ีความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการให้ความส�าคัญ
คุณภาพชีวิตของประชากร องค์กรระหว่างประเทศท่ีเป็นแกนน�าในการผลักดัน
แนวคิดการพัฒนา เช่น สหประชาชาติ (United Nations)/ องค์กรความรว่มมือ
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)/ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติเพื่อเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)/ องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ได้พัฒนาเครือ่งมือเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตประชากร โดยพบว่า ตัวชี้วัดด้าน
ครอบครวัมักเป็นหน่ึงในองค์ประกอบขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตในภาพรวม 
(ศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม, มปป.) ตัวอย่างเช่น “สภาพครอบครวั 
ความเป็นอยู่” เป็นหน่ึงใน 7 องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของ ESCAP  
องค์ประกอบสภาพครอบครวั ความเป็นอยู่น้ีแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) 
โครงสรา้งและหน้าทีข่องครอบครวัมตัีวชีว้ดัทีน่่าจะเปน็ตัวสะทอ้นถึงโครงสรา้งและ
หน้าที่ของครอบครวัทางอ้อม คือ ขนาดครอบครวั (จ�านวนสมาชิกในครอบครวั) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เช่น ประเด็น
เด็กเรร่อ่น (จ�านวนเด็กเรร่อ่นต่อประชากรเด็ก 1,000 คน)  ครอบครวัเด่ียว (จ�านวน

4.3 การพัฒนาตัวชี้วัด 
      ด้านครอบครัวในประเทศไทย 



ครอบครวัเด่ียวต่อ 1,000 ครอบครวั) ผูส้งูอายุทีอ่ยูต่ามล�าพัง (จ�านวนผูส้งูอายุทีอ่ยู่
ตามล�าพงัต่อจ�านวนผูส้งูอายุ 1,000 คน) เปน็ต้น และ 2) ความมัน่คงของครอบครวั  
ได้แก่ อัตราหยา่รา้ง ความรุนแรงในครอบครวั (ส�านักปฏิรูประบบสขุภาพแห่งชาติ, 
2548)

 ส�าหรบัประเทศไทย ตัวชี้วัดครอบครวั เป็นหน่ึงในองค์ประกอบของตัวชี้
วัดคุณภาพชีวิตประชากรเช่นกัน และมักเป็นการพัฒนาโดยหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบ
ด้านครอบครวั เป็นหน่ึงในองค์ประกอบ 7 ด้าน ของเครือ่งชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ/ 
สศช.) (ภารนี วัฒนา, 2557; อมราวรรณ ทิวถนอม, 2557) ที่ครอบคลุมทุกมิติของ
การด�ารงชีวิต1  หรอื มิติความมั่นคงของมนุษย์ด้านครอบครวั เป็นหน่ึงใน 11 มิติ
ของดัชนีช้ีวัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ ที่พัฒนาโดยส�านักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (2548) หรอื 
ดัชนีความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่
เป็นการส�ารวจข้อมูลระดับครวัเรอืนในด้านต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชากรที่ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�าของการมีคุณภาพชีวิต ในระยะแรก ๆ 
มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ บ้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม การศึกษา การมี
งานท�าและรายได้ การปลูกฝังค่านิยม การมีส่วนรว่มของประชาชนต่อชุมชนและ
สังคม ที่แม้ไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นครอบครวัโดยตรง แต่มีตัวชี้วัดที่เก่ียวพันกับคุณภาพ
ชวีติของสมาชกิในครอบครวั และมีการปรบัปรุงตัวชีว้ดัเหลือเพยีง 5 ด้าน และเหลือ
เพยีง 31 ตัวชีว้ดัในปจัจุบัน (ตัดการมสีว่นรว่มของประชาชน) (กรมการพฒันาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย,  2559) 

1  ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรอืชือ่เรยีกในปัจจบุนัวา่ ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ได้เห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครวัมาอยา่งต่อเน่ือง  ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั
หลัง ๆ ได้รวมองค์ประกอบครอบครวัเป็นหน่ึงในดัชนีระดับประเทศ เช่น ดัชนีครอบครวัอบอุ่น เป็นองค์ประกอบหน่ึงใน 6 องค์
ประกอบหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกันในสังคมไทย (แผนฯ 10 (2550-2554, แผนฯ 11 พ.ศ. 2555-2559) 
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■ 4.3.2 การพัฒนาตัวชี้วัด 
   ด้านครอบครัวโดยเฉพาะ 
 ต่อมา เมื่อประเด็นเรือ่งครอบครวัทวีความส�าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
สหประชาชาติก�าหนด “ปคีรอบครวัสากล” (the International Year of the Family)  
ในปี 1994 (พ.ศ. 2537) อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ  ในประเทศไทยเริม่มีความชัดเจน
ในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาครอบครวั จึงเริม่มีแผนพัฒนาสถาบันครอบครวั 
(คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานสตรแีห่งชาติ, มปป.) และเริม่มีตัวชี้วัด
ด้านครอบครวัโดยตรง  ตัวอย่างเช่น กรมประชาสงเคราะห์ (2538) ซึ่งขณะน้ัน
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงแรงงานได้พัฒนาตัวชี้วัดครอบครวัโดยเฉพาะขึ้น 
เป็นตัวชี้วัด “ครอบครวัผาสุก” เมื่อปี 2538 โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์
ประกอบของครอบครวัดี (มี 7 ตัวชี้วัด) 2) ความอบอุ่น (มี 3 ตัวชี้วัด) 3) การพึ่ง
ตนเองได้ (มี 7 ตัวชี้วัด) และ 4) การเข้าถึงบรกิารของรฐั (มี 3 ตัวชี้วัด) นอกจากน้ี 
กระทรวงสาธารณสขุ โดยส�านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามยั (2540) ได้จัดท�า “ตัว
ชีว้ดัครอบครวัพงึประสงค์” เพือ่ด�าเนินงานด้านครอบครวัให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานในการพฒันาสถาบันครอบครวั (ส�านักนายกรฐัมนตร ีอ้างในส�านักสง่
เสรมิสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2540) ที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ครอบครวัสุขภาพดี 2) ความสัมพันธข์องครอบครวัดี 3) เศรษฐกิจในครอบครวั 
4) จิตส�านึกทางสงัคม และ 5) มพีฤติกรรมเปน็สาธารณะ และเน่ืองจากกรมอนามยั
มภีารกิจหลักในการดแูลด้านสขุอนามยัของประชากร จึงมกีารก�าหนดสขุภาพเปน็
องค์ประกอบหน่ึง 

 ช่วงทศวรรษ 2550-2560 มีการพัฒนาตัวชี้วัดเฉพาะด้านครอบครวัโดย
หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้ท�าตัวชี้วัดครอบครวัเข้มแข็ง และพัฒนาจนเป็นมาตรฐานครอบครวัเข้มแข็งที่
ใชว้ดัเพือ่ส�ารวจความเขม้แขง็ของครอบครวัไทย (ส�านักงานกิจการพฒันาสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั, มปป.ข; กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 2563ก, 2563ข, 
2563ค)  หรอื ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ที่มีหน่วย
งานรบัผิดชอบงานครอบครวัโดยเฉพาะ คือส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครวั ได้จัดท�าแบบประเมนิครอบครวัอบอุ่นขึน้ หรอื สถาบนัแห่งชาติเพือ่
พฒันาเด็กและครอบครวั ทีร่ว่มมอืกับสภาพฒัน์ฯ (สศช.) พฒันาตัวชีว้ดัครอบครวั
อยู่ดีมีสุขขึ้น (สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครวั, 2546, 2549)



■ 4.3.3 การกำาหนด
   ชื่อตัวชี้วัดครอบครัว
 ค�าเรยีกตัวชีว้ดัครอบครวัของต่างประเทศ มเีพยีงไมก่ี่ค�า ค�าทีใ่ชม้ากทีส่ดุน่า
จะเป็นค�าว่า “Family Wellbeing Indicator (Index)” ขณะที่ค�าที่ใช้เรยีกในภาษา
ไทยมีความหลากหลายมากกว่า ความแตกต่างของค�าที่ใช้เรยีกตัวชี้วัดครอบครวั
น้ี ถ้าคิดแบบสนุก ๆ อาจเห็นภาพสะท้อนถึงแนวคิดในการมองครอบครวัที่แตก
ต่างตามบรบิทสงัคมอยูเ่หมอืนกัน โดยเฉพาะการเลือกใชค้�าเรยีกตัวช้ีวดัครอบครวั 
เชน่ ค�าวา่ ครอบครวัผาสกุ ครอบครวัอยูเ่ย็นเปน็สุข น่าจะเปน็ค�าทีส่ะทอ้นถึงบรบิท
สังคมไทยท่ีเป็นเมืองที่อากาศรอ้นจึงเน้นที่ความรม่เย็น เป็น “ความอยู่เย็นและ
เป็นสุข” ขณะท่ีบรบิทสังคมตะวันตกที่เป็นเมืองหนาวต้องการความอบอุ่น จึงเป็น 
“ครอบครวัอบอุ่น”2

 ในการก�าหนดชื่อตัวชี้วัดครอบครัวที่แตกต่างกันของประเทศไทยพบ
ว่า มีแนวคิดในการก�าหนดชื่ออยู่ โดยส่วนใหญ่ชื่อตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้สะท้อนถึง
ลักษณะของการเป็นครอบครวัที่ดี ครอบครวัมีความสุข หรอืเน้นถึงความสัมพันธ์
ภายในครอบครวัที่จะน�าไปสู่การมีครอบครวัที่ดี ที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เช่น ครอบครวัผาสุก (กรมประชาสงเคราะห์ (25383)) ครอบครวัอบอุ่น (คณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2545); สภาพัฒน์ฯ (สศช.) (2550); สสส. (2560); 
สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม (2560)) ครอบครวัรม่เยน็ (ส�านักงานกิจกรรมสตรี
และสถาบันครอบครวั กระทรวงพม. (2545)) ครอบครวัอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครวั
อยูดี่มสุีข (สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวั (2545-2546, 2547-
2548)) ครอบครวัอบอุ่น ครอบครวัแข็งแรง (กรมอนามัย (2549)); ครอบครวัเข้ม
แข็ง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2549); ส�านักงานกิจกรรมสตรแีละ
สถาบันครอบครวั กระทรวงพม. (2549-ปัจจุบัน)) เป็นต้น   

 นอกจากน้ี การก�าหนดชือ่อาจมาจากนโยบาย/ ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน
น้ัน ๆ  ตัวอยา่งเชน่ การใชค้�าวา่ “ครอบครวัเขม้แขง็” ของกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ซึง่เริม่ให้ความส�าคัญของการพฒันาสถาบนัครอบครวั

2 ความคิดน้ีมาจากปาฐกถาของผู้จัดการสสส. ในงานประชุมการประกวดครอบครวัมีสุข เมื่อวันที่ 21 ธนัวาคม 2563 ที่กล่าว
ถึง ชื่อเรยีกตัวชี้วัดครอบครวัแบบไทย และแบบตะวันตก
3  ปีในวงเล็บ หลังชื่อหน่วยงาน เป็นปีที่พัฒนาตัวชี้วัด และ/หรอืปีที่มีการน�าตัวชี้วัดไปใช้
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ให้มีความเข้มแข็ง ก็มาจากวิสัยทัศน์แผนการปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครวั 
พ.ศ. 2560-2564 ที่ระบุว่า “สถาบันครอบครวัเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ที่
ต้องได้รบัการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ท�าหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกใน
ครอบครวัอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข” มีตัวชี้วัด รอ้ยละของครอบครวัที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานครอบครวัเข้มแข็ง” หรอืการก�าหนดชื่อ “ครอบครวัอยู่ดีมีสุข” ที่ในระยะ
แรก (2547) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวัพัฒนารว่มกับ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งขณะ
น้ันอยู่ในช่วงการก�าหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศที่มีเครือ่งชี้วัดความ
อยูดี่มสีขุ ทีม่อีงค์ประกอบ 7 ด้าน โดยองค์ประกอบด้านครอบครวัเปน็องค์ประกอบ
หน่ึง (สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครวั, 2546, 2549) 

■ 4.3.4 หน่วยงานที่ดำาเนินการพัฒนาตัวชี้วัด
 ในระยะแรก ๆ หน่วยงานที่ด�าเนินการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวั เป็น
หน่วยงานทีม่บีทบาท/ ภารกิจดแูลประชากรในภาพรวม เชน่ กรมการพฒันาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย (จปฐ.) ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) (ความอยู่เย็นเป็นสุข) กรมประชาสงเคราะห์ 4 (ครอบครวัผาสุก) 

 ต่อมาเมือ่มกีารจัดต้ังหน่วยงานทีม่ภีาระหน้าทีด่แูลครอบครวัโดยตรง หน่วย
งานเหล่าน้ีรวมถึงสถาบันการศกึษา องค์กรภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานทีส่นใจ
ด้านครอบครวั ได้ด�าเนินการพฒันาตัวชีว้ดัครอบครวัขึน้ เชน่ ครอบครวัเขม้แขง็ของ
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ และของส�านักสง่เสรมิสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่
เปน็หน่วยงานภาครฐั ในขณะทีภ่าคประชาสงัคมก็มแีผนงานสนับสนุนสขุภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครวั ของส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ทีไ่ด้พฒันาตัวชีว้ดัครอบครวัอบอุ่นขึน้ หรอื หน่วยงานทีเ่ปน็สถาบนัวชิาการทีศ่กึษา
ด้านครอบครวัหรอืคณุภาพชวีติประชากร เชน่ สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็ก
และครอบครวั (2546, 2549) ด�าเนินการพฒันาระบบจัดเก็บกลุม่ดัชนีวดัครอบครวั
อยูดี่มสีขุ คณะนักวจัิยจากสถาบันการศกึษาต่าง ๆ  ทีร่ว่มกันพฒันาตัวชีว้ดัความอยูดี่
มสีขุของครอบครวั (รุจา ภูไ่พบูลยแ์ละคณะ, 2562, 2563) สถาบนัวจัิยประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล พฒันาตัวชีว้ดัครอบครวัอบอุ่น/ ครอบครวัมสีขุ (ศรินัินท์ 
กิตติสขุสถิตและคณะ, 2560, 2564) เปน็ต้น 

4  ในขณะน้ันกรมประชาสงเคราะห์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2536-2545) เดิมอยู่ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย (2486-2536)



4.3.5.1 
พัฒน�โดยก�รใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจที่มีอยู่แล้ว 
 ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจระดับประเทศ โดยน�าข้อมูลในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกับการเปน็ครอบครวั หรอืทีส่ะทอ้นความเปน็ครอบครวัทีดี่มาเปน็ตัวชีว้ดั
ครอบครวั เช่น การส�ามะโนประชากร หรอื การส�ารวจระดับประเทศต่าง ๆ  ท่ีมขีอ้มลู
ระดับบุคคล ครวัเรอืน ชมุชน ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ตัวแปรทีส่ะทอ้นภาพครอบครวัในเชงิ
ปรมิาณเป็นตัวเลข และสามารถวัดได้ (เป็นจ�านวน อัตรา สัดส่วน) หรอืมีลักษณะ
ภววสิยั (Objective) เชน่ อัตราการเกิดอยา่งหยาบ อัตราการหย่ารา้ง อัตราการจด
ทะเบียนสมรส ขนาดครอบครวั รอ้ยละครวัเรอืนที่มีผู้สูงอายุ/ ผู้หญิงเป็นหัวหน้า
ครอบครวั อัตราการมีเด็กอายุ 15-17 ปีประกอบอาชีพ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดย
ไม่มีอาชีพ/ รายได้ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดยไม่ตรวจเลือด การประกอบอาชีพ 
รายได้ การมีบ้านเป็นของตนเอง ฯลฯ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่าน้ีมักเป็นตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
ในระยะแรก ๆ  และบางตัวชีว้ดัมกีารใชต่้อเน่ืองมาจนปัจจบุนั เชน่ ตัวชีวั้ดครอบครวั
อบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ที่มีตัวชี้วัดที่เป็น รอ้ยละผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว อัตรา
การจดทะเบียนหย่าต่อพันครวัเรอืน สัดส่วนครวัเรอืนที่มีบ้านเป็นของตนเอง

4.3.5.2 
พัฒน�จ�กข้อมูลที่ ได้จ�กก�รทำ�วิจัยโดยตรง
 เป็นวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดที่มาจากการด�าเนินการวิ จัยโดยตรง มี
กระบวนการการวิจัยโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ตัวชี้วัด มักเริ่มต้นจากการทบทวน
วรรณกรรมตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับครอบครวั เมื่อได้แนวคิดและตัวอย่างตัวชี้วัดที่
พจิารณาแล้ววา่ เปน็ตัวชีว้ดัทีส่ามารถวดัความเปน็ครอบครวัทีดี่ได้ ก็จะน�ามาปรบั
ใช้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานเลย ขณะที่บางหน่วยงานมีการปรบัหรอืเพิ่มเติมด้วย
วิธกีารศึกษาเชิงปรมิาณ เช่น การส�ารวจ การใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) ในกลุ่ม

■ 4.3.5 วิธีการที่ใช้ในการสร้างตัวชี้วัด
 ในการพัฒนาหรอืสรา้งตัวชี้วัดน้ัน จากการทบทวนพบว่า ตัวชี้วัดแต่ละตัว
มีรายละเอียดที่เป็นวิธกีารพัฒนาตัวชี้วัดน้อยมาก โดยเฉพาะในระยะแรก ๆ  ที่ไม่มี
รายงานการด�าเนินงาน มีเพียงการน�าเสนอตัวชี้วัดที่พัฒนาไว้ อย่างไรก็ตาม ใน
ระยะหลังเริม่มีการจัดท�าผลการด�าเนินงานที่มีรายละเอียดของวิธีการการพัฒนา 
รวมถึงท่ีมาของตัวช้ีวัดแต่ละตัว โดยวิธีการได้มาของตัวชี้วัดสามารถสะท้อนถึง
ลักษณะของตัวชี้วัดที่สรา้งขึ้นมาได้ วิธกีารที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด สรุปได้ ดังน้ี
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 ตัวอย่างงานวิจัยของศิรนัินท์ กิตติสุขสถิต และคณะ 
(2560) เรือ่ง “การสรา้งเสรมิครอบครวัอบอุ่นไปสู่ครอบครวั
สุขภาวะของคนท�างานองค์กรในประเทศไทย” โครงการฯ ใช้
แบบประเมินครอบครวัอบอุ่นของสสส. จ�านวน 15 ข้อมาเป็น
ฐานในการพัฒนาตัวชี้วัด รว่มกับการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้งกับตัวชีว้ดัครอบครวั และแนวคิดด้านครอบครวัโดย
เฉพาะแนวคิดจากนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนั
ครอบครวั พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตลอดจนวธิกีารพฒันาตัวชีว้ดัที่
ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ   คณะวิจัยพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวอยา่งละเอียด และได้มกีารปรบัขอ้ค�าถามให้ชดัเจนมากขึน้ 
รวมถึงเพิ่มตัวชี้วัดเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติขององค์ประกอบที่
มีการจัดหมวดหมู่เป็น “ความอบอุ่น ความสงบสุข และความ

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณ์การท�างานด้านครอบครวั เชน่ 
งานวิจัยของทิพวัลย์ รามรง และมาตรนีิ รกัษ์ตานนท์ชัย (2554) และ/หรอืใช้การ
ศกึษาเชงิคณุภาพ เพือ่ให้เข้าใจความหมายและลักษณะของครอบครวัทีเ่ปน็บรบิท
ของสังคมไทย หรอืบรบิทของกลุ่มประชากร (ตามช่วงอายุ ตามลักษณะงาน) ด้วย
วิธกีารสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม และยังเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้ผล
ที่ยืนยันถึงความถูกต้อง/ เที่ยงตรงในการวัด เช่น งานวิจัยของยงยุทธ ขจรธรรม
และคณะ ทีใ่ชก้ารสนทนากลุ่มในกลุ่มเกษตรกรใน 4 จังหวดัภาคอีสาน (2540, อ้าง
ใน ส�านักงานปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ (สปรส.), 2548) งานวิจัยของรุจา ภู่
ไพบูลย์ และคณะ (2558, 2562, 2563) ที่ใช้การสนทนากลุ่มในการพัฒนาตัวชี้วัด 
เพือ่ใชใ้นการส�ารวจประชากร 4 ภมูภิาคและกทม. งานวจัิยของศรินัินท ์กิตติสุขสถิต 
และคณะ (2560, 2564) ทีใ่ชก้ารสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์ระดับลึกในการพฒันา
ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการส�ารวจกับกลุ่มคนท�างานในองค์กร 

 ตัวชี้วัดที่พัฒนาจากการท�าวิจัยโดยตรง มีทั้งตัวชี้วัดท่ีมีลักษณะภววิสัย 
(Objective) และทีเ่ปน็อัตวสิยั (Subjective) ซึง่เปน็การสะทอ้นถึงความรูส้กึทีเ่ปน็
ความสัมพันธ ์ความผูกพัน ความอบอุ่น ความเอาใจใส่กันและกัน การมีเวลาให้แก่
กัน การอยู่พรอ้มหน้ากัน การพูดคุยสื่อสารกัน การมีกิจกรรมรว่มกัน ความเคารพ
กันและกัน เปน็การประเมนิถึงปจัจัยทีเ่ป็นความรูส้กึของผูใ้ห้ขอ้มูล  โดยพบตัวชีว้ดั
ลักษณะอัตวิสัยมากขึ้นในระยะหลัง ๆ 



เขม้แขง็” จากน้ันจึงด�าเนินการการศกึษาเชงิคณุภาพด้วยการ
สัมภาษณ์ระดับลึกผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครวั พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
เจ้าของสถานประกอบการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูแ้ทนองค์กร เพือ่
ปรบัตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมกับบรบิทของ
คนท�างานในองค์กร ได้ผลเป็นตัวชี้วัดครอบครวัอบอุ่น ที่มี 3 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “ครอบครวัอบอุ่น” “ครอบครวัเข้ม
แขง็” “ครอบครวัสงบสขุ” โดยตัวชีว้ดัทัง้หมดเปน็ตัวชีว้ดัเชิงอัต
วสิยั ต่อมาน�าแบบสอบถามทีป่ระกอบด้วยค�าถามคณุลักษณะ
ผูใ้ห้ขอ้มลู และตัวชีว้ดัท่ีพฒันาขึน้ไปทดสอบกับกลุม่ตัวอยา่งที่
มคีณุลักษณะเหมอืนกับตัวอยา่งทีจ่ะจัดเก็บขอ้มลูจรงิ จ�านวน 
30 คน และน�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
หลังจากปรบัข้อค�าถามที่เป็นตัวชี้วัดให้เหมาะสมอีกครัง้ จึง
น�าแบบสอบถามไปใช้ในการด�าเนินการวัดครอบครวัอบอุ่น 
ของคนท�างานในองค์กร 100 องค์กร ในปี 2560 

 ต่อมา ในการด�าเนินการระยะที่ 2  (2561-2563) มี
การปรับตัวชี้วัดครอบครัวอีกครั้ง โดยเพิ่มองค์ประกอบ 
“ครอบครวัพอเพียง” เป็นองค์ประกอบที่ 4 เน่ืองจากคณะนัก
วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
ความอยู่ดีมีสุขหรอืคุณภาพชีวิตของครอบครวั ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยที่ให้ไว้   จึงมี
การประชุมเพ่ือสรา้งตัวชี้วัดด้าน “ครอบครวัพอเพียง” จาก
น้ันจึงด�าเนินการทดสอบแบบสอบถามที่ปรบัใหม่ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 35 คน ที่ครอบคลุมทุกประเภทขององค์กร 
(ภาครฐั เอกชน วิสาหกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน) และมี
การปรบัแก้แบบสอบถามในการประชมุรว่มกันระหวา่งนักวจัิย
และกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันน�าแบบทดสอบที่ปรบัแก้ไปทดสอบ
อีกครัง้ โดยมกีารค�านวณหาความเชือ่มัน่ (Reliability) ของตัว
ชีว้ดัในแต่ละองค์ประกอบ และปรบัชือ่เปน็ “ตัวชีว้ดัครอบครวั
มีสุข” ที่มีความหมายชัดเจนซึ่งสะท้อนครอบครวัที่มีความสุข
อันเปน็ผลจากการมคีวามอบอุ่น สงบสขุและเขม้แขง็ (ศรินัินท์ 
กิตติสุขสถิต และคณะ, 2564) 
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 ผลจากการทบทวนการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวัในประเทศไทย ท�าให้
เห็นลักษณะตัวชีว้ดัทีส่ามารถจัดให้อยูใ่นองค์ประกอบหลัก (Domains) ด้านต่าง ๆ   
ที่การศึกษาน้ีได้ก�าหนดไว้ ได้แก่ โครงสรา้งครอบครวั บทบาทหน้าที่ครอบครวั 
สัมพันธภาพในครอบครวั การพึ่งตนเองของครอบครวั ความมั่นคงปลอดภัยสงบ
สขุ สขุภาพของครอบครวั การยดึมัน่ในศาสนาความเชือ่ ความสมัพนัธกั์บสงัคมและ
การเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ  โดยการก�าหนดองค์ประกอบน้ีสว่นใหญม่าจากการทบทวน

4.4 องค์ประกอบสำาคัญของตัวชี้วัด 

■ 4.3.6 ลักษณะตัวชี้วัด/  
    องค์ประกอบตัวชี้วัดครอบครัว 
 ดังทีก่ล่าวขา้งต้นในส่วนของวธิกีารสรา้ง/ พัฒนาตัวชีว้ดัครอบครวั ในระยะ
แรก ๆ มักเป็นตัวชี้วัดระดับมหภาคที่สะท้อนครอบครวัในภาพรวม/ ระดับประเทศ 
ลักษณะตัวชีว้ดัทีส่รา้งขึน้จึงเปน็การวดัเชงิปรมิาณ ทีส่ามารถวัดได้จากตัวเลข เชน่ 
อัตรา หรอืเกณฑ์การวัดเป็นรอ้ยละที่ก�าหนดไว้ เช่น อัตราการหย่ารา้ง รอ้ยละครวั
เรอืนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครวัเรอืน เป็นการวัดที่เป็น ภววิสัย (Objective) เช่น 
ตัวชี้วัดครอบครวัอบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ  (สศช.)  หรอืตัวชี้วัดที่เก่ียวกับครอบครวั
ในการเก็บข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย 

 ต่อมา เริม่มีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ เป็นตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย (Subjective) 
และมีจ�านวนมากขึ้น (ภูเบศร ์สมุทรจักร ธรีนุช ก้อนแก้ว และรฎิวัน อุเด็น, 2560)  
โดยมีทั้งเป็นการผสมผสานกันกับตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ และเป็นตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย
ทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยมักเป็นตัวชี้วัดท่ีเป็นความสัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครวั เน้นปัจจัยภายในท่ีสะท้อนถึงความอารมณ์ความรูส้ึก โดยเฉพาะที่เป็น
ขอ้ค�าถามทีถ่ามลักษณะวา่ ใช/่ ไมใ่ช ่ม/ีไมม่ ี อยา่งไรก็ตาม มคีวามพยายามท�าให้
ขอ้ค�าถามเชงิอัตวสิยัเหล่าน้ีสามารถวดัเป็นตัวเลขเชงิปรมิาณได้ ด้วยการจัดระดับ
ค�าตอบเปน็ค่าตัวเลขจากน้อยไปหามาก (เชน่ จากค่าคะแนน 1-5 โดยน้อยทีส่ดุ = 1 
คะแนน และมากที่สุด = 5 คะแนน) และน�ามาค�านวณหาค่าเป็นตัวเลขเชิงปรมิาณ 
เช่น คิดเป็นค่าเฉล่ียค�าตอบของตัวชี้วัดน้ัน ๆ



ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย และอีกส่วนหน่ึงมาจากการก�าหนด
องค์ประกอบของต่างประเทศ โดยเฉพาะในรายงานการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครวั
ของ Noor, Gandhi, Ishak & Wok (2014)  เน่ืองจากรายงานน้ีมีแนวคิดในการ
ก�าหนดองค์ประกอบครอบคลุมมิติของครอบครวัที่น่าสนใจและสะท้อนความเป็น
ครอบครวัทีดี่ได้อยา่งชดัเจน ซึง่แมใ้นภาพรวมไมแ่ตกต่างจากก�าหนดองค์ประกอบ
ของไทยมากนัก แต่ในรายละเอียดและการให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบบางองค์
ประกอบอาจแตกต่างกันบา้ง เชน่ องค์ประกอบโครงสรา้งครอบครวั  องค์ประกอบ
ความมั่นคง/ปลอดภัยและสงบสุขของครอบครวั องค์ประกอบความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม คณุธรรมทีค่รอบครวัยึดถือและน�ามาปฏิบติั ทีพ่บวา่ ในการพฒันาตัวชีว้ดั
ในประเทศไทย องค์ประกอบเหล่าน้ีมักเป็นองค์ประกอบย่อยภายใต้องค์ประกอบ
หลักอ่ืน แต่ในการศึกษาครัง้น้ีจะแยกออกมาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบ
หน่ึงเลย เหมือนการศึกษาของ Noor และคณะ (2014) (ดูบทที่ 3 ในรายงานฉบับ
น้ี) เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาตัว
ชี้วัดที่มีการเปล่ียนแปลงตามเวลา ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป ดังน้ัน การก�าหนดว่า ตัวชี้
วดัใดจะอยูใ่นองค์ประกอบใดทีน่�าเสนอในการศกึษาครัง้น้ีจึงอาจแตกต่างจากองค์
ประกอบที่หน่วยงานต่าง ๆ ก�าหนดไว้ 

 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ตัวชี้วัดบางตัวมีความก�าก่ึงสามารถจัดลงได้
มากกวา่หน่ึงองค์ประกอบ  เช่น ครวัเรอืนทีม่หัีวหน้าครอบครวัเป็นผูส้งูอายุ/ ผูห้ญงิ 
สามารถจัดไวไ้ด้ทัง้ภายใต้องค์ประกอบโครงสรา้งครอบครวัทีเ่น้นการเป็นหัวหน้า
ครวัเรอืน และองค์ประกอบความมั่นคง ความปลอดภัยของครอบครวั เน่ืองจาก
ครอบครวัที่มีหัวหน้าครวัเรอืนเป็นผู้สูงอายุ หรอืผู้หญิงมีความเปราะบางมากกว่า 
ในการน�าเสนอจึงจัดตัวชี้วัดที่มีลักษณะก�าก่ึงเหล่าน้ีไว้ในไว้ในองค์ประกอบที่
เหมาะสมทุกองค์ประกอบ ตัวอย่างตัวชี้วัดข้างต้น จึงถูกจัดไว้ทั้งในองค์ประกอบ
โครงสรา้งครอบครวั และองค์ประกอบความมั่นคงปลอดภัยของครอบครวั 

 สรุปองค์ประกอบหลักได้ดังน้ี (ดูรายละเอียดในตาราง ประกอบ)
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 โครงสร้างครอบครัว  
 (Family structure)
 เปน็ตัวชีวั้ดเก่ียวกับโครงสรา้งครอบครวั มกัเปน็การสะทอ้นภาพครอบครวั
ในระดับมหภาคหรอื ระดับประเทศ เช่น อัตราการเกิดอยา่งหยาบ ขนาดครอบครวั 
(จ�านวนสมาชิกในครอบครวั) รูปแบบครอบครวั เช่น ครอบครวัเด่ียว ครอบครวั
ขยาย ครอบครวัผวัเดียวเมยีเดียว สัดสว่นครอบครวัขยายต่อครวัเรอืนทัง้หมด ผูเ้ปน็
หัวหน้าครอบครวั/ ครวัเรอืน (ผู้สูงอายุ/ ผู้หญิง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางประชากรและส่งผลต่อโครงสรา้งครอบครวั หรอื
ตัวชี้วัดที่เน้นองค์ประกอบครอบครวั รูปแบบครอบครวั การมีสมาชิกครบสมบูรณ์
ตามวงจรชีวิต (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั, 2549) 

 ข้อสังเกต องค์ประกอบน้ีปรากฏในการพัฒนาในระยะแรก ๆ โดยเฉพาะ
เมื่อครอบครวัเป็นเพียงมิติหน่ึงในคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม และเป็นการ
มองภาพรวมในระดับประเทศ มักเป็นการใช้ข้อมูลระดับมหภาคในการสรา้งตัวชี้
วดั เชน่ ครอบครวัอบอุ่นของสภาพฒัน์ฯ (สศช.) ทีใ่ชส้ดัสว่นครอบครวัขยายต่อครวั
เรอืนเป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบสัมพันธภาพ (อมราวรรณ ทิวถนอม, 2557)

 บทบาทหน้าที่ครอบครัว  
 (Family function)
 ครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลกล่อมเกลาสมาชิกครอบครัวให้
เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรบัผิดชอบครอบครวัด้านเศรษฐกิจ การ
ให้ศึกษา การอบรมสั่งสอนด้านต่าง ๆ ตัวชี้วัดด้านบทบาทหน้าที่จึงเป็นเรือ่งของ
สมาชกิครอบครวัทีท่�าหน้าทีห่ารายได้เพือ่เล้ียงดคูรอบครวั การดแูลเอาใจใสค่วาม
ปลอดภัยของสมาชิกครอบครวั การช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน หน้าที่ในการ
อบรมสั่งสอนสมาชิกครอบครวัให้เป็นคนดี การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ถ่ายทอดธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครวั การปลูกฝังถ่ายทอดคุณค่าทางศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีที่สรา้งสรรค์ การช่วยดูแลสมาชิกครอบครวัที่เป็นเด็ก/ ผู้
สูงอายุ การช่วยกันดูแลงานบ้านของครอบครวั ฯลฯ 

 ข้อสงัเกต ตัวชีว้ดัครอบครวัด้านบทบาทหน้าที ่ทีเ่น้นหน้าทีใ่นการอบรมสัง่
สอน เช่น ให้เป็นคนดี การปลูกฝงัถ่ายทอดคุณค่าศิลปวัฒนธรรม จะไม่ปรากฏใน
การตัวชีวั้ดทีพ่ฒันาในระยะหลังมากนัก แต่มักเน้นถึงบทบาทหน้าทีด้่านเศรษฐกิจ 
(หารายได้) การดูแลสมาชิกครอบครวั โดยเฉพาะที่เป็นเด็ก และผู้สูงอายุมากกว่า



 สัมพันธภาพในครอบครัว  
 (Family relationships) 
 เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็น
สัมพันธภาพในครอบครวัที่ดี/ ไม่ดีที่น�าไปสู่การมีครอบครวัที่ดีหรอืครอบครวัท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งออกเป็น
 - ตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงปรมิาณ เป็นตัวเลขท่ีสามารถวัดได้ มีลักษณะตัวช้ีวัดที่
เป็นภววิสัย (Objective)  เช่น อัตราการหย่ารา้ง อัตราการจดทะเบียนสมรส ซึ่ง
เป็นการสะท้อนสัมพันธภาพในครอบครวัเชิงตัวเลข โดยมองว่า อัตราการหย่ารา้ง
เปน็การสะทอ้นถึงสัมพนัธภาพทีไ่ม่ดีของครอบครวั ในขณะทีอั่ตราการจดทะเบยีน
สมรสที่สูงสะท้อนความสัมพันธภ์ายในครอบครวัที่ดี
 - ตัวชีว้ดัทีว่ดัไมไ่ด้หรอืวดัได้ยาก ด้วยมกัเปน็เรือ่งของจิตใจ การแสดงออก
ถึงอารมณ์ความรูส้ึกของสมาชิกในครอบครวัที่มีต่อกัน เป็นข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่
มีต่อสัมพันธภาพภายในครอบครวั จึงเป็นข้อมูลที่เป็นอัตวิสัย (Subjective)  เช่น 
ความอบอุ่น ความรกัใคร ่ความผูกพัน การแสดงออกถึงความรกั ความเอาใจใส่ 
การเอ้ืออาทรต่อกัน การมีเวลาให้แก่กัน การอยู่พรอ้มหน้ากัน การพูดคุยสื่อสาร
กัน การมีกิจกรรมรว่มกัน ความเคารพกันและกัน การปรกึษาหารอืและการตัดสิน
ใจรว่มกัน ฯลฯ

 ข้อสังเกต คือการก�าหนดตัวชี้วัดในองค์ประกอบสัมพันธภาพน้ัน มีการ
เปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงด้านสังคม เช่น ในระยะแรกของการก�าหนดตัวชี้วัด 
พิจารณาใช้ อัตราหย่า การจดทะเบียนสมรส การแต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรส 
(การวัดเชิงปรมิาณ) เป็นตัวชี้วัดที่มองภาพในระดับมหภาค ซึ่งจะไม่ปรากฏในตัว
ชี้วัดที่พัฒนาขึ้นในระยะหลัง ๆ มากนัก นอกจากน้ี ยังมีการใช้ตัวชี้วัดเชิงภววิสัย
น้ีรว่มกับตัวชี้วัดด้านสัมพันธภาพที่เป็นอัตวิสัยท่ีเน้นอารมณ์ความรูสึ้กที่สะท้อน
ความอบอุ่น ความรกัใคร ่กลมเกลียวในครอบครวั เช่น องค์ประกอบสัมพันธภาพ
ของครอบครวัเขม้แขง็ของกรมกิจการฯ กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ประกอบด้วย
ตัวชีว้ดัการจดทะเบยีนสมรส การจดทะเบียนหยา่ รว่มกับตัวชีว้ดัทีเ่ปน็อัตวสิยั   เชน่ 
การแสดงถึงความรกั ความเอาใจใสใ่นชวีติประจ�าวัน การพดูคยุและรบัฟงักัน การ
ยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
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 การพึ่งตนเอง ของครอบครัว 
 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  
 (Economic situation)
 เปน็ตัวชีว้ดัเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจครอบครวั การพึง่พาตนเองทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากปญัหาเศรษฐกิจครอบครวัสง่ผลกระทบต่อความสขุและคณุภาพชวีติของ
ครอบครวั จึงเปน็ตัวชีว้ดัเก่ียวกับรายได้ครอบครวัทีเ่พยีงพอ (การมีรายได้มากกวา่
รายจ่าย จ�านวนสมาชกิท่ีสามารถหารายได้เล้ียงดคูรอบครวั หรอืสดัสว่นสมาชกิทีมี่
รายได้ต่อสมาชกิครอบครวัทัง้หมด) ความสามารถในด้านค่าใชจ่้ายหากครอบครวั
มีความจ�าเป็นต้องใช้ เช่น สุขภาพ การศึกษา ปัญหาฉกุเฉิน หรอื การพึ่งตนเองได้
ทางเศรษฐกิจ หรอื เปน็ตัวชีว้ดัทีเ่ปน็รูปธรรมชดัเจน เช่น ครวัเรอืนมขีา้วกินเพยีงพอ
ตลอดปี รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของครอบครวั เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยัด 
การมีเงินออม 

 ความมั่นคง ของครอบครัว  
 ความปลอดภัย ความสงบสุข  
 (Safety family)
 เปน็ตัวชีว้ดัทีเ่น้นความมัน่คงของครอบครวั เปน็ความรูส้กึมัน่คง/ มัน่ใจใน
ครอบครวัวา่ มคีวามปลอดภัย ความสงบสขุ ซึง่รวมถึงสถานการณ์ทีท่�าให้ครอบครวั
มี/ ไม่มีความเสี่ยง หรอื มี/ ไม่มีความเปราะบาง ตัวชี้วัดเหล่าน้ีสามารถน�าไปสู่
ครอบครวัที่มีความสุข (หรอืไม่มีความสุข) ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวในหมวดน้ีอาจมีความ
ซ�าซ้อนกับตัวชี้วัดสัมพันธภาพ โดยเฉพาะถ้าเป็นสัมพันธภาพในครอบครวัที่ไม่ดีที่
สามารถน�าไปสู่ความเปราะบางของครอบครวัได้ ดังตัวอย่างที่น�าเสนอต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสงบสุข ความปลอดภัยในครอบครวั 
เช่น ความรุนแรงในครอบครวั (ทั้งความรุนแรงทางรา่งกาย วาจา) การแก้ปัญหา
ครอบครวัด้วยเหตุผลไม่ใช้ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (โดยสมาชิกใน
ครอบครวั) 



 ตัวชีว้ดัทีใ่ห้ภาพของครอบครวัทีม่คีวามมัน่คง/ ไมมั่น่คง หรอืมคีวามเปราะ
บางหรอืไม่ เช่น ครอบครวัที่มีการหย่ารา้ง การแต่งงานโดยยังไม่มีรายได้พอเพียง 
หรอืยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรอืไม่มีการตรวจเลือด หรอืไม่ได้จดทะเบียนสมรส5 
(ส�านักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงพม., 2548) 
ครอบครวัทีผู่ส้งูอายุอยูต่ามล�าพงั ครอบครวัผูส้งูอายุ ครอบครวัทีผู่ห้ญงิเป็นหัวหน้า
ครอบครวั เป็นผู้รบัผิดชอบดูแลครอบครวั6 ครอบครวัท่ีมีเด็กต�ากว่า 19 ปีท�างาน
อาชีพ สมาชิกครอบครวัติด/ ไม่ติดยาเสพติด บุหรี ่สุรา การพนัน ป่วย มีคดี/ ถูก
ด�าเนินคดีเด็กและเยาวชน

 ตัวชี้วัดที่เป็นทุนทางสังคมของครอบครัว รวมถึงความสามารถของ
ครอบครัวในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่ความมั่นคงของ
ครอบครวั เช่น การเข้าถึง/ รบัรูข้่าวสาร การใช้ส่ือเทคโนโลยี บรกิารทางสังคม/ 
ระบบสาธารณูปโภค เช่น การมีน�าประปาใช้ มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เช่น การมี
บา้นเป็นของตนเอง ครอบครวัมกีารเตรยีมพรอ้มมีการวางแผน การใชค้วามรู/้ สติ
ปัญญาในการใช้ชีวิต/ การพึ่งพาตนเอง มีความพอเพียงในการใช้ชีวิต มีความต้ัง
มั่นในความไม่ประมาท มีการออม การปรบัตัวได้ในภาวะยากล�าบาก/ หลีกเล่ียง
ภาวะเสี่ยง รวมถึงตัวชี้วัดที่สะท้อนปัญหาสังคมที่มาจากครอบครวั เช่น อัตราเด็ก
ถูกทอดทิ้ง

 สุขภาพของครอบครัว  
 (Family health)
 เปน็ตัวชีว้ดัทีเ่น้นสขุภาพของสมาชกิครอบครวัท้ังสขุภาพกายและสขุภาพใจ 
การดแูลสขุภาพ การพึง่ตนเองทางสขุภาพ รวมถึงการปอ้งกันอุบติัเหตใุนครอบครวั

5 ในการศึกษาน้ี การจดทะเบียนสมรสจะถูกจัดไว้เป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบโครงสรา้งครอบครวัด้วย 
6 ในการศึกษาน้ี ครอบครวัที่มีผู้สูงอายุ หรอืผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครวัจะถูกจัดไว้เป็นตัวชี้วัดในโครงสรา้งครอบครวัด้วย
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 การยึดมั่นในศาสนา ความเชื่อ7 
 (Religion/ spirituality)
 เน้นตัวชีว้ดัทีค่รอบครวัมกีารน�าหลักค�าสอนของศาสนามาปฏิบติั/ น�ามาใช้
ในการด�าเนินชวีติ เชน่ การใช้คณุธรรมหรอืหลักศาสนาในการด�ารงชวีติ ครอบครวั
ปฏิบติัตามหลักค�าสอนของศาสนาทีนั่บถือ ตัวอยา่งเชน่ สมาชกิในครอบครวัมกีาร
ใช้คุณธรรมในการด�าเนินชีวิตซึ่งกันและกันในครอบครวั ของโครงการวิจัยของ
ศิรนัินท์ กิตติสุขสถิตและคณะ (2560, 2564) หรอืมีการใช้คุณธรรมในการด�าเนิน
ชีวิต ของตัวชี้วัดครอบครวัเข้มแข็งของกรมกิจการสตรแีละครอบครวัฯ กระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ (2563) แต่จัดไว้ในองค์ประกอบบทบาทหน้าที่ (มีข้อสังเกตว่า 
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ีของไทยมีน้อยมาก)

 บ้านและสภาพแวดล้อม  
 (Housing and environment)
 เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เช่น การมีบ้านเป็นของตนเอง 
รวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การมีน�าประปาใช้ 

 ข้อสังเกต ตัวชี้วัดในองค์ประกอบน้ีของไทยมีน้อย โดยเฉพาะเรือ่งสภาพ
แวดล้อม/ สิ่งแวดล้อม แต่จะเป็นองค์ประกอบที่มองคุณภาพชีวิตในภาพรวม
มากกว่า เช่น สัดส่วนครวัเรอืนที่มีน�าประปาใช้ในครวัเรอืนที่เป็นตัวชี้วัดครอบครวั
อบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) 

 ความสัมพันธ์กับสังคม  
 (Community relationship)
 เป็นความสัมพันธข์องครอบครวักับเพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม การมีส่วน
รว่มในกิจกรรมชุมชน การช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม การได้รบั
การสนับสนุนจากชุมชน สังคม ภาครฐั

 นอกจากน้ี ยังเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเงื่อนไขช่วยท�าให้สังคมดี/ ไม่ดี เช่น การมี
ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง การท�าผิดกฎหมายของคนในสังคม เช่น คดี 
ยาเสพติด อาชญากร

7  องค์ประกอบ (Domain) น้ีเป็นองค์ประกอบหน่ึง ในองค์ประกอบหลักทีส่�าคัญของตัวชีว้ดัด้านครอบครวัของ Malaysia เพราะสะทอ้น
ถึงความยดึมัน่ในบรบิทของความเชือ่ ศาสนา และการปฏิบติั และองค์ประกอบน้ีได้คะแนนสงูกวา่หมวดอ่ืน (ดบูทที ่3 รายงานฉบบัน้ี)



 การเข้าถึงบริการต่าง ๆ 
 เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสามารถของครอบครวัในการเข้าถึงบรกิาร
ทางสังคม สาธารณสุข สวัสดิการ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการได้สัญชาติ การต้ัง
ถ่ินฐานถาวรไม่ต้องอพยพเคล่ือนย้าย ซึ่งหากครอบครวัสามารถเข้าถึงสิทธิ์ และ
บรกิารทีท่างภาครฐัจัดให้ ก็มโีอกาสทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิครอบครวัได้  

 ตารางที ่4.1  เปน็การสรุปองค์ประกอบหลัก (Domains) ได้แก่ โครงสรา้ง
ครอบครวั บทบาทหน้าที่ครอบครวั สัมพันธภาพในครอบครวั การพึ่งตนเองของ
ครอบครวั (โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ) ความมัน่คง ความปลอดภัย ความสงบสขุ สขุภาพ
ครอบครวั การยดึมัน่ในศาสนาความเชือ่ บ้านและสภาพแวดล้อม ความสมัพนัธกั์บ
สงัคม และการเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ  และมตัีวอยา่งของตัวชีว้ดั (Indicators) ทีจั่ดไวภ้าย
ใต้แต่ละองค์ประกอบ โดยเปน็ตัวชีวั้ดท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  พัฒนาขึน้และใชเ้ปน็เครือ่งมอื
ในการวดัความอยูดี่มสีขุของครอบครวั ซึง่บางครัง้พบวา่ มกีารก�าหนดตัวชีว้ดัทีเ่หมอืน
กัน/ คล้ายกัน ในขณะทีตั่วชีว้ดับางตัวเปน็การสรา้งขึน้ใหมโ่ดยหน่วยงาน นอกจากน้ี 
ในตารางที ่4.1 ยงัได้น�าเสนอตัวชีว้ดัครอบครวัอบอุ่นหรอืครอบครวัมสีขุ ทีพ่ฒันาขึน้
โดยสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล (ศรินัินท ์กิตติสขุสถิต และ
คณะ, 2564) เพือ่เปน็ตัวอยา่งตัวชีว้ดัต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใต้องค์ประกอบหลัก

8 ปีทีอ่ยูห่ลังชือ่หน่วยงาน เป็นปีทีส่รา้ง / พฒันาตัวชีว้ดั หรอืเป็นปีทีเ่ริม่ใชตั้วชีว้ดัน้ัน ๆ

ตำรำงที ่4.1 สรุปองค์ประกอบ (Domains) ตัวชีวั้ดครอบครวัในประเทศไทย และตัวชีว้ดัครอบครวัอบอุ่น 
(ครอบครวัมีสุข) ของ ศิรนัินท์ กิตติสุขสถิตและคณะ (2564)

โครงสรำ้งครอบครวั  
(Family structure)
 
-เป็นตัวชี้วัดเก่ียวกับโครงสรา้ง
ครอบครวั เช่น ขนาดครอบครวั 
(จ�านวนสมาชิกในครอบครวั) อัตรา
การเกิด รูปแบบครอบครวั เช่น 
ครอบครวัเด่ียว ครอบครวัขยาย 
ครอบครวัผัวเดียวเมียเดียว  
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครวั/ ครวัเรอืน  
(ผู้สูงอายุ/ ผู้หญิง)  
-เปน็ตัวชีว้ดัที่สะท้อนการเปล่ียนแปลง
ทางโครงสรา้งครอบครวั

■ ขนาดครอบครวั (ESCAP-2533)/ ขนาดครวัเรอืน 
(พม. 2548)
■ อัตราเกิดอย่างหยาบ (พม. 2548)
■ ครอบครวัเด่ียว (ESCAP-2533) 
■ สัดส่วนครอบครวัขยายต่อครวัเรอืนทั้งหมด  
(สภาพัฒน์ฯ (สศช.) 2550)
■ ผัวเดียวเมียเดียว (ยงยุทธและคณะ-2540) 
■ องค์ประกอบครอบครวัดี  
(กรมประชาสงเคราะห์-2538)
■ รูปแบบครอบครวั (สถาบันเด็กฯ & สศช.-2545,  
สถาบันเด็กฯ สศช.-2546)
■ รูปแบบครอบครวั (มสีมาชกิครบสมบูรณ์ตามวงจร
ชวีติ) (สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ สมาชิกมคีวามต้ังใจท่ีจะสรา้งและพฒันาครอบครวัรว่ม
กัน (สถาบนัเด็กฯ มหิดล-2547-48)

องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)8

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

93



94

องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

สถำบันวิจัยประชำกร 
และสังคม (2562 & 2563)

บทบำทหน้ำที ่เป็นหน่ึง ในองค์
ประกอบหลัก “ครอบครวัอบอุ่น” 
โดยองค์ประกอบบทบาทหน้าที่น้ีจะ
มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1.สามารถได้รบัความช่วยเหลือ
เก้ือกูลในเรือ่งต่างๆ เมื่อต้องการ
จากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครวั
2.มีความรูส้ึกปลอดภัยในชีวิตที่ได้
รบัจากครอบครวั
3.มีความรูส้ึกมั่นคงในชีวิตที่ได้รบั
จากครอบครวั
4.สมาชิกในครอบครวัมีการปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กัน
และกัน
5.สมาชิกในครอบครวัมีการใช้
คุณธรรมในการด�าเนินชีวิตซึ่งกัน
และกันในครอบครวั
6.สมาชิกในครอบครวัได้ท�าตาม
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของ
ตนเอง
7.ในภาพรวม ครอบครวัมีบทบาท
หน้าที่ที่ดีต่อกันระดับใด
 

บทบำทหน้ำที่
ครอบครวั  
(Family functioning)
 
เป็นตัวชี้วัดที่เน้นบทบาทหน้าที่ของ
ครอบครวัต่อสมาชิกครอบครวั อัน
จะน�าไปสู่คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ครอบครวั เป็นการท�าบทบาทหน้าที่
ที่เหมาะสม เช่น ในทางเศรษฐกิจ 
(หารายได้) ที่เป็นบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกวัยแรงงาน การดูแลและ
สนับสนุนกันและกันของสมาชิก โดย
เฉพาะสมาชิกที่ยังเป็นเด็ก-เยาวชน 
ผู้สูงอายุ การอบรมสั่งสอนถ่ายทอด
ความรู ้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การ
เรยีนรูพ้ัฒนาทักษะในการด�ารงชีวิต 
และบทบาทหน้าทีใ่นการดแูลงานบา้น 
การแบ่งเบาภาระการดูแลบ้าน ความ
เป็นอยู่ (ไม่เป็นบทบาทของสมาชิกคน
ใดคนหน่ึง)

■ บทบาทหน้าที่ครอบครวั (สถาบันเด็กฯ & สศช.-
2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) (สศช.-2557)/ 
ครอบครวัท�าบทบาทหน้าที่ของครอบครวัต่อสมาชิก 
(การปฏิบัติตนต่อสมาชิก) (กรมกิจการฯ -2563)
■ ครอบครวัมีจ�านวนสมาชิกที่ท�าหน้าที่หารายได้/ 
ผลผลิตมาเล้ียงดูที่เหมาะสม (สถาบันเด็กฯ มหิดล-
2547-48)
■ มีผู้ท�ามาหาเล้ียงครอบครวัที่อยู่ในวัยแรงงาน 
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ครอบครวัที่สมาชิกมีการดูแลเอาใจใส่ ดูแลช่วย
เหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (สถาบันเด็กฯ มหิดล-
2547-48)
■ ตัวชี้วัดที่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี (สถาบันเด็กฯ 
มหิดล-2547-48) 
■ ครอบครวัที่เอ้ิอต่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะใน
การด�ารงชีวิต (สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ครอบครวัที่ปลูกฝงัและถ่ายทอดคุณค่าทางศิลป
วัฒนธรรมและประเพณีที่สรา้งสรรค์ (สถาบันเด็กฯ 
มหิดล-2547-48)
■ สมาชิกครอบครวัช่วยกันดูแลสมาชิกที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกิน 18 ปี (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 
2560-2562)
■ สมาชิกครอบครวัช่วยกันดูแลสมาชิกที่เป็นผู้สูง
อายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา 
(สสส.) 2560-2562)
■ สมาชิกครอบครวัช่วยกันดูแลงานบ้านของ
ครอบครวั (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 
2560-2562 )
■ ครอบครวัที่มีสมาชิกรว่มกันแบ่งเบาภาระการ
ท�างานบ้าน ดูแลความเป็นอยู่ (สถาบันเด็กฯ มหิดล-
2547-48) 
■ สมาชิกครอบครวัได้ท�าตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครวั (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา 
(สสส.) 2560-2562)  
■ สมาชิกครอบครวัดูแลช่วยเหลือญาติพี่น้องในยาม
ที่ต้องการ) (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 
2560-2562)



องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

สัมพันธภำพใน
ครอบครวั  
(Family relationships)
 
เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธข์อง
สมาชิกในครอบครวั สัมพันธภาพใน
ครอบครวั โดยมีทั้ง
- ตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปรมิำณ เป็นตัวเลข
ที่วัดได้ เช่น อัตราการหย่ารา้ง การจด
ทะเบียนสมรส 
- ตัวชี้วัดที่วัดไม่ได้ มักเป็นเรือ่งของ
จิตใจ กำรแสดงออกถึงอำรมณ์ควำม
รูส้ึก เช่น ความอบอุ่น ความรกัใคร ่การ
แสดงออกถึงความรกั ความเอาใจใส่ 
การมีเวลาให้แก่กัน การอยู่พรอ้มหน้า
กัน การพูดคุยสื่อสารกัน มีกิจกรรมรว่ม
กัน ความเคารพกันและกัน การปรกึษา
หารอืและการตัดสินใจรว่มกัน
- การก�าหนดตัวชี้วัด มีการเปล่ียนไป
ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคม เช่น ในระยะแรกของการ
ก�าหนดตัวชี้วัด (ช่วงทศศวรรษ 2540) 
พิจารณาใช้ อัตราหย่า การจดทะเบียน
สมรส การแต่งงานโดยไม่จดทะเบียน
สมรส (การวัดเชิงปรมิาณ) ในระยะ 
หลัง ๆ จะไม่มี 

■ ครอบครวัมีความอบอุ่น (WHO) (กรม
ประชาสงเคราะห์-2538) (สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) 
(พม.-2548) / ครอบครวัอบอุ่น-สถาบันวิจัยฯ - 2560, 
2562 & 2563
■ อัตราการจดทะเบียนสมรส (สถาบันเด็กฯ & สศช.-
2546-2)
■ คนในครอบครวัอยู่พรอ้มหน้ากัน (ยงยุทธและคณะ-
2540)
■ คนในครอบครวัรกัใครกั่น ไม่ทะเลาะหรอืหึงหวงกัน 
(ยงยุทธและคณะ-2540)
■ ผัวเดียวเมียเดียว (ยงยุทธและคณะ-2540) 
■ คนในครอบครวัมีเวลาให้แก่กัน (ยงยุทธและคณะ-
2540) 
■ สัมพันธภาพในครอบครวั (สถาบันเด็กฯ & สศช.-
2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) (สศช.-2557)
■ ครอบครวัที่สมาชิกมีการแสดงออกถึงความรกัเคารพ
นับถือซึ่งกันและกัน และเอ้ืออาทรต่อกัน (สถาบันเด็กฯ 
มหิดล-2547-48)/ สมาชิกในครอบครวัแสดงออกถึง
ความรกัและความเอาใจใส่ระหว่างกัน (กรมกิจการฯ 
-2563)
■ ครอบครวัที่สมาชิกมีโอกาสอยู่พรอ้มหน้ากัน ท�า
กิจกรรมที่สรา้งสรรค์รว่มกันเป็นประจ�า (สถาบันเด็กฯ 
มหิดล-2547-48)
■ ครอบครวัที่สมาชิกมีส่วนรว่มในการปรกึษาหารอื 
และตัดสินใจในเรือ่งส�าคัญต่าง ๆ ของครอบครวัรว่มกัน 
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)/ สมาชิกในครอบครวั
ยอมรบัและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
(กรมกิจการฯ -2563)
■ ครอบครวัที่อยู่รว่มกันอย่างสงบสุข (สถาบันเด็กฯ 
มหิดล-2547-48)
■ การมีครอบครวัที่มีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน  
มีความผูกพัน ใจใส่ มีเวลา ท�ากิจกรรมรว่มกัน สนทนา
อย่างเอ้ืออาทร มีความกตัญญู มีระเบียบวินัย 
(สมัชชาสุขภาพ-2548) 
■ รอ้ยละครอบครวัที่มีความอบอุ่น (- สัมพันธภาพ 
(ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบันเด็กฯ-2549) 
■ สมาชิกครอบครวัมีการสื่อสารที่แสดงออกถึงความ
รกัความเข้าใจต่อกัน (สสส. ; สมาคมครอบครวัศึกษา 
(สสส.) 2560-2562) / สมาชิกในครอบครวัสื่อสารกัน
อย่างมีคุณภาพ (กรมกิจการฯ -2563)
■ สมาชิกครอบครวัมีเวลาท�ากิจกรรมด้วยกันในบ้าน/
หรอืนอกบ้าน (สสส. ; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 
2560-2562)
■ สมาชิกครอบครวัมีส่วนรว่มในการตัดสินใจหรอืช่วย
แก้ไขปัญหาในครอบครวั (สสส.;  สมาคมครอบครวั
ศึกษา (สสส.) 2560-2562)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
(2562 & 2563)

สัมพันธภำพ เป็นหน่ึง ในองค์
ประกอบหลัก “ครอบครวัอบอุ่น” 
โดยองค์ประกอบบทบาทหน้าที่น้ีจะ
มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.สมาชิกในครอบครวัมีการ
แสดงออกที่สื่อถึงความรกัหรอื
ความเอาใจใส่ในชีวิตประจ�าวันซึ่ง
กันและกัน 
2.สมาชิกในครอบครวัมีการสื่อสาร
พูดคุยกันในเรือ่งต่าง ๆ อย่าง 
เปิดเผย
3.สมาชิกในครอบครวัมีโอกาส 
ได้ใช้เวลารว่มกันในการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ทานอาหาร ออกก�าลัง
กาย ท่องเที่ยวพักผ่อน
4.สมาชิกในครอบครวัให้ความ
เคารพต่อความคิดเห็นหรอืการ
ตัดสินใจของสมาชิกคนอ่ืน
5.สมาชิกในครอบครวัมีความไว้เน้ือ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน
6.ในภาพรวม ครอบครวัมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในระดับใด
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องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

กำรพึ่งตนเอง9

ของครอบครวั 
โดยเฉพำะ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 
(Economic situation)
 
เป็นตัวชี้วัดของเศรษฐกิจครอบครวั 
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ที่มีตัว
ชี้วัดเก่ียวกับรายได้ครอบครวัที่เพียง
พอ (รายได้มากกว่ารายจ่าย, สัดส่วน
สมาชิกที่มีรายได้ต่อสมาชิกครอบครวั
ทั้งหมด) หรอืที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น 
ครวัเรอืนมีข้าวกินเพียงพอตลอดปี
การใช้จ่ายอย่างประหยัด การมีเงิน
ออม ความสามารถในด้านค่าใช้จ่าย
หากครอบครวัมีความจ�าเป็นต้องใช้ 
เช่น สุขภาพ การศึกษา ปัญหาฉกุเฉิน

■ ครอบครวัพึง่ตนเองได้ (กรมประชาสงเคราะห์-2538)
■ ลูกขยันท�ามาหากินและพึ่งตนเองได้ (ยงยุทธและ
คณะ-2540)
■ การพึ่งพาตนเองของครอบครวั (สถาบันเด็กฯ & 
สศช.-2545, สถาบันเด็กฯ & สศช.-2546) (สศช.-
2557)
■ ครวัเรอืนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 10 %  
(สถาบันเด็กฯ & สศช.-2545) (สศช. 2550)
■ ครอบครวัพึ่งพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ  
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48) (ส�านักกิจการฯ พม. & 
สถาบันเด็กฯ-2549)/ (ส�านักกิจการฯ – 2563)
■ สมาชิกครอบครวัรูจั้กใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
หรอืมีเงินเก็บ (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 
2560-2562)
■ สัดส่วนสมาชิกครอบครวัที่มีรายได้ต่อสมาชิก
ครอบครวัทั้งหมด เท่ากับ 1:2 ของครวัเรอืนทั้งหมด 
(สศช. 2550)
■ ครวัเรอืนในชุมชนมีข้าวบรโิภคพอเพียงตลอดปี (พม. 
2548)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
(2562 & 2563)
กำรพึ่งพำตนเองของครอบครวั 
เป็นส่วนหน่ึงในองค์ประกอบหลัก 
“ครอบครวัเข้มแข็ง” โดย 
องค์ประกอบบทบาทหน้าที่น้ีจะมี  
10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.ในแต่ละเดือน รายได้ของ
ครอบครวัเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
2.ครอบครวัมีเงินเก็บที่สามารถใช้ใน
การแก้ปัญหายามฉกุเฉิน
3.หากสมาชิกในครอบครวัเจ็บป่วย 
และเข้ารบับรกิารสุขภาพที่จ�าเป็น 
ครอบครวัสามารถช่วยเหลือด้าน 
ค่าใช้จ่ายได้
4.หากสมาชิกในครอบครวัเจ็บป่วย 
สมาชิกคนอ่ืน ๆ สามารถให้การช่วย
เหลือดูแลได้
5.สมาชกิในครอบครวัสามารถเขา้ถึง
โอกาสทางการศึกษาทีต้่องการได้
6.สมาชิกในครอบครวัสามารถเข้า
ถึงโอกาสทางการพัฒนาความรู้
ทักษะที่ต้องการได้
7.สมาชิกในครอบครวัสามารถน�า
ความรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม 
ต่าง ๆ (เช่น ปลูกต้นไม้ ท�าอาหาร 
ท่องเที่ยว ท�ากิจกรรมอาสา เป็นต้น) 
มาปรบัใช้ในการพึ่งพาตนเองได้
8.สมาชิกในครอบครวัใช้สื่อ
เทคโนโลยีการเรยีนรู ้เช่น ใช ้
แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับ
สมาชิกในครอบครวั ให้ค�าแนะน�า
บุตรหลานระหว่างดูโทรทัศน์หรอืสื่อ
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครวัได้
9.เมื่อเกิดปัญหา สมาชิกใน
ครอบครวัมีความพรอ้มในการช่วย
แก้ปัญหารว่มกันได้
10.ในภาพรวม ครอบครวัของท่านมี
การพึ่งพาตนเองของครอบครวัอยู่
ในระดับใด
(เป็นตัวชี้วัดที่เน้นการพึ่งตนเอง
ในทุก ๆ ด้านไม่ได้เจาะจงด้าน
เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดบางตัวจึงจัดอยู่
ในองค์ประกอบอ่ืนได้ เช่น ความรู ้
ทักษะ สื่อเทคโนโลยี)

9 ตัวชีว้ดัด้านการพึง่ตนเอง มหีลายหน่วยงาน แยกออกเป็น การพึง่พาตนเองทางเศรษฐกิจ การพึง่พาตนเองทางสุขภาพ การพึง่พา
ตนเองทางขอ้มลูขา่วสารและโอกาสในการเรยีนรู ้(มาตรฐานครอบครวัเขม้แขง็ กระทรวงพม.)



องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

■  ความรุนแรงในครอบครวั (ESCAP-2533) /อัตรา 
ผู้ถูกกระท�ารุนแรงโดยสมาชิกในครอบครวั(ส�านัก 
มาตรฐานฯ พม. 2548)/ สมาชิกครอบครวัมีการท�ารา้ย
ทั้งรา่งกายหรอืจิตใจ (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา 
(สสส.) 2560-2562)
■ สมาชิกในครอบครวัมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาข้อขัด
แย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง (ส�านักกิจการ-2563
■ ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง (สศช. 2550)/ ครอบครวั 
ผู้สูงอายุ (ESCAP-2533) 
■ อัตราหย่ารา้ง (ESCAP-2533) (WHO) (สถาบันเด็กฯ 
& สศช.-2546) (พม. 2548) (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 
2548)/ การจดทะเบียนหย่า (ส�านักกิจการฯ – 2563) 
(สศช. 2550)
■ ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครวั (WHO)/ เป็นผู้รบั
ภาระในการเล้ียงดูครอบครวั (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 
2548)
■ อัตราเด็กอายุต�ากว่า 19 ปีที่ท�างานอาชีพ (WHO) /
เด็กอายุ 15-17 ปีท�างานอาชีพ (พม. 2548)
■ ครอบครวัที่มีสมาชิกติดยาเสพติด (WHO) /
ครอบครวัที่มีสมาชิกติดสารเสพติด  (พม. 2548) 
■ ครอบครวัที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรควิตกกังวล (WHO) 
(พม. 2548)
■ ครวัเรอืนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครวั (พม. 2548)
■ การปราศจากปจัจัยเส่ียง (สถาบนัเด็กฯ & สศช.-2546-
2)
■ สมาชิกในครอบครวัช่วยกันดูแลสุขภาพ (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ครอบครวัที่สมาชิกรบัผิดชอบป้องกันอุบัติเหตุ 
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48) 
■ ครอบครวัที่สมาชิกไม่ติดสุรา บุหรี ่และสารเสพติด 
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48) 
■ สามารถเข้าถึง รบัรู ้และติดตามข้อมูลข่าวสาร 
(สถาบันเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ การพึ่งพาตนเองทางข่าวสารและโอกาสในการเรยีนรู ้
(ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบันเด็กฯ-2549) 
■ สมาชิกเข้าถึงบรกิารทางสังคม (สถาบันเด็กฯ มหิดล-
2547-48) 
■ ปราศจากความรุนแรงในครอบครวั (สมัชชา
สุขภาพ-2548)
■ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด (พม.) 
■ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานก่อนบรรลุนิติภาวะ (ส�านัก
มาตรฐานฯ พม. 2548)
■ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดยไม่มีอาชีพรายได้พอเพียง
ต่อการมีครอบครวั (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)

ควำมมั่นคง  
ควำมปลอดภัย  
ควำมสงบสุข 
(Safety family)

-เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความมั่นคงของ
ครอบครวั ความเป็นครอบครวัมั่นคง 
สถานการณ์ที่ท�าให้ครอบครวัมี/ 
ไม่มีความเสี่ยงหรอืความเปราะบาง 
ความมั่นคง/ไม่มั่นคง เช่น ความ
รุนแรงในครอบครวั (ทางรา่งกาย 
วาจา การแก้ปัญหาครอบครวัด้วย
เหตุผลไม่ใช้ความรุนแรง การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ (โดยสมาชิกใน
ครอบครวั) 
-ครอบครวัมีทุนทางสังคม การ
เข้าถึง/ รบัรูข้่าวสาร การใช้สื่อ
เทคโนโลยี บรกิารทางสังคม 
ครอบครวัมีการเตรยีมพรอ้มมีการ
วางแผน การใช้ความรู/้ สติปัญญา
ในการใช้ชีวิต/ การพึ่งพาตนเอง มี
ความพอเพียงในการใช้ชีวิต ต้ังมั่น
ในความไม่ประมาท มีการออม การ
ปรบัตัวได้ในภาวะยากล�าบาก/ หลีก
เล่ียงภาวะเสี่ยง

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม  
(2562 & 2563)
ควำมสงบสุข เป็นองค์ประกอบหลัก 
“ครอบครวัสงบสุข” โดย 
องค์ประกอบบทบาทหน้าที่น้ีจะมี  
7 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.ในครอบครวัของท่านมีเหตุการณ์
ผลัก ดึงรัง้ กระชากรา่งกายหรอื
ส่วนหน่ึงส่วนใดของรา่งกาย ขว้าง
ปาสิ่งของใส่กัน ตบหน้า ทุบตี เตะ
ต่อย ของสมาชิกในครอบครวั
2.ในครอบครวัของท่านมีเหตุการณ์
ประชดประชัน ทะเลาะโต้เถียง ดุด่า
ว่ากล่าว เพิกเฉย ละทิ้ง กดดันของ
สมาชิกในครอบครวั
3.สมาชิกในครอบครวัของท่าน มี
พฤติกรรมการด่ืมเครือ่งด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์
4.สมาชิกในครอบครวัของท่าน มี
พฤติกรรมการสูบบุหรี ่หรอืยาสูบ
5.สมาชิกในครอบครวัของท่านมี
พฤติกรรมเสี่ยงโชค/ เล่นการพนัน
6.ในครอบครวัของท่านใช้หลักการ
และเหตุผลในการแก้ปัญหารว่มกัน
ภายในครอบครวั
7.ในครอบครวัของท่านปฏิบัติตาม
หลักค�าสอนของศาสนาที่นับถือ
ควำมพอเพียง เป็นองค์ประกอบ
หลัก “ครอบครวัพอเพียง” โดยมี 3 
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความ
สัมพันธกั์บสังคม ได้แก่
ควำมพอประมำณ
1.ครอบครวัของท่านมีความพอเพียง
ในการใช้ชีวิต
2.ในภาพรวม ครอบครวัของท่าน 
มีความพอประมาณ
กำรมีภูมิคุ้มกัน 
1.ครอบครวัของท่านต้ังมั่นอยู่ใน
ความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
2.ครอบครวัของท่านมีการออมโดย
การท�าบัญชีครวัเรอืน 
3.ในภาพรวม ครอบครวัของท่าน  
มีภูมิคุ้มกัน

97



98

องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

■ อัตราคู่สมรสที่ไม่มีการตรวจเลือด  
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)
■ อัตราคู่สมรสที่แต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรส 
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)
■ อัตราทารก/ อัตราเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548) 
■ อัตราผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกใน
ครอบครวั (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)
■ การปรบัตัวได้ในภาวะยากล�าบาก (ส�านักกิจการฯ 
พม. & สถาบันเด็กฯ-2549)
■ การหลีกเล่ียงสภาวะเสี่ยง (ส�านักกิจการฯ พม. & 
สถาบันเด็กฯ-2549)
■ อัตราคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดีต่อ
เด็ก&เยาวชน 1 พันคน (สศช. 2550)
■ สมาชิกครอบครวัสามารถน�าความรูจ้ากภูมิปัญญา
หรอืการเข้ารว่มกิจกรรมมาปรบัใช้ในการพึ่งพาตนเอง 
(สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 2560-2562)
■ สมาชิกครอบครวัใช้สื่อเทคโนยีการเรยีนรูท้ี่เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครวั (สสส.; สมาคมครอบครวั
ศึกษา (สสส.) 2560-2562) 
ครอบครวัพึ่งตนเองด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเรยีนรู ้
(กรมกิจการฯ - 2563)
■ ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครวัในการสรา้ง
บรรยากาศความเป็นครอบครวั (กรมกิจการฯ - 
2563)
■ การหลีกเล่ียงภาวะเสี่ยงและการปรบัตัวได้ในภาวะ
ยากล�าบาก (กรมกิจการฯ - 2563)
■ สมาชิกครอบครวัด่ืมสุรา หรอืสูบบุหรี ่หรอืเสพยา
เสพติด หรอืเล่นการพนัน (สสส.; สมาคมครอบครวั
ศึกษา (สสส.) 2560-2562)

เงื่อนไขควำมรู้
1.ครอบครวัของท่านมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบ โดย
สามารถเชื่อมโยงความรอบรู ้
ต่าง ๆ น�ามาใช้ในการด�าเนินวิถี
ชีวิต
2.ครอบครวัของท่าน มีการใช้สติ
ปัญญาในการวางแผนการใช้ชีวิต
3.ในภาพรวมครอบครวัของท่านมี
เงื่อนไขความรูใ้นระดับใด



องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

■ ครอบครวัที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรควิตกกังวล 
(WHO) 
■ สมาชิกในครอบครวัช่วยกันดูแลสุขภาพ (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ ครอบครวัที่สมาชิกรบัผิดชอบป้องกันอุบัติเหตุ  
(สถาบันเด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ การพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ (ส�านักกิจการฯ พม. 
& สถาบันเด็กฯ-2549/ ) ครอบครวัพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพ (ส�านักกิจการฯ- 2563)

สุขภำพครอบครวั 
(Family health)
 
เป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของ
สมาชิกครอบครวั ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ การดูแลสุขภาพ การพึ่ง
ตนเองทางสุขภาพ รวมถึงการป้องกัน
อุบัติเหตุ

กำรยึดมั่นในศำสนำ 
ควำมเชื่อ
(Religion/spirituality)

เน้นตัวชี้วัดที่ครอบครวัมีการน�าหลัก
ค�าสอนของศาสนามาปฏิบัติ/ ใช้ใน 
การด�าเนินชีวิต (ข้อสังเกต ตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบน้ีของไทยมีน้อยมาก)

■ ครอบครวัใช้คุณธรรมหรอืหลักศาสนาในการด�าเนิน
ชีวิตครอบครวั (สสส.; สมาคมครอบครวัศึกษา (สสส.) 
2560-2562)
■ ครอบครวัของท่านปฏิบัติตามหลักค�าสอนของ
ศาสนาที่นับถือ (IPSR-2562, 2563 เป็นตัวชี้วัดใน
ครอบครวัสงบสุข 

■ ครอบครวัที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล 2547-48) 
■ สัดส่วนครวัเรอืนที่มนี�าประปาใช้ (สศช.-2550)
■ ครอบครวัที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (สถาบัน
เด็กฯ มหิดล-2547-48)/ สัดส่วนครวัเรอืน ที่มีบ้าน
เป็นของตนเอง (สศช.-2550)

บำ้นและ 
สภำพแวดล้อม
(Housing and  
environment)

เน้นตัวชี้วัดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
การมีบ้านเป็นของตนเอง รวมถึงการ
เข้าถึงระบบสาธารณูโภค--การมนี�า
ประปาใช้ (ข้อสังเกต ของไทยมีน้อย
โดยเฉพาะเรือ่งสภาพแวดล้อม/  สิ่ง
แวดล้อม)
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องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
(2561 & 2563)
ควำมเข้มแข็งทำงสังคม เป็นองค์
ประกอบหลัก “ครอบครวัเข้ม
แข็ง” โดยองค์ประกอบบทบาท
หน้าที่น้ีจะมี 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.ครอบครวัของท่านมีความ
สัมพันธท์ี่ดีต่อเพื่อนบ้าน
2.ครอบครวัของท่านมีส่วนรว่มกับ
กิจกรรมในชุมชน
3.ครอบครวัของท่านพรอ้มเผชิญ
กับวิกฤตต่าง ๆ เช่น เกิดภัยพิบัติ 
เกิดวิกฤติการณ์ทางสังคม เป็นต้น 
4.เมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤต เช่น
เกิดภัยพิบัติ เกิดวิกฤติการณ์ทาง
สังคม เป็นต้น ครอบครวัของท่าน
สามารถปรบัตัวเพื่อฟื้ นตัวจาก
วิกฤตน้ันได้
5.ครอบครวัของท่าน สามารถให้
ความช่วยเหลือครอบครวัอ่ืนที่
อาจประสบภาวะวิกฤตได้
6.หากต้องการความช่วยเหลือ 
ครอบครวัของท่านสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากครอบครวัอ่ืน
ในชุมชนได้
7.องค์กร/ หน่วยงานของท่าน มี
ส่วนสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง
ในตัวท่านและครอบครวั
8.ในภาพรวม ครอบครวัของ
ท่านมีความเข้มแข็งทางสังคมใน
ระดับใด
ความพอเพียง เป็นองค์ประกอบ
หลัก “ครอบครวัพอเพียง” โดยมี 3 
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความ
สัมพันธกั์บสังคม ได้แก่
ควำมพอประมำณ 
ครอบครวัของท่านไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน
ควำมมีเหตุผล
1.ครอบครวัของท่านรบัฟงัข้อคิด
เห็นของสังคมโดยรวม
2.ครอบครวัของท่านยอมรบัเสียง
ส่วนใหญ่ของสังคมประชาธปิไตย
3.ครอบครวัของท่านเคารพ
ระเบียบของสังคม
4.ครอบครวัของท่านช่วยกันดูแล
ทรพัย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติ

■ การเก้ือกลูสงัคมของครอบครวั (สถาบนัเด็กฯ & 
สศช.-2545, สถาบนัเด็กฯ & สศช.-2546)
■ ครอบครวัทีส่มาชกิเขา้รว่มกิจกรรมเพือ่ส่วนรวม/ 
สาธารณประโยชน์ในรอบปทีีผ่า่นมา (สถาบนัเด็กฯ 
มหิดล-2547-48)
■ ครอบครวัทีส่มาชกิไม่มพีฤติกรรมต่อต้านสงัคม หรอื
ท�าความเดือดรอ้น  (สถาบนัเด็กฯ มหิดล-2547-48)
■ ทนุทางสงัคม (ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบนัเด็กฯ-
2549)
■ คนพกิาร/ อัตราคนพกิารทีถู่กทอดทิง้ (พม. 2548) 
(ส�านักมาตรฐานฯ พม. 2548)
■ อัตราผูส้งูอายุทีถ่กูทอดทิง้ (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 
2548)
■ อัตรเด็กทีท่�าผดิกฎหมาย (ส�านักมาตรฐานฯ พม. 
2548)
■ การแจ้งความคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั (ส�านัก
มาตรฐานฯ พม. 2548)
■ การจับกมุคดีเกียวกับยาเสพติด (พม. 2548)
■ เปน็บุคคลทีส่งัคมยอมรบั (พม. 2548)
■ รอ้ยละอาชญากรวยัรุน่ (พม. 2548)
■ สมาชิกครอบครวัมส่ีวนรว่มในกิจกรรมเพือ่
ประโยชน์สว่นรวม (สสส.; สมาคมครอครวัศึกษา 
(สสส.) 2560-2562)

ควำมสัมพันธ ์
กับสังคม  
(Community  
relationship)

เป็นความสัมพันธข์องครอบครวักับ
เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม การมีส่วน
รว่มในกิจกรรมชุมชน การช่วยเหลือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม การ
ได้รบัการสนับสนุนจากชุมชน สังคม 
ภาครฐั
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยท�าให้สังคมดี/ ไม่
ดีได้ (เช่น ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ เด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง การท�าผิดกฎหมายของคนใน
สังคม—ยาเสพติด อาชญากร) 



องค์ประกอบ  
(Domain)

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ตัวชี้วัดครอบครวั 
อบอุ่น (มีสุข) 

■ การเข้าถึงบรกิารของรฐั (กรมประชาสงเคราะห์-2538)
■ สามารถเขา้ถึง รบัรู ้และติดตามข้อมลูขา่วสาร  (สถาบนั
เด็กฯ มหิดล 2547-48)
■ สมาชกิเขา้ถึงบรกิารทางสงัคม (สถาบนัเด็กฯ มหิดล 
2547-48)
■ การได้รบับรกิารด้านสังคม (พม.-2548) 
■ การเข้าถึงบรกิารสาธารณสชุขัน้พืน้ฐานของประชากรใน
ชมุชน (พม.-2548)
■ ผูด้้อยโอกาสในชมุชนได้รบับรกิารสวสัดิการสงัคม (พม.- 
2548)
■ ประชากรทีไ่ด้รบัสญัชาติไทย (พม.-2548)
■ ครวัเรอืนในชมุชนมกีารต้ังถ่ินฐานถาวรไมอ่พยพเคล่ือน
ยา้ย (พม.-2548)
■ ได้รบัขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อการด�ารงชวีติ (พม.- 
2548)
■ การพึง่ตนเองทางทางขอ้มลูขา่วสารและโอกาสในการ
เรยีนรู ้(ส�านักกิจการฯ พม. & สถาบนัเด็กฯ)

กำรเข้ำถึง 
บรกิำรต่ำงๆ 
เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสามารถ
ของครอบครวัในการเข้าถึงบรกิาร
ทางสังคม สาธารณสุข สวัสดิการ การ
เข้าถึงข้อมูล/ ข่าวสาร รวมถึงการได้
สัญชาติ การต้ังถ่ินฐานถาวรไม่อพยพ
เคล่ือนย้าย 

5.ครอบครวัของท่านเคารพ
กฎหมาย
6.ในภาพรวม ครอบครวัของ
ท่านมีความมีเหตุมีผล
เงื่อนไขคุณธรรม
1.ครอบครวัของท่านตรงไปตรง
มาทั้งต่อตนเองและต่อบุคคล
อ่ืน ๆ 
2.ครอบครวัของท่านกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผลเพื่อ
ความถูกต้องโดยไม่เกรงต่อ
อิทธพิล
3.ครอบครวัของท่านอดทนต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร
ของสมาชิกในครอบครวั เช่น มี
การบ่น ปรบัทุกข์ ปรกึษาเรือ่ง
ในที่ท�างานซึ่งกันและกัน
4.ครอบครวัของท่านอดทนต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เช่น เปิดเพลงเสียงดัง ไม่รกัษา
ความสะอาด ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
ไม่เคารพกฎระเบียบของส่วน
รวม จอดรถขวางทางเข้าบ้าน 
เป็นต้น
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 มีประเด็นน่าสนใจเก่ียวกับพัฒนาการในการพัฒนาตัวชี้วัดท่ีผ่านมาของ
ประเทศไทย จากลักษณะส�าคัญของตัวชี้วัดท่ีกล่าวถึงไปแล้ว ท�าให้มองเห็นถึง
แนวคิด สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงนโยบายทั้งระดับชาติที่มีส่วน
หรอือิทธพิลเบื้องหลังการพัฒนาตัวชี้วัด  

■ 4.5.1 แนวคิดจากต่างประเทศ 
 จากการทบทวน พบว่า แนวความคิดจากต่างประเทศมีส่วนในการพัฒนา
ตัวชี้วัดของประเทศไทย เช่น แนวคิดคุณภาพชีวิตประชากร ที่ World Health Or-
ganization (WHO) สรา้งขึน้ และรูจั้กในชือ่ WHO-QOL ทีม่กีารน�าไปใชห้รอืใชเ้ปน็
แนวคิดในการพฒันาตัวชีว้ดัคณุภาพชวิีตของประเทศต่าง ๆ  รวมถึงประเทศไทยทีม่ี
การน�าตัวชีว้ดัไปใชโ้ดยตรง หรอืได้ใชเ้ปน็ฐานคิดในการพฒันาตัวชีว้ดัขององค์กร 
หรอืตัวอย่างตัวชี้วัดของ ESCAP ท่ีการศึกษาน้ีได้กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี มีตัวชี้วัด 
“สภาพความเป็นอยูค่รอบครวั” เปน็หน่ึงในดัชนีชีว้ดัคณุภาพชวีติ (ความมัน่คงของ
มนุษย์) ในภาพรวม ตัวชี้วัดน้ีมีองค์ประกอบย่อยหลาย ๆ  ตัวที่ถูกน�ามาเป็นตัวชี้วัด
ด้านครอบครวัของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อัตราหย่ารา้ง ความรุนแรงในครอบครวั 

 อีกตัวอย่างหน่ึงของแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตัวชี้วัดของไทย คือ 
การประกาศ “ปคีรอบครวัสากล” (1994 International Year of the Families) ของ
สหประชาชาติ เมื่อปี 2537 ท�าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและท�างานด้านครอบครวั
เห็นความส�าคัญของการพัฒนาตัวขี้วัดด้านครอบครวัเพ่ือน�ามาใช้วัด/ ประเมิน
คุณภาพของครอบครวัไทย และเริม่เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวัโดย
เฉพาะ ไม่ใช่คุณภาพชีวิตในภาพรวม เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ที่พัฒนาตัวชี้วัด 
“ครอบครวัผาสุก” ขึ้นในปี 2538 

4.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ               
พัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละช่วง



■ 4.5.2 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
    ระดับประเทศ
  นอกเหนือจากแนวคิดการพัฒนาครอบครวัจากต่างประเทศ ปัจจัยใน
ประเทศเองก็มีความส�าคัญต่อกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครวัของไทยเช่น
กัน โดยเฉพาะแผนและนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศ ทั้งแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัต่าง ๆ  ทีเ่ปน็แผนพฒันาในภาพรวมทกุ ๆ  ด้าน และ
แผนและยุทธศาสตรท์ีเ่ฉพาะเจาะจงทีค่รอบครวั เชน่ นโยบายและยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาสถาบันครอบครวั ที่จัดท�าโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลรบัผิดชอบด้านครอบครวั

4.5.2.1  
แผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
 แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ในระยะหลัง ๆ  ให้ความส�าคัญ
กับสถาบันครอบครวัที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) ที่
ก�าหนดมาตรการเสรมิสรา้งความมั่นคงของสถาบันครอบครวั แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 (2540-2544) ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง และ
เป็นจุดเริม่ต้นแนวคิด “ความอยู่ดีมีสุข” ของประชาชน ที่มี “ชีวิตครอบครวั” เป็น
องค์ประกอบหน่ึงใน 7 องค์ประกอบหลัก (สรรเสรญิ วงศ์ชะอุ่ม, 2554) และเป็น
แนวคิดต่อเน่ืองในแผนพฒันา ฯ ในฉบับต่อ ๆ  มา มีการสรา้งตัวชีว้ดัด้านครอบครวั 
“ครอบครวัอยู่ดีมีสุข” หรอื “ดัชนีครอบครวัอบอุ่น10” ในเวลาต่อมาเพื่อใช้ในการ
ประเมนิผลลัพธข์องการด�าเนินการในระดับมหภาค โดยเฉพาะในแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที่ 10 (2550-2554) ท่ีให้ความส�าคัญกับ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ยังคงให้ความส�าคัญกับครอบครวั โดยมีเป้าหมายให้ค่า
ดัชนีครอบครวัอบอุ่นเพิ่มขึ้นทุก ๆ  ปี  รวมถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 
ที่วางยุทธศาสตรท์ี่ 1 เป้าหมาย 5 ก�าหนดให้สถาบันสังคมมีความเข้มแข็ง โดยมีตัว
ชีว้ดัขอ้ 5.1 ทีก่�าหนดดัชนีครอบครวัอบอุ่นให้อยูใ่นระดับดีขึน้ (กลุ่มยุทธศาสตรด้์าน
คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม, 2557; ภารนี วัฒนา, 2557)  

10  ดัชนีครอบครวัอบอุ่น มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ครอบครวั สัมพันธภาพในครอบครวั และ การพึ่งพิงตนเอง 
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 นอกจากน้ี มีการน�าแนวคิด/ หลักคิดมาเป็นองค์ประกอบหน่ึงของตัวชี้วัด
ด้านครอบครวั คือความพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรชัญาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (รชักาลที ่9) เปน็แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพยีงทีน่�ามาใชเ้ปน็แนวทางในแผนพัฒนาประเทศต้ังแต่แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่9 (2545-2549) และพบวา่ ในการพฒันาตัวช้ีวดัครอบครวัของสถาบนัวจัิย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าแนวคิดเรือ่งความพอเพียง มาเป็น
หน่ึงในองค์ประกอบหลักของความเป็นครอบครวัอบอุ่น ซึ่งเหตุผลส่วนหน่ึงเป็น
ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุ ิด้วยเปน็หลักคิด/ หลักปฏิบติัที่จะน�าครอบครวัไปสู่
ครอบครวัมีสุขได้ ประกอบกับทางผู้วิจัยก็เล็งเห็นความส�าคัญน้ี จึงมีการปรบัตัวชี้
วดัครอบครวัโดยเพิม่องค์ประกอบครอบครวัพอเพยีง เปน็องค์ประกอบที ่4 (ขอ้มลู
จากการสนทนากับรองศาสตราจารย์ ดร. ศิรนัินท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ 
เมื่อเดือนธนัวาคม 2563) 

4.5.2.2   
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สถ�บันครอบครัว (2547-2556)
 นโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครวัฉบับน้ีจัดท�าโดย
ส�านักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั (ชื่อในขณะน้ัน) กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มเีปา้หมายหลักทีจ่ะให้ครอบครวัเปน็สขุ ปราศจาก
ความรุนแรง สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีอาชีพสุจรติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เล้ียงดูสมาชิกในครอบครวัอย่างเหมาะสม สรา้งสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนจัด
บรกิารที่เหมาะสม ซึ่งเป้าหมายหน่ึงคือ การสรา้งและพัฒนาองค์ความรูแ้ละระบบ
การจัดการฐานข้อมูลความรูด้้านครอบครวั มีการพัฒนา “ตัวชี้วัดครอบครวัเข้ม
แข็ง” ระดับครอบครวั ระดับชุมชน และระดับประเทศ และจัดท�าระบบฐานข้อมูล
ตามมาตรฐานครอบครวัเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลส�าหรบัการด�าเนินงานด้าน
ครอบครวั (ส�านักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั, มปป.ก) 

 ผลจากนโยบายและยุทธศาสตรฯ์ ท�าให้มกีารพฒันา “ตัวชีวั้ดตามมาตรฐาน
ครอบครวัเขม้แขง็” เปน็เครือ่งมอืในการประเมนิความเขม้แขง็ของครอบครวั รวมถึง
ข้อมูลความรุนแรงทั้งต่อเด็ก สตร ีและครอบครวั ตัวชี้วัดตามมาตรฐานครอบครวั
เขม้แขง็ประกอบด้วย 7 มาตรฐานหลัก ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 2) การพึง่พาตัวเองทาง
เศรษฐกิจ 3) การพึ่งพาตัวเองทางสุขภาพ 4) การพึ่งพาตนเองทางข้อมูลข่าวสาร
และโอกาสในการเรยีนรู ้5) ทนุทางสงัคม 6) การปรบัตัวได้ในภาวะยากล�าบากและ 
7) การหลีกเล่ียงสภาวะเสีย่ง  (ส�านักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, มปป.ข)



4.5.2.3   
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สถ�บันครอบครัว (2560-2564)
  เป็นนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครวั ที่กองกิจการ
พฒันาสตรแีละครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจั์ด
ท�าขึน้เพือ่ให้เป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตรต่์อเน่ืองจากฉบบัป ี2547-2556 โดย
ในฉบับน้ีจะมีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายให้เกิด
ความเข้มแข็งของครอบครวั มี 5 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพครอบครวั 
2) สรา้งหลักประกันความมัน่คงของครอบครวั 3) การบรหิารจัดการทีเ่อ้ือต่อความ
เข้มแข็งของครอบครวั 4) ส่งเสรมิและสนับสนุนเครอืข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครวั และ 5) พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครวั  

 ส�าหรบัการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ยังคงใช้ “ตัวชี้วัดมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง” ในการประเมินความเข้มแข็งครอบครัว และสถานการณ์
ครอบครวัไทยในภาพรวม ผ่านการส�ารวจทางออนไลน์ โดยมีการปรบัปรุงตัวชี้วัด
อย่างต่อเน่ือง แต่ยังคงแนวคิดของครอบครวัเข้มแข็งที่มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) สมัพนัธภาพ 2) การท�าบทบาทหน้าทีข่องครอบครวั 3) การพึง่ตนเอง 4) ทนุ
ทางสังคม และ 5) การหลีกเล่ียงภาวะเสี่ยงและการปรบัตัวได้ในภาวะยากล�าบาก 
(กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั, 2563ก, 2563ข, 2563ค) 

 ตัวอย่างข้างต้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง การเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ครอบครวัของหน่วยงานท่ีก�าหนดนโยบายระดับชาติ และมกีารก�าหนดให้ครอบครวั
เป็นวาระที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนา และมีการสรา้งตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครือ่งมือ
ประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน แม้มีการใช้ชื่อเรยีกตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน แต่องค์
ประกอบหลักของตัวชีว้ดัทีไ่มต่่างกันมากนัก อาจมเีพียงตัวชีว้ดัยอ่ยทีม่รีายละเอียด 
จ�านวนที่ต่างกันตามพื้นฐานแนวคิด และเป้าประสงค์การวัดที่แตกต่างกัน
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 การพัฒนาตัวชี้วัดในบรบิทของประเทศไทยเป็นการด�าเนินการโดยหน่วย
งานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครฐัที่มีภารกิจในการดูแลประชากรให้มี
คณุภาพชวีติทีดี่ในภาพรวม เชน่ ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง
ชาติ (สภาพัฒน์ฯ สศช.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่รบัผิด
ชอบงานด้านครอบครวัโดยตรง  เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมกิจการสตรแีละ
สถาบันครอบครวั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมถึง
สถาบนัการศกึษาทัง้ทีเ่ปน็สถาบนัศกึษาครอบครวัโดยตรง หรอืสถาบนัทีศ่กึษาด้าน
ประชากรและสังคม โดยพบวา่ ก่อนการก�าหนดตัวชีว้ดับางหน่วยงานได้มอบหมาย
ให้สถาบนัการศกึษาท�าการศกึษาและพัฒนาตัวชีว้ดัครอบครวัเพือ่ให้เปน็ขอ้มลูพืน้
ฐานก่อน เชน่ ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรว่มกับสถาบนั
แห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวัพฒันาตัวชีว้ดัครอบครวัอยูดี่มสีขุ และใน
เวลาต่อมาได้มีการต่อยอดแนวคิดและการพัฒนาตัวชี้วัดเป็นครอบครวัอบอุ่น 

 การพัฒนาตัวช้ีวัดของไทยมีพัฒนาการในการสรา้งที่น่าสนใจ อาจกล่าว
ได้ว่า เป็นการเริม่ต้นจากแรงผลักดันจากภายนอก โดยเฉพาะตามแนวคิดของ
สหประชาชาติ (ESCAP) โดยตัวชี้วัดด้านครอบครวัเริม่ต้นจากการเป็นมิติหน่ึง
ในตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวม ต่อมาเมื่อครอบครวัได้รบัสนใจและ
ความส�าคัญมากขึน้ จากการก�าหนดปคีรอบครวัสากลของสหประชาชาติในป ี2537 
(1994)  หน่วยงานต่าง ๆ จึงเริม่พัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวัโดยเฉพาะ 

 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครวัที่ผ่านมาพบว่า ชื่อตัวชี้วัด องค์ประกอบ 
หรอืตัวชี้วัดแต่ละตัวท่ีสรา้งขึ้นมีความแตกต่างกันตามวิสัยทัศน์และภารกิจของ
หน่วยงานที่พัฒนา เช่น ตัวชี้วัดครอบครวัอยู่ดีมีสุขของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ที่อยู่
ภายใต้ตัวชีว้ดัความอยูดี่มสีขุ (ต่อมาเป็นปรบัเปน็ครอบครวัอบอุ่น) ครอบครวัผาสุก
ของกรมประชาสงเคราะห์ ครอบครวัเข้มแข็งของกระทรวงการพัฒนาการสังคมฯ 
ที่มีวิสัยทัศน์การเสรมิสรา้งครอบครวัให้มีความเข้มแข็ง  นอกจากน้ี นโยบายของ
ประเทศยงัมส่ีวนในการพฒันาตัวชีว้ดัเชน่กัน เชน่ นโยบายการพฒันาประเทศของ
สภาพฒัน์ฯ (สศช.) ทีเ่น้นแนวคิดการอยูดี่มสีขุของประชากรไทย หรอืการพึง่ตนเอง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง จึงท�าให้มกีารเพิม่องค์ประกอบและตัวชีว้ดัทีส่ะทอ้น
แนวคิดดังกล่าว 

4.6 บทสรุป



 ตัวชี้วัดครอบครวัยังมีเปล่ียนแปลงไปตามบรบิทการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม ตัวอยา่งเชน่ ตัวชีว้ดัทีส่ะทอ้นโครงสรา้งครอบครวั (ขนาดครอบครวั ประเภท
ครอบครวั/รูปแบบครอบครวั) มกัถกูก�าหนดไวเ้ปน็ตัวชีว้ดัทีพ่ฒันาขึน้ในระยะต้น ๆ   
ของการพัฒนา แต่ในระยะหลัง ๆ  เริม่มีน้อยลง แต่ยังปรากฏอยู่บ้างในตัวชี้วัด
ที่ใช้ข้อมูลในระดับมหภาคที่ให้ภาพครอบครวัในภาพรวม/ในระดับประเทศ เช่น 
ตัวชี้วัดที่เป็นสัดส่วนครอบครวัขยายต่อครวัเรอืนทั้งหมดของตัวชี้วัดครอบครวั
อบอุ่นของสภาพัฒน์ฯ (สศช.) ที่เป็นการใช้ข้อมูลระดับประเทศซึ่งสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่ต้องท�าการเก็บข้อมูลใหม่ สามารถสะท้อนให้เห็นรูปแบบครอบครวัที่มีการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยในภาพรวม แต่อาจไม่สะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกครอบครวัที่ทวีความส�าคัญมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เป็นโครงสรา้งครอบครวัจึง
เริม่น้อยลง หรอืตัวชี้วัดที่เป็นการวัดเชิงปรมิาณโดยตรง เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นจ�านวน 
สัดส่วน อัตรา ก็มีแนวโน้มคล้ายกัน คือ เริม่ปรากฏในตัวชี้วัดครอบครวัน้อยลง แต่
ก็ปรากฏบ้างในตัวชี้วัดระดับประเทศ ซึ่งในระยะหลัง ๆ มีตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงอัตวิสัย 
(Subjective) ที่เป็นการสะท้อนถึงความรูส้ึก ความคิดเห็นของผู้ให้ค�าตอบมากขึ้น 
อีกทัง้มกีารท�าให้ตัวชีว้ดัเชงิอัตวสิยัน้ีสามารถวดัได้เชงิปรมิาณด้วยการหาค่าเฉล่ีย
ค�าตอบที่เป็นระดับมากไปถึงน้อย

 นอกจากน้ี ยงัพบวา่มพีฒันาการขององค์ประกอบหลักทีม่พีฒันาการตาม
กระแสการเปล่ียนแปลงในสงัคม โดยในระยะหลัง ๆ  มอีงค์ประกอบทีเ่น้นถึงการพึง่พา
ตนเอง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ความมัน่คงปลอดภัยในครอบครวั โดยเฉพาะความ
รุนแรงในครอบครวั พฤติกรรมเสีย่งของสมาชกิครอบครวั (การด่ืมแอลกอฮอล์ การ
พนัน ยาเสพติด) การเขา้ถึงสือ่เทคโนโลยต่ีาง ๆ/ การใชส้ือ่อย่างเปน็ประโยชน์ รวม
ถึงความสมัพนัธกั์บสงัคม/ การมสีว่นรว่มในสงัคม เริม่ปรากฏในตัวชีว้ดัครอบครวั
มากขึ้น เหตุผลส่วนหน่ึงอาจมาจากการมีปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาสังคมมากขึ้น 
เชน่ ความรุนแรงในครอบครวั  ปญัหาครอบครวัจากการด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน 
และยาเสพติด ท�าให้เกิดตัวชีว้ดัทีเ่ก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ์และปญัหาดังกล่าว รวม
ถึงการให้ความส�าคัญบทบาทของส่ือต่อครอบครวัมากขึน้

 การสร้างตัวชี้วัดด้านครอบครัวของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
มีพัฒนาการ และนัยยะในการพัฒนาที่ค่อนข้างชัดเจน ในการพัฒนาตัวชี้วัด
ด้านครอบครัวในอนาคตจึงน่าจะมีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปล่ียนไปตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม และตามบรบิทและการให้ความส�าคัญของหน่วย
งานทีพ่ฒันา ซึง่กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้น้ันสามารถเกิดขึน้ทัง้ในระดับโลก
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 การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับครอบครวั ได้แก่ นิยาม “ครอบครวั” และ 
“ประเภทครอบครวั” และดัชนี ตัวชี้วัดครอบครวัอยู่ดีมีสุข ทั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศ เอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูลวิชาการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ นอกจากน้ีได้มี
การใช้ข้อมูลจากการส�ารวจครอบครวัมีสุขของคนท�างานปี 2563 ด�าเนินการ
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสะท้อนการทบทวน
วรรณกรรมด้านนิยามและประเภทครอบครวั ผลที่ได้น�าไปสู่การเสนอแนะงาน
วชิาการ ขอ้ทา้ทาย และนโยบายทีค่วรด�าเนินการต่อไป ทัง้น้ีการทบทวนวรรณกรรม
ครัง้น้ีไม่ครอบคลุมในส่วนที่เก่ียวข้องกับกฎหมายครอบครวั

 นิยามครอบครวัทีด่�าเนินการโดยนักวชิาการ หรอืผูก้�าหนดนโยบาย เรยีกวา่
นิยามแบบภววิสัย  (Objective definition) ส่วนนิยามครอบครวัที่ก�าหนดโดยผู้ที่
อยูใ่นครอบครวัน้ัน ๆ  เรยีกวา่นิยามครอบครวัแบบอัตวสิยั (Subjective definition) 
ส�าหรบัการเปรยีบเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศ ได้เลือกประเทศตะวันตกเป็น
หลัก เน่ืองจากมีความแตกต่างจากประเทศไทยทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม โดยต้ังสมมุติฐานไว้ว่าอาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างจากประเทศไทย

 อย่างไรก็ตาม พบว่า การก�าหนดนิยาม “ครอบครวั (Family)” จะศึกษาไป
พรอ้ม ๆ กับ นิยาม  “ครวัเรอืน (Household)” “ครอบครวัเชิงครวัเรอืน (Family 
household)” และ “ประเภทครอบครวั (Types of family)” นิยามแบบภววิสัยและ
อัตวิสัยของประเทศทางตะวันตกและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกัน 

5.1 นิยาม “ครอบครัว” และ 
   “ประเภทครอบครัว”
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 นิยามแบบภววิสัย มีค�าส�าคัญในความหมายเดียวกันคือ สามี (พ่อ) ภรยิา 
(แม่) บุตร (ความผูกพันทางสายโลหิต) และบุตรบุญธรรม (ความสัมพันธ์ทาง
กฎหมาย) ส�าหรบันิยามประเทศไทยน้ัน มีคุณลักษณะของครอบครวัเพิ่มเติมคือ 
บทบาท หน้าที่ และความสัมพันธข์องสมาชิกในครอบครวัที่มีต่อกัน

 ส่วนนิยามครวัเรอืนน้ัน มีความแตกต่างจากนิยามครอบครวั แต่ที่ต้อง
ศกึษานิยามทัง้สองค�าไปด้วยกัน เน่ืองจาก ในการศึกษาประเภทครอบครวั หลาย ๆ   
ครัง้ต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจ หรอืส�ามะโน ซึ่งหน่วยที่ใช้ศึกษาคือ ครวั
เรอืนหรอืที่อยู่อาศัย และใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครวัเรอืนกับ
หัวหน้าครวัเรอืนว่าเป็นภรรยา ลูก พ่อ แม่ หรอืผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติ หรอื
ไมใ่ชญ่าติมาสรา้งรูปแบบของครอบครวั ซึง่เปน็การหาประเภทครอบครวัได้ระดับ
หน่ึง เน่ืองจากสมาชิกในครวัเรอืนส่วนใหญ่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต จึงเรยีก
ครอบครวัทีใ่ชว้ธิวีทิยาน้ีวา่ ครอบครวัเชงิครวัเรอืน (Family household)  อยา่งไร
ก็ตาม ในชีวิตจรงิมีสมาชิกในครอบครวัจ�านวนหน่ึงไม่ได้อยู่ในครวัเรอืนหรอืที่อยู่
อาศัยเดียวกัน ซึ่งจะได้ขยายความในครวัเรอืนแบบอัตวิสัยต่อไป

 การจัดประเภทครอบครวัแบบภววิสัยทั้งของไทยและต่างประเทศมีความ
คล้ายคลึงกัน คือมุ่งเน้นไปท่ีครอบครวัที่ต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือน�าไปใช้ใน
การก�าหนดนโยบาย โดยเฉพาะการเน้นไปที ่“ลกู” ซึง่จะเปน็ก�าลังส�าคัญในการผลิต
ต่อไปในอนาคต แนวคิดน่าจะเริม่ต้นจากการเริม่ต้ังครอบครวัด้วยการแต่งงาน อยู่
กันเป็นคู่ ผูกพันกันด้วยระบบเครอืญาติ ส่วนรูปแบบประเภทของครอบครวัน้ัน มี
ความเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และประชากร 
เกิดครอบครวัทางเลือก (Alternative family form) เช่น การอยู่รว่มกันโดยไม่
ได้แต่งงาน (Cohabitation) การอยู่รว่มกันของคู่เพศเดียวกัน การแต่งงานใหม่ 
(เน่ืองจากมีการหย่ารา้ง)  เกิดครอบครวัผสมขึ้นที่มีลูกทั้งสองฝ่ายหรอืฝ่ายใด
ฝา่ยหน่ึงมาอยู่รว่มกัน การแต่งงานกับคนต่างชาติ การมีคู่แบบแยกกันอยู่ (Living 
Apart Together -LAT) การมคีู่เปน็คนข้ามเพศ เมือ่ประชากรมอีายุยนืยาวขึน้ ก็จะ
มคีรอบครวัแบบหลายรุน่ด้วย หรอืเมือ่มลีกูน้อยลงหรอืมลูีกยากขึน้ ก็จะมคีรอบครวั
ที่มีลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจรญิพันธุ ์หรอืการอยู่คนเดียว 

 ทีน่่าสงัเกต คือ ในสังคมตะวนัตก ไมม่กีารกล่าวถึง ครอบครวัทีผู่ส้งูอายุอยู่
ด้วยกันตามล�าพงั และครอบครวัวยัรุน่ เชน่ในประเทศไทย อาจเปน็เพราะวา่เปน็วถีิ
ปกติของชาวตะวันตกที่จะอยู่รว่มกันเช่นน้ัน



 นิยามแบบอัตวสัิย คือการก�าหนดนิยามและก�าหนดวา่ใครจะเปน็สมาชกิใน
ครอบครวัของตนเอง ซึง่มคีวามใกล้เคียงกับวถีิชวีติจรงิมากขึน้ แต่มคีวามซบัชอ้น
มากขึ้นด้วย พบว่ามีความใกล้เคียงกันทั้งในประเทศไทยและประเทศตะวันตก คือ
การนับสมาชกิในครอบครวั อาจรวมคนทีไ่มม่คีวามผูกพนัทางสายโลหิต เชน่ เพือ่น 
หรอืคนที่มีความใกล้ชิดอ่ืน ๆ และไม่จ�าเป็นต้องอยู่รว่มกันในครวัเรอืนหรอืบ้าน
เดียวกัน และจากการส�ารวจความสุขของคนท�างานในปี 2563 ซึ่งมีตัวอย่างคือ
คนท�างาน 7,093 คน จากภาคเอกชน ภาครฐั และวิสาหกิจชุมชน ทั่วทุกภาค และ
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการนับ “เพื่อน” “คนที่นับถือ” หรอื “สัตว์เล้ียง” เช่น แมว 
สุนัข หรอืนก เป็นสมาชิกในครอบครวัด้วย 

 ในการส�ารวจเดียวกันน้ี พบว่าในสายตาคนท�างานให้นิยามครอบครวัว่า 
หมายถึง การอยู่รว่มกันหรอืบ้านเดียวกัน สูงที่สุด (นิยามแบบภววิสัยล่าสุด ใน
ปี 2562 ที่ด�าเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ไม่มี
ประเด็นการอยูร่ว่มกัน) ถึงมากกวา่รอ้ยละ 60 ของตัวอยา่งทัง้หมดในภาพรวม และ
สงูมากขึน้ตามอายุทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะเพศชาย ผูจ้บการศกึษาระดับประถมศกึษา
หรอืต�ากว่า ตอบว่าครอบครวัหมายถึงการอยู่รว่มกัน คิดเป็นมากกว่ารอ้ยละ 70 
ของตัวอย่างเพศชาย หรอื ของตัวอย่างผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรอืต�า
กวา่ สว่นการมคีวามสัมพนัธท์างสายโลหิต หรอืการผูกพนัตามกฎหมาย ซึง่เปน็ค�า
นิยามแบบภววสิยัของทัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ ผูต้อบให้ความส�าคัญเพยีง
ประมาณรอ้ยละ 38 ของตัวอยา่งทัง้หมด เปน็ล�าดับที ่8 จากทัง้หมด 14 ล�าดับ และ
ให้ความส�าคัญ การจดทะเบยีนตามกฎหมายคิดเปน็รอ้ยละ 9 ซึง่เปน็ล�าดับสดุทา้ย 
ในกรณีน้ี เป็นการตอบเอง (Self-administered questionnaire) อาจตีความว่า 
เป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ/หรอื การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม
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 การศึกษาเรือ่งครอบครวั นอกจากประเด็นนิยาม และประเภทครอบครวั 
ซึ่งเป็นประเด็นพื้นฐานแล้ว จะต้องมีประเด็นการวัดว่าครอบครวัอยู่ดีมีสุขหรอืไม่
อย่างไร ประเทศไทยให้ความส�าคัญประเด็นครอบครวัมานานแล้ว และมีความ
ชัดเจนขึ้นเมื่อสหประชาชาติก�าหนดปีครอบครวัสากล (The International Year 
of Family) ในป ี2537 มกีารพฒันาตัวชีว้ดัด้านครอบครวัอยา่งต่อเน่ือง โดยหน่วย
งานที่เก่ียวข้อง และสถาบันการศึกษา

 ในต่างประเทศ และประเทศไทย มีวิธกีารพัฒนาตัวชี้วัด และมิติหรอืองค์
ประกอบตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกัน นอกจากน้ียังมีการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครวัอยู่ดี
มีสุขของประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มชนเผ่า ในต่างประเทศ และกลุ่ม
คนท�างานองค์กรของประเทศไทย

■ 5.2.1 วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัว 
   อยู่ดีมีสุขทั้งไทยและต่างประเทศ

 วธิกีารพฒันามกัเริม่ต้นจากการทบทวนวรรณกรรม และมกีารใชว้ธิวีทิยา
อ่ืนรว่มด้วย เช่น การสนทนากลุ่ม หรอืการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวคิด นอกจากน้ีมกีารค�านวณหาตัวชีว้ดัเชงิปรมิาณโดยใชข้อ้มลู
ทุติยภูมิจากการส�ารวจหรอืส�ามะโนซึ่งไม่ได้พัฒนาเพื่อตัวชี้วัดครอบครวัโดยตรง 
หรอืการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อใช้ในการศึกษาครอบครวัอยู่ดีมีสุขโดยตรงทั้งเชิง
ปรมิาณและเชิงคุณภาพ

■ 5.2.2 องค์ประกอบของดัชนีครอบครัว 
   อยู่ดีมีสุขทั้งไทยและต่างประเทศ

 ดัชนีครอบครวัอยูดี่มสีขุมคีวามคล้ายคลึงกันทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วยหลายมิติหรอืองค์ประกอบ ภายใต้มิติประกอบด้วยตัวชี้วัด ในระดับ

5.2 ดัชนี และตัวชี้วัด                  
   ครอบครัวอยู่ดีมีสุข



มหภาคมคีวามแตกต่างกันบา้งระหวา่งหน่วยงานทีพ่ฒันาตัวชีว้ดั แต่โดยทัว่ไปมติิ
ประกอบด้วย โครงสรา้งครอบครวั (Family structure) บทบาทหน้าที่ครอบครวั 
(Family function) สัมพันธภาพในครอบครวั (Family relationships) การพึ่ง
ตนเองของครอบครวัโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ (Economic situation) ความมัน่คง 
ของครอบครวั ความปลอดภัย ความสงบสขุ (Safety family) สขุภาพของครอบครวั 
(Family health) การยดึมัน่ในศาสนา ความเชือ่ (Religion/ spirituality) บ้านและ
สภาพแวดล้อม (Housing and environment) ความสัมพันธกั์บสังคม (Commu-
nity relationship) และการเข้าถึงบรกิารต่าง ๆ การพิจารณาตัวชี้วัดค่อนข้างมี
ความซับซ้อน ตัวชี้วัดตัวเดียวกันอาจอยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ต่างกัน แล้วแต่การ
ตีความของหน่วยงานที่ด�าเนินการพัฒนา

 นอกจากน้ียงัมกีารสรา้งดัชนีครอบครวัอยูดี่มีสขุในระดับกลุม่ประชากรยอ่ย 
มักจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากประชากรโดยทั่วไป เช่น เด็ก คนท�างาน เช่น 
ตัวชี้วัดครอบครวัมีสุขคนท�างานในองค์กรของประเทศไทย ได้รวมตัวชี้วัดท่ีเก่ียว
กับองค์กรโดยเฉพาะ เช่น ในมิติ ความเข้มแข็งของครอบครวั มีตัวชี้วัด “ องค์กร/
หน่วยงานท่าน มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในตัวท่านและครอบครวัมาก
น้อยเพยีงใด”และ ในมติิความพอเพยีง มตัีวชีว้ดั “ครอบครวัของทา่นอดทนต่อความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรของสมาชิกในครอบครวั เช่น มีการบ่น ปรบัทุกข์ ปรกึษา
ในเรือ่งที่ท�างานซึ่งกันและกัน ในระดับใด” หรอืดัชนี ครอบครวัอยู่ดีมีสุข Actimel 
เป็นดัชนีที่พัฒนาโดยบรษัิทเอกชนเน้นกลุ่มผู้บรโิภคผลิตภัณฑ์ของตน มุ่งเน้น ไปที่ 
พ่อ แม่ ลูก มีค�าถามเก่ียวกับการดูแลเด็กอายุ 6-16 ปี เช่น การกิน การด่ืม ความ
กระฉับกระเฉงในชีวิตประจ�าวัน การเล่นที่กระตุ้นให้เกิดความสนุก และรืน่เรงิ
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5.3 สรุปและข้อเสนอแนะ

 การศึกษาวิธวีิทยาครอบครวัมีมาอย่างยาวนาน เริม่จากยุคที่ใช้ความเชื่อ 
ต่อมาถึงยุคที่มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จนถึงยุคที่มีข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นเรือ่ย ๆ ทั้งเชิง
ปรมิาณและคุณภาพ ท�าให้เราเข้าใจพลวัฒน์ของครอบครวัในสังคมโลกาภิวัตน์ 
หรอืยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น (วากาโกะ ทาเคดะ กาญจนา ต้ังชลทิพย์ และ รศรนิทร ์
เกรย,์ 2562) การทบทวนวรรณกรรม นิยาม ประเภทครอบครวั และดัชนีครอบครวั
อยู่ดีมีสุขในยุคที่มีข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้นในรายงานฉบับน้ี ท�าให้เรามีองค์ความรู้
ทางด้านครอบครวัเพิ่มมากขึ้นอีก

 ในยุคที่โลกเปล่ียนแปลงไปมาก ทั้งทางประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม เทคโนโลย ีและอ่ืน ๆ  การก�าหนดสวสัดิการสงัคมและนโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ให้กับครอบครวัหรอืสมาชิกในครอบครวัตามนิยาม
ที่ภาครฐัใช้ อาจจะสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงนิยามค�าว่า 
“ครอบครวั”  ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้ได้รบัประโยชน์จากสวัสดิการ
หรอืนโยบายสาธารณะจากภาครฐัเป็นผู้นิยามเอง (จาก top down ไปสู่ bottom 
up) หรอืนิยามที่ภาครฐัก�าหนดเอง ควรให้มีความยืดหยุ่น และนอกจากน้ี การที่
ประเภทครอบครวัที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดัชนีความอยู่ดีมีสุขควรจะมีมิติ 
ตัวชี้วัด ที่ทันสมัย มีความหลากหลายและตรงกับคุณลักษณะของประชากรที่ได้
รบัประโยชน์จากสวัสดิการหรอืนโยบายสาธารณะ ประเด็นท้าทายคือ รฐัควรจะ
มีการสนองตอบต่อความเปล่ียนแปลงและความหลากหลายน้ันอย่างไร ข้อเสนอ
แนะในการศึกษาด้านครอบครวั คือ สนับสนุนงานวิจัยครอบครวัเชิงอัตวิสัยให้มี
มากขึ้น เช่น การที่คนไทยมีลูกน้อยลง การศึกษาสมาชิกในครอบครวัที่นอกเหนือ
จากญาติพิ่น้อง เช่น เพื่อน ชุมชน มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ หรอื ที่เรยีกว่าการ
ศกึษาเครอืขา่ยครอบครวัทีส่มคัรใจ (Voluntary kinship) ในกรณีของตัวชีว้ดัความ
สขุคนท�างานองค์กร ได้มดัีชนีทีเ่ก่ียวกับความสมัพนัธกั์บเพือ่นบา้นและชมุชน ภาย
ใต้หมวดครอบครวัเข้มแข็ง

 การศึกษาแบบภววิสัยควบคู่กับอัตวิสัยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกัน เช่น การ
ศึกษาของ Gray et al., (2013) ที่พบว่าทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยของวัยรุน่ (แบบภว
วิสัย) หรอืการที่วัยรุน่อาศัยอยู่กับใคร และความรูส้ึกรกัใครผู่กพันกันของสมาชิก
ในครอบครวั (แบบอัตวสิยั-สมาชกิบางคนในครอบครวัอาจไมไ่ด้อยู่ในบา้นเดียวกัน 



แต่ยงัติดต่อใกล้ชดิกัน ชว่ยเหลือเก้ือกลูกัน) ของวยัรุน่มคีวามส�าคัญต่อความสขุของ
วัยรุน่ หรอืการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ที่มักศึกษารูปแบบการอยู่อาศัย
ของผูส้งูอายุ พรอ้มกับการสนับสนุนในรูปแบบของเงนิและสิง่ของ และอารมณ์ จาก
บุตรที่อยู่นอกครวัเรอืนหรอืที่อ่ืนเสมอ เช่น การศึกษาของ Knodel et al. (2015)

 การศึกษากฎหมายและนโยบายที่เก่ียวกับครอบครวัเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเช่น
กัน เน่ืองจากมีการเปล่ียนไปอยู่เสมอ เช่น การแต่งงานของครอบครวัเพศเดียวกัน 
มหีลายประเทศทีก่ฎหมายอนุญาตการสมรสของคนเพศเดียวกัน จ�าแนกตามปทีีม่ี
ผลบังคับใช้ ดังน้ี เนเธอรแ์ลนด์ (2543) เบลเยียม (2546) แคนาดา (2548) สเปน 
(2548) นอรเ์วย์ (2552) สวีเดน (2552) อารเ์จนตินา (2553) โปรตุเกส (2553) 
ไอซ์แลนด์ (2553) เดนมารก์ (2555) ฝรัง่เศส (2556) อังกฤษ และ เวลส์ (2556) 
บราซลิ (2556) อุรุกวยั (2556) ลักเซมเบริก์ (2557) สกอตแลนด์ (2557) ไอรแ์ลนด์ 
(2558) นิวซแีลนด์ (2556) แอฟรกิาใต้ (2549) ฟนิแลนด์ (2558) กรนีแลนด์ (2558) 
สหรฐัอเมรกิา (2558) (กองทนุประชากรประจ�าสหประชาชาติ และส�านักงานคณะ
กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558) ส�าหรบัประเทศไทย คณะ
รฐัมนตรไีด้ผา่น “รา่ง พ.ร.บ.คู่ชวีติ” ให้คู่รกัเพศเดียวกันสามารถจดทะเบยีนได้ เมือ่
วนัที ่8 กรกฎาคม 2563 (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) และมปีระชาชนให้ความเห็นต่อรา่ง 
พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นพลวัตของครอบครวัที่ต้องติดตาม
ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และกระแส
โลกาภิวัตน์
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เครอืข่ายทางสังคม 8/18/38/39/40/41/105
เครอืญาติ 6/7/16/21/24/25/30/32/35/36/37/38/
39/42/55/112 
- เครอืญาติทางสายโลหิต 30 
- เครอืญาติแบบสมัครใจ 30

ด
ดัชนีครอบครวั 8/61/62/64/68/79/103/114/115
ตัวชี้วัด/ ดัชนีต่างประเทศ 3/5/8/9/16/17/18/37/60/
61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/74/75/
76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89
/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/10
2/103/104/105/106/107/108/109/111/114/115/116 
- แคนซัสซิต้ี 63/67 
- นิวซีแลนด์ 18/63/65/66/70/71/72/117 
- มาเลเซีย 64/67/68/70/71 
- เมาร ี18/65/66/72 
- รวันดา 64/69/70/71 
- ฮ่องกง 40/64/69/70/71 
- Actimel 63/64/68/71/115

ดัชนี

119
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ต
ตัวชี้วัดครอบครวั 5/8/18/62/63/66/67/70/71/72/76
/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/9
2/93/94/95/96/97/98/99/100/101/103/104/106
/107/111/114/115 
- ภววิสัย 5/6/7/9/15/17/25/28/55/56/64/70/83/
86/89/111/112/113/116 
- อัตวิสัย 7/9/15/16/18/24/25/26/27/38/39/40/4
2/56/64/65/66/67/68/69/70/84/86/89/107/111
/112/113/116

ท
เทคโนโลยีการเจรญิพันธุ ์7/112

น
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครวั  
(2547-2556) 104
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครวั 
(2560-2564) 31/105
นิยามครอบครวั/ ค�าจ�ากัดความครอบครวั/ การให้ความ
หมายครอบครวั 5/6/7/9/15/17/21/22/24/25/26/27
/37/38/45/47/48/51/55/56/111/112/113 
- ภววิสัย 5/6/7/9/15/17/25/28/55/56/64/70/83/
86/89/111/112/113/116 
- อัตวิสัย 7/9/15/16/18/24/25/26/27/38/39/40/4
2/56/64/65/66/67/68/69/70/84/86/89/107/111
/112/113/116

ป
ประเภทครอบครวั  5/6/9/22/25/28/31/32/33/34/3
6/54/55/56/57/58/111/112/114/116
ปีครอบครวัสากล 2537  80/102/106/114

ผ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 79/103

ว
วิธกีารพัฒนาตัวชี้วัด/ กรอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
8/63/66/70/71/83/84/114 
- การศึกษาเชิงคุณภาพ 85 
- การศึกษาเชิงปรมิาณ 83 
- การสนทนากลุ่ม 67/71/84/114 
- การสัมภาษณ์ระดับลึก 84 
- การส�ารวจ/ การส�ารวจน�ารอ่ง 83 

ส
ส�ามะโน 6/8/21/26/35/36/55/65/66/70/83/112/
114

อ
องค์ประกอบตัวชี้วัด/มิติตัวชี้วัด 8/9/64/86 
- การเข้าถึงบรกิารต่าง ๆ 9/91/93/115 
- การพึ่งตนเองของครอบครวั 9/86/108 
- การยึดมั่นในศาสนา ความเชื่อ 92/93/115 
- ความมั่นคง ความปลอดภัย ความสงบสุข 90/93/115 
- ความสัมพันธกั์บสังคม 9/92/107/115 
- โครงสรา้งครอบครวั 
9/37/67/86/87/88/91/93/107/115 
- บทบาทหน้าที่ครอบครวั 9/86/88/93/94/115 
- บ้านและสภาพแวดล้อม 9/92/93 
- สัมพันธภาพในครอบครวั 
9/86/89/90/93/95/103/115 
- สุขภาพของครอบครวั 9/86/91/115



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล


