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บทนา
สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานขนาดเล็กที่สุดแต่สาคัญที่สุดของสังคม โดยทาหน้าที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ
คนให้มีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
อีกทั้งครอบครัวเป็ นแหล่งบ่มเพาะหล่อหลอมถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อและอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ครอบครัวจึงมีความสาคัญและมีอิทธิ พลที่ สุดต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน ถือได้ว่า ครอบครัวเป็ นรากฐานสาคัญยิ่งของชุมชน
และสังคม ซึ่ งนาไปสู่ ความเจริ ญอย่างยัง่ ยืนของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้วา่ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกัน
เป็ นบ่อเกิ ดของทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญต่อเนื่ องไปอย่างไม่จบสิ้ น การอยูร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ น
แบบพ่อแม่อยูก่ บั ลูกในลักษณะเป็ นครอบครัวเดี่ยว หรื อพ่อแม่อยูก่ บั ลูกและอยูด่ ว้ ยกันกับปู่ ย่าตายายในลักษณะเป็ นครอบครัวขยาย
หรื อแม้กระทัง่ ครอบครัวรู ปแบบอื่น ๆ ต่างก็มีเป้ าหมายของการใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุขและมัน่ คง ซึ่งองค์ประกอบสาคัญ
ที่ทาให้ครอบครัวมีความสุ ข หรื อเป็ นคุณสมบัติของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ ก็คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่
กลมเกลียว มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุ จริ ต รู ้จกั ประหยัดอดออมสร้างฐานะครอบครัวให้มนั่ คง เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ดาเนิ นชี วิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทะเลาะเบาะแว้งทาร้ายกันและกัน มีทกั ษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็ นคนดี และส่ งเสริ มให้
ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
ปั จจุบนั ครอบครัวไทยมีการเปลี่ย นแปลงรู ปลักษณะ โครงสร้าง ขนาดและจานวนสมาชิกในครอบครัวอย่างเห็นได้ชดั
อันเนื่องมาจากตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา อัตราการเพิม่ ของประชากรลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 2 ทาให้โครงสร้างประชากรมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยหญิงไทยมีบุตรเฉลี่ยเหลือเพียง 2 คน ครอบครัวจึงลดขนาดลงเหลือเพียง 4-6 คนต่อครอบครัว (ภัสสร
ลิมานนท์ 2539: 3-4) และเมื่อมีการเกิดของเด็กน้อยลง ผูใ้ หญ่วยั แรงงานและผูส้ ูงอายุจึงมีจานวนมากขึ้น ถือได้วา่ เป็ นสัญญาณของ
การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างเห็นได้ชดั อีกทั้งครอบครัวส่ วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ ยวมากกว่าเป็ นครอบครัวขยายที่ มีคนอยู่
ร่ วมกันมากกว่า 2 รุ่ น ในลักษณะเดิม ในส่วนของครอบครัวเดี่ยวก็มีลกั ษณะที่หลากหลายยิ่งขึ้น กล่าวคือ นอกจากมีพ่อแม่และลูก
หรื อมีผูส้ ู งอายุกบั หลานอยู่กันตามลาพัง เนื่ องจากบิ ดามารดาจาเป็ นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชี พ หรื อสตรี เป็ นหัวหน้า
ครอบครัวอยูก่ บั ลูก ๆ เนื่องจากความจาเป็ นแยกไปมีอาชีพของสามีหรื อถูกทอดทิ้ง ตลอดจนมีเด็ก ๆ ที่ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันเองตามลาพัง
โดยไม่มีพ่อแม่หรื อญาติผูใ้ หญ่ดูแล นอกจากนั้น การอยู่ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ ครอบครัวที่ มี
เฉพาะสามีและภรรยา (ครอบครัวที่ไม่มีบุตร) กลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นของครอบครัวที่มีการ
หย่าร้าง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พบว่า มีความห่ างเหิ นกันมากขึ้น ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของแต่ละคนในครอบครัวลดน้อยลงและเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการสื่ อสาร ตลอดจนมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ และการงานที่รัดตัวเพื่อสร้างรายได้และชดใช้หนี้ สิน ทาให้
สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูด่ ว้ ยกันน้อยลง จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นแนวโน้มของการเกิดปั ญหาต่อเนื่ องรวมทั้ง
ผลกระทบที่จะติดตาม โดยมีจุดเริ่ มต้นมาจากปั ญหาภายในครอบครัว อาทิ สภาพครอบครัวที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ อาจนาไปสู่
การกลายเป็ นครอบครัวในภาวะเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้นและทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอในอนาคต
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ทั้งนี้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม นับจากปี 2552 ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
ทัว่ โลก ภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรื อนไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จากผลการสารวจครั วเรื อนทัว่ ประเทศ พบว่า
ครัวเรื อนส่วนใหญ่มีรายได้จากการทางานเฉลี่ยเดือนละ 20,903 บาทต่อเดือน ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 16,205 บาทต่อเดือน
หรื อมีรายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย 4,698 บาทต่อครัวเรื อน หรื อประมาณ 1,424 บาทต่อคน ในขณะที่มีหนี้ สินเฉลี่ย 134,699 บาท ต่อ
ครัวเรื อน โดยเป็ นการก่อหนี้ เพื่อซื้ อบ้านและที่ ดินเป็ นจานวนสู งสุ ด ร้อยละ 35.5 รองลงมาเป็ นการก่อหนี้ เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริ โภค ร้อยละ 33.8 สาหรับการก่อหนี้ เพื่อการศึกษามีจานวนน้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 2.6 เท่านั้น และจากการสารวจที่แม้จะพบว่า
ตั้งแต่ปี 2549 - 2552 ครัวเรื อน ที่มีหนี้มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 64.4 เป็ น 60.9 แต่จานวนเงินที่เป็ นหนี้กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จาก 116,585 บาท เป็ น 134,699 บาท และยังพบว่า ภาคกลางเป็ นภาคที่ มีสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุ ดถึงร้อยละ 81.6 ซึ่ ง
หมายความว่า จะทาให้เกิดการออมหรื อการชาระหนี้ ได้นอ้ ยกว่าภาคอื่น ๆ (สานักงานสถิติแห่ งชาติ 2552) จะเห็นได้วา่ ท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวแต่กลับปรากฏว่า การใช้จ่ายของครัวเรื อนยังขยายตัวค่อนข้างสู ง และมีอตั ราการขยายตัวสู งกว่าการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ ในขณะที่ภาระหนี้สินอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง โดยหนี้ส่วนใหญ่ก่อขึ้นเพื่อซื้อ-เช่าซื้ออสังหาริ มทรัพย์ และที่สาคัญเป็ นหนี้ เพื่อ
การอุปโภคบริ โภคมากกว่าหนึ่งในสี่ จากการขยายตัวของรายจ่ายของครัวเรื อน ที่ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้ สะท้อน
ให้เห็ นว่า นอกจากรายได้จะเป็ นตัวกาหนดการใช้จ่ายแล้ว น่ าจะมี ปัจจัยอื่ นที่ มีอิทธิ พลสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารายได้ ก็คือ
กระแสบริ โภคนิยมที่ครอบงาวิถีชีวติ อย่างรุ นแรงเข้าไปเป็ นตัวเร่ งการใช้จ่ายด้วย ซึ่งหากสถานการณ์ยงั มีแนวโน้มเช่นนี้ ย่อมส่ งผล
เสี ยให้การก่อหนี้ เพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะหนี้ เพื่อการอุปโภคบริ โภค นับวันยิง่ เป็ นอุปสรรคบัน่ ทอนต่อการออมของภาคครัวเรื อน
และอาจนาไปสู่การขาดสมดุลในการจัดการการเงินและความมัน่ คงของครอบครัวได้
เมื่อกล่าวถึงความมัน่ คงของบุคคล ครัวเรื อนและชุมชน นับได้วา่ เป็ นพื้นฐานหลักของความมัน่ คงของประเทศชาติ ซึ่ งใน
ภาวะปั จจุบนั ได้มีความสนใจและการเคลื่อนไหวในด้านนี้ มากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงของครัวเรื อนและ
ครอบครัว ซึ่ งย่อมสะท้อนถึงปั ญหาความมัน่ คงของบุคคลและชุมชน ด้วย โดยที่ ครัวเรื อนมีความเกี่ ยวพันเชื่ อมโยงกับบุคคลและ
ชุมชนอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ครัวเรื อน (household unit) ประกอบด้วยบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคน ซึ่ งอาศัยเป็ นประจาในบ้าน หรื อ
สถานที่ อยูเ่ ดียวกัน ไม่คานึ งถึงว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ฉันญาติหรื อไม่ก็ตาม โดยบุคคลเหล่านั้นจัดหาหรื อใช้สิ่งอุปโภค
บริ โภคอันจาเป็ นแก่การครองชีพร่ วมกัน ในขณะที่ชุมชน (community unit) ประกอบด้วย กลุ่มคนที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนหรื อสถานที่
อยูใ่ นอาณาเขตบริ เวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีลกั ษณะของการใช้ชีวิตร่ วมกัน มีความเป็ น
อันหนึ่ งอันเดี ยวกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ ระดับเครื อญาติจนถึงระดับหมู่บา้ นและใหญ่กว่าระดับหมู่บา้ น ดังนั้น ปั ญหาที่ เกิ ด
ขึ้นกับครัวเรื อนและครอบครัวย่อมเกี่ยวเนื่องทั้งกับบุคคลและชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่ องจากปั จจุบนั ยังไม่มีการศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ที่ เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ เกี่ ยวกับความมัน่ คงของครัวเรื อน
โดยเฉพาะในกรณี ที่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัว (family unit) ซึ่ งเป็ นหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคมที่เล็กที่สุดประกอบด้วย บุคคลตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั โดยการเกิ ดการแต่งงานหรื อการรับเป็ นบุตรบุญธรรมและอาศัยอยูร่ ่ วมกัน อีกทั้งทุกวันนี้
ครอบครัวกาลังเผชิ ญกับภาวะวิกฤตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดจนได้รับ
ผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบจากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น การสารวจสถานการณ์ความมัน่ คงของครอบครัวย่อมช่วยสะท้อน
หรื อฉายภาพเรื่ องราวของการดาเนินชีวติ ครอบครัวและปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ชดั เจนตรงประเด็นมากขึ้น อีกทั้งการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมา
ยังไม่มีการศึกษาความมัน่ คงของครอบครัวในภาพรวมระดับประเทศ ที่ช้ ีให้เห็นถึงองค์ประกอบย่อยของประเด็นความมัน่ คงของ
ครอบครัว ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาตัวชี้วดั หรื อบ่งชี้ ความมัน่ คงของครอบครัว เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเฝ้ าระวัง
ติดตามสถานการณ์ครอบครัวได้อีกแนวทางหนึ่งในอนาคต
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โครงการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว จึ งได้รับอนุ มตั ิ
งบประมาณแผ่นดิ นให้ดาเนิ น โครงการในลักษณะของการวิจัยเชิ งสารวจ ในส่ วนงานรั บผิดชอบของสานักส่ งเสริ ม สถาบัน
ครอบครัว สานักงานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัว ร่ วมกับศูนย์วิจยั และพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พร้อมกับสถาบันการศึกษาอีก 4 แห่ ง ในฐานะคณะที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ระยะเวลาดาเนิ นการ
วิจยั ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็ นเวลา 10 เดือน
การวิจยั ครั้งนี้เสนอรู ปแบบการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว ที่ส่งเสริ มการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ความเข้มแข็งของครอบครัว ให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยพิจารณาใช้องค์ประกอบ 8 ด้าน ตามดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index, HAI) ซึ่ งเป็ นดัชนี ที่โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จดั ทาขึ้น
สาหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อแสดงภาพรวมความก้าวหน้าของการพัฒนาคนใน 76 จังหวัด ได้แก่ ด้านสุ ขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านชีวติ การงาน ด้านรายได้ ด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวติ ครอบครัวและชุมชน ด้านการคมนาคมและการ
สื่ อสาร และด้านการมี ส่วนร่ ว ม (สานัก งานโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ ประจาประเทศไทย 2553: 106-108) มาเป็ น
องค์ประกอบย่อย 8 ด้าน ของการศึกษาตัวแปร “ความมัน่ คงของครอบครัวไทย”ที่เชื่อมโยงไปสู่ การศึกษาตัวแปร “หลักประกัน
ความมัน่ คงของครอบครัว” โดยนาดัชนีดงั กล่าว มาปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการศึกษาในมิติครอบครัวมากขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความมัน่ คงของครอบครัวไทย
2. เพื่ อศึ กษานโยบาย มาตรการ กลไก และรู ปแบบการเสริ มสร้ างหลักประกันความมั่นคงของครอบครั ว ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาและเสนอรู ปแบบการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว ที่ส่งเสริ มการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ความเข้มแข็งของครอบครัว ให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีข้ นั ตอน และวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ศึกษาจากครอบครัวตัวอย่าง จานวน 7,684 ครอบครัว โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) แบ่งพื้นที่ศึกษาเป็ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ) จานวน
1,135 ครอบครัว และอีก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จานวน 1,307 ครอบครัว ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (จังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี) จานวน 2,619 ครอบครัว ภาคกลาง (จังหวัดนครสวรรค์) จานวน 1,623 ครอบครัว และภาคใต้
(จังหวัดนครศรี ธรรมราช) จานวน 1,000 ครอบครัว รวมพื้นที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล 4 ภาค 8 จังหวัด ประกอบด้วย 14 อาเภอ
และ 4 เขต 48 ตาบล และ 8 แขวง 210 หมูบ่ า้ น
2. เครื่องมือวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดยคณะผูว้ จิ ยั และ
พัฒนาปรับแก้ไขจนมีคุณภาพ ซึ่ งประกอบด้วย (1) แบบบันทึกข้อมูลครอบครัว เป็ นข้อคาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด แบ่งเป็ น 2
ตอน จานวน 10 ข้อ (2) แบบสัมภาษณ์ความมัน่ คงและหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว เป็ นข้อคาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด
แบ่งเป็ น 10 ตอน จานวน 56 ข้อ (3) แบบบันทึกภาพถ่ายครอบครัวตัวอย่าง (4) บัตรตัวเลือกหรื อบัตรให้คะแนน และและ (5) คู่มือ
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การปฏิบตั ิงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบบันทึกภาพถ่ายครอบครัว 4) บัตรให้คะแนน คูม่ ือการปฏิบตั งานเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ตวั แทนของครอบครัวตัวอย่าง ที่มีสถานภาพเป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อคู่
สมรส หรื อสมาชิกครอบครัวผูม้ ีรายได้หลักในครอบครัว โดยพนักงานสัมภาษณ์ที่ได้รับการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี พร้อมกับคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลและย้าเตือนแนวปฏิบตั ิในการสัมภาษณ์ครอบครัว ประมาณ
½ วัน ก่อนลงมือจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในทุกพื้นที่ศึกษา อีกทั้งมีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของพนักงานสัมภาษณ์และบันทึก
ข้อมูลครอบครัวในทุกพื้นที่ โดยที่พนักงานสัมภาษณ์จะต้องตรวจสอบแบบสัมภาษณ์เสร็ จวันต่อวัน หรื อก่อนย้ายสถานที่
สัมภาษณ์ทุกครั้ง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ เป็ นค่าสถิติร้อยละ เพื่อบรรยายสถานการณ์ความมัน่ คงของ
ครอบครัวไทย ในประเด็นต่างๆ ตามองค์ประกอบความมัน่ คงของครอบครัว 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวติ
การงาน ด้านรายได้ ด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวติ ครอบครัวและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่ อสาร และด้าน
การมีส่วนร่ วม รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพ เพื่อทาการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในส่วนของข้อมูลที่เป็ น
ข้อความหรื อสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ขอ้ คาถามปลายเปิ ด
ต่อประเด็นความมัน่ คงของ
ครอบครัวและประเด็นอื่นที่น่าสนใจ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเอกสาร จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของครอบครัว พบว่า...
1.1 ความหมายของคาว่ า “ความมัน่ คงของครอบครั ว” การให้นิยามหรื อความหมายเกี่ยวกับความมัน่ คงของครอบครัว
ยังไม่ชดั เจนและมีความเป็ นนามธรรมค่อนข้างมาก ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ของผูศ้ ึกษาและขอบเขตการศึกษาที่กาหนดขึ้น การศึกษา
ค้นคว้าเรื่ องนี้เท่าที่ปรากฏทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะมุ่งเน้นการทาความเข้าใจกับมิติเชิงพฤติกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็น
ของสัมพันธภาพในครอบครัว ในลักษณะของ “การคงอยูข่ องการดาเนินชิวติ ครอบครัวร่ วมกัน” ระหว่างคู่สมรส (Marital
Stability) หรื อระหว่างสมาชิกครอบครัว (Family Stability) สาหรับการวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั มุ่งประเด็นที่กว้างขวางขึ้นในลักษณะมิติ
เชิงปั จจัย จึงได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับความมัน่ คงของมนุษย์ (Human Security) เชื่อมโยงกับความมัน่ คงทางสังคม (Social
Security) และกาหนดนิยามความมัน่ คงของครอบครัว (Family Security) ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับหลักประกันความมัน่ คงของ
ครอบครัว (Family Security Principles) ว่า หมายถึง การที่สมาชิกครอบครัวสามารถดารงชีวติ และดาเนินชีวติ ได้อย่างสมดุลและ
พึ่งตนเองได้ บนพื้นฐานของการได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดารงชีวติ มนุษย์ และการทาหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก
ครอบครัวและต่อสังคม
1.2 องค์ ประกอบของความมั่นคงของครอบครั ว ครอบคลุมองค์ประกอบย่อย 8 ด้าน แบ่งเป็ น 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติดา้ น
ปั จจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัว .ประกอบด้วย ด้านชีวิตครอบครัว และด้านชีวิตการงาน (2) มิติดา้ นปั จจัยส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ครอบครัว. ประกอบด้วย ด้านสุ ขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม และ (3) มิติ
ด้านปั จจัยสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว ประกอบด้วย ด้านการคมนาคมและการสื่ อสาร และด้านชุมชนและการมีส่วนร่ วม
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามของครอบครัวตัวอย่ าง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งสิ้น 7,684 ครอบครัว พบว่า...
2.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่เป็ นหญิงมากกว่าชาย (หญิง ร้อยละ 69.3 ชาย ร้อยละ 30.7) กระจายตัวอยู่
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ร้อยละ 72.8) รองลงมากระจายตัวอยู่ในภาคเหนื อ กรุ งเทพฯและปริ มณฑล ภาคกลาง และภาคใต้
ตามลาดับ (ร้อยละ 69.2 68.2 67.0 และ 65.0 ตามลาดับ) ส่วนใหญ่อยูก่ บั คู่ครอง (ร้อยละ 71.9) มีอายุเฉลี่ย 48.9 ปี ส่ วนใหญ่ (ร้อย
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ละ 14.3) มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป รองลงมามีอายุระหว่าง 50-54 ปี (ร้อยละ 14.0) อายุระหว่าง 45-49 ปี (ร้อยละ 13.7) อายุระหว่าง 55-59
ปี (ร้อยละ 11.4) ส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาในระดับประถมศึ กษา (ร้อยละ 60.4) รองลงมาจบมัธยมศึ กษาตอนต้น (ร้อยละ 11.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 10.0) ที่เหลือจบระดับปริ ญญาตรี อาชีวศึกษา ไม่ได้เรี ยน และปริ ญญาโทและ สูงกว่า
2.2 ข้ อมูลทั่วไปของครอบครั วกลุ่มตัวอย่ าง ส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน 4 คน (ร้อยละ 25.2)
จานวนสมาชิกที่อยูป่ ระจา มีจานวน 3 คน รองลงมา มีจานวน 4 คน (ร้อยละ 25.9) จานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูป่ ระจาทั้งหมด
เฉลี่ย 4.03 คน ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว ที่มีพอ่ แม่และลูกอยูด่ ว้ ยกัน (ร้อยละ 44.1) รองลงมามีลกั ษณะเป็ น
ครอบครัวขยาย ที่มีปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา และพ่อแม่ลูกอยูร่ ่ วมกัน (ร้อยละ 30.2) ครอบครัวที่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว ที่มีพอ่ หรื อแม่เพียงคนเดียวอยูก่ บั ลูก (ร้อยละ 10.5) ส่วนที่เหลือมีลกั ษณะอื่น ๆ เช่น อยูก่ นั ในหมู่ญาติ คู่สมรสยังไม่มีลูก มี
สัดส่วนค่อนข้างน้อย มีอาชีพหลักในการทาเกษตรกรรม (ร้อยละ 29.0) รองลงมา มีอาชีพรับข้าง/ลูกจ้าง (ร้อยละ 25.2) ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 21.7) ที่เหลือทาอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ พนักงานบริ ษทั ว่างงาน มีสดั ส่วนค่อนข้างน้อย สมาชิก
ครอบครัวเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98.6) ลักษณะที่อยูอ่ าศัยของครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 78.4
รองลงมาเป็ นห้องแถวหรื อตึกแถว ร้อยละ 11.9 และที่อยูอ่ าศัยในลักษณะบ้านในชุมชนแออัด ร้อยละ 5.9
2.3 สถานการณ์ ความมัน่ คงของครอบครั วไทย ในภาพรวมของประเทศ พบว่า...
ภาพรวมของความมัน่ คงของครอบครั ว ครอบครัวส่วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับคาว่าความมัน่ คงของครอบครัว โดย
คิดถึงเรื่ องของรายได้เป็ นหลัก (ร้อยละ 36.7) รองลงมา เป็ นเรื่ องของครอบครัวและชุมชน ชีวติ การงาน/อาชีพ และ สุ ขภาพอนามัย
(ร้อยละ 20.1 16.4 และ 13.6 ตามลาดับ) ส่วนที่เหลือจะเป็ นเรื่ องที่อยูอ่ าศัย การศึกษา ปั จจัย 4 คมนาคมและการสื่ อสาร
ความมั่นคงของครอบครั วด้ านสุขภาพ ครอบครัวที่สมาชิกมีพฤติกรรมเสี่ ยงในด้านดื่มสุ ราหรื อของมึนเมาหรื อสู บ
บุหรี่ เป็ นประจา มีประมาณร้อยละ 40 ของครอบครัวทั้งหมด ที่มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีพฤติกรรมเช่นนี้ สมาชิกมีภาวะเครี ยด/
ความกดดันต่อเนื่ องมีไม่มากนัก ครอบครัวส่ วนใหญ่ไปรับบริ การจากโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุดและได้ใช้ประโยชน์จากบัตร
ทองมากที่สุดเช่นกัน
ความมัน่ คงของครอบครั วด้ านการศึกษา ครอบครัวที่สมาชิกไม่ได้เรี ยนหนังสื อ มีเพียงร้อยละ 14 เนื่ องจากอายุยงั ไม่
ถึงเกณฑ์หรื อมีปัญหาในการเรี ยนอย่างใดอย่างหนึ่ง ครอบครัวส่วนใหญ่ตอ้ งการให้สมาชิกเรี ยนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรื อ
เพิ่มวุฒิการศึ กษา และสามารถแสวงหาความรู ้ที่ตอ้ งการด้วยตนเองได้ ครอบครัวได้ใช้ประโยชน์และยังคงมีความต้องการใช้
หลักประกันด้านการศึกษาในอนาคตจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี มากที่สุด
ความมั่นคงของครอบครั วด้ านชี วิตการงานและอาชี พ กลุ่มตัวอย่างเกื อบทั้งหมดมีสมาชิกครอบครัวทางานแล้ว และมี
ความพึงพอใจในงานที่ ทา อีกทั้งไม่มีความเสี่ ยงต่อการตกงาน ความปลอดภัย และต่อเสี่ ยงต่อสุ ขภาพอนามัย และในกรณี ที่หัวหน้า
ครอบครัวต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ครอบครัวประมาณครึ่ งหนี่ง มีความเห็นว่า สามารถหางานใหม่ได้ และ พบว่า 2 ใน 3 ของครอบครัวไม่
ต้องการให้บุตรหลานประกอบอาชี พเช่นเดี ยวกับตน ส่ วนการใช้ประโยชน์จากหลักประกันด้านชี วิตการงาน ครอบครั วส่ วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากโครงการสิ นเชื่ อธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ มากที่ สุด ส่ วนความต้องการหลักประกันด้านนี้ ในอนาคต เป็ น
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน
ความมัน่ คงของครอบครั วด้ านรายได้ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด มีรายได้รวมของครอบครัวสู งกว่าเส้นความยากจน
(1500 บาทต่อเดือน) ร้อยละ 95 มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว มีเงินออม มีหนี้ สินอยู่บา้ ง และสามารถชดใช้หนี้ ได้หมด ครอบครัว
ส่วนใหญ่สมาชิกไม่มีการทาบัญชีรับ-จ่าย สาหรับการได้ใช้ประโยชน์จากหลักประกันด้านรายได้ใน 8 หลักประกัน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์และมึความต้องการในอนาคตจากหลักประกันด้านกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
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ความมัน่ คงของครอบครั วด้ านที่ อยู่อาศัยและสภาพแวดล้ อม สภาพบ้านและความปลอดภัยของที่อยูอ่ าศัย ในภาพรวม
ของประเทศ ครอบครัวส่ วนใหญ่มีบา้ นที่อยูใ่ นสภาพแข็งแรงมัน่ คง วัสดุที่ใช้สร้างบ้านมีความแข็ง แรงประมาณ ร้อยละ 90 และ
สภาพแวดล้อ มในชุ มชนและหมู่ บ้านที่ ค รอบครั วตั้ง อยู่มีค วามปลอดภัย จากมลพิษ เช่ น เสี ยง กลิ่ น ฝุ่ น ควัน ตลอดจนความ
ปลอดภัยจากการประทุษร้าย เช่น การทาร้ายร่ างกาย ชิงทรัพย์ เป็ นต้น มี ประมาณร้อยละ 80 และส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของบ้าน และถือ
ครองกรรมสิ ทธิ์ ของที่ดิน ส่ วนครอบครัวส่ วนใหญ่ใช้ประโยชน์และมีความต้องการในอนาคตจากหลักประกันด้านสิ นเชื่ อที่อยู่
อาศัยมากที่สุด
ความมั่น คงของครอบครั วด้ านชี วิต ครอบครั วและชุ ม ชน ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ ไม่ มีผูส้ ู ง อายุใ นครอบครั ว กรณี
ครอบครัวที่มีผสู ้ ูงอายุ ส่วนใหญ่ผสู ้ ูงอายุดูแลตนเองได้ กรณี ที่ผสู ้ ู งอายุดูแลตนเองไม่ได้ สมาชิกในครอบครัวเป็ นผูด้ ูแลหลัก ด้าน
ความสัมพันธภาพในครอบครั ว กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรักใคร่ ผูกพัน อบอุ่น ใกล้ชิด มากที่ สุด มี การแบ่ งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้สมาชิกในครอบครัว มีการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิกนาครอบครัว ส่ วนเรื่ องความขัดแย้งในครอบครัวจะเป็ น
ปั ญหาเรื่ องการเงินและการงานอาชึพ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนละแวกบ้าน มีการพึ่งพาอาศัยเพื่อนบ้านได้
คนในชุมชนเป็ นมิตรและรู ้จกั กัน และเกื้ อกูลกันได้ สาหรับการใช้ประโยชน์และความต้องการในอนาคตจากหลักประกันด้าน
ครอบครัวและชุมชนมาจากกฎหมายครอบครัวมากที่สุด
ความมั่นคงของครอบครั วด้ านการคมนาคมและการสื่ อสารของครอบครั ว ครอบครัวมากกว่าร้อยละ 40 มีการ
พูดคุยปรึ กษาหารื อปั ญหาในครอบครัว และมีการพูดให้กาลังใจกันในครอบครัวกรณี ที่สมาชิกในครอบครัวมีเรื่ องทุกข์ใจ สาหรับ
การพูดบอกขอบคุณเมื่อสมาชิกของครอบครัวทาบางสิ่ งให้กนั และการพูดขอโทษ เมื่อทาความผิดนั้นมีเป็ นบางครั้ง การได้รับ
ข้อมูลความรู ้หรื อข่าวสารของสมาชิกครอบครัว เกือบร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลความรู ้หรื อข่าวสารทางโทรทัศน์มากที่สุด การใช้
ยานพาหนะต่างๆ ในการเดินทางในชีวิตประจาวันของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวส่ วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เป็ น
อันดับแรก สาหรับการใช้ประโยชน์จากหลักประกันด้านชีวิตการคมนาคมและการสื่ อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ได้ใช้
หลักประกันด้านคมนาคมและการสื่ อสารทุกชนิด โดยเรี ยงจากมากไปสู่ นอ้ ย คือ ไฟฟ้ าฟรี น้ าประปาฟรี รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และ
อินเตอร์เน็ทตาบล
ความมั่นคงของครอบครั วด้ านการมีส่วนร่ วม การช่วยเหลือและเกื้ อกูลกันในเรื่ องต่างๆ ของสมาชิกของครอบครัว
พบว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการให้เงินทอง/สิ่ งของ เป็ นกาลังใจให้กนั และกัน ช่วยเหลือในเรื่ องอาชีพการงาน
ช่วยเหลือภารกิจในบ้าน/ภายในครอบครัว การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ ในครอบครัว มีประมาณร้อยละ 90 และมีส่วน
ร่ วมในการดัดสิ นใจเรื่ องการใช้จ่ายในครอบครัว เป็ นอันดับแรก สมาชิ กครอบครัวเป็ นสมาชิ กกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชี พ/กลุ่ม
แม่บา้ น/กลุ่มสตรี ในจานวนที่เท่ากันกับการเป็ นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ ประมาณร้อยละ 28 และสมาชิกครอบครัว
ส่วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมในชุมชนทุกกิจกรรม มีประมาณร้อยละ 90 สาหรับการใช้ประโยชน์และความต้องการจากหลักประกัน
ด้านการมีส่วนร่ วม สมาชิกส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเวทีประชาคมหมู่บา้ น มากที่สุด
2.4 นโยบาย มาตรการ กลไก และรู ปแบบการเสริ มสร้ างหลักประกันความมั่นคงของครอบครั ว จากการประมวลวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า...
นโยบาย มาตรการ กลไกและรู ปแบบการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว ทั้งในและต่างประเทศ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันตรงที่ ไม่มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ของครอบครัวโดยตรง แต่มกั อยูใ่ นรู ปของการคุม้ ครองทางสังคมและบริ การ
ทางสังคม แต่ความพยายามเข้าถึงครอบครัวในการแทรกแซงการให้บริ การช่วยเหลือครอบครัวในต่างประเทศมีรูปธรรมที่ชดั เจน
มากกว่า
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นโยบาย มาตรการ กลไกและรู ปแบบการเสริ มสร้ างหลักประกันความมั่นคงของครอบครั วของประเทศไทย จาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันครอบครั ว พ.ศ. 2547–2556 พบว่า การกาหนด
ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาสถาบันครอบครั ว อย่า งเป็ นองค์ร วมครอบคลุ มทุ ก มิ ติ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การเสริ มสร้ างความมั่นคงของ
ครอบครัวและมีความทันสมัยต่อการขับเคลื่ อนประเด็นความมัน่ คงของครอบครัวในอนาคต แม้ว่าจะมิได้ระบุเรื่ องนี้ ไว้เป็ น
เป้ าหมายที่ชดั เจนก็ตาม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์หลักในการสร้างหลักประกันคุม้ ครองทางสังคมของครอบครัว ถือเป็ นยุทธศาสตร์
ที่เป็ นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่การเปิ ดพื้นที่การทางานกับครอบครัวหลากหลายลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในขณะนี้
นโยบาย มาตรการ กลไก และรู ปแบบการเสริ มสร้ างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครั วของต่ างประเทศ จาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของหลายประเทศ ได้แก่ พบว่า มีการกาหนดนโยบายและกลไกการ
คุม้ ครองสิ ทธิของครอบครัวในรู ปของการคุม้ ครองทางสังคมและบริ การทางสังคมอย่างมีระบบในเชิงกระบวนการสหวิชาชีพที่
ชัดเจน อีกทั้งมีมาตรการทางกฎหมายรองรับกระบวนการทางานที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนมีความพยายามเข้าถึงครอบครัว
เชิงรุ กและเชิงรับในการแทรกแซงการให้บริ การช่วยเหลือกลุ่มเป้ าหมายครอบครัวที่มีความเฉพาะเจาะจงชัดเจนมากกว่า
2.5 รู ปแบบการเสริ มสร้ างหลักประกันความมั่นคงของครอบครั ว ที่ ส่งเสริ มการสร้ างคุณภาพชี วิตที่ ดีและความ
เข้ มแข็งของครอบครั ว ให้ สอดคล้ องกับแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รู ปแบบการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัวบริ บทสังคมไทย ควรมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับ
การเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงในด้านชี วิตครอบครัวและชี วิตการงานเป็ นศูนย์กลางแกนหมุนกระบวนการพัฒนา เพื่อ
ส่งเสริ มปั จจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็งภายในตัวครอบครัวเอง ทั้งในการเพิ่มทักษะการทาหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิกครอบครัว
และการประกอบการงานอาชี พในสัง คมได้ตรงกับความต้อ งการของครอบครั ว อย่า งสมดุ ล การเสริ ม พลัง ชี วิต ครอบครั ว
จาเป็ นต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการสื่ อสารทางบวก มีทกั ษะการจัดการทรัพยากรต่างๆ รวมถึงทักษะการปรับตัวเผชิ ญ
การเปลี่ยนแปลงในชีวติ ได้ทนั กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการมีหลักคิดคุณธรรมในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตครอบครัว
อีกส่วนที่สาคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากันคือ การประกอบอาชีพสุจริ ตด้วยความรับผิดชอบขยันหมัน่ เพียรและรู ้จกั พัฒนาความสามารถ
ในการทางานอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของการได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการดารงความเป็ นมนุษย์
และครอบครัว ได้แก่ หลักประกันความมัน่ คงในด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม สุ ขภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ โดยการ
สนับสนุนความมัน่ คงในด้านการมีส่วนร่ วม การคมนาคมและการสื่ อสาร ดังนั้นในการทางานกับครอบครัวจึงมีความจาเป็ นต้อง
มีนกั พัฒนาครอบครัว เป็ นผูป้ ระสานเชื่อมโยงความต้องการของครอบครัวกับแหล่งทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเสริ มสร้างความมัน่ คงในครอบครัวได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
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ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
นโยบายและรู ปแบบการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัวในอนาคต ควรมีการพิจารณาทบทวนมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสมาชิกครอบครัว มาใช้ในการส่ งเสริ มให้มีกลไกเชื่อมต่อความต้องการของครอบครัวใน
การเข้าถึงหลักประกันขั้นพื้นฐานตามสิ ทธิ ของครอบครัวกับแหล่งบริ การในด้านต่างๆ เพื่อให้ครอบครั วมีปัจจัยเกื้ อหนุ นขั้น
พื้นฐานเป็ นต้นทุนในการพัฒนาต่อยอดคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อๆไป
ครอบครัวไทยควรได้รับการดูแล ปกป้ องและได้รับการฟื้ นฟูเยียวยาแก้ไข จากทุ กภาคส่ วนทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ในอันที่จะต้องร่ วมกันเสริ มสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพราะรัฐบาลเพียงลาพัง ไม่อาจสร้างและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างสมบูรณ์ การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนจึงมีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนเองที่
ต้องหันกลับมามองและให้ความสาคัญกับครอบครัวอย่างจริ งจัง โดยเรื่ องที่ควรให้ความสาคัญในลาดับต้นๆ ได้แก่ การเตรี ยม
ความพร้อมก่อนการสมรส การเรี ยนรู ้หลักการครองชีวิตคู่ จิตวิทยาเด็กและครอบครัว ครอบครัวศึกษาและทักษะการเรี ยนรู ้เพื่อ
การปรับตัว การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะการเลี้ยงดูลูก การให้ความสาคัญในพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีใน
ครอบครัว . การปลูกฝั งหลักคิดที่ ดีในการดาเนิ นชี วิตแก่ลูก (ได้แก่ หลักคาสอนทางศาสนา และปรัชญาหรื อทฤษฎี เศรษฐกิ จ
พอเพียง) . การส่ งเสริ มสื่ อดี และป้ องกันสื่ อที่ เป็ นภัยและไม่เหมาะสม และ การสร้างพื้นที่ สาหรั บครอบครั ว เพื่อเป็ นสถาน
พักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกาย และทากิจกรรมร่ วมกัน
ด้ านครอบครัว
1. สมาชิกครอบครัวควรรทาหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานภาพในครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อ
2. สมาชิกครอบครัวควรเห็นคุณค่าของการอยูร่ ่ วมกัน เช่น การดูแลเอาใจใส่ซ่ ึงกันและกัน การให้เวลาทากิจกรรม
ร่ วมกัน
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3. สมาชิกครอบครัวควรพูดคุยปรึ กษากัน ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ไม่กล่าวโทษกัน ให้เด็กมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น หรื อการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆในครอบครัว
4. สมาชิกครอบครัวควรน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
ด้ านชุมชน
1. ควรมีการพัฒนาแกนนาครอบครัวในชุมชนเป็ นพี่เลี้ยงให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือ คลี่คลายปั ญหาครอบครัว
2. ควรมีการรวมกลุ่มกันของเครื อข่ายคนทางานที่เกี่ยวข้องกับงานเด็ก เยาวชน ครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และเฝ้ าระวังปั จจัยเสี่ ยงหรื อสถานการณ์หรื อปั ญหาครอบครัวในชุมชน
3. ควรมีนกั พัฒนาครอบครัวทางานกับครอบครัวในพื้นที่ชุมชน
ด้ านสังคม
1. รัฐควรสนับสนุ นให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกันพิจารณารู ปแบบและแนวทางการเสริ มสร้างหลักประกันความมัน่ คง
ของครอบครัวในส่วนงานที่หลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามมิติต่างๆขององค์ประกอบความมัน่ คงของครอบครัว
2. รัฐควรจัดให้มีบริ การทางสังคมสาหรับครอบครัวโดยเฉพาะ ในหน่วยงานที่สามารถให้การปรึ กษาปั ญหาต่าง ๆ
สาหรับครอบครัวที่ตอ้ งการคาแนะนาในการช่วยตัดสิ นใจแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ
3. รั ฐ ควรจัดสวัสดิ การให้ความช่ วยเหลื อครอบครั ว ที่ ประสบปั ญหา มี การจัดห้องเรี ยนพ่อ แม่ให้ค วามรู ้ แ ก่
ครอบครัว มีการเยีย่ มบ้านไต่ถามทุกข์สุขของครอบครัว
4. รัฐควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่ วมเป็ นเครื อข่ายให้บริ การและช่วยเหลือครอบครัวในลักษณะต่างๆ
5. รัฐควรสนับสนุนการรวมกลุ่มเครื อข่ายครอบครัว โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ในเรื่ องการใช้ชีวิตคู่ และ
การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามวัย
6. รัฐควรจัดบริ การและสวัสดิการขั้นพื้นฐานสาหรับครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย เช่น ตรวจสุ ขภาพฟรี ทุนการศึกษา
ทุนประกอบอาชีพ โดยอาจจัดทาเป็ นกองทุนช่วยเหลือครอบครัวในภาวะยากลาบาก
สรุ ปได้วา่ การที่จะทาให้ชีวติ ครอบครัวมีความมัน่ คงนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสมดุล จาก
ด้านอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การที่ สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี มีการศึ กษาที่สามารถนาไปประกอบอาชี พที่ที่มนั่ คงได้ รวมทั้งมี
รายได้อย่างพอเพียงที่สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างไม่ขดั สนและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนที่พี่งพาอาศัยกันได้ ทาให้เกิ ด
การมีส่วนร่ วมซึ่งกันและกัน ก็จะทาให้ครอบครัวมีความสุขอันนาไปสู่คุณภาพชิวติ ที่ดีได้เช่นกัน
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