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 สถานการณ์เด่นทางสังคม (สถานการณ์ครอบครัว) 

การพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง     
ให้เจริญเติบโตในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว การเกิดปัญหาสังคมใหม่ หรือ
ปัญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้น การใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว    
ในยุคเทคโนโลยี ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนสูงท าให้สมาชิกครอบครัวที่ท างานนอกบ้าน การปฏิสัมพันธ์
การสื่อสารภายในครอบครัวน้อย อาจส่งผลต่อสถาบันครอบครัว    
ไม่เข้มแข็ง (ที่มา:http://www.dwf.go.th/Home/AnnounceList/31) 

จากข้อมูลลักษณะโครงสร้างครอบครัว ลักษณะครอบครัว
ขยายเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยสัมพันธภาพ
ในครอบครัว (จิราพร ชมพิกุล และคณะ : 2552) ที่พบว่า โครงสร้าง
ของครอบครัว สวนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีรูปแบบครอบครัวที่มี 
พอ แม่ ลูกอยู่ด้วยกัน หรือมีเพียงพ อแม่อยู่ ด้วยกัน (46.2%) 
รองลงมาเป็นครอบครัวขยายซึ่งประกอบดวย พอ แม่ ลูก อยู่กับปู  
ยา ตายาย /ญาติ (35.3%) ครอบครัวที่มีเพียง พอ หรือแม่อยู่กับลูก
มีสูงถึง10% ครอบครัวทดแทนถาวร  ซึ่งเป็นครอบครัวที่เด็กอาศัย
อยู่กับญาติหรือเพื่อนพอมีเพียง 4.9%  พบใน สัดสวนที่ต่ าส าหรับ
ครอบครัวที่เป็นญาติพี่นองกัน (3.3%) หรือเป็นเพือ่นกัน (0.3%) 

 

 แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบ 
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา คาดการณ์ว่าสัมพันธภาพ              
ในครอบครัวมีแนวโน้มที่ไม่สมดุล 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1  การ
แสดงออกท่ีสื่อถึงความรักความเอาใจใส่ในชีวิตประจ าวัน  ประเด็นที่ 
2 การสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยสัมพันธภาพ
ในครอบครัว (จิราพร ชมพิกุล และคณะ : 2552)  

สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว        
โดยภาพรวมค่าดัชนีความเข้มแข็ง 68.40 ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งมากกว่าเกณฑ์  
จังหวัดชลบุรี 92.10 จังหวัดระอง 85.77 จังหวัดฉะเชิงเทรา 84.23  
ความเข้มแข็งของแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยดัชนีมากกว่าเกณฑ์   
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ปีที ่1 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน 2562 

รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุม่จังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2562 
กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 

(จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง) 
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 แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างองค์ความรู้ให้

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เพื่อระบบเผ้าระวัง และติดตามครอบครัว  โดยมีแบบประเมินเบี้อง
ต้นเป็นเครื่องมือคัดกรอง ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือครอบครัว
ตามความจ าเป็นพื้นฐาน และก าหนดเกณฑ์ดัชนีปัจจัยเสี่ยงในการ 
คัดกรองครอบครัว ในระบบสารสนเทศ 

2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสภาพแวดลอมและ
พื้นที่สาธารณะ ที่เอื้อประโยชนใหเกิดการร่วมกิจกรรมของครอบครัว
ในชุมชนเป็นประจ า เชน การออกก าลังกาย การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ร่วมกัน เป็นต้น 

3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข พัฒนารูปแบบบริการแนะแนวและใหค าปรึกษา
เกี่ยวกับปญหาครอบครัวในชุมชน   

4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์ส
งเสริมใหครอบครัวใชการสื่อสารเชิงบวก พร้อมกับ การน าเสนอ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบการสื่อสารไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อความ
รุนแรงในครอบครัว  

5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน เตรียมความพร้อมครอบครัวใหม่ โดยใช้
กลุ่มครอบครัวที่เข้มแข็งสนับสนุนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการครอบครัว
เพื่อการวางแผนในการด าเนินชีวิตครอบครัว มีทักษะแกไขปญหา
ชีวิตและครอบครัว ทักษะในการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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            ท่ีมาภาพจาก : https://thailand.unfpa.org/th/news/คลี่ครอบครัวไทย 4.0 

 
แผนภูมิภาพที่ 1 

ลักษณะโครงสร้างครอบครัว ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 
สถานการณ์เด่นทางสังคม 

การพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ท าให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว 
การเกิดปัญหาสังคมใหม่ หรือปัญหาสังคมที่รุนแรงเพ่ิมขึ้น 
การใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวในยุคเทคโนโลยีประกอบ
กับสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงท าให้สมาชิก
ครอบครัวที่ท างานนอกบ้าน การปฏิสัมพันธ์การสื่อสาร
ภายในครอบครัวน้อย อาจส่งผลต่อสถาบันครอบครัวไม่
เข้มแข็ง ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   

นิยามศัพท์ “ครอบครัวเข้มแข็ง” หมายถึง บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมายมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพา
ตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบข้างปรับตัวได้ใน
สภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอนกับปัญหาหรือ
อุปสรรคเมื่อเผชิญปัญหาก็สามารถร่วมกันแก้ไขจนลุล่วงไป
ได้ด้วยดี (ที่มา:http://www.dwf.go.th/Home/AnnounceList/31) 

ทั้ งนี้  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว          
ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง
เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐานของครอบครัว ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ EEC      
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดระยอง พบว่า   

ตารางที่ 1 ลักษณะโครงสร้างครอบครัว ปี 2562 (ครัวเรือน 

  ที่มา : สถานการณ์ครอบครัวเข้มเข็ง กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว ป ี2562 

จากตารางที่ 1 ลักษณะโครงสร้างครอบครัว พบว่า 
ข้อมูลจัดเก็บสถานการณ์ครอบครัว ทั่วประเทศ จ านวน 
59,439 ครัวเรือน เป็นครอบครัวเดี่ยว จ านวน 50,184 
ครัวเรือน ครอบครัวขยาย 8,034 ครัวเรือน และครอบครัว 
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ลักษณะครอบครัว 
ทั่ว

ประเทศ 

จังหวัด 

ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ครอบครัวเดี่ยว 50,184 2,407 465 707 

ครอบครัวขยาย 8,034 181 297 42 

ครอบครัวลักษณะพิเศษ 1,221 1 448 9 

รวม 59,439 2,589 1,210 758 
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ลักษณะพิเศษ ได้แก่ ครอบครัวพ่อหรือแม่ เลี้ยงเดี่ยว 
ผู้สูงอายุดูแลเด็กโดยล าพัง มีสมาชิกครอบครัวที่อยู่ต่ ากว่า 
18 ปี ตั้งครรภ์ เป็นต้น จ านวน 1,221 ครัวเรือน ซึ่งใน 3 
จั งหวัด ได้แก่  จั งหวัดชลบุรี  จั งหวัดระยอง จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา มีลักษณะครอบครัวเดี่ยวมากที่สุด รองลงมา
ครอบครัวขยาย และครอบครัวพิเศษ จากข้อมูลลักษณะ
โครงสร้างครอบครัว ลักษณะครอบครัวขยายเป็นลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยสัมพันธภาพใน
ครอบครัว (จิราพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่า 
โครงสร้างของครอบครัว สวนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มี
รูปแบบครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ลูกอยู่ด้วยกัน  หรือมีเพียงพ่อ
แม่อยู่ด้วยกัน (46.2%) รองลงมาเป็นครอบครัวขยายซึ่ง
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกอยู่กับปู ย า ตายาย /ญาติ 
(35.3%) ครอบครัวที่มีเพียง พอ หรือแม่อยู่กับลูกมีสูงถึง
10% ครอบครัวทดแทนถาวร  ซึ่งเป็นครอบครัวที่เด็กอาศัย
อยู่กับญาติหรือเพ่ือนพ่อมีเพียง 4.9%  พบใน สัดส่วนที่ต่ า
ส าหรับครอบครัวที่เป็นญาติ พ่ีน้องกัน (3.3%) หรือเป็น
เพ่ือนกัน (0.3%)  
 
สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ 
 ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปี 2561 ประชาชนมีรายได้ต่อหัว 240 ,568.7 
บาท/คน และมีหนี้สาธารณะ 6,8336 บาท/คน และข้อมูล
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2562 หนี้สินครัวเรือนมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพ่ือการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 
2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น
การขยายตัว สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสสองปี 
2557 เป็นต้นมา  (แหล่งที่มา: ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง 
ปี 2562 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
มิถุนายน 2562) จากข้อมูลสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มี
แนวโน้มผลกระทบต่อสภาพครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว 
 
 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลหัวหน้าครอบครัว รายได้ อายุ อาชีพ และ 
             การศึกษา  

ข้อมูลครอบครัว 
จังหวัด 

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 500,678.18บ/ปี 296,070.72บ/ปี 321,869.60บ/ปี 
อายุหัวหน้าครอบครัว 50.24 ปี 57.86 57.19 ป ี
อาชีพหลักของหัวหน้า
ครอบครัว 

      

-รับจ้างทั่วไป 354 385 206 

-เกษตรกร 372 282 227 

-ประมง 16 1 4 

-ข้าราชการ/ลูกจ้างหรือ
พนักงานของรัฐ 

128 31 45 

-พนักงานรัฐวิสาหกิจ 242 22 5 

-เจ้าหน้าที่ อปท. 28 6 2 

-ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 477 366 112 

-พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 598 90 89 

-ว่างงาน 371 9 44 

-อื่นๆ 4 18 26 
การศึกษาสูงสุดของหัวหน้า
ครอบครัว 

      

-ไม่ได้เรียนหนังสือ 354 385 206 

-ประถมศึกษา 372 282 227 

-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 1 4 

-มัธยมศึกษาตอนปลาย 128 31 45 

-ปวช. 242 22 5 

-ปวส. 28 6 2 

-ปริญญาตรี 477 366 112 

-ปริญญาโท 598 90 89 

-ปริญญาเอก 371 9 44 

-อื่นๆ 4 18 26 

ที่มา : สถานการณ์ครอบครัวเข้มเข็ง กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี2562 

จากตารางที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง 
ในระดับประเทศ หัวหน้าครอบครัว มี รายได้โดยเฉลี่ย 
169,654.16บ/ปี มีรายได้ต่ ากว่ารายได้ต่อหัว 240 ,568.7 
บาท/คน ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทั้งนี้  ใน 3 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้า
ครอบครัวมีรายได้มากกว่า ด้านอายุ หัวหน้าครอบครัวมีอายุ
อยู่ในช่วง 50 – 60 ปี โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน 
ด้านอาชีพของหัวหน้าครอบครัว ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง
ทั่วไปมากที่สุด รองลงมา เกษตรกร และค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว ใน 3 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก พบว่า   
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50,471 

2,551 1,100 718 
9,021 

39 110 42 
ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ทั่วประเทศ จังหวัด 

ไม่มี มี 

   จ านวน
สมาชิก 

   เด็กเล็ก    ผู้พิการ 
   ผู้ป่วย
ทางจิต/

ทางสมอง 

   ผู้ป่วย
เรื้อรัง 

   ผู้สูงอาย ุ

ชลบุรี 35 0 33 0 0 5

ระยอง 130 21 23 11 20 58

ฉะเชิงเทรา 47 8 7 2 7 36
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จังหวัดชลบุรี หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
มากที่สุด จังหวัดระยอง หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปมากที่สุด จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพ
เกษตรกรมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยสัมพันธภาพใน
ครอบครัว (จิราพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่า 
อาชีพหลักที่สร้างรายไดเลี้ยงครอบครัว อาชีพรับจ้างเป็น
อาชีพหลักที่สร้างรายได ซึ่งพบสูงสุดในภาคตะวันออก 
(41.3%)  รองลงมาในภาคกลาง (40%) และภาคเหนือ 
(39.5%) ส าหรับอาชีพเกษตรกรพบสูงสุดในภาคใต้ 
(35.6%) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (31%)  ด้านการศึกษา ใน
ระดับประเทศ ส่วนใหญ่ หัวหน้าครอบครัว จบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 
1 พบว่า จังหวัดชลบุรี หัวหน้าครอบครัว จบระดับปริญญา
ตรีมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัว 
(จิราพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552) ที่พบว่า การศึกษาของ
หวัหน้าครอบครัว สวนใหญจ่บการศึกษาระดับประถมศึกษา  
รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในภาคกลาง
พบว่า 16.3 % ของหัวหนาครอบครัวจบการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
ตารางที่ 3 ข้อมูลจ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีภาวะพึ่งพิง
สูง (ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้) 

ท่ัวประเทศ 
จังหวัด 

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) 

ไม่มี 50,471 2,551 1,100 718 

มี 9,021 39 110 42 

   จ านวนสมาชิก 11,328 คน 35 คน 130 คน 47 คน 

   เด็กเล็ก 3,539 คน 0 คน 21 คน 8 คน 

   ผู้พิการ 2,256 คน 33 คน 23 คน 7 คน 

   ผู้ป่วยทางจิต/ทางสมอง 426 คน 0 คน 11 คน 2 คน 

   ผู้ป่วยเรื้อรัง 1,003 คน 0 คน 20 คน 7 คน 

   ผู้สูงอายุ 5,519 คน 5 คน 58 คน 36 คน 

ที่มา : สถานการณ์ครอบครัวเข้มเข็ง กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี2562 

 
 
 

 
แผนภูมิภาพที่ 1 จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

(ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่ 2 จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
(คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 1,2 ข้อมูลจ านวน

สมาชิกครอบครัวที่มีภาวะพ่ึงพิง ในระดับประเทศ หัวหน้า
ครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวภาวะพ่ึงพิง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้
พิการ ผู้ป่วยทางจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ จ านวน 9,021 
ครัวเรือน จ านวนสมาชิก 11,328 คน โดยกลุ่มผู้สูงอายุมาก
ที่สุด ทั้งนี้ ใน 3 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 1 พบว่า จังหวัด
ระยอง หัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวภาวะพ่ึงพิง
มากที่สุด จ านวน 110 ครัวเรือน จ านวนสมาชิก 130 คน 

ปัจจัยของหัวหน้าครอบครัว รายได้ อายุ อาชีพ 
การศึกษา และมีสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะพ่ึงพึงมีอาจและ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพ่ือการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0  
ซึ่งส่งผลต่อการท าหน้าที่บทบาทของสมาชิกครอบครัว  
บทความของ วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ เรื่อง “ครอบครัว
ทางเลือกและการคงอยู่ของสถาบันครอบครัว” พบว่า        
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ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
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จากโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การพ่ึงพิงสถาบัน
อ่ืนนั้นท าให้สมาชิกในครอบครัวละเลย หน้าที่ของตนและ 
เมื่อระบบสังคมไม่ท าตามหน้าที่จะท าให้เกิดความไม่สมดุล
ในสังคม (Adams and Sydie,2002) และกลายเป็นปัญหา
สังคมข้ึน เช่น การมุ่งหารายได้เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ
ที่เพ่ิมสูงขึ้นจนพ่อแมไ่ม่มีเวลาให้ครอบครัวและละเลยหน้าที่
การอบรมสั่งสอนลูก   

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ก าหนด
แนวการประเมินครอบครัวเข้มแข็ง ระดับครอบครัว ดังนี้ 
มิติที่1ด้านสัมพันธภาพ หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอก
ความเข้มแข็งของครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพ โดยมีตัว
บ่งชี้/ตัวชี้วัดในระดับครอบครัว 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  
(1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่
ระหว่างกัน 
(2) ยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
(3) สื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ  
(4) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลไม่ใช้ความ
รุนแรง 
มิติที่ 2 ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง 
องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว ใน ด้าน
การท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท า
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก 
มิติที่  3 ด้านการพึ่งตนเอง หมายถึง องค์ประกอบที่บ่ง
บอกความเข้มแข็งของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง ได้แก่ 
(1) การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ  
(2) การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ   
(3) การพ่ึงตนเองด้านข้อมูล ข่าวสารและการเรียนรู้ 
มิติที่ 4 ด้านทุนทางสังคม หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอก
ความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากทุนทาง สังคม 
ซึ่งหมายถึง ความเข้มแข็งของครอบครัว อันเนื่องมาจาก
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ 
ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวใน การสร้างบรรยากาศ
ความเป็นครอบครัว 

 
มิติที่ 5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ใน
ภาวะยากล าบาก หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความ 
เข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 
 
ตารางที่ 4 สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว  
             ระดับครอบครัว (ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ค่าดัชนี ค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็ง 

ความเข้มเข็ง ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ความเข้มแข็งในภาพรวม 68.4 92.1 85.77 84.23 

1.ด้านสัมพันธภาพ 67 82.4 69.34 69.9 

   1) แสดงความเอาใจใส่ระหว่างกัน 79 86.35 62.05 64.7 

   2) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน 64 92.63 91.39 86.87 

   3) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ 71 68.43 65.12 63.83 

   4) แก้ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 54 82.19 58.81 64.2 

2.ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 74 93.75 95.43 89.25 

3.ด้านการพึ่งพาตนเอง 63 90.28 82.06 81.92 

   1) ด้านเศรษฐกิจ 58 93.3 66.02 65.83 

   2) ด้านสุขภาพ 63 99.95 99.26 97.61 

   3) ด้านข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ 68 77.59 80.61 82.32 

4.ด้านทุนทางสังคม 65 94.1 91.69 92.66 

5.หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง 73 99.99 90.23 87.44 

ที่มา : สถานการณ์ครอบครัวเข้มเข็ง กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี2562 
 

แผนภูมิภาพที่ 3 สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว  
                    ระดับครอบครัว (ร้อยละ) 
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จากตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 3 สถานการณ์ความ

เข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยภาพรวมค่าดัชนี
ความเข้มแข็ง 68.40 ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งมากกว่าเกณฑ์  จังหวัดชลบุรี 
92.10 จังหวัดระอง 85.77 จั งหวัดฉะเชิงเทรา 84.23  
ความเข้มแข็งของแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยดัชนีมากกว่าเกณฑ์ 
ประเด็นข้อสังเกต ในมิติท่ี 1 ด้านสัมพันธภาพ ตัวชี้วัดย่อย  

1) สมาชิกในครอบครัวแสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน  ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกที่สื่อถึงความ
รักความเอาใจใส่ในชีวิตประจ าวัน เช่น สัมผัส ให้ก าลังใจ 
เป็นต้น  

2) สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวัน
ร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลัง
กาย เป็นต้น พบว่า จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ค่าเฉลี่ยดัชนีต่ าว่าเกณฑ์  

3) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ สมาชิกใน
ครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดีหรือใช้เหตุผล การแสดง
ความชื่นชมให้ค าแนะน าต่อกัน เมื่อประสบปัญหา สมาชิก
ในครอบครัวสามารถหาทางออกได้ ครอบครัวมีความ
ไว้วางใจกับที่จะเล่าเรื่องที่มีปัญหา ครอบครัวไม่มีการใช้
อ านาจเหนือกันและกัน พบว่า จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยดัชนีต่ าว่าเกณฑ์ 

สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา คาดการณ์ว่า
สัมพันธภาพในครอบครัวมีแนวโน้มที่ไม่สมดุล 2 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1การแสดงออกที่สื่อถึงความรักความเอาใจใส่ใน
ชีวิตประจ าวัน  ประเด็นที่ 2 การสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัว     (จิราพร  
ชมพิกุล และคณะ : 2552 ) ที่พบว่า สัมพันธภาพใน
ครอบครัวโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปานกลาง  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ในบริบทของพ้ืนที่จังหวัดระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษที่มีการเร่งพัฒนาเมือง ปัจจัยด้านสภาวะทาง
เศรษฐกิจ และปัจจัยโครงสร้างครอบครัวเดี่ยว มีผลต่อ
สัมพนัธภาพในครอบครัว ผลการศึกษา วิจัยสัมพันธภาพใน 

 
ครอบครัว (จิราพร  ชมพิกุล และคณะ : 2552) พบว่า  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ไดแก รูปแบบครอบครัว  การมีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย  ซึ่ง ผลการวิจัยนี้พบว่า  ครอบครัวที่มีราย
ไดมากกว่ารายจ่ายมีสัมพันธภาพที่สมดุลมากกว่าครอบครัว 
ที่มีรายไดน้อยกว่ารายจ่าย  สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวสัดส่วนต่ า  
ไดแก การรับประทานอาหารร่วมกัน การท างานบ้าน
รว่มกัน  การพักผ่อนหย่อนใจในบ้าน  เป็นต้น  

แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างองค์

ความรู้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ือระบบเฝ้าระวัง และติดตามครอบครัว  
โดยมีแบบประเมินเบื้องต้นเป็นเครื่องมือคัดกรอง ในการ
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือครอบครัวตามความจ าเป็นฐาน และ
ก าหนดเกณฑ์ดัชนีปัจจัยเสี่ยงในการคัดกรองครอบครัว ใน
ระบบสารสนเทศ 

2 .  อ ง ค์ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่สาธารณะ  ที่เอ้ือประโยชนให้เกิด
การร่วมกิจกรรมของครอบครัวในชุมชนเป็นประจ า เช่น 
การออกก าลังกาย การนั่งพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน เป็นต้น 

3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนารูปแบบบริการแนะแนวและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวในชุมชน   

4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัด
กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ครอบครัวใช้การสื่อสารเชิงบวก 
พร้อมกับ การน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบการ
สื่อสารไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครัว  

5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เตรียมความพร้อม
ครอบครัวใหม่โดย ใช้กลุ่มครอบครัวที่เข้มแข็งสนับสนุน
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวเพ่ือการวางแผนในการ
ด าเนินชีวิตครอบครัวมีทักษะแกไขปัญหาชีวิตและครอบครัว  
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   เอกสารอ้างอิง 
 
 
รายงานข่าว เรื่อง “ส ารวจความสุขครอบครัวไทย” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ในเว็บไซต์ สสส.  

ประจ าวันที่ 22 มกราคม 2562 
 
หนังสือ “ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย” โดย สกว. ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
 
ข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวเข้มเข็ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2562 
 
https://www.trf.or.th/featured-documents/185-interesting-docs/11861-the-well-being-of-thai-
family 
  
http://www.dwf.go.th/Home/AnnounceList/31 
  
https://www.thaihealth.or.th/สถานการณ์ครอบครัวไทยยุค 4.0 
 
https://thailand.unfpa.org/th/news/คลี่ครอบครัวไทย 4.0 
 
http://www.komchadluek.com/news/edu-health/262494   
 
https://www.salika.co/2019/01/23/well-being-of-thai-family 
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