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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่ อง  พลั งครอบครั ว :  อิทธิพลต่อความยั่ งยืนทาง เศรษฐกิจของครั ว เรื อน                             

เป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และศูนย์ศึกษานโยบายเพ่ือการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ สามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการวางนโยบายของภาครัฐ เพ่ือสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แกค่รัวเรือนไดใ้นอนาคต 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนการจัดท า

งานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบพระคุณ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และรองศาสตราจารย์     

ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง ส าหรับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อันเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วง

ได้เป็นอย่างด ี
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บทสรุปผู้บริหาร 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
และรูปแบบของ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อบทบาทของครอบครัวในการจัดสรรทรัพยากรภายในครัวเรือนในการเลี้ยงดู 
เกื้อหนุน และเป็นที่พ่ึงของสมาชิกในยามฉุกเฉิน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

การศึกษานี้จึงมุ่งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบของครอบครัว รวมทั้งปัจจัย         
ที่สะท้อน “พลังครอบครัว” ว่าส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมากน้อยเพียงไร            
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายของภาครัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ                     
ให้กับครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครัวเรือนที่มีความเปราะบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย  
และสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลจากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน                         
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558  

การศึกษาในส่วนแรก เป็นการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family 
Economic Sustainability Index: FES Index) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (factor analysis) 
จากตัวแปรย่อย 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความมั่งค่ังของครอบครัว 2) สภาพคล่องของครอบครัว 3) ความมั่นคง
ทางการเงินของครอบครัว 4) ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัว 5) ความสามารถ          
ในการด ารงการบริโภคของครอบครัวในภาวะจ าเป็น ซึ่งการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ                    
ของครอบครัวนี้ สามารถจ าแนกองค์ประกอบหลักออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความเข้มแข็งทางรายได้                  
ของครัวเรือน และ 2) ความมั่งค่ังทางสินทรัพย์ของครัวเรือน  

ผลการศึกษา พบว่า ในปี 2549 ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่      
ร้อยละ 14.08 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15.18 ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 16.78 ในปี 2558           
โดยการเติบโตของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนี้ มาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือน          
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ ากว่า ครอบครัวมีภาระทางเศรษฐกิจ และมีหนี้สิน                
ที่มีก าหนดช าระภายในเดือนลดลง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว   
หรือ FES Index จะมีค่าเ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ค่า เฉลี่ยในแต่ละปียังอยู่ ในระดับต่ า  แสดงถึง                         
การมีครอบครัวบางประเภทที่มิได้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมากนัก ส่งผลให้ภาพรวมค่าดัชนีมีค่าต่ านั่นเอง  
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อง ค์ป ระ กอบคว าม เข้ ม แข็ งท า ง ร าย ไ ด้      

สะท้อนสภาพคล่อง ความมั่นคงทางการเงิน 

และความสามารถในการด ารงการบริโภค    

อง ค์ป ระก อบคว าม มั่ ง ค่ั งท า งสิ น ทรั พ ย์     

สะท้อนความมั่ ง ค่ัง และความสามารถใน     

การด ารงการบริโภคในภาวะจ าเป็น 

รูป 1 ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองค์ประกอบ 

  

 
 

ในส่วนถัดมา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว   
กับปัจจัยที่สะท้อนถึงพลังครอบครัว โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ หลังจากนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์อิทธิพล
ของปัจจัยเหล่านี้  ว่าส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือไม่ โดยใช้การถดถอย          
แบบพหุคูณ (multiple regression) ทั้งนี้ พลังครอบครัว ประกอบด้วยปัจจัย 4 มิติ ได้แก่ 1) โครงสร้าง
และองค์ประกอบของครัวเรือน 2) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกในครัวเรือน        
3) การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก และ 4) ความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ   

เมื่อจ าแนกครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ตามดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ      
ของครอบครัว พบว่า ครอบครัว 2 รุ่นที่ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก อยู่อาศัยร่วมกับพ่ีน้อง
ของพ่อหรือแม่ เป็นครอบครัวที่มีแนวโน้มจะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงกว่าครอบครัวประเภทอ่ืน ๆ 
ในทางตรงกันข้าม ครอบครัวข้ามรุ่น ที่สมาชิกรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลาน และ/หรือญาติพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ 
โดยไม่มีสมาชิกรุ่นพ่อหรือแม่อาศัยอยู่ร่วมกัน และครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูลูกตามล าพัง มีแนวโน้ม
จะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งการเพ่ิมขึ้น             
อย่างรวดเร็วของครอบครัวประเภทดังกล่าว อาจท าให้เศรษฐกิจภาคครัวเรือนอ่อนแอลงได้  

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของพลังครอบครัว ที่มีต่อดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว   
โดยมีตัวแปรตาม ได้แก่ ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และตัวแปรต้น ได้แก่ พลังครอบครัว
ในหลากหลายมิติ โดยใช้การถดถอยแบบพหุคูณวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญ ในการช่วยส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืน            
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ดังแสดงในตาราง 1  

14.08 
15.18 

16.78 
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ตาราง 1 สรุปปัจจัยพลังครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 

พลังครอบครัวในมิติต่าง ๆ 

ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลทางบวก       

ต่อดัชนี     
ความยั่งยืน   

ทางเศรษฐกิจ 

- จ านวนผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ิมขึ้น* 
- จ านวนผู้ท างานหารายได้ในครอบครัวเพ่ิมขึ้น* 
- ภูมิภาคที่ครอบครัวอยูอ่าศัยที่มิใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
- จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้น* 
- ครอบครัวมีการครอบครองยานพาหนะ* 
- ครอบครัวมีการครอบครองท่ีอยู่อาศัยในลักษณะที่มิใชก่ารเช่า* 
- มูลค่าเงินช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ ๆ นอกครัวเรือน/ภาครัฐเพ่ิมขึน้* 
- จ านวนสมาชกิในครอบครัวทีไ่ด้รับสวัสดิการสุขภาพหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น* 
- จ านวนสมาชกิในครอบครัวที่มีประกันสังคมเพ่ิมขึ้น* 
- จ านวนสมาชกิในครอบครัวที่มีประกันสขุภาพเอกชนเพ่ิมขึน้* 
- จ านวนสมาชกิในครอบครัวทีไ่ด้รับสวัสดิการจากนายจ้างเพ่ิมขึ้น* 
- รูปแบบของครอบครัวทีม่ิใช่ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดีย่ว และครอบครัว 3 รุ่น 
- สถานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัท่ีมิใช่ผู้ไม่ได้ปฏิบตัิงานในเชิงเศรษฐกิจ 
- มูลค่าเงินส่งกลับจากญาต/ิบุคคลที่เคยอยู่ร่วมกันเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลทางลบ        

ต่อดัชนี    
ความยั่งยืน   

ทางเศรษฐกิจ 

- จ านวนเด็กในครอบครัวเพ่ิมขึ้น* 
- จ านวนสมาชกิในครอบครัวทีไ่ด้รับเงินกู้การศึกษาจากภาครัฐเพ่ิมขึ้น* 
- จ านวนสมาชกิในครอบครัวทีไ่ด้รับเงินกู้จากกองทุนอื่น ๆ* 
- จ านวนคนพิการในครอบครัวเพิ่มขึ้น 
- ครอบครัวมรีายจ่ายในการบรโิภคบุหรี่และเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอลเ์พิ่มขึ้น 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่มีประกันสุขภาพ 30 บาท เพิ่มขึ้น 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัวทีไ่ดร้บัทุนการศึกษาจากภาครัฐเพิ่มขึ้น 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัวทีไ่ดร้บัประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่กู้เงินจากธนาคารประชาชน 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัวทีกู่้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน 

หมายเหตุ: * หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติในทุกปีที่ศึกษา (ปี 2549 ปี 2554 และปี 2558) 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนทางการศึกษากับประชากรวัยเด็กอย่างต่อเนื่อง ในรูปของทุนการศึกษา กองทุน              
เพ่ือการกู้ยืม หรือสิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และการสร้างเสริม             
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวต่อไปในอนาคต  รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ                
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ประเด็นที่ส าคัญคือ ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ สามารถเป็นอีกก าลังหนึ่ง 
ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้  การลดวยาคติ              
ที่มีต่อประชากรสูงอาย ุจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ภาครัฐควรผลักดัน  
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ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ครอบครัว

พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น/แหว่งกลาง และครอบครัว 3 รุ่น เพ่ือช่วยลดภาระการบริโภค 

รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน ( financial literacy) การส่งเสริมการออมเงิน การสะสมสินทรัพย์            

และการเลือกถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน อันจะเป็น

หลักประกันทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  
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Executive Summary 

Changes in population structure in Thailand inevitably have an impact on patterns 
of family formation. Family - the smallest social institution – yet has its vital role                      
in fostering a quality human being who would later on actively partake in a country’s 
development progress. Such changes then affect the roles of a family in developing, 
supporting, and stabilizing the lives of family members whenever needed.   

This study aims to study the impact of changes in family formation and structure 
as well as factors reflecting “family power” on household’s economic sustainability.              
The results of this study can assist the government in designing policies to strengthen 
economic sustainability of households, particularly those vulnerable ones. Data are from 
the 2006, 2011, and 2015 Household Socio-Economic Surveys, complied by the National 
Statistical Office of Thailand. 

The first part of the study deals with constructing the Family Economic 
Sustainability Index (FES Index) by using factor analysis. The variables used are based on 
family’s financial status including 1) wealth, 2) liquidity, 3) financial stability,                              
4) consumption maintenance, and 5) consumption maintenance in urgency. The index can 
be decomposed into 2 components which are 1) income sustainability and 2) family 
assets. 

 Thhe FES Index equals to 14.08 percent in 2006, rises to 15.18 percent in 2011 and 
then 16.78 percent in 2015 as a result of higher real income that goes hand in hand with 
higher real expenditure of which the latter grows at a slower rate, as well as lower 
economic burden and debt dued within a month. Despite an increase of the index, its 
values remain at low levels in each year, implying that some types of family are 
economically vulnerable.  
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Income sustainability component 

depicts liquidity, financial stability, and 

consumption maintenance.  

Family assets component depicts 

wealth and consumption maintenance 

in urgency. 

Picture 1 Family Economic Sustainability Index and its components  

   

 

 

In the second part of the analysis, the relationships between the FES Index and 
family power are investigated by using comparative statistics. Multiple regressions are then 
employed to assess the impacts of such factors on family economic sustainability. Factors 
reflecting family power can be classified into 4 dimensions, namely, 1) family structure 
and its components 2) demographic and socioeconomic characteristics of household 
members, 3) within-family support, and 4) outside-family and government support.  

 When ranking households according to their FES Index and grouping them into 5 
quintiles, a 2-generation family, consisted of a father, a mother, their child, and a 
father/mother’s sibling, tends to have the highest level of economic sustainability, 
comparing to other types of family formation. In contrast, a skipped-generation family, of 
which grandparent and grandchild live together, and a single-parent household are found 
to be the most vulnerable households. With an increasing trend of the latter formation 
pattern, the economy of households might be further deteriorated.  

Results from the multiple regression of the FES Index on family power by applying 
the Ordinary Least Square method of estimation are shown in Table 1. While the FES 
Index is the dependent variable, factors reflecting family power in various dimension are 
the independent variables. Regression coefficients are found to be positively or negatively 
affected family economic sustainability.  

14.08 
15.18 

16.78 

FES INDEX 



ซ 
 

Table 1 Determinants of the Family Economic Sustainability Index  

 

Family power in various dimensions 

Factors that 
have positive 
effect on the 

FES Index 

 

- An increase in the number of elderly person* 
- An increase in the number of earner* 
- Regions in which the family lives other than the Northeast* 
- An increase in the average years of schooling of household members* 
- Vehicle ownership* 
- Types of tenure other than rented* 
- An increase in outside-family/government support* 
- More member receiving welfare from government or state enterprise* 
- More member having the social medical card* 
- More member having private health insurance* 
- More member receiving benefits from employer* 
- Family formation patterns other than single-parent household and 3-generation 

household 
- Socioeconomic status of the household other than economically inactive 
- Higher remittances from reletives or previous household member 

Factors that 
have negative 
effect on the 

FES Index 

 

- An increase in the number of children* 
- More members borrowing education loan from the government* 
- More members borrowing from other government fund schemes* 
- An increase in the number of disabled person 
- Higher expenditures on cigarette and alcohol. 
- More member having the universal health card 
- More member receiving government scholarships 
- More member receiving other government fund for farmer 
- More member borrowing from people bank  
- More member borrowing from village fund scheme  

Note: * represents statistical significance in every year (2006, 2011, 2015)  

Findings from this study can be used in designing government policies to foster 
economic sustainability of Thai families. Children educational supports such as scholarships, 
education loan, or other necessitites should be provided to help lower family burden and 
reinforce economic sustainability of the family in the future. Family ties should be 
maintained and strengthened. Importantly, elderly people with skills can be another 
income earner of the family, thus prejudice against elderly people should be eliminated. 
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Moreover, the government should put more emphasis on those vulnerable 
households, namely single-parent family, skipped-genenration family, and 3-generation 
family by lowering their consumption, providing financial literacy, encouraging savings and 
asset accumulation, and diversifying assets with different liquidity, all of which could play 
a vital role in promoting family financial safety net.  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ประชากรในประเทศไทยได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลจาก                     
ส ามะโนประชากรและเคหะแสดงให้เห็นว่า ประชากรไทยในปี 2453 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 8.1 ล้านคน ได้เพ่ิม
จ านวนเป็น 26.3 ล้านคน ในปี 2503 และเพ่ิมเป็น 65.9 ล้านคน ในปี 2553 อย่างไรก็ดี อัตราเพ่ิม                    
ของประชากรที่เคยสูงถึงร้อยละ 3.2 เมื่อ 50 ปีก่อน กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.8 ในปัจจุบัน อัตราเกิด                       
และอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับอายุคาดเฉลี่ยที่ เ พ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิด                     
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งส าคัญ กล่าวคือ สัดส่วนประชากรเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 15 ปี ลดลง              
อย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 43.2 ของประชากร ทั้งหมดในประเทศ เหลือเพียงร้อยละ 19.5 ตรงกันข้ามกับ
สัดส่วนประชากรสูงอายุ ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เพ่ิมจากร้อยละ 4.6 เป็นร้อยละ 13 ระหว่างปี 2503 
และปี 2553 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

  การเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุในระยะเวลาเพียงครึ่งศตวรรษนี้ ย่อมส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชากรวัยท างานอายุระหว่าง 15-59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีบทบาท              
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นผู้เกื้อหนุนประชากรวัยเด็กและประชากรวัยสูงอายุ ยังคงรับภาระในการเป็นผู้ดูแล
ประชากรทั้งสองกลุ่ม แต่เป็นการดูแลในบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป  กล่าวคือ ประชากรวัยท างาน                
ต้องรับภาระในการดูแลเกื้อหนุนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาระในการดูแลประชากรวัยเด็กลดลง 
ทั้งนี้ เห็นได้จากอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ ซึ่งค านวณจากจ านวนผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน 100 คน                
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.9 คน ในปี 2503 เป็น 19.2 คนในปี 2553 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2555) 

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรยังส่งผลต่อครอบครัว สถาบันพ้ืนฐานส าคัญ ที่แม้จะมีขนาดเล็ก 
แต่มีบทบาทอย่างยิ่งในการท าหน้าที่เลี้ยงดู หล่อหลอม และขัดเกลาให้สมาชิกเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ตาราง 1.1 แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของครัวเรือนในช่วงกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ครัวเรือนเดี่ยวที่มีเพียงสามีและภรรยา หรือพ่อ แม่ และลูก อาศัยอยู่ร่วมกัน            
มีสัดส่วนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ครัวเรือนขยายที่มีสมาชิกหลาย ๆ รุ่น เช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย 
อาศัยอยู่ร่วมกัน กลับมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ 
และความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากต้องอยู่อาศัยอยู่กับลูกหลาน อย่างไรก็ดี 
ครัวเรือนกลับมีแนวโน้มจะมีขนาดเล็กลงจากเดิมที่ครัวเรือนหนึ่ง ๆ จะมีสมาชิกโดยเฉลี่ย 5.2 คน แต่ในปัจจุบัน 
มีจ านวนสมาชิกเฉลี่ยเพียง 3.3 คน เท่านั้น  
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ตาราง 1.1 โครงสร้างของครัวเรือน พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2553 

          โครงสร้างของครัวเรือน ปี 2523 ปี 2533 ปี 2543 ปี 2553 
ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย (คน) 5.2 4.4 3.8 3.3 

ประเภทของครัวเรือน (ร้อยละ) 
ครัวเรือนเดี่ยว 
ครัวเรือนขยาย 
ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว 
ครัวเรือนที่อยู่ร่วมกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

 
70.6 
25.2 
3.5 
0.7 

 
67.6 
26.2 
5.1 
1.1 

 
60.3 
29.6 
9.4 
0.7 

 
52.3 
34.5 
12.6 
0.6 

เพศของหัวหน้าครัวเรือน 
ชาย 
หญิง 

 
83.5 
16.5 

 
80.6 
19.4 

 
73.8 
26.2 

 
67.0 
33.0 

ที่มา : ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523-2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

  หากพิจารณาการท างานของประชากรสูงอายุ พบว่า แม้ประชากรสูงอายุที่ยังคงประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจจะมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2555) แต่ก็ยังมีประชากรสูงอายุอีกจ านวนมากที่ไม่ได้ท างาน ทั้งนี้  อาจเป็นไปด้วยความสมัครใจ                
หรือข้อจ ากัดในการท างาน อันเนื่องมาจากสุขภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมตามวัย หรือวยาคติที่มีต่อผู้สูงอายุ              
ก็เป็นได้ ประกอบกับข้อมูลจากบัญชีรายได้ประชาชาติ ปี 2552 ที่แสดงให้เห็นว่า เงินออมของครัวเรือน    
ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หนึ ่งของประชากรสูงอายุ คิดเป็นมูลค่าเพียงร้อยละ 11 ของรายได้ครัวเรือน
ทั้งหมดเท่านั้น (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2555) จึงไม่น่าแปลกใจว่า ข้อมูลจากการส ารวจ รวมถึง
ผลการวิจัยหลายฉบับ ต่างชี้ให้เห็นถึงปัญหาของประชากรสูงอายุที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ               
ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  

การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในเชิงโครงสร้าง ย่อมส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครอบครัว
อย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2559) ได้ พัฒนามาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง1 ซึ่งหมายถึง “ข้อก าหนดที่ได้รับการยอมรับเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเป็นเครื่องมือ             
การประเมินผลและการเทียบเคียง เพ่ือแสดงถึงความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทย ตลอดจน               
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายที่ความเข้มแข็งของครอบครัว” โดยประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

                                                           
1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันวิจัย                
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มาตั้งแต่ปี 2551                  
โดยแบ่งตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของครอบครัวออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ         
และในปี 2559 ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งให้คงเหลือเพียงตัวช้ีวัดในระดับครอบครัว 
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1) ด้ านสัม พันธภาพ หมายถึ ง  องค์ประกอบที่ บ่ งบอกความ เข้มแข็ งของครอบครั ว                          
ในด้านสัมพันธภาพ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน 
การยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ               
และการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง  

2) ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็ง           
ของครอบครัว ในด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท าบทบาทหน้าที่
ของครอบครัวต่อสมาชิก  

3) ด้านการพ่ึงพาตนเอง หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว                
ในด้านการพ่ึงตนเองใน 3 มิติ ได้แก่ 1) การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ 2) การพ่ึงตนเอง               
ด้านสุขภาพ และ 3) การพ่ึงตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้  

4) ด้านทุนทางสังคม หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณา
จากทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความเข้มแข็งของครอบครัว อันเนื่องมาจากระบบความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคมไทย 
ได้แก่ ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเข้มแข็งของครอบครัว  

5) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก หมายถึง องค์ประกอบ    
ที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง   
และการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  

หากพิจารณาจากร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2664 ของภาครัฐ               
ที่มีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลักแล้ว จะเห็นได้ว่า ในภาพรวม 
ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยระหว่างปี 2558 – 2559                
แต่เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อย กลับพบว่า ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งนั้น           
มีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งมีครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน              
ในสัดส่วนที่ต่ าที่สุด 

แม้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่สมาชิก
ในครอบครัวเผชิญกับปัญหา หรือวิกฤติการณ์ต่าง ๆ แต่จากตาราง 1.2 จะเห็นได้ว่า มีกลุ่มตัวอย่าง
ครอบครัวเพียง 2 ใน 3 ของครอบครัวตัวอย่างเท่านั้น ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง                   
ในด้านการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ 
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ตาราง 1.2 ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของครอบครัว ปี 2558 - 2559  

ดัชนีช้ีวัด 
เกณฑ์ค่า
ดัชนีความ
เข้มแข็ง 

ค่าเฉลี่ย 
ดัชนีความเข้มแข็ง 

ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ ์ 
(ร้อยละ) 

2558 2559 2558 2559 

ความเข้มแข็งในภาพรวม 68.40 84.24 84.31 88.22 88.81 
1. ด้านสัมพันธภาพ 67.00 67.18 67.66 73.03 72.15 
    1) แสดงความเอาใจใสร่ะหว่างกัน 79.00 63.87 65.42 48.75 51.89 
    2) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน 64.00 84.13 83.84 85.00 84.89 
    3) สื่อสารกันอย่างมีคณุภาพ 71.00 61.12 60.98 58.81 59.83 
    4) แก้ความขัดแย้งอย่างมีเหตผุล 54.00 59.58 60.42 81.29 79.84 
2. ด้านบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 74.00 86.71 88.15 85.59 87.21 
3. ด้านการพึ่งพาตนเอง 63.00 82.09 82.73 97.58 97.54 
     1) ด้านเศษฐกิจ 58.00 68.37 69.38 66.31 66.84 
     2) ด้านสุขภาพ 63.00 98.27 98.38 98.43 98.30 
     3) ด้านข้อมลูข่าวสารการเรียนรู้ 68.00 79.65 80.43 95.03 94.44 
4. ด้านทุนทางสังคม 65.00 90.70 89.91 95.18 94.45 
5. ด้านการหลีกเลีย่งภาวะเสี่ยง 73.00 94.53 93.11 90.94 87.70 
ที่มา: ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  

นอกจากนี้ ครอบครัวในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสังคม
อย่างมาก กุลภา วจนสาระ (2554) ได้รวบรวมภาพการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทย  ข่าวและบทความ
ออนไลน์ในรอบ 13 ปี (2540 – 2552) และหนังสือ/รายงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในประเทศไทย               
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อครอบครัวในเรื่องบทบาทการอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแล
สุขภาวะคนในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลผู้ สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ            
การเรียกร้องการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการท าหน้าที่บ าบัด ฟ้ืนฟู ดูแลเด็กที่กระท าความผิด                
การจัดการศึกษาที่บ้าน การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว รวมถึงพันธกิจของครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ                 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และการธ ารงความผาสุกในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ พบว่า ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา 
ปัญหาครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้น โดยจ านวนข่าวและบทความออนไลน์ที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวร้อยละ 56 เป็นเรื่องความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว ชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาการท าหน้าที่และบทบาทของครอบครัวไทย ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม โดยเฉพาะ
หน้าที่การอบรมเลี้ยงดู การถ่ายทอดทัศนคติค่านิยมที่เหมาะสม การสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ให้กับสมาชิก 

จึงเป็นที่น่าสนใจว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รูปแบบ และโครงสร้างครอบครัว          
ที่เปลี่ยนแปลงไป ขนาดของครัวเรือนที่เล็กลง ประกอบกับการมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัย   
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ที่ท าให้บทบาทของสถาบันครอบครัวในการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกลดความเข้มแข็งลงหรือไม่ ประชากร
สูงอายุต้องพ่ึงตนเองแทนการพ่ึงพาบุตรหลานหรือไม่ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนอย่างไร 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือวิเคราะห์ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจ าแนกตามโครงสร้างของครัวเรือน          
และองค์ประกอบ 

2) เพ่ือวิเคราะห์ว่าโครงสร้างของครัวเรือนและองค์ประกอบส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน               
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด 

3) เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความยั่งยืน             
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่ง พัฒนามาจากแนวคิด
เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเข้มแข็งของครอบครัว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยด าเนิน
การศึกษาตามกรอบแนวคิด ดังที่แสดงไว้ในรูป 1.1 
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   รูป 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือมุ่งวิเคราะห์ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
จ าแนกตามโครงสร้างของครัวเรือนและองค์ประกอบ รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
ครัวเรือนตัวอย่างตามหลักทางสถิติ จึงสามารถใช้เป็นตัวแทนของครัวเรือนทั่วประเทศได้ 

 การศึกษาความยั่งยืนของครัวเรือน เป็นการมุ่งพิจารณาตามมิติทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ                 
ส่วนพลังของครอบครัวนั้น จะศึกษาจากรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของครัวเรือน ลักษณะ               
ทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสมาชิกในครัวเรือน รวมถึงการเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก
ในครัวเรือน และการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรวยัเด็กลดลง 

ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

พลังของ
ครอบครัว 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายของภาครัฐ เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจให้กับครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีความอ่อนไหวได้อย่างตรงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งจะน าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมต่อไปอนาคต 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมปริทัศน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม                   
และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้นิยาม ความหมายของครอบครัวไทย รูปแบบ รวมถึง
บทบาทและคุณค่าของครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ครอบครัวจะ เป็นสถาบัน              
ของสังคมท่ีเล็กที่สุด แต่กลับมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการหล่อหลอมสมาชิกให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต เห็นได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ภายใต้ร่าง                
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งคือ ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง                 
และมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในส่วนแรกเป็นการรวบรวมนิยามของครอบครัว บทบาทหน้าที่ของครอบครัว และรูปแบบ             
ของครอบครัว หลังจากนั้น เป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในครอบครัว และความยั่งยืน
ของครอบครัว โดยเน้นดัชนี้ชี้วัดในมิติทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  

2.1 นิยามของครอบครัว 

การให้ความหมายของครอบครัว มีมานานกว่าครึ่งศตวรรษ โดยนักมานุษยวิทยา George Peter 
Murdock ได้ให้ค านิยามครอบครัวว่า “กลุ่มบุคคลต่างเพศที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีส่วนร่วมกัน
ในทางเศรษฐกิจและการด ารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความยั่งยืนของสัมพันธภาพและบทบาท              
ที่พึงมีระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเกิดจากสายโลหิตหรือจากการรับบุตรบุญธรรม” (Erera, 2002 อ้างใน 
พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) ต่อมานักวิชาการด้านครอบครัวได้ขยายความให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติมากขึ้น   
ซึ่งความหมายที่อธิบายครอบครัวในปัจจุบันได้ดี  คือนิยามของ Olsen and Defrain (1994) อ้างใน พูนสุข      
เวชวิฐาน (2557) ที่หมายถึง “บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีข้อตกลงในการที่จะใช้ชีวิต ใช้ทรัพยากร ตัดสินใจ 
และให้คุณค่าต่อการด าเนินชีวิตร่วมกัน” ซึ่งความหมายดังกล่าวนี้  สามารถครอบคลุมความหลากหลาย               
ของครอบครัวทั้งในมิติของโครงสร้างของครอบครัว การให้คุณค่า และชาติพันธุ์ของครอบครัว  นอกจากนี้           
หากมองครอบครัวในเชิงเศรษฐกิจยังสามารถนิยาม ครอบครัวว่าเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพในด้านการผลิต 
การบริโภค และการกระจายทรัพยากรให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ทุกรุ่นทุกวัน (Mason and Lee, 2004           
อ้างใน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามของครอบครัวที่ละเอียดยิ่งขึ้นว่าหมายถึง “กลุ่มบุคคล        
ที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายโลหิต หรือโดยการรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือโดยการสมรส ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
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ประกอบด้วยคู่สมรส บุตร พ่อ แม่ และพ่ีน้องเป็นหลัก” (UN Statistics Division, 2015 อ้างใน กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) 

ส าหรับความหมายของครอบครัวในบริบทสังคมไทยนั้น สายชล สัตยานุรักษ์ (2556) ระบุว่า ก่อนสมัย
อยุธยาตอนปลาย ค าว่า ครอบครัวในสังคมไทย มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเครือญาติ หมายความว่า 
สมาชิกของครอบครัวมีความหมายครอบคลุมเครือญาติ ทั้งญาติโดยสายเลือด และญาติโดยการแต่งงาน ซึ่งต้อง
รับผิดชอบเรื่ องต่ าง ๆ ร่ วมกันในฐานะครอบครั วเดียวกัน ทรัพย์ สินที่มี อยู่ ก็ เป็นสมบัติ ร่ วมกัน                             
ของคน ในครอบครัวและเครือญาติ กระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลาย นิยามครอบครัวเหลือเพียง “พ่อ-แม่-ลูก” 
เท่านั้น โดยให้เหตุผลประกอบว่าเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบตลาดที่ท าให้คนเน้นการหารายได้             
มาเลี้ยงดูครอบครัวที่มีสมาชิก คือ ภรรยาและลูกเป็นหลัก ขณะที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                 
พ.ศ. 2554 ระบุว่า ครอบครัว หมายถึง “สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่ประกอบด้วย สามี ภรรยา และหมายความ
รวมถึงลูกด้วย”  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ครอบครัวมีรูปแบบและความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 
ไม่ได้ประกอบด้วยผู้ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด เช่น พ่อ แม่ ลูก ซึ่งเป็นความหมายแบบดั้งเดิม                
เพียงเท่านั้น นิยามความหมายของครอบครัวจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กรมกิจการสตรี                    
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มปป.) จึงได้ให้นิยามของครอบครัว        
ในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 – 2556 ในบริบทที่กว้างขึ้นว่า หมายถึง 
“กลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ท าหน้าที่เป็นสถาบันหลัก ฐานรากส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิต   
ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะ นอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วน ทั้งบิดา มารดา และบุตร” 
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2553) ได้นิยามความหมายของครอบครัวว่า หมายถึง “บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันโดยการเกิด การแต่งงาน หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม และอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านเรือน                  
หรือที่พักอาศัยเดียวกัน หรืออาจแยกกันอยู่ชั่วคราว ตามความจ าเป็นในด้านการศึกษา หรือการงานอาชีพ 
แต่ยังคงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่อเนื่อง” 

นอกจากนี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของครัวเรือนจากครอบครัวว่า
ครัวเรือนอาจประกอบด้วยสมาชิกเพียงคนเดียว หรือสมาชิกมากกว่า  1 คน อยู่อาศัยร่วมกันในสถานที่              
แห่งเดียว โดยสมาชิกเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีความผูกพันกันทางสายโลหิตหรือกฎหมาย ในขณะที่ครอบครัว              
ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งมีความผูกพันกันทางใดทางหนึ่ง อยู่ร่วมกันหรือขยายออกไป 
ยังสถานที่อ่ืน ๆ หลายแห่งได้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติครอบครัวและครัวเรือนอาจไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้อย่างชัดเจน  
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2.2 บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว 

 ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา เห็นว่า เหตุผลและความจ าเป็นที่มนุษย์จะต้องมีครอบครัว 
เนื่องจาก 1) ความจ าเป็นทางชีววิทยา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมทางเพศของชายและหญิงให้เป็นระเบียบ    
ท าหน้าที่ ดูแลทารกและเด็ก เลี้ ยงดูอบรมให้ เติบโตและมีชีวิตรอด ซึ่ งต้องใช้ ระยะเวลานาน                     
และ 2) ความจ าเป็นทางสังคม โดยในทางสังคมวิทยามองว่า ครอบครัว เป็นสถาบันสังคม ( social 
institution) สถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็นสถาบันขั้นพ้ืนฐานของ
สังคม เปรียบเสมือนรากแก้วของสังคม หากครอบครัวมีความมั่นคงและแข็งแรง สังคมก็ย่อมมีความมั่นคง               
และแข็งแรงตามไปด้วย (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2553) ซึ่งนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา ได้ระบุหน้าที่     
ของครอบครัว เพ่ือใช้อธิบายหน้าที่ครอบครัวในบริบทที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ ดังนี้  

1) การให้สมาชิกใหม่แก่สังคม เพ่ือทดแทนสมาชิกที่ตายลงหรืออพยพออกนอกประเทศ 
2) การขัด เกลาทางสั งคมแก่สมาชิก เ พ่ือเสริมสร้ างการเรียนรู้และทักษะด้านภาษา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตและกฎทางสังคม และความรู้ที่จ าเป็นในการเจริญเติบโต  
เป็นผู้ใหญ่ต่อไป 

3) การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือดูแล เอาใจใส่สมาชิกตั้งแต่วัยทารก โดยครอบครัวต้องเป็น
หน่วยทางเศรษฐกิจในการจัดหาอาหาร สิ่งจ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือความอยู่รอดของสมาชิก 

4) การให้สถานภาพ เนื่องจากครอบครัวมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันและมีเชื้อชาติ       
ชาติพันธุ์ที่ต่างกัน เด็กจะได้รับสถานภาพทางกฎหมาย ศาสนา สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจตามครอบครัวของเขา แม้ว่าสถานภาพเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง แต่ก็ได้รับ
อิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุน อบรมเลี้ยงดูของครอบครัวด้วย เช่น การได้รับการศึกษา
ที่ดี ระดับการศึกษาท่ีสูง สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง และมีอาชีพการงานที่ดี เป็นต้น 

5) การสนับสนุนทางอารมณ์ ครอบครัวท าหน้าที่ให้ความรัก ความอบอุ่นและความใกล้ชิด      
สนิทสนม ความรู้สึกพึงพอใจและปลอดภัย ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  

นอกจากนี้ Zimmerman (2013) ระบุว่า ในบริบทของยุโรปนั้น ครอบครัวจะต้องมีบทบาทหน้าที่
ในการบ ารุงรักษาและดูแลสมาชิกในด้านกายภาพ มีหน้าที่เพ่ิมจ านวนสมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะโดยการ               
ให้ก าเนิดเองหรือรับอุปการะ (adoption) และจะต้องปล่อยให้สมาชิกเหล่านั้นมีอิสระเมื่อพวกเขาเติบโต    
เป็นผู้ใหญ่ ท าหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิกที่ยังเด็กเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับบทบาทต่าง ๆ ที่ผู้ใหญ่
คนหนึ่งจะต้องเป็นไม่ว่าจะในฐานะคู่สมรส พ่อแม่ คนท างาน พลเมือง เพ่ือนบ้าน และสมาชิกของชุมชน 
ก ากับควบคุมทางสังคมสมาชิกครอบครัวเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างและรักษาขวัญก าลังใจ 
เป็นแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในการท างานต่าง  ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าหน้าที่หน่วยพ้ืนฐาน             
ทางเศรษฐกิจในการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการที่จ าเป็นด้วย    



11 
 

 ส าหรับในบริบทสังคมไทย ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(2555) ระบุว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริม
ทัศนคติ ก าหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างระเบียบทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ 
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม ดังนั้น ครอบครัว จึงเปรียบเสมือนเครื่องจั กรชั้นแรก       
ที่ท าหน้าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ น าไปสู่การด ารงชีวิตในสังคม    
ได้อย่างปกติสุข ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บ าบัด ฟ้ืนฟูในยามที่สมาชิก   
ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่มากระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย รวมทั้ง
ยังเป็นหน่วยเศรษฐกิจย่อยที่สุดที่มีความส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการผลิต การบริโภค และการออม ที่ต้องเริ่มจากครอบครัวก่อน อีกทั้งครอบครัวยังเป็นรากฐาน
ของการสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งอีกด้วย  

เฉลียว บุญยง (2538) และพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2545) อ้างใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(มปป.) กล่าวถึงหน้าที่ของครอบครัวในบริบทที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) หน้าที่ในทางชีววิทยา หมายถึง การให้ก าเนิดสมาชิก โดยหมายรวมถึงการรับบุตรบุญธรรม                
ในกรณีที่คู่สามีภรรยาไม่สามารถให้ก าเนิดสมาชิกได้ด้วยเหตุผลบางประการ 

2) หน้าที่ในการให้ความรัก นับเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของครอบครัว และยังไม่มีสถาบันใด
สามารถท าหน้าที่ได้เทียบเท่า ความรักจากครอบครัวจะท าให้เด็กปรับตัวเข้ากับโลกภายนอก        
ได้เป็นอย่างดี 

3) หน้าที่ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพยายามตอบสนองความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐาน                 
5 ประการของสมาชิก ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และการศึกษา 

4) หน้าที่ในการให้ความปลอดภัย หมายถึง การปกป้องอันตรายและสวัสดิภาพของสมาชิก              
โดยอาจอาศัยหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

5) หน้าที่ในการให้การศึกษา หมายถึง การให้ความรู้แก่บุตรในทุก ๆ ด้าน รวมถึงถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และค่านิยมอันดีงามให้แก่บุตร ทั้งนี้ เชื่อว่าการปฏิบัติ
และด าเนินชีวิตในครอบครัวเป็นตัวแทนในการเรียนที่เข้มแข็งกว่าการเรียนที่โรงเรียน 

6) หน้าที่ในทางศาสนา หมายถึง การอบรมสั่งสอนและชักจูงให้บุตรได้กระท าหน้าที่อันเป็น
ศาสนกิจประจ าวัน เพ่ือให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเครื่องช าระจิตใจ                
ให้บริสุทธิ์ 

7) หน้าที่ ในทางสันทนาการ หมายถึง การจัดสันทนาการให้กับบุตรในและนอกบ้าน               
เพ่ือปลดปล่อยความเคร่งเครียดทางร่างกายและจิตใจ และท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น 
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2.3 โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครอบครัว 

โครงสร้างและองค์ประกอบของครอบครัวแบบดั้งเดิม ( traditional family structure) นั้น      
เป็นครอบครัวขยาย (extended family) ที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมถึงเครือญาติ  ทั้งญาติ               
โดยสายเลือดและญาติโดยการแต่งงาน ซึ่งต้องรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันในฐานะครอบครัวเดียวกัน 
(สายชล สัตยานุรักษ์, 2556) นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัยอาศัยอยู่ด้วยกัน ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย 
ที่อาศัยร่วมกับลูก และหลาน ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ 
ท าให้ โครงสร้างครอบครัวมีขนาดเล็กลงในลักษณะครอบครัวเดี่ยว ( nuclear family) ที่สมาชิก
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งในเชิงบทบาทและการจัดความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ครอบครัว       
แบบดั้งเดิมผู้ชายจะมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจสูงและเป็นหัวหน้า หรือผู้น าครอบครัว ขณะที่ผู้หญิง                
ต้องอยู่เหย้าเฝ้าเรือนเป็นหลัก ท าหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ดี อุทิศตนท างานบ้าน และเกี่ยวข้องกับตลาด          
หรือมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานน้อย (Alesina and Giuliano, 2010) 

ในปัจจุบัน  โครงสร้ างและองค์ประกอบของครอบครัวมีความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น                         
และไม่จ าเป็นต้องประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก แบบครอบครัวเดี่ยวเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ สมาชิก                        
ยังไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต หรือความเป็นเครือญาติอีกด้วย ขนาดครอบครัวซึ่งวัดจาก
จ านวนสมาชิก มีแนวโน้มลดลง แต่จ านวนครอบครัวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สัดส่วนของผู้หญิง                
ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมมากขึ้น และมีความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิตมากขึ้น               
เท่า  ๆกับผู้ชาย ผู้หญิงจึงเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้แต่งงานช้า มีลูกตอนอายุมาก หรือเป็นโสดมากขึ้น ท าให้อัตราการเกิด
และจ านวนเด็กลดลง แต่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีจ านวนเพ่ิมขึ้น (OECD, 2011a) ดังนั้น 
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวเดี่ยวไปเป็นครอบครัวหลายรุ่น (multigenerational household) 
มากขึ้น เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีกว่า การแบ่งปันพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การผูกโยงและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างสมาชิก ซึ่งน าไปสู่การประหยัดจากขนาด (economies of scale) ด้วย (Pilkauskas, 2012) 

ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเนื่องจากการเกิดที่ลดลง การมีอายุยืนขึ้น                   
ส่งผลต่อขนาดโครงสร้างอายุ และความหลากหลายทางเพศในครอบครัว ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบ           
ของครอบครัวร่วมสมัย (contemporary family) ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่ง Blieszner and Roberto 
(2015) ได้แบ่งรูปแบบครอบครัวตามโครงสร้างอายุ และรุ่น (generation) ดังนี้  

1) ครอบครัวหลากหลายรุ่น (beanpole family) คือ สมาชิกประกอบด้วยคนหลายรุ่น             
แต่ในแต่ละรุ่นมีจ านวนน้อย โดยอาจจะมีสมาชิก 3 – 5 รุ่นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี 
ภรรยา ลูก หลาน และพ่ีน้อง เป็นต้น เด็กที่อยู่ในครอบครัวนี้จะรู้จักลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า            
ตา ยาย ทวด 

2) ครอบครัวข้ามรุ่นหรือมีระยะห่างระหว่างรุ่น (age-gapped family) เนื่องจากการมีบุตรช้า 
ท าให้ช่องว่างระหว่างวัยสูงขึ้น  
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3) ครอบครัวที่แต่ละรุ่นอายุใกล้เคียงกัน (age-condensed family) ซึ่งเกิดจากการมีบุตร             
เมื่ออายุน้อยตั้งแต่รุ่นทวด รุ่นย่ายาย จนกระท่ังรุ่นแม่ ท าให้แต่ละรุ่นมีวัยที่ไม่แตกต่างกันมาก 

นอกจากนี้ หากแบ่งตามสถานภาพการสมรส สามารถแบ่งเป็นครอบครัวที่มีการสมรสใหม่ 
(remarriage) กับครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแบบหุ้นส่วน (partnership) และแบ่งตามรสนิยมทางเพศ            
ได้เพ่ิมเติมอีก 2 ประเภท คือ ครอบครัวผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (single LGBT persons) และ
ครอบครัวเพศเดียวกัน (same-sex partners and spouses) รวมทั้งครอบครัวในแบบอ่ืน ๆ เช่น 
ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง (stepfamily) ครอบครัวบุญธรรมที่รับอุปการะเด็กไปเลี้ยง เป็นต้น   

ส าหรับสังคมไทย ครอบครัวไทยในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก 
ครอบครัวในรูปแบบดั้งเดิมที่ประกอบไปด้วย สามี ภรรยา และลูก ไม่ได้เป็นบรรทัดฐานและประเพณีนิยม
อีกต่อไป เช่นเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557) ได้จ าแนกรูปแบบของครอบครัวไทย                  
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) ครอบครัวเดี่ยว ได้แก่ ครอบครัวแบบดั้งเดิมท่ีประกอบด้วยสมาชิก 2 รุ่น (พ่อ แม่ และลูก) 
2) ครอบครัวขยาย ได้แก่ ครอบครัวขยายโดยทั่วไปที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 รุ่นขึ้นไป (รุ่นพ่อ แม่ 

และรุ่นลูก อยู่ร่วมกับรุ่นปู่ย่าตายาย)  
3) ครอบครัวลักษณะพิเศษ ได้แก่ ครอบครัวที่ไม่มีบุตร ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว (พ่อ หรือ

แม่เลี้ยงดูลูกตามล าพัง) ครอบครัวข้ามรุ่น (ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดูหลานตามล าพัง) ครอบครัว
บุตร บุญธรรม ครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่ร่วมกันตามล าพัง ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกัน
ตามล าพัง หรือครอบครัวที่เกิดจากการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน  

ในขณะที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ใช้วิธีการของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการจ าแนก
ครอบครัวหรือครัวเรือนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) ครอบครัวเดี่ยว ได้แก่ ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 1  รุ่น (คู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูก)                 
และครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 รุ่น (คู่สามี ภรรยา และบุตร หรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) 

2) ครอบครัวขยาย ได้แก่ ครอบครัวขยายโดยทั่วไปที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 รุ่น (รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย 
รุ่นลูก และรุ่นหลาน) และครอบครัวข้ามรุ่น (รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย และรุ่นหลาน) 

3) ครัวเรือนคนเดียว ได้แก่ ครัวเรือนที่ประกอบด้วยสมาชิกเพียง 1 คน 
4) ครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ ได้แก่ ครัวเรือนสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยไม่มี

ความสัมพันธ์กันทางเครือญาต ิ
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อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (2559) ซึ่งท าการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อสถาบัน
ครอบครัว โดยใช้ข้อมูลจากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย (SES) และฐานข้อมูล 
Townsend Thai Panel Data ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในประเทศไทยแบบตัวอย่างซ้ าเป็นรายเดือน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18 ปี  ได้แบ่งโครงสร้างครัวเรือนจากองค์ประกอบของสมาชิกในครอบครัว              
เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวหรือครัวเรือนแบบอยู่คนเดียว 
2) ครัวเรือนที่ประกอบด้วยสามีและภรรยา รวมถึงคนในรุ่นเดียวกันหรือครัวเรือน 1 รุ่น 
3) ครัวเรือนที่ประกอบด้วยรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก หรือครัวเรือน 2 รุ่น 
4) ครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยคน 3 รุ่นขึ้นไป คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นหลาน          

หรือครัวเรือน 3 รุ่น 
5) ครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 2 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย และรุ่นหลาน ส่วนรุ่นพ่อแม่นั้น            

ขาดหายไป หรือครัวเรือนข้ามรุ่น/แหว่งกลาง (skip generation) 

นอกจากนี้ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของประเภทครัวเรือนไทย ใน 2 ทศวรรษ (ปี 2529 – 2552) โดยใช้ข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย แบ่งประเภทครัวเรือนไทย เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1) ครัวเรือนอยู่คนเดียว หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ล าพังคนเดียว 
2) ครัวเรือนอยู่กับเพื่อนหรือญาติ หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนที่มิใช่สามี ภรรยา 

หรือญาติพ่ีน้องของตนเอง โดยบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ถือเป็นบุคคลอื่นนอกครอบครัว 
3) ครัวเรือน 1 รุ่น หมายถึง สามีและภรรยา หรือ สามีและภรรยา และคนนอก หรือญาติพ่ีน้อง

หรือเพ่ือน 
4) ครัวเรือน 2 รุ่น หมายถึง พ่อ แม่ ลูก หรือ พ่อ แม่ ลูก และคนนอก หรือ พ่อ ลูก และคนนอก 

หรือ แม่ ลูก หรือ แม่ ลูก และคนนอก 
5) ครัวเรือน 3 รุ่น หมายถึง พ่อ แม่ ลูก หลาน หรือ พ่อ แม่ ลูก หลาน และคนนอก หรือ พ่อ ลูก 

หลาน หรือ พ่อ ลูก หลาน และคนนอก หรือ แม่ ลูก หลาน หรือ แม่ ลูก หลาน และคนนอก 
6) ครัวเรือนข้ามรุ่น/แหว่งกลาง หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน 

และคนนอก หรือ ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน หรือ ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน และคนนอก 

ส าหรับการจัดแบ่งประเภทครอบครัวเป็นลักษณะต่าง  ๆ ตามโครงสร้าง/องค์ประกอบ               
ของครอบครัวนั้น ก็เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจโครงสร้างที่หลากหลายของครอบครัวร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น      
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ระบุปัญหาที่มีต่อครอบครัวลักษณะแตกต่างกันได้ชัดเจนและถูกต้อง 
พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะนโยบาย มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามประเภทครอบครัวอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นด้วย  
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2.4  สัมพันธภาพในครอบครัว 

สายสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในครอบครัว (family ties) ที่เข้มแข็ง เป็นพลังครอบครัว (power of 
the family) อันส าคัญยิ่งต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัว/ครัวเรือน ผ่านความเป็นองค์กร            
หรือสถาบันของครอบครัว (organization of the family) และจ านวนผลผลิตที่ครอบครัวผลิตได้ รวมถึง     
การแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและงานบ้านงานเรือน 
ทั้งนี้ สายสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้น มีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ 
ภูมิภาค (Alesina and Giuliano, 2010) 

การศึกษาอิทธิพลของสายสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในครอบครัวต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ                 
ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด นับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ทฤษฎีการศึกษาครอบครัวที่เป็นที่ยอมรับ           
จากนักวิชาการทางด้านครอบครัว ซึ่งพัฒนามาจากพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คือ ทฤษฎี         
การแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว (Social Exchange Theory of Family) ที่มองครอบครัว                
ทั้งในฐานะหน่วยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และหน่วยพ้ืนฐานทางสังคม               
ที่หล่อหลอมรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและรูปแบบพฤติกรรมเหล่านั้น 
เป็นผลมาจากการที่บุคคลแสวงหาความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพราะเล็งเห็นถึงผลตอบแทน
หรือรางวัลที่ตนเองจะได้รับ ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นแรงจูงใจส าคัญของบุคคล ในขณะที่พยายามหลีกเลี่ยง     
สิ่งที่ตนเองไม่พึงประสงค์ บุคคลถูกจ ากัดด้วยทางเลือกต่าง ๆ และจะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ด้วยเหตุผล 
ก่อนที่จะท าการตัดสินใจ และเลือกทางที่ให้รางวัลหรือผลตอบแทนต่อตัวเองสูงสุด โดยจ่ายต้นทุนที่ต่ าที่สุด 
แต่ก็มีการพ่ึงพาระหว่างกันและต่างตอบแทนกัน เช่น ความพึงพอใจซึ่งกันและกัน ความอ่ิมเอมใจ 
สถานภาพ การยอมรับ ความรัก ความเป็นอิสระ ความมั่นคงปลอดภัย คุณค่า ความเสมอภาค               
เป็นบรรทัดฐานแห่งการตอบแทนกันที่ก่อให้เกิดความสมดุล  ทั้งการให้และการรับ มีความเป็นธรรม       
และเสมอภาค ซึ่งจะท าให้ความสัมพันธ์และความเป็นครอบครัวคงอยู่ และพัฒนาความไว้วางใจต่อกัน      
ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ทฤษฎีนี้ถูกวิจารณ์ว่า มองครอบครัวในมิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ขาดการมอง
ครอบครัวและความสัมพันธ์ในมิติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ และมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัว    
ก็อาจจะไม่ได้มีเหตุผลในการตัดสินใจเสมอไป เพราะมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและความรักเป็นปัจจัย         
ในการตัดสินใจด้วย แต่ก็สะท้อนให้เห็นความส าคัญของการพ่ึงพากันของสมาชิกในครอบครัวได้           
เพราะแสดงให้เห็นถึงการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) 

นอกจากนี้ ทฤษฎีครอบครัวที่อธิบายอิทธิพลของสายสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในครอบครัว        
ต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอีกทฤษฎีหนึ่ง ที่มีวัฒนาการล่าสุดโดยเกิดจากการบูรณาการแนวคิดทางชีววิทยา 
จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว คือ ทฤษฎีสังคมชีววิทยาของครอบครัว (Biosocial 
Theory of Family) ที่มองว่า มนุษย์มีวิวัฒนาการจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ตลอดเวลา แบบทฤษฎีวิวัฒนาการ              
ของชาร์ล ดาร์ วิน  มนุษย์ที่ มีชี วิตรอดอยู่ ได้ จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ สามารถปรับตัวได้ดี                        
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และมีการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นถัดไป สัมพันธภาพในครอบครัวมีส่วนช่วยให้สมาชิก                        
มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมและมีชีวิตรอดอยู่ได้ ดังจะเห็นว่า  ทุกสังคมและวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกัน              
ในแบบครอบครัว มีการเลี้ยงดูบุตร มีการจัดหาสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ทั้งทางด้านพันธุกรรมและทางด้านสังคม มีอิทธิพลต่อวิธีการในการที่สมาชิก                    
มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของสมาชิก                  
ในครอบครัวคนอ่ืน ๆ เช่น การสูบบุหรี่ ความเครียด การท าร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรง เป็นต้น               
(พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสายสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในครอบครัวจะมีส่วนส าคัญต่อความอยู่รอด        
ของครอบครัว แต่งานศึกษาส่วนหนึ่งกลับเห็นว่า สังคมที่ผู้คนผูกพันและเชื่อใจเฉพาะครอบครัวญาติพ่ีน้อง
ของตัวเองมากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะผู้คนเหล่านี้จะไม่มีความไว้ใจ เชื่อใจผู้อ่ืนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว
ตัวเองด้วย ส่งผลลบต่อสังคมโดยรวม ท าให้ไม่เกิดการสะสมทุนทางสังคม (social capital) เป็นอุปสรรค/
กีดกันการพัฒนาสถาบัน/องค์กรที่เป็นทางการและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Banfield, 1958 อ้างใน 
Alesina and Giuliano, 2010) 

Recher (1998) อ้างใน Alesina and Giuliano (2010) ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของสังคม
ที่มีสัมพันธภาพครอบครัวต่ า (weak family ties societies) และสังคมที่สัมพันธภาพครอบครัวเข้มแข็ง 
(strong family ties societies) โดยพบว่า ความเข้มแข็ง/อ่อนแอของสัมพันธภาพในครอบครัว เกี่ยวเนื่อง
กับรูปแบบ/โครงสร้างทางวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อครอบครัว  และการกุมอ านาจ/      
ความเป็นผู้น าในครอบครัว ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างทางประชากรของสมาชิกในครอบครัว ที่ประกอบด้วย
คนหลากหลายวัย โดยสังคมที่สัมพันธภาพครอบครัวเข้มแข็ง ความผูกพันกับครอบครัวจะท าให้                   
มีการโยกย้ายถิ่นไปอยู่ที่อ่ืนน้อย และท าให้ครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย มีความสมัครสมานสามัคคีกัน               
มีการแบ่งงานกันท าที่ชัดเจนระหว่างผู้หญิง-ผู้ชาย โดยผู้หญิงท างานบ้านและอยู่บ้านเป็นหลัก ผู้ชายท างาน
นอกบ้าน วัยรุ่นและผู้หญิงมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานน้อย ขณะที่สังคมที่สัมพันธภาพครอบครัวต่ า                 
จะมีลักษณะตรงข้าม ดังนั้น สังคมที่มีสัมพันธภาพครอบครัวเข้มแข็ง จะมีลักษณะโครงการสร้างครอบครัว
แบบโบราณ/ดั้งเดิม (traditional family structure) ส่งผลต่อการสะสมทุนทางสังคม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
(human capital) และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย  

สอดคล้องกับงานศึกษาของ Alesina and Giuliano (2013) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง              
ดัชนีสัมพันธภาพในครอบครัว  ซึ่ งสร้างจาก World Values Survey กับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ                  
และทัศนคติของประชากรในประเทศที่ชี้ให้เห็นว่า ในประเทศที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในระดับสูง มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้หญิง เยาวชน     
และผู้สูงอายุ จะมีสัดส่วนต่ ากว่าในประเทศท่ีครอบครัวมีสัมพันธภาพในระดับต่ า ผลการศึกษานี้ สะท้อนว่า 
ครอบครัวเป็นหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ สมาชิกในครัวเรือนมีการพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน 



17 
 

ในขณะเดียวกัน กลับพบว่า สัมพันธภาพอันเหนียวแน่นภายในครอบครัวอาจส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนา 
ของประเทศ เนื่องจากมีแนวโน้มจะส่งผลท าให้ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในประเทศลดลงด้วย  

อย่างไรก็ดี  ในบริบทสังคมไทย พลังครอบครัวอาจครอบคลุมถึงการดูแลเกื้อกูลระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ 
ในครอบครัว/ครัวเรือน ในลักษณะนิยามความหมายของครอบครัวไทยดั้ง เดิม ที่หมายรวมถึงเครือญาติ    
และเป็นโครงสร้างครอบครัวขยายที่มีสมาชิกหลากวัยหลายรุ่น ซึ่งโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากส่งผลต่อโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังส่งผลต่อการเกื้อหนุนระหว่างคนรุ่นต่าง  ๆ           
ในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 - 2573 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระบุว่า อัตราส่วนของประชากรวัยหนุ่มสาวที่ต้องดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะลดลงเรื่อย  ๆ              
จากเดิมในปี 2533 วัยหนุ่มสาว 9 คนจะต้องดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2553 วัยหนุ่มสาว 5 คน 
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ 1 คน และคาดว่าจะเหลือประชากรวัยหนุ่มสาวเพียง 2 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2573 
ทั้งนี้ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) ได้ศึกษาลักษณะการพ่ึงพากันและกัน
ของครอบครัวไทย เพ่ือแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการเกื้อหนุนระหว่างกันอยู่ระดับหนึ่ง โดยระบุว่า                  
ความเป็นครอบครัว/สายใยหรือสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของสังคมไทย ภายใต้สถานการณ์            
การย้ายถิ่นของประชากรเพ่ือไปท างานที่อ่ืนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่  ๆ นั้น ยังมีอยู่              
ซึ่งนิยาม “ครอบครัว” หมายถึง กลุ่มที่เป็นเครือญาติ ที่อาจจะอยู่คนละที่กัน และอาจมีการแบ่งปัน
ทรัพยากรกันผ่านการส่งเงินโอนให้แก่กัน ไม่ใช่ “ครัวเรือน” ที่เป็นหลังคาเดียวกัน  กินข้าวหม้อเดียวกัน 
และสะท้อนภาพการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ผ่านการถ่ายโอนทรัพยากรมายังครอบครัวเดิมโดย “เงินโอน”              
ท าให้เกิดการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการประหยัดรายจ่ายต่อหัว ด้านการดูแลซึ่งกันและกัน                
และด้านการส่งเงินโอนระหว่างครัวเรือน 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ยืนยันความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทย
อย่างแพร่หลายว่า ลูกสาว (รวมทั้งลูกเขย) จะใส่ใจในการดูแลบิดามารดากว่าลูกชาย (รวมทั้งลูกสะใภ้)     
แต่ข้อแตกต่างนี้เกิดขึ้นหลังแต่งงาน เพราะก่อนแต่งงาน ลูกชายและลูกสาวส่งเงินให้บิดามารดาในอัตรา    
ที่ใกล้เคียงกันมาก โดยลูกชายให้เงินสูงกว่าเล็กน้อย แต่หลังแต่งงานแล้ว ลูกสาวจะส่งให้ในอัตราที่สูงกว่า
อย่างชัดเจน สิ่งนี้เป็นข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นหลังชีวิตสมรส ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า หลังแต่งงานมีลูกแล้ว    
สามีภรรยาจะแบ่งภารกิจกัน โดยฝ่ายชายจะมีหน้าที่ดูแลครอบครัว (คือบุตรและภรรยาของตนเอง)       
ส่วนการดูแลบุพการีนั้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง ทั้งนี้ ข้อแตกต่างในการเลี้ยงดูบิดามารดา 
ระหว่างหญิงกับชาย  จะเด่นชัดในชนบทมากกว่า ในเมือง (สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556) 
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ดังนั้น สายสัมพันธ์ครอบครัว และพลังครอบครัวในบริบทสังคมไทยที่มีการย้ายถิ่นสูง ทั้งวัยเด็ก
และเยาวชนที่ต้องย้ายถิ่นเ พ่ือไปศึกษาเล่าเรียน และวัยแรงงานที่ต้องไปท างานไกลบ้านไกลถิ่น                 
ผู้หญิงมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจสูง และไม่ได้ท าหน้าที่แม่บ้านอย่างเดียว รวมทั้งการรวมกลุ่มออมทรัพย์/
กองทุนฌาปนกิจที่มีช่วยสร้างทุนทางสังคมและกระตุ้นให้ครัวเรือนออมมากขึ้น จากผลการศึกษาของ           
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา (2557) การเชื่อมโยงพ่ึงพาอาศัยกันและกันของครอบครัวผ่านเงินโอน
และวัฒนธรรมการดูแลตอบแทนบุญคุณบุพการี จากงานศึกษาของสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) รวมถึงความคิด ความเชื่อของสังคมไทยบนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
เรื่องความกตัญญูกตวที ที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี  การรู้คุณและตอบแทน            
ผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่  ครูอาจารย์  จะมีความเจริญรุ่ ง เรืองประสบความส า เร็จ ในชีวิต                          
พ้นจากภัยอันตรายและได้ดีมีสุขนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่ขัดแย้ งกับผลการศึกษาเรื่อง สายสัมพันธ์                
หรือสัมพันธภาพในครอบครัว ในต่างประเทศที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดยในสังคมไทยยังมีคงสายสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวไว้ได้ดีระดับหนึ่ง (แต่อาจจะลดน้อยลงบ้าง) ภายใต้เงื่อนไขที่บั่นทอนความเข้มแข็ง                    
ของพลังครอบครัวรอบด้าน แม้ว่าลักษณะดังกล่าว จะเกิดขึ้นในชนบทของไทยมากกว่าในพ้ืนที่เมือง               
และการถือปฏิบัติตามความเชื่อนี้จะลดน้อยลงก็ตาม ดังที่ปรากฏให้เห็นว่ามีลูกทอดทิ้งพ่อแม่ที่แก่ชรา            
ให้อยู่อย่างยากล าบาก หรือลูกท าร้ายพ่อแม่ เป็นต้น แต่อย่างน้อยท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร การปฏิสัมพันธ์ สายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรุ่น (generation) ต่าง ๆ ความห่วงใย             
และค านึงถึงกันและกัน ระหว่างลูกท่ีโอนเงินให้พ่อแม่ หรือพ่อแม่ที่มีความรู้สึกหวังดีต่อลูกหลาน ปรารถนาดี                
ที่จะถ่ายโอนมรดก ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บัญชีเงินฝาก หุ้น สิทธิประโยชน์ และการประกันชีวิตให้ลูก               
เมื่อถึงเวลาอันสมควร การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิก อาจจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
พลังครอบครัวให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและพ่ึงพิงตนเองทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น 

2.5 ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (economic sustainability) เป็นเรื่องของความเป็นธรรมระหว่างรุ่น 
(intergenerational equity) ซึ่ ง เป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่ งยืน  ( sustainable development)               
โดยเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการที่คนรุ่นหลัง (future generation) ควรได้รับในสิ่งเดียวกันกับที่คนรุ่นปัจจุบัน 
(present generation) ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึง
คุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่คนรุ่นปัจจุบันมี (Anand and Sen, 2000) นั่นหมายความว่า เราในฐานะคนรุ่นปัจจุบัน
ได้รับโลกใบนี้เป็นมรดกจากคนรุ่นก่อนหน้าและมีหน้าที่ส่งต่อโลกใบนี้ในสภาพที่เหมาะสมให้แก่คนรุ่นต่อไป 
โดยไม่ไปจ ากัดหรือกีดกันคนรุ่นต่อไปในการที่จะใช้ทรัพยากรบนโลกเพ่ือตอบสนองความต้องการของพวกเขาเอง  
(Beder, 1996) ดังนั้น ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว/ครัวเรือน จึงเป็นเรื่องการส่งต่อความม่ังคั่ง 
(wealth) จากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
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ทั้งนี้ หากมองความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในเชิงความมั่งคั่งหรือความแข็งแกร่ง         
ของฐานะทางการเงิน แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการพิจารณาความมั่นคงแข็งแรงของฐานะทางการเงิน     
ของภาคครัวเรือนไทย ผ่านการวิเคราะห์งบการเงินครัวเรือน (household balance sheet) ในลักษณะ
เดียวกับการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในภาคธุรกิจ และใช้อัตราส่วนทางการเงินที่นิยมใช้วิเคราะห์
การเงินของบริษัท มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน ซึ่งงานศึกษาของชนาภรณ์ 
เสรีวรวิทย์กุล และภูริชัย  รุ่ ง เจริญกิจกุล  (2554) สะท้อนให้ เห็นว่ า ในภาพรวม ครัว เรือนไทย                         
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงหรือมีความมั่งคั่งพอสมควร จากการที่ทรัพย์สินมีมากกว่าหนี้สินถึง 8 เท่า     
ในปี 2553 ความเสี่ยงที่ครัวเรือนจะล้มละลายมีน้อย อย่างไรก็ดี การพิจารณาเพียงความมั่งคั่ง (จากสัดส่วน
ทรัพย์สินต่อหนี้สิน) อาจจะไม่เพียงพอที่จะชี้ ให้ เห็นถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนได้          
เพราะความเป็นจริง แม้ว่าครัวเรือนจะมีความมั่งคั่งเป็นบวก แต่ถ้ามีหนี้สินสูงมากเกินความสามารถ        
ในการหารายได้มาชดเชย ก็เป็นไปได้ที่จะต้องน าทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้านพักอาศัย หรือที่นา
ที่ใช้ท ากิน มาขายเพ่ือใช้หนี้ได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการด ารงชีวิตและอาจท าให้ล้มละลายในที่สุด  
ดังนั้น จึงเสนอให้พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ประกอบกันด้วย ดังนี้  

1) อัตราส่วนความมั่งคั่งและความเสี่ยงที่จะล้มละลาย (solvency) โดยตัวชี้วัดคือสัดส่วน
ทรัพย์สินต่อหนี้สิน (total asset to total debt ratio) ซึ่งหากสัดส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 เท่า 
แสดงว่า ครัวเรือนมีความม่ังคั่งเป็นบวกและความเสี่ยงที่จะล้มละลายน้อย 

2) สภาพคล่อง (liquidity) ในการบริหารภาระหนี้ ในระยะสั้น คือ การมีความสามารถ                  
ในการช าระหนี้สินที่ครบก าหนดได้ทันท่วงทีโดยไม่มีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง เท่ากับ                
การมีสภาพคล่องที่ดี โดยพิจารณาจาก  
- สัดส่วนรายได้สุทธิต่อรายจ่ายหนี้ในแต่ละเดือน (monthly disposable income to 

monthly debt payment) ซึ่งสัดส่วนนี้จะมีค่ามากกว่า 1 เท่าหากครัวเรือนมีสภาพ
คล่องที่ดีสามารถบริหารรายรับให้เพียงพอช าระหนี้ในแต่ละเดือนได้  

- สัดส่วนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่อหนี้ระยะสั้น (current asset to current liabilities) 
หากครัวเรือนมีหนี้สินอ่ืน ๆ ที่ก าหนดช าระภายใน 1 ปี หรือเรียกว่าหนี้ระยะสั้น ก็อาจจะ
เก็บออมรายได้ไว้ในรูปทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากออมทรัพย์ ทองค า หุ้น    
ซึ่งสามารถขายและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ และสามารถใช้  
ในยามฉุกเฉิน โดยที่ถ้าสัดส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าครัว เรือนมีทรัพย์สิน                      
ที่มีสภาพคล่อง (เงินสด ทองค า อัญมณี เงินฝากในธนาคารและสหกรณ์ หุ้น) เพียงพอต่อ   
การช าระหนี้ระยะสั้นได้  

- สัดส่วนหนี้ ระยะสั้นต่อรายได้สุทธิ  (current liabilities to monthly disposable 
income) เพ่ือพิจารณาว่าครัวเรือนจะใช้ระยะเวลานานกี่เดือนในการปลดหนี้ระยะสั้นได้หมด 
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หากช าระด้วยรายได้สุทธิทั้งหมดที่เหลือจากการใช้จ่ายเพ่ือการยังชีพในแต่ละเดือน                   
ซ่ึงหากปลดหนี้ ได้หมดภายใน 1 ปี  ก็ถือว่ามีสภาพคล่องไม่แย่นัก  แต่อย่างไรก็ดี                   
การที่ครัวเรือนไม่มีทรัพย์สินที่สภาพคล่องมาช่วยในการช าระหนี้ระยะสั้น เป็นข้อบ่งชี้ว่า
ครัวเรือนมีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้หากมีปัญหาที่ท าให้ขาดรายได้ในอนาคต 

- ความสามารถในการด ารงการบริโภค (consumption maintenance) โดยที่การสะสม
ความม่ังคั่งและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนนั้น ก็เพ่ือให้ครัวเรือนมีไว้ใช้จ่าย
และบริโภค ดังนั้น การที่ครัวเรือนสามารถรักษาการบริโภคไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ                
และต่อเนื่อง (รวมถึงด ารงการบริโภคจากรุ่นสู่รุ่น) จึงเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ          
ของครัวเรือนได้เช่นกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก 

- สัดส่วนรายได้สุทธิต่อค่าใช้จ่าย (monthly disposable income to total consumption) 
โดยหากครัวเรือนมีสัดส่วนนี้มากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้สุทธิมากกว่ารายจ่าย หมายความว่า 
ครัวเรือนมีเงินออมเหลือไว้สะสมความมั่งค่ังในอนาคต 

- สัดส่วนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่อค่าใช้จ่าย (current asset to total expenditure) 
เพ่ือแสดงว่าครัวเรือนสามารถน าทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องที่มีอยู่มาใช้จ่ายในการบริโภคได้
หากรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะแสดงระยะเวลาที่สามารถน าทรัพย์สิน         
ที่มีสภาพคล่องมาใช้ด ารงการบริโภคติดต่อกันได้กี่เดือน 

- สัดส่วนทรัพย์สินรวมต่อค่าใช้จ่าย (total asset to total expenditure) ซึ่งแสดงถึง             
การที่ครัวเรือนสามารถขายทรัพย์สินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง 
เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือน ามาบริโภคได้ โดยสัดส่วนดังกล่าวจะแสดงระยะเวลา              
ที่สามารถน าทรัพย์สินอื่น ๆ มาใช้ด ารงการบริโภคติดต่อกันได้กี่เดือน 

- สัดส่ วนรายได้สุทธิต่อรายจ่ ายอาหาร (monthly disposable income to food 
consumption) เพ่ือวัดว่าครัวเรือนสามารถหารายได้มาเป็นค่าอาหารได้หรือไม่ ซึ่งหาก
สัดส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 เท่า แสดงว่าครัวเรือนมีความสามารถในการด ารงการบริโภค
อาหารไว้ได้ 

ซึ่งหากครัวเรือนมีอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 3 ส่วน คือ อัตราส่วนความมั่งคั่งและความเสี่ยง               
ที่จะล้มละลาย สภาพคล่อง และความสามารถในการด ารงการบริโภค ในระดับที่สูงแสดงว่ามีความมั่งคั่ง 
มั่นคงทางการเงินที่สูง และมีแนวโน้มที่จะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่สูงด้วย อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สิน
หรือการกู้ยืมมาบริโภคไม่ใช่วิถีการด ารงการบริโภคที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการกู้ยืมเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่าย         
ด้านอาหาร เพราะแสดงว่าครัวเรือนดังกล่าวนอกจากจะขาดความม่ันคงทางการเงินแล้ว ยังขาดความมั่นคง
ในการด ารงชีวิตด้วย 
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2.6 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัเศรษฐกิจของครอบครัว/ครัวเรือน 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ (รายได้ รายจ่าย เงินออม ทรัพย์สินและความมั่งคั่ง)      
ของครอบครัว/ครัวเรือน เพ่ืออธิบายความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจครัวเรือน มีดังต่อไปนี้  

2.6.1 เพศ 

ชาย โพธิสิตา และมาลี สันภูวรรณ์ (2552) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและสถานภาพสมรส
ของหัวหน้าครัวเรือนกับความยากจนของครัวเรือนที่ใช้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์ พบว่า ครัวเรือน               
ที่มีหัวหน้าครัวเรือนไม่มีคู่ โดยเฉพาะหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้หญิง มีความเปราะบางต่อความยากจน
มากกว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิงมีคู่ ดังนั้น ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว (หัวหน้าครัวเรือนไม่มีคู่) 
โดยเฉพาะครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิง ควรได้รับการเอาใจใส่ด้านนโยบายเป็นพิเศษ 
สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดท าโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ระบุว่า 
ครัวเรือนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว มีความเสี่ยงต่อการว่างงานและความยากจน 
เช่นเดียวกับครัวเรือนข้ามรุ่น ซึ่ งหัวหน้าครัวเรือนข้ามรุ่นร้อยละ 90 เป็นผู้หญิง ที่ต้องแบกรับภาระ                    
ในการหารายได้และเลี้ยงดูหลานไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น เพศ จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจ 
ของครัวเรือนด้วย  

อย่างไรก็ดี ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา (2557) พบว่า เพศของหัวหน้าครัวเรือน 
(ชาย/หญิง) ไม่มีผลท าให้การออมของครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แตกต่างจากการศึกษา             
ของ Gao and Fok (2015) ซึ่งศึกษาครัวเรือนในประเทศจีน พบว่า เพศมีผลต่อการออมและการลงทุน             
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยเพศชายมีแนวโน้มที่จะออมมากกว่าเพศหญิง และไม่ชอบความเสี่ยง                 
ซึ่งตรงข้ามกับที่สังคมส่วนใหญ่คิดว่าผู้หญิงกลัวความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย ขณะเดียวกันเพศชายมีแนวโน้ม  
จะกู้ยืมจากแหล่งเงินในระบบมากกว่า ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่สังคมจีนผู้ชายมีสถานะทางเศรษฐกิจ
ดีกว่าผู้หญิง 

2.6.2 อายุ  

อายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของครัวเรือนผ่านรายได้ รายจ่าย เงินออม การลงทุน                 
และการกู้ยืม โดยด้านรายได้นั้น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา (2557) พบว่า อายุของหัวหน้าครัวเรือน 
กับรายได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะเส้นโค้ง (quadratic function) กล่าวคือรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น              
ในวัยหนุ่มสาว และถึงจุดสูงสุดในวัยกลางคน ต่อจากนั้นรายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น การออม        
ของครัวเรือนจะต่ าหรือติดลบในช่วงวัยเริ่มต้นท างาน จากนั้นการออมจะเพ่ิมสูงในช่วงวัยกลางคน                 
ซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องเก็บออมให้ได้มากที่สุด เพ่ือน ามาใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุ ขณะที่ด้านรายจ่ าย              
พรพิมล พันธ์พิมาย (2550) พบว่า อายุของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ     
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ประเภทต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยแสดงให้เห็นว่า อายุหัวหน้าครัวเรือนที่มากข้ึน มีแนวโน้มเลือกบริโภคสินค้า
และบริการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์และยาสูบ ค่าตรวจรักษาพยาบาลและค่ายา การบันเทิง
และการอ่าน และการศึกษามากขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร อาหาร           
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่บริโภคนอกบ้าน เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลน้อยลง 
ส าหรับการกู้ยืมและการลงทุนนั้น Gao and Fok (2015) พบว่า ครัวเรือนมีแนวโน้มจะกู้ยืมสูงเมื่ออายุน้อย 
และชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่เมื่ออายุมากขึ้นจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลง และกู้ยืมน้อยลง 

นอกจากนี้หากพิจารณาโครงสร้างครัวเรือนตามอายุ พบว่า ครัวเรือนข้ามรุ่นซึ่งหัวหน้าครัวเรือน
เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ จ านวน 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุในครัวเรือนข้ามรุ่นมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
ส่วนใหญ่ยังคงท างานในภาคเกษตรกรรม และพ่ึงพิงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหลัก และครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ
ย่อมมีรายจ่ายด้านสุขภาพที่สูงกว่า และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
ขณะเดียวกัน ถ้าเป็นครัวเรือนที่มีการสมรสตั้งแต่อายุน้อยและเป็นแม่วัยรุ่น ก็มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่                
การเป็นครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือการสมรสใหม่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวั ยรุ่น               
ที่สมรสแล้วเป็นหญิงที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น และ 1 ใน 4 มาจากครัวเรือนที่มีฐานะยากจน
มาก และเมื่อต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อายุน้อยย่อมต้องเผชิญกับความยากจนที่มากกว่า เนื่องจาก              
จะถูกผลักดันไปสู่การจ้างงานนอกระบบที่มีอัตราค่าจ้างต่ า (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ               
ประจ าประเทศไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

อย่างไรก็ดี สวรัย บุณยมานนท์ และจรัมพร โห้ล ายอง (2553) วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ                   
ของครวัเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า เปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีประชากรวัยท างานเป็นหัวหน้าครัวเรือน  
พบว่า แม้ว่าครัวเรือนที่ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า แต่กลับมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในสัดส่วนที่ต่ ากว่า นอกจากนี้ การเป็นหนี้และภาระหนี้สินของครัวเรือนเหล่านี้ ก็ต่ ากว่า
ครัวเรือนที่มีประชากรวัยท างานเป็นหัวหน้าครัวเรือนอย่างเห็นได้ชั ด และยังมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
มากกว่าอีกด้วย 

2.6.3  การศึกษา 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา (2557) ระบุว่า จ านวนปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
ช่วยสนับสนุนการหารายได้ ท าให้รายได้สูงขึ้นเท่ากับ 2,129 บาทต่อเดือน จากการศึกษาที่สูงขึ้น 1 ปี 
เนื่องจากการศึกษาที่สูงขึ้น หมายถึงโอกาสการเลือกอาชีพที่ดี รายได้มั่นคงขึ้น ดังนั้น หากเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ซึ่งสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ปี) กับ ผู้จบมัธยมศึกษาปลาย 
สามารถค านวณรายได้ที่แตกต่างกันต่อเดือน เท่ากับ 2,129 บาทต่อเดือน x 4 ปี = 8,516 บาทต่อเดือน 
นอกจากนี้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษากับทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือน ยืนยันว่า ระดับการศึกษา    
ที่แตกต่างกันมีนัยส าคัญต่อความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีทรัพย์สินสุทธิ   
สูงกว่าผู้จบระดับประถมศึกษาเท่ากับ 418,000 บาท และหากเปรียบเทียบกับผู้จบมัธยมปลาย เท่ากับ 186,000 บาท 
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ขณะเดียวกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกันก็ส่งผลต่อระดับการออมที่ต่างกันด้วย ซึ่งครัวเรือนที่สมาชิก                
มีการศึกษาในระดับสูงกว่าโดยเฉลี่ยจะมีเงินออมสูงกว่าครัวเรือนที่สมาชิกมีการศึกษาต่ ากว่า เช่น                 
ในปี 2552 สมาชิกในครัวเรือนที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประถมศึกษา
ถึง 6 เท่า (สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556) 

นอกจากนี้  การศึกษายังเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและความมั่งคั่ งของครัวเรือน                 
ผ่านการตัดสินใจทางการเงินที่แตกต่างกันตามระดับการศึกษาของครัวเรือนด้วย โดย Cooper and Zhu 
(2016) พบว่า การศึกษาไม่เพียงท าให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเท่านั้น ยังส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดทุน               
การลงทุนในหุ้น การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของครัวเรือนด้วย โดยครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่า  
จะมีต้นทุนที่สูงกว่าท าให้ เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจทางการเงิน และจ ากัดทางเลือกทางการเงิน               
ของครัวเรือน ดังนั้น ระดับการศึกษาของครัวเรือนจึงมีความสัมพันธ์กับความรู้ทักษะด้านการเงิน 
(financial literacy) อย่างมาก โดยครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงจะมีทางเลือก (เกิดจากการมีความรู้                 
ทางการเงิน) ในการลงทุนมากกว่า และ จะเลือกสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงมากขึ้น เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น 
ลงทุนในหุ้นและมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสม่ าเสมอตามภาวะตลาด ซึ่งต้นทุนของการเข้าสู่ตลาดทุน
และต้นทุนของการปรับสัดส่วนการลงทุนของครัวเรือนการศึกษาสูงจะต่ ากว่า ขณะที่การกู้ยืมแหล่งเงินกู้           
ในและนอกระบบนั้น Gao and Fok (2015) พบว่า ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูง             
จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้มากกว่า จึงมีแนวโน้มจะใช้บริการแหล่งเงินกู้นอกระบบน้อยกว่าครัวเรือน            
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า 

2.6.4 อาชีพ 

ความแตกต่างของอาชีพ ส่งผลต่อความแตกต่างของรายได้อย่างมีนัยส าคัญ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
และสุวิมล เฮงพัฒนา (2557) พบว่า นักวิชาชีพ (professional) มีรายได้สูงกว่าผู้บริหารเท่ากับ 2,746 บาท
ต่อเดือน ส าหรับอาชีพอ่ืน ๆ มีรายได้ต่ ากว่าผู้บริหาร นอกจากนี้ กลุ่มพนักงานเอกชนมีอัตราการออมสู ง
กว่าอาชีพอ่ืนโดยเปรียบเทียบ ซึ่งเกิดจากการที่รายได้ของพนักงานเอกชนสูงกว่า (40,232 บาทต่อเดือน)      
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยของทุกอาชีพ (33,914 บาทต่อเดือน) ปัจจัยที่สอง อาชีพพนักงานเอกชน   
มีความไม่แน่นอน คือโอกาสการตกงานหรือการเปลี่ยนต าแหน่งสูง จึงเตรียมการออมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน (เช่น 
กลุ่มข้าราชการ) อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าในกลุ่มข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47,258 บาท
ต่อเดือน) แต่อัตราการออมต่อรายได้ในกลุ่มข้าราชการต่ ากว่า (พนักงานเอกชนออมร้อยละ 11 ของรายได้
ขณะที่ข้าราชการออมร้อยละ 7.6 ของรายได้) ขณะที่ ชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล และภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล 
(2554) ซึ่งพิจารณาสถานะการท างานของหัวหน้าครัวเรือน พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีความแข็งแกร่ง       
ทางการเงินน้อยที่สุด ได้แก่ กุล่มที่หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ท างานหารายได้ เนื่องจากมีความเปราะบาง       
ในด้านการบริโภค นอกจากนี้ กลุ่มที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นลูกจ้างภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพอิสระ        
มีความแข็งแกร่งทางเงินน้อย เนื่องจากมีความมั่งค่ัง มีสภาพคล่องและความสามารถในการด ารงการบริโภค
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ที่ต่ าสุด เช่นเดียวกับกลุ่มที่หัวหน้าครัวเรือนช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ส าหรับกลุ่มลูกจ้าง
ภาครัฐ แม้มีความมั่งคั่งต่ าแต่มีงานที่มั่นคง สามารถแบกรับภาระหนี้ที่สูงได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่น่ากังวล         
เรื่องความแข็งแกร่งทางการเงิน ได้แก่ กลุ่มที่หัวหน้าครัวเรือนเกษียณจากการท างาน และกลุ่มที่                  
หัวหน้าครัวเรือนเป็นนายจ้าง  

2.6.5  โครงสร้างและขนาดครอบครัว 

ครัวเรือนข้ามรุ่น/แหว่งกลาง และครัวเรือนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ   
สูงกว่าครัวเรือนประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากโครงสร้างประกอบด้วยผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งเป็นวัยพ่ึงพิง           
และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็ก     
ซึ่งการมีเด็กช่วงอายุ 0 - 14 ปี ในครอบครัว จะท าให้ความสามารถการออมของครัวเรือนลดลง หรือติดลบ 
เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก ซึ่งอาจจะตีความว่า  คือรายจ่ายการลงทุน     
ในเด็ก ( investment in children) ก็ได้ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา , 2557) ดังนั้น 
โครงสร้างและขนาดครอบครัวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยหากครัวเรือน              
มีอัตราการพ่ึงพิงสูง จะมีเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างต่ า เนื่องจากจ านวนคนหารายได้น้อย          
แต่จ านวนคนใช้จ่ายมาก  

Wider Opportunities for Women และ Center for Social (CSD) แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 
เซนต์หลุยส์ ได้ร่วมกันพัฒนา Best Economic Security Tables Index (BEST) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทรัพย์สิน เงินออมของครอบครัวประเภทต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือวิเคราะห์
โอกาสในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาชี้ว่า ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง และค่าเลี้ยงดูบุตร 
เป็นปัจจัย ที่ส่งผลลบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
เด็กเล็ก ซึ่งมีราคาสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นเป็นมาก ในทางตรงกันข้าม การฝากเงิน          
และการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ จะช่วยสร้างเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวเหล่านี้ 
(Wider Opportunities for Women, 2010) 

อย่างไรก็ดี ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา (2557) พบว่า ขนาดครัวเรือน (size)          
กับทรัพย์สินสุทธิมีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งมีความเป็นไปได้เช่นกันที่การที่มีสมาชิกครัวเรือนเพ่ิมขึ้น
อาจจะช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้ การออม และทรัพย์สินสูงขึ้น กล่าวคือ ช่วยกันท ามาหากิน และมีทรัพย์สิน 
(บ้านและที่ดิน ยานพาหนะ เงินตรา) นอกจากนี้ ในด้านค่าใช้จ่าย การที่สมาชิกครอบครัวเพ่ิมขึ้น                 
อาจจะช่วยท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดขึ้น เป็นการประหยัดรายจ่ายต่อหัว โดยหากครัวเรือนมี สมาชิก
อยู่ร่วมกันหลายรุ่นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและด้านการคมนาคมสื่อสาร               
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบครัวเรือนอยู่คนเดียวและครัวเรือน 3 รุ่น พบว่า รายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวในกลุ่มครัวเรือน 3 รุ่น     
ต่ ากว่ารายจ่ายครัวเรือนคนเดียวเกือบ 3 เท่า อย่างไรก็ดี Gao and Fok (2015) พบว่า ในประเทศจีน 
ขนาดครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นหมายถึงภาระทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นของครัวเรือนด้วย ท าให้ความสามารถ            
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ในการออมและลงทุนที่มีความเสี่ยงลดลง นอกจากนั้น ขนาดครัวเรือนที่ ใหญ่ขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะกู้ยืม             
มากขึ้นด้วย 

2.6.6 ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

ครัวเรือนที่มีบ้านเป็นของตนเอง มีความสามารถเก็บออมได้มากกว่าครัวเรือนที่เช่าบ้าน (ภายใต้   
ข้อสมมติอ่ืน ๆ คงที่) ซึ่งคาดว่าสะท้อนถึงค่าเช่าบ้านและการใช้จ่ายบริโภคนอกบ้ าน (สูงกว่าการบริโภค
ภายในบ้าน) นอกจากนี้ ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ยังหมายถึงการมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
หรือหลักทรัพย์ค้ าประกันสินเชื่อ เพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายในยามที่ครอบครัวเผชิญวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
ดังนั้น การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนอกจากจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้ว ยังเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ       
ของครัวเรือนด้วย (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2557) 

2.6.7 ภูมิภาค  

ความแตกต่างด้านภูมิภาคสัมพันธ์กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เนื่องจาก               
มีการย้ายถิ่นระหว่างภูมิภาคค่อนข้างสูง ซึ่งท าให้โครงสร้างครัวเรือนบางประเภทมีมากในบางภูมิภาค เช่น 
ครอบครัวข้ามรุ่น (แหว่งกลาง) มีมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัวเรือนคนเดียว            
มีมากที่สุดในภาคกลาง ครัวเรือนสามรุ่นมีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ครอบครัวเดี่ยว                
มีมากในภาคใต้ กรุงเทพมหานครมีครัวเรือนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากที่สุด (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559)     
ฐานะทางการเงินครัวเรือนของแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกัน ชนาภรณ์  เสรีวรวิทย์กุล และภูริชัย       
รุ่งเจริญกิจกุล (2554) พบว่า กลุ่มครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีความแข็งแกร่งทางด้านความมั่งคั่ง      
และสภาพคล่องสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ แต่ความสามารถในการด ารงการบริโภคในระยะยาวของกรุงเทพมหานคร
ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ เนื่องจากครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่กลับมีทรัพย์สิน
รวมต่ ากว่าครัวเรือนภาคอ่ืน ครัวเรือนภาคใต้ก็เป็นภูมิภาคที่มีฐานะทางการเงินที่ดี ขณะที่ครัวเรือน         
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีความมั่งคั่ง สภาพคล่อง และรายได้ต่ ากว่า
ครัวเรือนภาคอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี ครัวเรือนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถ        
ในการด ารงการบริโภคด้วยทรัพย์สินค่อนข้างสูง ซึ่งพบว่า มีสาเหตุมาจากการที่ทั้งสองภูมิภาคมีอัตรา     
การเป็นเจ้าของบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่สูง ขณะที่ภาคกลางแม้จะมีความมั่งค่ังและสภาพคล่องพอสมควร 
แต่ยังมีความเปราะบางในด้านการบริโภค จึงเป็นภูมิภาคที่มีฐานะน่ากังวล นอกจากนี้ ด้านหนี้สิน              
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือน พบว่าปี 2552 ภูมิภาคที่มีคนเป็นหนี้มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
มีสัดส่วนคนเป็นหนี้ร้อยละ 72.5 รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ส่วนกรุงเทพมหานคร       
มีสัดส่วนคนเป็นหนี้น้อยที่สุด (สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556) 
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2.6.8 สายสัมพันธ์ในครอบครัว 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของประชากร ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม ที่มีต่อการเงิน             
ของครัวเรือนในประเทศจีนของ Gao and Fok (2015) พบว่า ครัวเรือนที่มีการปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว
และสังคมภายนอกเข้มข้น มีแนวโน้มที่จะออม ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และกู้ยืม โดยเฉพาะการกู้ยืม        
จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งก็คือครอบครัว เพ่ือน หรือแหล่งเงินกู้ อ่ืน  ๆ มากขึ้น โดยการศึกษานี้                
สร้างตัวแปรที่สะท้อนปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว อาทิ เทศกาลเชงเม้ง การรักษาล าดับเครือญาติวงศ์ตระกูล     
การเคารพผู้น าครอบครัว จ านวนของขวัญที่ครอบครัวมอบให้แก่กันในหนึ่งปี และความถี่ในการติดตาม          
ข่าวเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทศกาลเชงเม้ง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของครอบครัว    
ขณะที่การสามารถล าดับเครือญาติวงศ์ตระกูลแสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายวงศ์ตระกูล และหัวหน้า
ครัวเรือนผู้มีหน้าที่จัดการงานต่าง ๆ เป็นตัวแทนของการติดต่อสื่อสารกับชุมชนภายนอก จ านวนของขวัญ 
ที่ เ พ่ิมขึ้ นสะท้อนระดับการปฏิสั ม พันธ์กับสั งคม การติดตามข่ าวสารการ เงินและเศรษฐกิจ                               
สะท้อนการตระหนักในภาวะการเงินและเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ              
ของครัวเรือน ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจากสมาชิกครอบครัวเป็นที่นิยมมากในสังคมชาวจีน และสายสัมพันธ์                 
ในครอบครัวมีผลต่อการที่หัวหน้าครัวเรือนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพราะต้องรับผิดชอบต่อฐานะทางการเงิน
ของครอบครัวรวมถึงแรงจูงใจในการส่งต่อมรดกให้ลูกหลานท าให้ต้องออมมากขึ้น สอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2557) ว่าครัวเรือนไทยบางส่วนที่เข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์/
กองทุนฌาปนกิจ เพราะมีความปรารถนาที่จะถ่าย โอนมรดกไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บัญชีเงินฝาก หุ้น                   
สิทธิประโยชน์ และการประกันชีวิตให้ลูกเมื่อถึงเวลาอันสมควร จึงท าให้ต้องออมมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นภาพสะท้อน
ลักษณะร่วมบางอย่างของครอบครัวชาวเอเชีย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า การศึกษาเรื่องครอบครัวในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในเชิงเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย (SES) ในการศึกษา ซึ่งให้ลักษณะผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นงานวิจัยของ อนันต์  
ภาวสุทธิไพศิฐ (2559) ที่ใช้ข้อมูลจาก Townsend Thai data เป็นหลัก และใช้ข้อมูล SES ส าหรับ
เปรียบเทียบ แต่ก็ให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีโครงสร้างลักษณะแยกย่อยหลากหลาย แต่เรายังขาดข้อมูลเชิงลึกของการเปลี่ยนแปลง
ภายในแต่ละประเภทครอบครัวเหล่านั้น ซึ่งจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ครอบครัว         
ได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะสถานการณ์ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนบางกลุ่ม ควรได้รับ             
การพิจารณามากเป็นพิเศษ และควรได้รับการเยียวยาแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ บริบทสังคม วัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อในแต่ละสังคมมีความส าคัญในการพิจารณาเรื่องปฏิสัมพันธ์/สายสัมพันธ์ครอบครัว     
โดยพบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ครอบครัวต่อระบบเศรษฐกิจและการสร้างทุนทางสังคม         
ในบริบทสังคมตะวันตก ขัดแย้งกับการศึกษาเรื่องดังกล่าวในบริบทสังคมเอเชีย เช่น บริบทสังคมไทยและจีน 
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยยังมีโอกาสที่จะใช้กลไกสายสัมพันธ์ครอบครัว การดูแลกันและกันของสมาชิก
ครัวเรือน ผ่านการออมและการสะสมความมั่งคั่ง แล้วถ่ายโอน ส่งต่อ แบ่งปันทรัพยากรระหว่างรุ่น           
ในการบรรเทาปัญหาและส่งเสริมการพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจของครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ในบทนี้ เป็นการอธิบายการออกแบบงานวิจัย ขั้นตอนในการด าเนินงาน แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ 
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1  การออกแบบงานวิจัย 

 การศึ กษานี้ ใ ช้ ก าร วิ จั ย เ อกสาร  (documentary research) และการวิ จั ย เ ชิ งปริ ม าณ 
(quantitative research) โดยในส่วนของการวิจัยเอกสารนั้น เป็นการสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง              
จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ               
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับนิยายของครอบครัว และองค์ความรู้ ในการสร้างดัชนีชี้วัดความยั่งยืน                    
ทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น เป็นการน าข้อมูลในระดับครัวเรือน มาสร้างดัชนีความยั่งยืน            
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตามองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเอกสาร และวิ เคราะห์พลังครอบครัว              
อันประกอบด้วย โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ       
และสังคมของสมาชิก การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก และความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน    
และภาครัฐ ว่ามีอิทธิพลต่อดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในครัวเรือนหรือไม่ อย่างไร 

3.2  วิธีการศึกษา 

ส าหรับวิธีการศึกษาจะมี 2 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยจะเริ่มจากการสร้างดัชนีความยั่งยืน          
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family Economic Sustainability Index: FES Index) ซึ่งเป็นการสร้าง        
ตัวแปรผสม (composite index) ตามตัวแปรย่อย จากข้อค้นพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะสามารถสร้าง 
ดัชนี FES ของแต่ละครัวเรือนในปี 2549 ปี 2554 และ ปี 2558 วิธีการด าเนินการนั้น จะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) (รายละเอียดการสร้างตัวแปรอยู่ในภาคผนวก ก)  

ขั้นตอนที่ 2 ในการพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
โดยปัจจัยต่าง ๆ ในการศึกษา มาจากองค์ประกอบของพลังครอบครัว โดยจะเริ่มจากการสร้างแบบจ าลอง 
ท าการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ (multiple regression) เพ่ือท าการอธิบายอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ 
ต่อดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว พร้อมอธิบายผล 
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3.3 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยั  

 การสังเคราะห์และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงปริมาณนั้น                 
จะด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้ได้แนวทางการวิเคราะห์ที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการก าหนด
นโยบายเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวได้ต่อไป โดยสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย           
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.1 ขั้นตอนในการด าเนนิการวิจัย 

3.4  ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย  

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแปรตาม (dependent variable) 
และกลุ่มตัวแปรต้น (independent variable) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

การวิจัยเอกสาร 
องค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว  

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
และปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 

01 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมลู 

02 

การวิเคราะห์อิทธิพลของพลังครอบครัว     
ต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกจิ       

04 

 
 

 
 

 

การสร้างดัชนีความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ  03 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ       
ที่จะเป็นประโยชน์ในการวางนโยบาย

ของภาครัฐต่อไปในอนาคต 
05 
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3.4.1  กลุ่มตัวแปรตาม (dependent variable) 

กลุ่มตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family 
Economic Sustainability Index: FES Index) ซึ่งจะเกิดจากการสร้างตัวแปรผสม (composite 
index) จากตัวแปรย่อยที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

ในการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความเข้มแข็งของครอบครัวในมิติทางเศรษฐกิจ 
พบว่า นิยามและตัวชี้วัดที่ใช้โดยทั่วไปใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก แต่ มีความแตกต่างจากแนวคิดเกี่ยวกับ       
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ที่เป็นการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
(ระยะสั้น) และแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวในอนาคต (ระยะยาว) การศึกษานี้                
จึงเลือกใช้ตัวแปรย่อยเพ่ือสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่  

1) สัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินของครอบครัว (asset to debt ratio: A/D) แสดง ความม่ังคั่ง 
ของครอบครัว เนื่องด้วยครัวเรือนจะต้องมีการด ารงความมั่งคั่งในระดับสูง หรือหลีกหนี
ภาวการณ์ล้มละลายทางการเงิน ครอบครัวควรมีสินทรัพย์ทั้งสินของครัวเรือนสูงกว่าหนี้สิน
ทั้งสิ้น อันเป็นการแสดงให้เห็นภาพความมั่งค่ังพ้ืนฐานของครอบครัว  

2) สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อหนี้สินที่ถึงก าหนดช าระในเดือนของครอบครัว (revenue to debt 
per month: Y/DM) แสดง สภาพคล่องของครอบครัว สะท้อนความมั่นคงทางการเงิน     
ของครัวเรือน โดยพิจารณาความสามารถที่จะช าระภาระหนี้สินที่ครบก าหนดได้ (ภายใน               
1 เดือน) จากรายได้ที่สมาชิกในครัวเรือนสามารถหาได้ ครอบครัวจะไม่ประสบปัญหา               
การติดพันหนี้สินข้ามเดือน 

3) สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อภาระทางเศรษฐกิจภายในเดือนของครอบครัว ( revenue to 
burden: Y/B) แสดง ความม่ันคงทางการเงินของครอบครัว เนื่องด้วยภาระทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน ซึ่งสะท้อนการที่ครอบครัวเป็นผู้ดูแล และเกื้อหนุนสมาชิกที่มีภาระพ่ึงพิง        
ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกวัยเด็ก วัยชรา และคนพิการ สัดส่วนดังกล่าวจะพิจารณาความสามารถ   
ในการหารายได้ของครอบครัว ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายภายในเดือนเพ่ือจุนเจือสมาชิกเหล่านี้ได้ 

4) สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว (revenue to expense: Y/E) 
แสดง ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัว ครัวเรือนที่มีความแข็งแกร่ง   
ทางการเงิน ควรต้องสามารถหารายรับมาให้พอรายจ่ายได้ ครอบครัวใดที่มีรายได้สุทธิมากกว่า
รายจ่าย แสดงว่า ครอบครัวมีเงินออมเหลือเก็บไว้สะสมความมั่นคงในอนาคต 

5) สัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว  (current asset to 
expense: CA/E) แสดง ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัวในภาวะจ าเป็น 
เนื่องด้วยในบางสถานการณ์ครอบครัวอาจประสบภาวะรายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย จากสาเหตุต่าง ๆ 
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สมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ หรือการมีรายจ่ายที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น/รายจ่ายฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ครัวเรือนที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน    
จะสามารถน าสินทรัพย์ที่มีสภาคล่องอาทิ เงินสด เงินฝากธนาคาร มาใช้จ่ายในครอบครัวได้   

3.4.2  กลุ่มตัวแปรต้น (independent variable) 

กลุ่มตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรพลังของครอบครัว อันประกอบด้วยรูปแบบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของครัวเรือน ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก การดูแล
เกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก และความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน เช่น จ านวนสมาชิกที่เป็นเด็ก/คนชรา/
คนพิการ จ านวนผู้ท างานหารายได้ของครอบครัว รูปแบบของครอบครัว 

 ตัวแปรลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกในครัวเรือน เช่น ภูมิภาคที่อยู่อาศัย
ระดับการศึกษาของสมาชิก สถานะทางเศรษฐสังคม การมยีานพาหนะ สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย 
และค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์ 

ตัวแปรการดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก เช่น มูลค่าเงินส่งกลับจากญาติ/ผู้ที่เคยอยู่อาศัย        
ในครัวเรือน 

ตัวแปรความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ เช่น มูลค่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับจาก
บุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน/ภาครัฐ จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพจากภาครัฐ/หลักประกัน
สุขภาพ/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพเอกชน จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากนายจ้าง จ านวนสมาชิก  
ที่ได้รับทุนการศึกษาภาครัฐ จ านวนสมาชิกที่ได้รับประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวนสมาชิก           
ที่ได้รับสิทธิเงินกู้การศึกษาภาครัฐ จ านวนสมาชิกที่ได้รับสิทธิเงินกู้จากธนาคารประชาชน/กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนอ่ืน ๆ  

3.5  แหล่งข้อมูล และการรวบรวมพร้อมจัดท าฐานข้อมูล 

แหล่งข้อมูลส าคัญในการศึกษานี้ ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิในระดับครัวเรือนจากส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ซึ่งเก็บรวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ           
เป็นประจ าทุก 2 ปี โดยใช้ข้อมูลของปี 2549 ปี 2554 และ ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 3 ชุดข้อมูล ลักษณะข้อมูล
เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (cross-sectional data)  

การศึกษานี้ใช้รูปแบบของครอบครัวตามแนวคิดของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผนวกกับแนวคิดของกองทุนประชากร                       
แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
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โดยใช้ข้อค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกกับหัวหน้าครัวเรือน ในการจ าแนกรูปแบบของครอบครัว
ออกเป็น 10 ประเภท โดยก าหนดให้ครอบครัวและครัวเรือนเป็นหน่วยวิเคราะห์เดียวกัน เพ่ือให้เกิด       
ความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ดังนี้ 

1) ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 รุ่น ได้แก่ 
- พ่อ แม่ ลูก  
- พ่อ แม่ ลูก และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

2) ครอบครัว 2 รุ่น หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 รุ่น ได้แก่  
- พ่อ และ/หรือ แม่ ลูก ลุง/ป้า/น้า/อา 
- พ่อ และ/หรือ แม่ ลูก ลุง/ป้า/น้า/อา และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

3) ครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 รุ่นขึ้นไป ได้แก่  
- พ่อ และ/หรือ แม่ ลูก หลาน  
- พ่อ และ/หรือ แม่ ลูก หลาน และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 
- พ่อ และ/หรือ แม่ ลูก หลาน เหลน 
- พ่อ และ/หรือ แม่ ลูก หลาน เหลน และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

4) ครอบครัวเฉพาะสามีภรรยา หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 1 รุ่น ได้แก่  
- สามี ภรรยา 
- สามี ภรรยา และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

5) ครอบครัวสามีภรรยา และพ่ีน้อง หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 1 รุ่น ได้แก่ 
- สามี ภรรยา พ่ี/น้อง 
- สามี ภรรยา พี่/น้อง และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

6) ครอบครัวเฉพาะพ่ีน้อง หมายถึง หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 1 รุ่น ได้แก่ 
- พ่ี น้อง 
- พ่ี น้อง และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

7) ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงดูลูกตามล าพัง โดยไม่มีญาติ 
พ่ีน้องคนอ่ืน ๆ ได้แก่ 
- พ่อ/แม่ ลูก 
- พ่อ/แม่ ลูก และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 

8) ครอบครัวข้ามรุ่น/แหว่งกลาง หมายถึง ครอบครัวที่มีสมาชิกรุ่นปู่ย่า อยู่ร่วมกับสมาชิก             
รุ่นหลาน โดยไม่มีสมาชิกรุ่นพ่อแม่ ได้แก่ 

- ปู่ และ/หรือ ย่า หลาน 
- ปู่ และ/หรือ ย่า หลาน และผู้ที่ไม่ใช่ญาติ 
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9) ครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน
ที่มิใช่สามี ภรรยา หรือญาติพ่ีน้อง  

10) ครัวเรือนคนเดียว หมายถึง ครัวเรือนที่มสีมาชิก 1 คนอยู่อาศัยโดยล าพัง 

ส าหรับการวิเคราะห์ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และปัจจัยต่าง  ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ                  
ของพลังครอบครัวนั้น จะสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลได้ดังแสดง 

ตาราง 3.1 ความหมาย หน่วยวัด และขอบเขตข้อมูล 

ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 
ตัวแปรตาม: ความยั่งยืนทางเศรษฐกจิของครอบครัว (ดัชนีผสม) 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว  

ตั ว แป รผ สม  (Standardized  
Composite Index)  

FES 0 - 100 มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 

ตัวแปรย่อย: ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพ่ือสร้างดัชนีผสม 
ความมั่งคั่งของครอบครัว สั ด ส่ วนสิ นทรั พย์ ต่ อหนี้ สิ น              

ของครอบครัว 
A/D เท่า ม า ก ก ว่ า  น้ อ ย ก ว่ า              

หรือเท่ากับ 0 

สภาพคล่องของครอบครัว สั ด ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ร า ย เ ดื อ น2              

ต่ อหนี้ สิ นที่ ถึ ง ก าหนดช าระ             
ในเดือนของครอบครัว 

Y/DM เท่า ม า ก ก ว่ า  น้ อ ย ก ว่ า            
หรือเท่ากับ 0 

ความมั่ นคงทางการเ งิน          
ของครอบครัว 

สั ด ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ร า ย เ ดื อ น                
ต่อภาระทางเศรษฐกิจภายใน
เดือนของครอบครัว 
 

Y/B เท่า ม า ก ก ว่ า  น้ อ ย ก ว่ า           
หรือเท่ากับ 0 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว 

สั ด ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ร า ย เ ดื อ น          
ต่ อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ย ใ น เ ดื อ น             

ของครอบครัว3   
 

Y/E เท่า ม า ก ก ว่ า  น้ อ ย ก ว่ า           
หรือเท่ากับ 0 

                                                           
2 รายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือน หมายรวมถึง รายได้ที่เป็นตัวเงินจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ 1) ค่าจ้างและเงินเดือน 2) ก าไรสุทธิ

จากการประกอบธุรกิจ 3) ก าไรสุทธิจากการประกอบการเกษตร 4) บ าเหน็จ บ านาญ เบี้ยหวัด และเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ   
5) เงินชดเชย และ/หรือเงินทดแทนการออกจากงาน 6) เงินช่วยเหลือท่ีได้รับจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน 7) เงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งเงินช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐและองค์กรต่าง ๆ 8) รายรับจากการให้เช่าห้อง/ที่ดิน และสินทรัพย์อื่น ๆ 
รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรต่าง ๆ 9) ดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร เงินปันผลจากหุ้น และการลงทุนอื่น ๆ และ                   
10) ดอกเบี้ยแชร์ และการให้กู้ยืมเงิน รวมถึงรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า              
มูลค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับมาโดยไม่ได้ซื้อ  

3 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค รวมถึงค่าใช้จ่าย

ยาสูบ ท้ังที่เป็นตัวเงิน และมูลค่าที่ได้รับมาโดยไม่ได้ซื้อ 
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ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว 
ในภาวะจ าเป็น 

สัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
ต่ อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ย ใ น เ ดื อ น              
ของครอบครัว   

CA/E เท่า ม า ก ก ว่ า  น้ อ ย ก ว่ า           
หรือเท่ากับ 0 

ตัวแปรต้น: พลังครอบครัว 
ด้านที่ 1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน 
รูปแบบของครอบครัว 
(กลุ่มอ้างอิง: ครอบครัวพ่อ
แม่เลี้ยงเดี่ยว) 

รู ป แ บ บ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว 
(Household Type) 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 
 
 

T5 
 
 

T6 
 
 

T7 
 

T8 

 
 

 
T9 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 

 
 
 
0 หรือ 1 
 

= 1 ครอบครัวเดี่ยว 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครอบครัว 2 รุ่น 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครอบครัว 3 รุ่น 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครอบครัวเฉพาะ
สามีภรรยา 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ค ร อ บ ค รั ว ส า มี
ภรรยา และพี่น้อง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครอบครัวเฉพาะพี่
น้อง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครอบครัวข้ามรุ่น 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ค รั ว เ รื อนที่ ไ ม่ มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น             
ทางเครือญาติ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครัวเรือนคนเดียว 
= 0 อื่น ๆ 

จ านวนเด็ก จ านวนเด็ก (สมาชิกที่มีอายุ < 
15 ปี) ของครอบครัว 

T10 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 
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ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

จ านวนคนชรา จ านวนคนชรา (สมาชิกที่มีอายุ 
>= 60 ปี) ของครอบครัว 

T11 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

จ านวนคนพิการ จ านวนคนพิการ (สมาชิกที่เป็น
คนพิการ) ของครอบครัว 

T12 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

จ านวนผู้ท างานหารายได้
ของครอบครัว 

จ านวนผู้ท างานหารายได้ของ
ครอบครัว(ไม่รวมคนรับใช้) ของ
ครอบครัว 

T13 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ด้านที่ 2 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน 
ภาคที่อยู่อาศัย 
(กลุ่มอ้างอิง: 
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ภาคที่อยู่อาศัยของครอบครัว X1 
 

X2 

 

X3 
 

X4 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 
 

0 หรือ 1 
 

= 1 กรุงเทพฯ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 กลาง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 เหนือ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ใต้ 
= 0 อื่น ๆ 

การศึกษาครอบครัว จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
สมาชิกในครอบครัว 

X5 ปี มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

สถานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 
(กลุ่มอ้างอิง: ผู้ไมไ่ด้
ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ) 

ส ถ า น ะ ทา ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ข อ ง
ครอบครัว 

X6 
 
 

 
X7 

 
 

X8 
 
 

 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 

 

0 หรือ 1 
 
 
 
 
 

= 1 ผู้ ท า ก า ร เกษตร            
ซึ่ งที่ ดินส่ วนใหญ่ เป็น
ของตนเอง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ผู้ ท า ก า ร เกษตร           
ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ไม่ ใช่
ของตนเอง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ผู้ท าประมง ป่าไม้ 
ล่าสัตว์ หาของป่า และ
บริการทางการเกษตร 
= 0 อื่น ๆ 
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ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

X9 
 
 
 

X10 
 
 
 

X11 
 
 

X12 
 
 

X13 
 
 

X14 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 

= 1 ผู้ ประกอบธุ รกิ จ
ข อ ง ต น เ อ ง ที่ มิ ใ ช่
การเกษตร 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ผู้ จั ด ก า ร 
นักวิชาการ และผู้ปฎิบัติ
วิชาชีพ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 คนงานด้านเกษตร 
ป่าไม้ และประมง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 คนงานด้ านการ
ขนส่ง และงานพ้ืนฐาน 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 เสมียน พนักงาน
ขายและให้บริการ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น                
ในกระบวนการผลิ ต 
ก่อสร้าง และเหมืองแร่ 
= 0 อื่น ๆ 

ครอบครัวมียานพาหนะ การเป็นเจ้าของยานพาหนะของ
ครอบครัว 

X15 0 หรือ 1 1 = มี 
0 = ไม่มี 

การครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
(กลุ่มอ้างอิง :ถือครองตาม
สัญญาเช่า) 

สถานภาพการครอบครองที่อยู่
อาศัย 

X16 
 
 

 

X17 
 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

= 1 ครอบครองที่ ดิ น
แ ล ะ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง
ตนเอง 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ครอบครองที่ อยู่
อาศัยของตนเองบนท่ีดิน
เช่า 
= 0 อื่น ๆ 
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ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

X18 
 
 
 

X19 

 
 

X20 
 
 
 

X21 
 
 
 

X22 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 
 
 

0 หรือ 1 
 

= 1 ครอบครองที่ อยู่
อาศัยของตนเองบนท่ีดิน
สาธารณะ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ถือครองตามสัญญา
เช่าซื้อ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ถือครองตามสัญญา
เช่า โดยมีผู้อื่นช าระค่า
เช่าให้ 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ถือครองตามสัญญา
เช่า โดยไม่ต้องช าระค่า
เช่า 
= 0 อื่น ๆ 

= 1 ถือครองรูปแบบอื่น ๆ  
= 0 อื่น ๆ 

ครอบครัวมีการบริโภคบุหรี่
และเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล ์

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ครัวเรือน 

X23 พันบาท มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ด้านที่ 3 การดูแลเกื้อหนุนกนัระหว่างสมาชิก 
การช่วยเหลือด้านการเงิน
ของสมาชิก 
 

มูลค่ า เ งินส่ งกลับจากญาติ /
บุคคลที่ย้ายออกจากครอบครัว 

A1 พันบาท มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ด้านที่ 4 ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นภายนอกครัวเรือนและภาครัฐ 
เ งินช่วยเหลือจากบุคคล
อื่นๆนอกครัวเรือน/ภาครัฐ 
 

มูลค่าเงินช่วยเหลือจากบุคคล
อื่น ๆนอกครัวเรือน/ภาครัฐ 

Z1 พันบาท มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

สวัสดิการสุขภาพหน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

จ านวนสมาชิกที่มีสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

Z2 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ประกันสุขภาพ 30 บาท จ านวนสมา ชิกที่ ไ ด้ รั บบั ต ร
ประกันสุขภาพ(30 บาทเดิม) 

Z3 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 
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ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

ประกันสังคม จ านวนสมาชิกที่มีบัตรรับรอง
สิ ท ธิ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล 
(ประกันสังคม) 

Z4 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ประกันสุขภาพเอกชน จ านวนสมาชิกที่มีบัตรประกัน
สุขภาพของเอกชน 

Z5 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

สวัสดิการจากนายจ้าง จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ
จัดโดยนายจ้าง 

Z6 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ทุนการศึกษาภาครัฐ จ านวนสมาชิกที่ได้ทุนการศึกษา
จากรัฐ 

Z7 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

ประโยชน์ เพื่อ ช่วยเหลือ
เกษตรกร 

จ านวนสมาชิกที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการอื่น  ๆ ของรัฐที่
ตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

Z8 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

เงินกู้การศึกษาภาครัฐ จ า น ว น ส ม า ชิ ก ที่ กู้ ยื ม เ งิ น
โครงการเงินกู้ เพื่อการศึกษา 
ของรัฐ 

Z9 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

เงินกู้ธนาคารประชาชน จ า น ว น ส ม า ชิ ก ที่ กู้ ยื ม เ งิ น
โครงการธนาคารประชาชนเพื่อ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 

Z10 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุน
หมู่บ้าน 

Z11 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

เงินกู้กองทุนอื่น ๆ จ านวนสมาชิกที่กู้ยืมเงินจาก
กองทุนอื่น ๆ ที่รัฐจัดให ้

Z12 คน มากกว่า หรือเท่ากับ 0 

 

3.6  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

3.6.1 การสร้ า งตั วแปรดัชนี ความยั่ งยืนทาง เศรษฐกิ จของครอบครั ว  (variable 
construction)  

การสร้างตัวแปรความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวในการศึกษานี้ จะเป็นการสร้างดัชนี      
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (FES Index) ซึ่งมีหลักเกณฑ์จากการผสมผสานวิธีการสร้าง       
ของดัชนีผสม (composite index) ของ OECD (2008) และการสร้างดัชนีเศรษฐกิจ -สังคมเชิงพ้ืนที่  
(Area-based Socioeconomic Index) จากงานศึกษาของ Krishnan (2010) โดยเลือกใช้วิธี Principal 
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Components Analysis (PCA) เนื่องด้วยจะได้ดัชนีที่มีความเหมาะสมในการอธิบายเชิงสังคม เป็นไปตาม
ระเบียบการวิเคราะห์ทางสถิติ และสามารถอธิบายมิติต่าง ๆ ของดัชนีแยกตามตัวแปรที่น ามาสร้างได้ 

สมการการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family Economic Sustainability 
Index: FES Index)  ด้วยวิธี Principal Components Analysis (PCA) มีระบบสมการดังนี้ 
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           (3.1) 

โดย 

FES  คือ ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวหลังการท า 
standardized 

FES_unstandardized  คือ ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวก่อนการท า 
standardized 

Factor i score  คือ เมตริกซ์ขององค์ประกอบร่วมที่ค านวณมาจากตัวแปรย่อย 
(observed factor/variable) 

K   คือ เมตริกซ์ของ 5 ตัวแปรย่อย (common factor) 

μ  คือ เมตริกซ์ของค่าน้ าหนักจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor loading) 

% variance of factor i  คือ เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมที่ i  
% total variance of factor i  คือ เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบร่วมที่ i  
Min value  คือ ค่าต่ าสุดของค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว

ก่อนการท าค่ามาตรฐาน 
Max value  คือ ค่าสูงสุดของค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว

ก่อนการท าค่ามาตรฐาน 

วิธี  Principal Components Analysis (PCA) จะเป็นการใช้ขบวนการท า Standardization  
ของตัวแปรย่อยที่น ามาสร้างดัชนี และการท าการหา factor score เพ่ือค านวณเป็นดัชนี FES พร้อมทั้ง
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ทดสอบคุณสมบัติของดัชนีให้มีความเหมาะสม (รายละเอียดการสร้างตัวแปร แสดงในภาคผนวก ก)                
และสามารถอธิบายมิติที่ส าคัญเชิงเศรษฐกิจของครอบครัวได้ต่อไป 

3.6.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงเปรียบเทียบ (comparative statistics)  

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดด้านต่าง ๆ และดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาของปัจจัยเหล่านี้ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
แสดงค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และตารางไขว้ (cross tabulation)  

3.6.3 การวิเคราะห์โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ (econometric methods)  

เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของพลังของครอบครัวที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) โดยมีตัวแปรตาม ได้แก่ ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ            
และตัวแปรต้น ได้แก่ พลังครอบครัว โดยมีสมการ ดังนี้ 
 

   0FES         
 (3.2) 

โดย 

FES คือ ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
T   คือ เมตริกซ์ของตัวแปรรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของครัวเรือน          

(T1-T12) 
X   คือ เมตริกซ์ของตัวแปรลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก    

(X1-X17) 
A   คือ เมตริกซ์ของตัวแปรการดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก (A1) 
Z   คือ เมตริกซ์ของตัวแปรความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ          

(Z1-Z12) 
α0, β, δ, θ, γ  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย 

i คือ จ านวนองค์ประกอบที่ถูกสร้างจากการวิเคราะห์ Factor analysis  

การวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะสร้างผลประโยชน์ส าคัญ อันได้แก่ การเห็นภาพดัชนีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งจะเป็นการรวมตัวแปรย่อยที่บ่งชี้ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน            
มาพิจารณาเป็นภาพดัชนี สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามเวลา พ้ืนที่ แล ะกลุ่มประชากร                         
ได้ อย่ า ง เหมาะสม อีกทั้ ง ดั ชนี ดั งกล่ า วยั ง เป็ นภาพมิติ ทาง เศรษฐกิ จทุ กด้ านของครั ว เ รื อน                           
ท าให้มีประสิทธิภาพในการพิจารณาผลกระทบทางนโยบายที่เกิดขึ้นในทุกองค์ประกอบทางเศรษฐกิจได้ 
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นอกจากนี้  การวิเคราะห์อิทธิพลของพลังของครอบครัวที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ                   
ของครัวเรือน จะเป็นการศึกษาในบริบทต่าง ๆ เพ่ือมองภาพผลกระทบของปัจจัยในแต่ละด้านอย่างลึกซึ้ง 
ถูกต้องตามหลักสถิติ และสามารถพัฒนาเป็นแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบทางนโยบายต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ในบทนี้ จะน าเสนอผลการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และอิทธิพล                  
ของพลังครอบครัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดังกล่าว โดยวิเคราะห์ข้อมูลระดับครัวเรือนจากส ารวจ             
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2549 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2558 เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพรวม
ของครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างช่วงเวลา 10 ปี โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม และสมการถดถอย (วิธีการทางเศรษฐมิติ) ผลการศึกษา แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

1) ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองค์ประกอบ  
2) ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว จ าแนกตามจังหวัด 
3) บริบทของพลังครอบครัว จ าแนกตามระดับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
4) อิทธิพลของพลังของครอบครัวที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
5) ครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ  

4.1  ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองค์ประกอบ 

การสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (FES Index) (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ความเข้มแข็งทางรายได้ของครัวเรือน และ 2) ความมั่งคั่งทางสินทรัพย์ของครัวเรือน ซึ่งองค์ประกอบ   
ทั้ง 2 ด้านนี้ แสดงให้เห็นถึงการหารายได้ของครอบครัวเพ่ือจุนเจือค่าใช้จ่าย หนี้สิน และภาระพ่ึงพิง               
ที่เกิดจากสมาชิกครอบครัว รวมถึงความมั่นคั่งทางการเงินเพื่อช าระหนี้และใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีหน่วยเป็นร้อยละ และมีค่าอยู่ในช่วง 0 – 100     
โดยหากมีค่าใกล้ 0 แสดงถึง ครัวเรือนมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แต่หากมีค่าใกล้ 100 แสดงถึง 
ครัวเรือนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากดัชนีเพ่ิมสูงขึ้นระหว่างปี จะหมายถึงความยั่งยืน                
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น ในทางตรงข้าม หากดัชนีลดลง จะหมายถึงความยั่งยืน          
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลง 

องค์ประกอบของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว สามารถอธิบายได้ว่า 

1) ความเข้มแข็งทางรายได้ของครัวเรือน  เป็นองค์ประกอบในส่วนฐานะทางการเงิน                   
ของภาคครัวเรือน ซึ่งแสดงให้เห็นสภาพคล่อง ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถ              
ในการด ารงการบริโภคจากรายได้ของครอบครัว นั่นคือ หากตัวแปรย่อยเหล่านี้  มีสัดส่วน             
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เ พ่ิมมากขึ้นในทุกกลุ่มครัวเรือน จะส่งผลให้องค์ประกอบความเข้ม แข็งทางรายได้                   
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ส่งผลให้ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพ่ิมขึ้น 

2) ความ ม่ังคั่ งทางสินทรัพย์ของครั ว เ รื อน  เป็ นองค์ประกอบในส่ วนความมั่ งคั่ ง                             
และความสามารถในการด ารงการบริโภคในภาวะจ าเป็น นั่นคือ หากตัวแปรย่อยเหล่านี้                   
มีทิศทางเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกกลุ่มครอบครัว แสดงถึง ความมั่งคั่ งของสินทรัพย์                 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด ารงการบริโภคของครอบครัวมีหลักประกัน รวมทั้งความสามารถ             
ในการช าระหนี้ จะส่งผลให้องค์ประกอบนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ส่งผลให้ความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองค์ประกอบ ในปี 2549 ปี 2554 และปี 2558      
ดังแสดง 

ตาราง 4.1 ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

รายการ 2549 2554 2558 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกจิของครอบครัว (ร้อยละ)1/ 14.08 15.18 16.78 

          -องค์ประกอบความเข้มแข็งทางรายได้ของครัวเรือน (ร้อยละ)1/ 8.08 8.55 9.20 

          -องค์ประกอบฐานะความมั่งคั่งทางสินทรัพย์ของครัวเรือน (ร้อยละ)1/ 5.99 6.63 7.57 

รายการ    

          -รายได้ของครอบครัว (พันบาทต่อเดือนต่อครอบครัว) 2/ 13.05 14.81 16.88 

          -ค่าใช้จ่ายของครอบครัว (พันบาทต่อเดือนต่อครอบครัว) 2/ 11.52 12.12 14.16 

          -หนี้สินของครอบครัว (พันบาทต่อครอบครัว) 2/ 92.34 91.36 101.94 

          -สินทรัพย์ของครอบครัว (พันบาทต่อครอบครัว) 2/ 626.89 777.76 1,040.53 

          -ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว (พันบาทต่อเดือนต่อครอบครัว) 2/ 0.23 0.17 0.18 

          -สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของครอบครัว  
           (พันบาทต่อเดือนต่อครอบครัว) 2/ 

55.51 63.60 85.15 

          -หนี้สินที่มีก าหนดช าระภายในเดือนของครอบครัว  
           (พันบาทต่อเดือนต่อครอบครัว) 2/ 

1.44 0.80 0.73 

อัตราการเติบโตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ)3/ 4.97 0.84 2.94 

รายได้ประชาชาติต่อหัว (บาทต่อคน)3/ 92,971 123,668 137,899 

จ านวนประชากร (พันคน)3/ 64,423 66,214 67,236 
ที่มา:  1/ จากการค านวณ 
 2/ ข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 ปรับด้วยปีฐาน 

3/ ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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จากตาราง พบว่า ในปี 2549 ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 14.08 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15.18 ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 16.78 ในปี 2558 ตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา 
การเติบโตของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มาจากทั้งสององค์ประกอบย่อย ดังจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบ
ความเข้มแข็งทางรายได้ของครอบครัวเติบโตขึ้นร้อยละ 13.86 อันเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้
ครัวเรือนที่แท้จริง การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในระดับที่ต่ ากว่า รวมถึงภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
และหนี้สินที่ก าหนดช าระภายในเดือนที่ลดลง 

ในขณะที่องค์ประกอบความมั่งคั่งทางสินทรัพย์ของครัวเรือน มีอัตราการเติบโตในช่วง 10 ป ี       
ที่กว่าร้อยละ 26.37 โดยมีผลเด่นชัดมาจากสินทรัพย์ทั้งหมด และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของครอบครัว       
ล้วนแต่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มมากข้ึน 

แม้ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือ FES Index จะมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ค่าเฉลี่ยในแต่ละปียังอยู่ในระดับที่ต่ า แสดงถึง การมีกลุ่มครอบครัวบางประเภท ที่มิได้มีความยั่งยืน    
ทางเศรษฐกิจมากนัก ส่งผลให้ภาพรวมค่าดัชนีมีค่าต่ า ดังนั้นการวิ เคราะห์ภาพสะท้อนเชิงลึก                    
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้น 

 สัดส่วนองค์ประกอบในการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า องค์ประกอบ
ความเข้มแข็งทางรายได้ของครอบครัว เป็นองค์ประกอบที่มีสัดส่วนในการสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
ของครอบครัวอยู่ที่ร้อยละ 59.84 ในปี 2549 แต่ในปี 2558 สัดส่วนขององค์ประกอบในการสร้าง         
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเริ่มลดลง เหลือเพียงร้อยละ 55.85 จึงแสดงให้เห็นว่ามีครอบครัว          
ในบางประเภทเริ่มความอ่อนแอทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

สภาพคล่องของครอบครัว วัดจากสัดส่วนรายได้รายเดือนต่อหนี้สินที่ถึงก าหนดช าระในเดือน
ของครอบครัว มีแนวโน้มดีมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีครอบครัวที่ประสบปัญหาสภาพคล่องขั้นรุนแรง 

เนื่องจากในช่วงปี 2549 – 2558 มีการเติบโตของรายได้รายเดือนที่แท้จริงของครอบครัวเฉลี่ย
เกือบร้อยละ 30 ของรายได้เฉลี่ยที่แท้จริงต่อเดือนในปี 2549 แสดงถึง ครอบครัวมีฐานรายได้ที่มั่นคง     
มากขึ้น โดยในปี 2549 ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 13,055.32 บาทต่อครัวเรือน เพ่ิมขึ้นเป็น 
14,809.77 บาทต่อครัวเรือนในปี 2554 และเพ่ิมข้ึนเป็น 16,875.24 บาทต่อครัวเรือนในปี 2558 

ในขณะที่ หนี้สินที่แท้จริงที่ถึงก าหนดช าระในเดือนเฉลี่ยกลับมีแนวโน้มลดลงเกือบกึ่งหนึ่ง         
ของหนี้สินที่แท้จริงที่ถึงก าหนดช าระในเดือนเฉลี่ยในปี 2549 ครอบครัวมีภาระหนี้สินที่ต้องช าระ            
ในระยะสั้นลดลง โดยในปี 2549 ครอบครัวมีหนี้สินที่แท้จริงที่ถึงก าหนดช าระในเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,442.04 บาท
ต่อครัวเรือน ลดลงเหลือ 800.68 บาทต่อครัวเรือนในปี 2554 และลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง 727.37 บาท
ต่อครัวเรือนในปี 2558 
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 การเติบโตของรายได้รายเดือนที่แท้จริงของครอบครัวเฉลี่ย และการลดลงของภาระหนี้สิน                
ที่ต้องช าระในระยะสั้น ส่งผลให้สภาพคล่องของครอบครัว วัดจากสัดส่วนรายได้รา ยเดือนต่อหนี้สิน                
ที่ถึงก าหนดช าระในเดือนของครอบครัว มีแนวโน้มดีมากขึ้น 

 จากรูปแสดงร้อยละของครอบครัวที่มีสภาพคล่องทางการเงินที่แตกต่างกัน ในปี 2549 มีครอบครัว
จ านวนร้อยละ 2.5 ที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน (สัดส่วนสัดส่วนรายได้รายเดือนต่อหนี้สินที่ถึงก าหนด
ช าระในเดือนของครอบครัว มีค่าต่ ากว่า 1) เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางรายได้ที่มากขึ้น ร้อยละของครัวเรือน 
ที่มีปัญหาสภาพคล่องลดลงเหลือร้อยละ 1.1 ในปี 2554 และ 0.8 ในปี 2558 โดยกลุ่มครอบครัวเกินกึ่งหนึ่ง
ของผู้มีปัญหาสภาพคล่องมีภาระหนี้สินในระยะสั้นที่ต้องช าระภายในเดือน มากกว่ารายได้ถึง 3 เท่าตัว  
หรือเรียกว่าอยู่ในสภาพครอบครัวที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 

รูป 4.1 ร้อยละของครอบครัวที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน พ.ศ. 2549 - 2558 

 ในปี 2549 มีจ านวนครอบครัวถึง 201,840 ครอบครัว (ร้อยละ 1.2) ที่ประสบปัญหาดังกล่าว 
ในขณะที่ปี 2554 จ านวนครัวเรือนที่มีปัญหาเหลือเพียง 133,866 ครอบครัว (ร้อยละ 0.8) และเหลือ 
98,686 ครอบครัว  (ร้อยละ 0.5) ในปี  2558 แม้จ านวนครอบครัวที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง                  
มีจ านวนไม่มากนัก แต่กลุ่มครอบครัวเหล่านี้ ไม่สามารถสร้างบทบาทในการเลี้ยงดูสมาชิกได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

Y/DM <= 0.33 0.33 < Y/DM <= 0.67 0.37 < Y/DM <= 1
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ครอบครัวบางส่วน ยังคงเผชิญปัญหาความอ่อนแอทางการเงิน วัดจากสัดส่วนรายได้รายเดือน
ต่อภาระทางเศรษฐกิจภายในเดือนของครอบครัว  

เมื่อพิจารณาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในการดูแลสมาชิกวัยเด็ก วัยชรา และผู้พิการ      
โดยเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวในแต่ละเดือน อันเป็นการจุนเจือสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิง
อย่างเด่นชัด จากข้อมูล พบว่า ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในแต่ละเดือนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง     
จาก 233.08 บาทต่อครอบครัวในปี 2549 เหลือเพียง 169.26 บาทต่อครอบครัว ในปี 2554 และ 176.43 บาท
ต่อครอบครัว ในปี 2558 ตามล าดับ ซึ่งเกิดจากการที่มีโครงการประกันสุขภาพต่าง ๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวมากขึ้น 

แต่เมื่อพิจารณาร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาความอ่อนแอทางการเงิน (สัดส่วนรายได้     
รายเดือนต่อภาระทางเศรษฐกิจภายในเดือนของครอบครัว มีค่าต่ ากว่า 1) พบว่า ในปี 2549 ครัวเรือน 
เพียงร้อยละ 0.2 ประสบปัญหาดังกล่าว และมีครัวเรือนถึง 26,023 ครอบครัว (ร้อยละ 0.1) ที่ประสบ
ปัญหาความอ่อนแอทางรายรับอย่างรุนแรง โดยมีภาระทางเศรษฐกิจต่อเดือนสูงกว่ารายได้ที่ครัวเรือน
สามารถหาได้ถึง 3 เท่า เมื่อพิจารณาจ านวนครอบครัว ในปี 2554 และ 2588 ครอบครัวที่ มีปัญหา                
ความไม่มั่นคงทางการเงิน เพ่ิมมากขึ้นเป็น 56,150 ครอบครัว (ร้อยละ 0.3) และ 62,620 ครอบครัว              
(ร้อยละ 0.3) ตามล าดับ 
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รูป 4.2 ร้อยละของครอบครัวที่ประสบปัญหาความอ่อนแอทางการเงิน พ.ศ. 2549 - 2558 

กลุ่มครอบครัวที่ประสบปัญหาดังกล่าวนี้ อาจต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ือให้เข้าถึงการประกันสุขภาพ 
ในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ต่อไป 

โดยเฉลี่ยทุกปี 1 ใน 3 ของครอบครัว ยังคงไม่สามารถด ารงการบริโภคของครอบครัวได้  

จากการเติบโตของรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยของครอบครัว (เติบโตร้อยละ 29.26) มีค่าสูงกว่า                
การเติบโตในรายจ่ายที่แท้จริงเฉลี่ย (เติบโตร้อยละ 22.89) ท าให้ความสามารถในการด ารงการบริโภค           
ของครอบครัว วัดจากสัดส่วนรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว มีแนวโน้มที่ดีขึ้น            
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว ในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
อยู่ที่ 11,520.33 บาทต่อครอบครัว เพ่ิมขึ้นเป็น 12,117.53 บาทต่อครอบครัว และ 14,157.76 บาท               
ต่อครอบครัว ส าหรับปี 2554 และ ปี 2558 ตามล าดับ 

แต่เมื่อพิจารณาร้อยละของจ านวนครอบครัวที่ ไม่สามารถด ารงการบริโภคของครอบครัว            
(กรณีที่สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว มีค่าต่ ากว่า 1) พบว่า ในปี 2549                         
มี 7.18 ล้านครอบครัว (ร้อยละ 43.40) ที่ประสบปัญหารายรับไม่พอเพียงในการด ารงการบริโภค           
จ านวนครอบครัวที่ประสบปัญหาดังกล่าวลดลง เหลือเพียง 1 ใน 3 ของครอบครัวทั้งประเทศ กล่าวคือ           
มีจ านวน 6.35 ล้านครอบครัว (ร้อยละ 34.90) และ 5.98 ล้านครอบครัว (ร้อยละ 30.10) เป็นครอบครัว         
ที่มีรายรับไม่พอเพียงรายจ่ายในปี 2554 และ ปี 2558 ตามล าดับ   

Y/B <= 0.33 0.33 < Y/B <= 0.67 0.37 < Y/B <= 1
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รูป 4.3 ร้อยละของครอบครัว จ าแนกตามระดับความสามารถในการด ารงการบริโภค พ.ศ. 2549 - 2558 

เมื่อพิจารณา ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการสร้างรายรับมากกว่ารายจ่าย 1 – 2 เท่า 
พบว่า มีจ านวนกว่ากึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมดในแต่ละปี และมีแนวโน้มการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็น 
ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัวในระดับที่น่าพอใจ 

เป็นที่น่าสนใจที่จ านวนร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการด ารงการบริโภคอยู่ในระดับสูง    
โดยพิจารณาจากกรณีที่สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว มีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3 เท่า มีสัดส่วนที่ลดลง ระหว่างปี 2549 – 2558 จากรูปแสดงให้เห็นว่า ในปี 2549 มีครัวเรือน    
ร้อยละ 1.2 ที่มีศักยภาพในการด ารงการบริโภคในระดับสูง เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 1.9 ในปี 2554 และลดลง
เหลือร้อยละ 0.8 ในปี 2558 แสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้เฉลี่ยที่ต่ ากว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ส าหรับกลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้สูง 

ส าหรับองค์ประกอบความมั่งคั่งทางสินทรัพย์ของครอบครัว  เป็นองค์ประกอบที่มีสัดส่วน                
ในการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ที่ร้อยละ 40.16 ในปี 2549 และเพ่ิมขึ้น              
เป็นร้อยละ 44.15 ในปี 2558 แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งในกลุ่ มครอบครัวบางกลุ่ม ซึ่งมีอิทธิพล                  
ต่อความเข้มแข็งทางการเงินภายในครัวเรือน 

 

Y/E <= 0.33 0.33 < Y/E <=
0.67

0.37 < Y/E <= 1 1 < Y/E <=2 Y/E >= 3

2.3% 

11.3% 

29.8% 

55.4% 

1.2% 
1.5% 

7.0% 

26.3% 

63.2% 

1.9% 1.1% 
5.2% 

23.8% 
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0.8% 
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แม้ครัวเรือนส่วนมากจะมีการสะสมความม่ังคั่งของครอบครัว แต่ก็ยังคงพบครัวเรือนบางกลุ่ม 
ที่มีความเสี่ยงในการล้มละลายทางการเงิน 

ครัวเรือนที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรมีการด ารงความมั่งคั่งในระดับสูง หรือควรมีสินทรัพย์
ทั้งสิ้นของครัวเรือนสูงกว่าหนี้สินทั้งสิ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวการณ์ของครัวเรือนที่ล้มละลายทางการเงิน       
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของครัวเรือนที่แม้จะขายสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถือครอง ก็ยังไม่สามารถช าระหนี้ได้ท้ังหมด 

จากการเติบโตของสินทรัพย์ทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยในปี 2549 ถึง ปี 2558 พบว่า มีการเติบโต
ถึงร้อยละ 65.98 โดยในปี 2549 สินทรัพย์ทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 626,889.00 บาทต่อครอบครัว 
เพ่ิมขึ้นเป็น 777,758.60 บาทต่อครอบครัว ในปี 2554 และเพ่ิมอย่างต่อเนื่องเป็น 1,040,525.00 บาท     
ต่อครอบครัว ในปี 2558 การเติบโตของสินทรัพย์เฉลี่ยค่อนข้างสูงนี้ แสดงภาพการสะสมความมั่งคั่ง       
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในรูปสินทรัพย์เพ่ือการออม การลงทุน และอ่ืน ๆ 

ในขณะที่ การเติบโตของหนี้สินเฉลี่ยในปี 2549 ถึง ปี 2558 มีเพียงร้อยละ 10.40 ครัวเรือน      
โดยเฉลี่ยมีการสร้างหนี้สินเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก โดยในปี 2549 หนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 
92,343.00 บาทต่อครอบครัว เ พ่ิมขึ้นเป็น 91,362.56 บาทต่อครอบครัว ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้น              
อย่างต่อเนื่องเป็น 101,944.50 บาทต่อครอบครัว ในปี 2558  

จากการเติบโตของสินทรัพย์ที่มากกว่าหนี้สินของครอบครัว จนดูเหมือนว่าปัญหาการล้มละลาย
ทางการเงินของภาคครัวเรือนอาจไม่เกินขึ้น แต่เมื่อท าการแยกกลุ่มครอบครัว พบว่า ยังคงมีครอบครัว              
ถึงร้อยละ 1 ที่มีโอกาสล้มละลายทางการเงินสูง (วัดจากสัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินของครอบครัว                 
มีค่าน้อยกว่า 0.33) จากรูปแสดงให้เห็นว่า ในปี 2549 มีครอบครัวจ านวน 210,702 ครอบครัว (ร้อยละ 1.3) 
ที่มีโอกาสล้มละลายทางการเงิน จ านวนครอบครัวที่มีปัญหาดังกล่าวลดลงเหลือ 148,042 ครอบครัว            
(ร้อยละ 0.8) ในปี 2554 และเพ่ิมข้ึนเป็น 199,360 ครอบครัว (ร้อยละ 1.0) ในปี 2558 
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รูป 4.4 ร้อยละของครอบครัวที่มีโอกาสล้มละลายทางการเงิน พ.ศ. 2549 - 2558 

ครอบครัวที่มีโอกาสล้มละลายทางการเงิน จะส่งผลต่อการเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีบทบาท           
ในการดูแลสมาชิก และพัฒนาการทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

1 ใน 3 ของครอบครัวยังคงมีความอ่อนแอในการด ารงการบริโภคของครอบครัวในภาวะจ าเป็น 
วัดจากสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว 

ในบางสถานการณ์ ครอบครัวอาจประสบภาวะรายได้รายเดือนไม่เพียงพอรายจ่าย ซึ่งเป็นภาวะ
จ าเป็นของครอบครัว โดยอาจมีสาเหตุได้หลากหลายประการ อาทิ สมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ หรือการมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น/รายจ่ายฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
ครัวเรือนที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน จะสามารถน าสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง อาทิ เงินสด เงินฝากธนาคาร 
มาใช้จ่ายในครอบครัวได้ 

เมื่อพิจารณาการเติบโตของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ในช่วงปี 2549 – 2558 พบว่ามีค่าสูงถึงร้อยละ 
53.39 แสดงถึง ครอบครัวส่วนมากมีการสะสมความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในระดับ            
ที่เหมาะสม โดยในปี 2549 สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 55,511.89 บาทต่อครอบครัว 
เพ่ิมขึ้นเป็น 63,597.06 บาทต่อครอบครัว ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 85,148.41 บาท      
ต่อครอบครัว ในปี 2558 

A/D <= 0.33 0.33 < A/D <= 0.67 0.37 < A/D <= 1
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ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัวในภาวะจ าเป็น  วัดจากสัดส่วนสินทรัพย์           
ที่มีสภาพคล่องต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว  พบว่า โดยเฉลี่ย 1 ใน 3 ของครอบครัว                    
จะมีความอ่อนแอในการด ารงการบริโภคเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน นั่นคือ มีเพียงครอบครัว 2 ใน 3                    
จากครอบครัวทั้งหมด ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเงินของครอบครัวได้ 

 

รูป 4.5 ร้อยละของครอบครัว จ าแนกตามระดับความสามารถในการด ารงการบริโภคยามฉุกเฉิน             
พ.ศ. 2549 - 2558 

จากรูปเป็นที่น่าสนใจ ในปี 2558 มีครอบครัวถึง 3.07 ล้านครอบครัว (ร้อยละ 16.5) อยู่ในสภาพ  
ทีม่ีความอ่อนแอในการด ารงการบริโภคยามฉุกเฉินในระดับรุนแรง (วัดจากสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง    
ต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว มีค่าน้อยกว่า 0.33) ในขณะที่มีครอบครัวถึง 9.33 ล้านครอบครัว 
(ร้อยละ 50.30) อยู่ในสภาพทีม่ีความเข้มแข็งในการด ารงการบริโภคยามฉุกเฉินในระดับสูง  

ความแตกต่างกันของความสามารถรับมือทางการเงินของครอบครัวนี้ ส่งผลให้ดัชนีความยั่งยืน   
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวในปี 2558 ไม่สามารถเพ่ิมข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากการพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจทั้งสององค์ประกอบแล้ว    
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนที่  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ล้วนส่งผลกระทบ                    
ต่อความเข้มแข็งทางการเงินของภาคครัวเรือน ดังนั้น ในล าดับถัดไป จะเป็นการพิจารณาดัชนีความยั่งยืน      
ทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบตามพ้ืนที่ (จังหวัด) ในประเทศไทย 

CA/E <= 0.33 0.33 < CA/E <=
0.67

0.37 < CA/E <=
1

1 < CA/E <=2 CA/E >= 3
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4.2  ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว จ าแนกตามจังหวัด 

 ในการศึกษานี้จะสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ย แยกตามรายจังหวัด      
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2549 ปี 2554 และปี 2558 เพ่ือให้เห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินของภาคครัวเรือน การพิจารณานี้จะแบ่งระดับดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่  

ช่วงท่ี 1  ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 13         
(FES <= 13)  

ช่วงท่ี 2  ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีค่าสูงกว่าร้อยละ 13 แต่ต่ ากว่าและ
เท่ากับร้อยละ 14.5 (13 < FES <= 14.5) 

ช่วงท่ี 3  ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีค่าสูงกว่าร้อยละ 14.5 แต่ต่ ากว่าและ
เท่ากับร้อยละ 16 (14.5 < FES <= 16) 

ช่วงท่ี 4  ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีค่าสูงกว่าร้อยละ 16 แต่ต่ ากว่าและ
เท่ากับร้อยละ 17.5 (16 < FES <= 17.5) 

ช่วงท่ี 5  ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีค่าสูงกว่าร้อยละ 17.5 (FES < 17.5)  
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 2549    2554 

 

2558 

รูป 4.6 ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2549 - 2558 

ไม่มีข้อมลู 
FES <= 13 
13 < FES <= 14.5 
14.5 < FES <= 16 

ไม่มีข้อมลู 
FES <= 13 
13 < FES <= 14.5 
14.5 < FES <= 16 
16 < FES <= 17.5 
FES > 17.5 

ไม่มีข้อมูล 
FES <= 13 
13 < FES <= 14.5 
14.5 < FES <= 16 
16 < FES <= 17.5 
FES > 17.5 
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จากรูป ในปี 2549 กลุ่มจังหวัดที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับสูง         
ของประเทศในช่วงนั้นจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก และกลุ่มจังหวัดในภาคใต้เป็นหลัก 
แสดงให้เห็นถึงการมีรายได้ที่ค่อนข้างมาก และความเจริญทางเศรษฐกิจในจังหวัดแถบชายฝั่งทะเล                
เป็นส าคัญ โดยจังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ สูงที่สุด 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20.34) 
ตามมาด้วย จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 18.76) จังหวัดพังงา (ร้อยละ 18.76) จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 17.59) 
และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 17.48)  

ในขณะที่ จั งหวัดที่มี ดั ชนีความยั่ งยืนฯ ต่ าสุ ด  ของปี  2549 อยู่ ในกลุ่ มจั งหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ แสดงให้เห็นการความเข้มแข็งทางรายได้และสินทรัพย์  
ของครอบครัวในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ยังอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก โดยจังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ        
ต่ าที่สุด 5 จังหวัด คือ ได้แก่ จังหวัดน่าน (ร้อยละ 9.92) จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 9.92) จังหวัดศรีสะเกษ 
(ร้อยละ 9.98) จังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 10.25) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 10.53) 

เมื่อช่วงเวลาผ่านมาห้าปี ในปี 2554 จังหวัดส่วนใหญ่เริ่มมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ในระดับที่ดีขึ้น โดยการกระจายตัวของดัชนีความยั่งยืนฯ เริ่มสูงขึ้นในจังหวัดริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา               
และจังหวัดชายแดน อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น อย่างไรดี กลับมีบางจังหวัด       
ที่กลับมาอ่อนแอทางเศรษฐกิจ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม    

จังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ สูงสุด 5 จังหวัด ในปี 2554 ยังคงเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญ       
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20.52) ตามมาด้วย จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 
20.16) จังหวัดยะลา (ร้อยละ 20.05) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 19.15) และจังหวัดพัทลุง (ร้อยละ 
18.74) ส าหรับจังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ ต่ าสุด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 11.03) 
จังหวัดนราธิวาส (ร้อยละ 11.56) จังหวัดอ านาจเจริญ (ร้อยละ 11.87) จังหวัดหนองบัวล าภู (ร้อยละ 
12.05) และจังหวัดนครพนม (ร้อยละ 12.14) 

ณ สถานการณ์ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. 2558) ดัชนีความยั่งยืนฯ มีค่าสูงขึ้นในทุกจังหวัด โดยแนวโน้ม    
การกระจายตัวของดัชนีความยั่งยืนฯ คลอบคลุมไปยังกลุ่มจังหวัดต่าง  ๆ เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีค่าดัชนี
ความยั่งยืนฯ สูงสุด 5 จังหวัด ยังคงเป็นกลุ้มจังหวัดเดิม อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 22.13)     
ตามมาด้วยจังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 20.12) จังหวัดสระบุรี (ร้อยละ 19.35) จังหวัดระยอง (ร้อยละ 19.29) 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 18.35) แต่เมื่อพิจารณาค่าของดัชนีความยั่งยืนฯ ของจังหวัดเหล่านี้     
กลับมีแนวโน้มลดลง เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 กับปี 2558  

ในทางตรงกันข้าม กลุ่มจังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ ต่ าสุด กลับมีแนวโน้มที่มีค่าดัชนีในระดับ  
ที่สูงขึ้น แสดงถึง การยกระดับทางเศรษฐกิจในภาพรวมของครอบครัว ส าหรับจังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ 
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ต่ าสุด 5 จังหวัด ในปี 2558 จะพบว่า คือ จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 13.04) จังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 13.19) 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 13.27) จังหวัดบึงกาฬ (ร้อยละ 13.52) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 13.71) 

จากการเปรียบเทียบ จังหวัดที่มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯสูงสุด และต่ าสุด จะพบการเติบโตในดัชนี
ความยั่งยืนฯ ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละจังหวัด แสดงให้เห็นถึง ความเข้มแข็งทางการเงินของครอบครัว       
ที่ได้รับจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีการกระจายตัวอย่างไม่เสมอภาคระดับจังหวัด                
ดังนั้น หากครอบครัวในจังหวัดใด ไม่สามารถดูดซับการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือมีลักษณะพลังครอบครัว 
ที่มิได้เกื้อหนุนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ก็อาจส่งผลให้ ครอบครัวในจังหวัดดังกล่าว ประสบกับ
ความอ่อนแอทางการเงินได้ 

 นอกเหนือจากการพิจารณาดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ย เป็นรายปี           
เพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ ต่อกลุ่มครอบครัวที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจแล้ว        
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตามช่วงเวลา ก็มีความน่าสนใจ เนื่องด้วย การเติบโตของดัชนี      
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการเติบโต
ของประเทศ สะท้อนนัยในการดูดซับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละจังหวัดได้ 

 

รูป 4.7 การเติบโตของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2558 

 



56 
 

ในช่วงระยะตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึง ปี พ.ศ.2558 รวมการเปลี่ยนผ่านทางช่วงเวลา 10 ปี 
ประเทศไทยประสบปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อมองภาพการเติบโตของดัชนีความยั่งยืน     
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า มีค่าเฉลี่ยดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในภาพรวม
ประเทศเติบโต เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.18 การเพ่ิมข้ึนของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน แสดงให้เห็น
นัยการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีข้ึนของครอบครัว  

แต่หากพิจารณาแยกรายจังหวัด พบว่า มีการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมกันของดัชนีความยั่งยืน          
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เกิดข้ึนในหลายกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง มักจะมีการเติบโต
ของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดับต่ าในปี 2549 กลุ่มจังหวัดเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือบางส่วน อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร 
จังหวัดตราด จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย แสดงถึง ความเข้มแข็งทางรายได้ และความมั่งคั่ง  ทางสินทรัพย์
ของกลุ่มจังหวัดเหล่านี้มีค่าดีข้ึน 

ในขณะที่  กลุ่มจังหวัดปริมณฑล และกลุ่มจังหวัดที่อยู่ ใกล้เคียงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ                
กลั บมีการ เติ บ โตของดัชนี ความยั่ ง ยืนฯ  ที่ ลดลง  โดยจั งหวั ดที่ มี ค่ าดั ชนี ลดลงสู งสุ ด  ได้ แก่                     
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดพังงา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ                
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดมหาสารคาม 

 โดยสรุป ผลการพิจารณาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน จะช่วยให้เห็นภาพองค์ประกอบ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ผ่านองค์ประกอบด้านความเข้มแข็งทางรายได้ และความมั่งคั่งทางสินทรัพย์
ของครอบครัว ส าหรับการวิเคราะห์ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน จะช่วยให้เห็นภาพ          
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่แตกต่างกัน ความไม่เท่าเทียมในการดูดซับผลประโยชน์     
ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่ งสถาบันครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่            
จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  

ดังนั้น ภาครัฐสามารถใช้ ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว  มาเป็นการวัด              
การตอบสนองของภาคครัวเรือนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือระบุประเภทครอบครัวที่ควรได้รับ
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ หรือบรรเทาทางการเงินแก่ภาคครัวเรือนอย่างทันท่วงที อันจะเป็น             
การสนับสนุนการท าหน้าที่อย่างเหมาะสมของภาคครัวเรือนต่อไป 

4.3 บริบทของพลังครอบครัว จ าแนกตามระดับความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

 ในส่วนนี้ จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนด และดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว โดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ตามปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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1) โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน 
2) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน 
3) การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
4) ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นภายนอกครัวเรือนและภาครัฐ 

โดยข้อมูลครัวเรือนแต่ละปี จะถูกน ามาเรียงล าดับตามระดับความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจ               
จากครัวเรือนที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่ าที่สุด ไปยังครัวเรือนที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ       
สูงที่สุด และแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เรียงล าดับเหล่านี้ ออกเป็น 5 ชั้น ชั้นละเท่า ๆ กัน โดยในชั้นความยั่งยืน    
ทางเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ จะมีครัวเรือนตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 20 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดนั่นเอง                    
ทั้งนี้ การพิจารณาดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนตัวอย่างทั้ง 5 ชั้นนี้ จะมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 20 ที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด (ชั้นความยั่งยืนที่ 1               
หรือ Quintile 1) กับลักษณะของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 20 ที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด               
(ชั้นความยั่งยืนที่ 5 หรือ Quintile 5) เป็นส าคัญ 

 4.3.1  โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน 

โครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อม ๆ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม               
ส่งผลให้การอยู่อาศัยร่วมกันในลักษณะครอบครัวในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วย ครอบครัว                      
มีจ านวนสมาชิกลดลง และมีลักษณะเฉพาะมากขึ้น รูป 4.8 ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียง พ่อ แม่ 
และลูก ยังคงเป็นครอบครัวที่มีสัดส่วนสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวรูปแบบอ่ืน ๆ แต่สัดส่วน             
ของครอบครัวประเภทนี้ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 32.8 ในปี 2549 เหลือเพียงร้อยละ 25.2 ในปี 2558 
ในขณะที่ครอบครัวขนาดเล็ก ที่มีเพียงสามีและภรรยา ไม่มีลูกหรือไม่ได้อยู่อาศัยร่วมกับลูก กลับมีสัดส่วน           
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 15 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2558 ที่น่าสนใจคือ ครัวเรือน           
ที่สมาชิกอยู่อาศัยเพียงล าพัง ที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนมาก            
เป็นอันดับ 2 ในปี 2558 มากกว่าครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นสามีและภรรยา และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น      
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 ในขณะเดียวกัน ครอบครัวขยาย ที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 รุ่นนั้น กลับมีสัดส่วน
ลดลงจากเดิม จะเห็นได้ว่า ในปี 2549 ครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไปนี้ เคยเป็นครอบครัวที่มีจ านวนมาก คิดเป็น
สัดส่วนสูงเป็นอันดับ 2 รองจากครอบครัวเดี่ยวเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นครอบครัวที่มีสัดส่วน 
สูงเป็นอันดับ 4 รองจากครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ครัวเรือนคนเดียว และครอบครัวสามีภรรยา 
ตามล าดับ 
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ส าหรับครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ได้แก่ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียงล าพังนั้น  
พบว่ามีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ส่วนครอบครัวข้ามรุ่น ที่ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว        
ต้อง  ท าหน้าที่เลี้ยงดูหลาน เนื่องจากพ่อแม่อาจมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรือสังคม ท าให้ไม่สามารถ        
อยู่ด้วยกันกับลูกได้ มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย 

 

รูป 4.8 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรูปแบบของครอบครัว พ.ศ. 2549 - 2558 

เมื่อพิจารณาระดับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตามอายุของสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวนรุ่นของสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ แล้ว พบว่า ครอบครัว          
ที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์กับความยั่งยืน                
ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

จากรูป 4.9 สมาชิกในครอบครัววัยเด็ก ที่มอีายุต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 
2549 – 2558 ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากอัตราเกิดที่ลดลงนั่นเอง 
ทั้งนี้ หากพิจารณาครอบครัวตามชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้ว จะเห็นได้ว่า ในครอบครัวที่มีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง มีแนวโน้มจะมีจ านวนสมาชิกวัย เด็กน้อยกว่าครอบครัวที่มีความยั่งยืน             
ทางเศรษฐกิจในระดับต่ ากว่าอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปได้ว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกอายุระหว่าง 0 – 14 ปี                
จะมีภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีสูงนั่นเอง  

 

32.8 

28.5 

25.2 

2.8 2.1 1.8 

19.3 19.6 

15.9 
15.0 

16.7 

19.1 

1.1 0.8 0.7 
2.8 2.6 3.0 

7.9 7.9 8.0 

6.7 
7.6 6.4 

0.5 0.4 0.5 

11.2 

13.9 

19.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2549 2554 2558 

ครอบครัวเดี่ยว 

ครอบครัว 2 รุ่น 

ครอบครัว 3 รุ่นข้ึนไป 

ครอบครัวสามีภรรยา 

ครอบครัวสามีภรรยาและพี่น้อง 

ครอบครัวพี่น้อง 

ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครัวข้ามรุ่น 

ครัวเรือนท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

ครัวเรือนคนเดียว 



59 
 

 
รูป 4.9 จ านวนเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี   

จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2549 – 2558 

ตรงกันข้ามกับสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป ที่พบว่า มีจ านวนเฉลี่ย เ พ่ิมขึ้น                   
ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ในทุกชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์               
ที่ทันสมัย และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ ครอบครัว  
ที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่สูงสุด มีแนวโน้มจะมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุจ านวนมากกว่าครอบครัว  
ที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่า ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นความสามารถในการหารายได้ของสมาชิกเหล่านี้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็เป็นได้ 
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รูป 4.10 จ านวนเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2549 – 2558 

นอกจากการพิจารณาจ านวนสมาชิกวัยเด็กและสมาชิกวัยสูงอายุโดยเฉลี่ยในครอบครัวแล้ว       
เมื่อพิจารณารูปแบบของครอบครัวจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแล้ว จะเห็นได้ว่า ในจ านวนครอบครัว
ทั้ง 10 รูปแบบ ครอบครัว 2 รุ่นที่ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ที่อยู่อาศัยร่วมกับพ่ีน้อง     
ของพ่อหรือแม่ เป็นครอบครัวที่มีแนวโน้มจะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงกว่าครอบครัวรูปแบบอ่ืน ๆ 
กล่ าวคือ ประมาณ 1 ใน  3 ของครอบครั ว  2 รุ่ นนี้  อยู่ ในกลุ่ มครั ว เรือนตัวอย่ า งร้อยละ 20                           
ที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด รองลงมาคือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกเพียง 1 รุ่น        
อยู่ร่วมกันในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา และพ่ีน้องของสามีหรือภรรยา เห็นได้จากประมาณร้อยละ 28 – 32        
ของครอบครัวประเภทนี้ ที่จัดอยู่ในชั้นครัวเรือนตัวอย่างที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุด และ  
มีเพียงร้อยละ 9 – 12 เท่านั้น ที่อยู่ในชั้นที่มีความยั่งยืนในระดับต่ าที่สุด รวมถึงครอบครัวที่มีเพียงพ่ีน้อง    
อยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งกว่าร้อยละ 26 – 29 เป็นครอบครัวที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด ทั้งนี้ 
อาจเป็นไปได้ว่า ครอบครัวทั้ง 3 ประเภท มีสมาชิกที่สามารถท างานหารายได้ให้กับครอบครัวจ านวนมาก 
ประกอบกับภาระในการเลี้ยงดูสมาชิกที่ ยังไม่สามารถท างานได้น้อยกว่าครอบครัวรูปแบบอ่ืน ๆ                        
จึงเป็นก าลังส าคัญในการสร้างความมั่งคั่งและก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้เป็นอย่างดี  
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รูป 4.11 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ และรูปแบบของครอบครัว 

พ.ศ. 2549 – 2558 
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ครอบครัวสามีภรรยา ครอบครัวสามีภรรยาและพี่น้อง ครอบครัวพ่ีน้อง 
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ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว ครอบครัวข้ามรุ่น ครัวเรือนที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

ครัวเรือนคนเดียว 
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ในทางตรงกันข้าม ครอบครัวที่น่าจะมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ ครอบครัวข้ามรุ่น 
ที่สมาชิกรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลาน และ/หรือญาติพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ โดยไม่มีสมาชิกรุ่นพ่อหรือแม่              
อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยกว่าร้อยละ 29 – 31 ของครอบครัวรูปแบบนี้ อยู่ในกลุ่มครอบครัวร้อยละ 20 ที่มีดัชนี
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่ าที่สุด แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยระหว่างปี 2549 – 2558 
ก็ตาม แต่หากพิจารณาควบคู่กับสัดส่วนของครอบครัวข้ามรุ่น ที่อยู่ในกลุ่มที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ในระดับสูงที่สุด ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 10 – 11 แล้ว จะเห็นได้ว่า ครอบครัวข้ามรุ่น เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
ของครอบครัวที่ควรได้รับความสนใจ และได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

นอกจากนี้ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูลูกตามล าพัง หรือครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว     
ก็มีแนวโน้มจะเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับต่ าเช่นกัน เห็นได้จากประมาณร้อยละ     
19 – 23 ของครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว และร้อยละ 19 – 29 ของครัวเรือนคนเดียว ที่อยู่ในกลุ่ม 
ครอบครัวตัวอย่างร้อยละ 20 ที่มีดัชนีความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับต่ าที่สุด                         
ซึ่งครัวเรือนคนเดียวนี้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

4.3.2 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน 

 นอกจากโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือนของครอบครัวแล้ว ลักษณะ            
ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัว ก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ      
ของครอบครัวไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ มีแนวโน้ม    
จะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ เห็นได้จากมากกว่า 1 ใน 3 ของครอบครัวเหล่านี้ 
อยู่ในกลุ่มครอบครัวร้อยละ 20 ที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 4 – 11 
ของครอบครัวที่อยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ที่จัดอยู่ในกลุ่มครอบครัวตัวอย่างร้อยละ 20 ที่มีความยั่งยืน       
ทางเศรษฐกิจต่ าที่สุด  

ตรงกันข้ ามกับครอบครั วที่ อยู่ ใ นจั งหวั ด ในภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ  ซึ่ งมี แนวโน้ ม                        
จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจต่ ากว่าครอบครัวที่อยู่ในจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
เนื่องจาก มีเพียงร้อยละ 14 – 17 ที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ 5 ในขณะที่มีร้อยละ 26 – 29               
ทีอ่ยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ 1  
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รูป 4.12 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ และภูมิภาคที่อยู่อาศัย  

พ.ศ. 2549 - 2558 

การวิเคราะห์ระดับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นประชากร   
วัยท างาน สามารถชี้ให้เห็นผลการศึกษาที่น่าสนใจ โดยจากรูป 4.13 จะเห็นได้ว่า ความมั่งคงของครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกวัยท างานไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ครอบครัว   
ที่มีทุนมนุษย์ในระดับสูง สมาชิกในครอบครัวจะมีโอกาสในการท างานที่ดี มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง 
และมีความสามารถในการหารายได้มากกว่าครอบครัวที่มีทุนมนุษย์ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของสมาชิกวัยท างานของครอบครัวที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด และครอบครัวที่มีดัชนี
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่ าที่สุดนั้น แตกต่างกันถึง 3.8 – 4.5 ปี โดยความแตกต่างดังกล่าว มีแนวโน้ม    
จะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนเฉลี่ยของสมาชิกวัยสูงอายุในครอบครัว ควบคู่ไปกับการพิจารณาระดับ
ทุนมนุษย์ ซึ่งวัดได้จากระดับการศึกษาของสมาชิกวัยผู้ใหญ่แล้ว สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ครอบครัวที่ มีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ 
หากแต่สมาชิกเหล่านั้น เป็นผู้มีการศึกษาในระดับสูงแล้ว ย่อมสามารถสร้างความเข้มแข็งในเชิงเศรษฐกิจ
ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน 
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กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
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รูป 4.13 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของครัวเรือน 
จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2549 – 2558 

  

ส าหรับสถานะทางเศรษฐสังคมของครอบครัว ซึ่งพิจารณาจากชั้นทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้                      
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวสูงที่สุดนั้น พบว่า ครอบครัวที่มีรายได้หลักจากชั้นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง               
กับการเป็นผู้จัดการ นักวิชาการ และนักปฏิบัติงานวิชาชีพ จะมีแนวโน้มเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืน              
ทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยมากกว่าครึ่งของครอบครัวกลุ่มนี้ เป็นครอบครัวในชั้นความยั่ งยืนที่ 5 ซึ่งมีดัชนี
ความยั่งยืนในระดับสูงที่สุด ในขณะที่มีครอบครัวกลุ่มนี้เพียงร้อยละ 4 – 6  เท่านั้น ที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนที่ 1 
และสัดส่ วนดังกล่ าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้  เนื่ องจากกลุ่มผู้ จั ดการ นักวิชาการ                         
และนักปฏิบัติงานวิชาชีพ ล้วนต้องอาศัยทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ จึงได้รับผลตอบแทนสูงกว่า   
และมีความมั่นคงในการงานอาชีพมากกว่าชั้นเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รองลงมาคือ ครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ               
ของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร โดยพบว่า ร้อยละ 25 – 28 ของครอบครัวในกลุ่มนี้ มีระดับความเข้มแข็ง             
ทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 
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รูป 4.14 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 

และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 - 2558 

ในทางตรงกันข้าม พบว่า ครอบครัวที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวอ่ืน ๆ คือ 
ครอบครัวที่เป็นผู้ท าประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ในกลุ่ม
ครอบครัวร้อยละ 20 ที่มีความยั่งยืนต่ าที่สุดถึงร้อยละ 35 – 38 และมีสัดส่วนอยู่ในกลุ่มครอบครัวร้อยละ 20            
ที่มีความยั่งยืนสูงที่สุดเพียงร้อยละ 5 – 9 เท่านั้น เช่นเดียวกับครอบครัวที่เป็นคนงานเกษตร ป่าไม้               
และประมง ที่มากกว่า 2 ใน 5 เป็นครอบครัวที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่ าที่สุดในปี 2558                
ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว เพ่ิมข้ึนจากปี 2549 และปี 2554 อย่างเด่นชัด 

4.3.3 การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

การให้ความช่วยเหลือเกื้ อกูลกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว  หรือภายในเครือญาติ                      
นับเป็นคุณลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่ไม่พบมากนักในประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ การดูแ ลกันและกัน               
ภายในครัวเรือนนั้น มีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งของครอบครัว เนื่องจากเปรียบเสมือนเครื่องมือ           
ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน                     
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

การศึกษานี้ ใช้มูลค่าเงินส่งกลับจากญาติ หรือบุคคลที่เคยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน เป็นดัชนีชี้วัด
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกที่แม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกันภายในบ้านหลังเดียวกัน แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ 
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ผู้ไม่ได้
ปฏิบัติงาน         

ในเชิงเศรษฐกิจ 

ผู้ท าการเกษตร 
ท่ีดินส่วนใหญ่
เป็นของตนเอง 

ผู้ท าการเกษตร 
ท่ีดินส่วนใหญ่
ไม่ใช่ของตนเอง 

ผู้ท าประมง     
ป่าไม้ ล่าสัตว์ 

หาของป่า       
และบริการ        

ทางการเกษตร 

ผู้ประกอบธุรกิจ
ของตนเองท่ี

ไม่ใช่การเกษตร 

ผู้จัดการ 
นักวิชาการ         
และผู้ปฏิบัติ         
งานวิชาชีพ 

คนงานเกษตร  
ป่าไม้             

และประมง 

คนงาน        
ด้านการขนส่ง          

และงานพื้นฐาน 

เสมียน  
พนักงานขาย
และให้บริการ 

ผู้ปฏิบัติงาน      
ในกระบวน        
การผลิต          
ก่อสร้าง          

และเหมืองแร่ 

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5
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โดยจะเห็นได้ว่า มูลค่าเงินส่งกลับที่ครอบครัวได้รับได้นั้น มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยั่งยืน                
ทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ครอบครัวที่จัดอยู่ในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ที่มีดัชนีความยั่งยืนสูงที่สุด      
เฉพาะครอบครัวที่ได้รับเงินส่งกลับจากญาติ หรือบุคคลที่เคยอยู่ร่วมกันในครอบครัวแล้ว โดยเฉลี่ยได้รับเงินส่งกลับ
มูลค่าเงินส่งกลับสูงถึง 80,982 บาทต่อปี และเพ่ิมขึ้นเป็น 83,830 บาท และ 107,000 บาท ระหว่างปี 
2549 – 2558 

 

รูป 4.15 มูลค่าเฉลี่ยของเงินส่งกลับจากญาติ/บุคคลที่ย้ายออกไปจากครัวเรือน 
จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2549 – 2558 

ส าหรับครอบครัวอยู่ในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ที่มีดัชนีความยั่งยืนต่ าที่สุดนั้น ได้รับเงินส่งกลับ  
คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อปีเพียง 19,020 บาท เพ่ิมขึ้นเป็น 27,502 บาท และ 38,724 บาท ในปี 2548          
ปี 2554 และปี 2559 ตามล าดับ แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว อัตราการเพ่ิมของมูลค่าเงินส่งกลับ               
ของครอบครัวกลุ่มนี้จะสูงถึงร้อยละ 103.6 ก็ตาม แต่หากเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินส่งกลับ ครอบครัว                
ที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสูงที่สุดได้รับนั้น พบว่ามีความแตกต่างกันถึง 4.3 เท่า แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าว    
จะลดลงเหลือ 2.8 เท่าในปี 2558 ก็ตาม 

4.3.4 ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายนอกครัวเรือนและภาครัฐ 

นอกจากความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติแล้ว ความช่วยเหลือ                  
จากบุคคลอ่ืน ๆ ภายนอกครัวเรือน และความช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง          

 7
,7

24
  

 1
0,

83
7 

 

 1
1,

60
5 

 

 1
4,

05
4 

 

 2
2,

68
1 

 

 1
9,

02
0 

 

 2
4,

78
1 

 

 3
0,

37
2 

  4
4,

20
2 

 

 8
0,

96
2 

 

 1
1,

56
4 

 

 1
4,

64
4 

 

 1
5,

54
6 

 

 1
7,

59
2 

 

 2
0,

25
7 

 

 2
7,

50
2 

 

 3
5,

73
5 

 

 4
3,

75
4 

  5
7,

92
3 

 

 8
3,

82
0 

 

 1
6,

54
1 

 

 1
7,

12
8 

 

 1
6,

99
1 

 

 1
9,

05
8 

 

 2
4,

29
9 

  3
8,

72
4 

 

 4
9,

05
7 

 

 5
5,

76
4 

 

 6
7,

24
3 

 

 1
06

,8
63

  

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5

2549 2549 2554 2554 2558 2558 



67 
 

ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์มูลค่าเงิน
ช่วยเหลือที่ครัวเรือนในแต่ละชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้รับจากบุคคลอ่ืนและได้รับจากภาครัฐโดยเฉลี่ย
ในแต่ละปี พบว่า มูลค่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้ เพ่ิมสูงขึ้นตามชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ 5 นั้น ได้รับเงินช่วยเหลือเฉลี่ย       
เป็นมูลค่าสูงถึง 9,521 บาท ในปี 2558 แม้ว่าจะลดลงจากมูลค่า 8,650 บาท ในปี 2549 ก็ตาม 

 

รูป 4.16 มูลค่าเฉลี่ยของเงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน/ภาครัฐ 
จ าแนกตามชั้นความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2549 – 2558 

เช่นเดียวกับมูลค่าเงินส่งกลับจากญาติ หรือบุคคลที่เคยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน จะเห็นได้ว่า ส าหรับ
ครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากที่สุด และได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน 
หรือภาครัฐนั้น แม้ว่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หากเปรียบเทียบแล้ว มูลค่าเงินช่วยเหลือ
ที่ครอบครัวที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนที่ 1 นี้ได้รับ ต่ ากว่ามูลค่าที่ครอบครัวที่อยู่ในชั้นความยั่งยืนที่ 5 ได้รับถึง 
5.62 เท่า ในปี 2549 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างครอบครัวทั้ง 2 กลุ่มลดลงเหลือ 3.18 เท่า                
ในปี 2558  

4.4  อิทธิพลของพลังครอบครัวที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน  

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อจ านวนประชากรผู้สูงอายุ/
ประชากรวัยเด็กในครอบครัว ประกอบกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สร้างผลต่อเนื่องไปยังการเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบของครอบครัว ที่มีครอบครัวหลายรุ่นอยู่รวมกัน แต่ขนาดสมาชิกต่อครอบครัวกลับลดลง ดังนั้น 
พลังครอบครัวที่เก้ือหนุนภาวะทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป  

การศึกษาในส่วนนี้จะพิจารณาอิทธิพลของพลังของครอบครัวที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ   
ของครัวเรือน โดยเริ่มจากการน าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (FES Index) มาเป็นตัวแปรตาม 
พิจารณาควบคู่กับตัวแปรต้น คือ พลังครอบครัว ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ตัวแปรโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน เช่น จ านวนสมาชิกที่เป็นเด็ก/
คนชรา/คนพิการ จ านวนผู้ท างานหารายได้ของครอบครัว รูปแบบครอบครัว 

2) ตัวแปรลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกในครัวเรือน เช่น ภูมิภาค            
ที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาของสมาชิก สถานะทางเศรษฐสังคม การมียานพาหนะ สถานภาพ             
การครอบครองที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

3) ตัวแปรการดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก เช่น มูลค่าเงินส่งกลับจากญาติ/ผู้ที่เคยอยู่อาศัย  
ในครัวเรือน 

4) ตัวแปรความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ เช่น มูลค่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
จากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน/ภาครัฐ จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพจากภาครัฐ/
หลักประกันสุขภาพ/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพเอกชน จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ     
จากนายจ้าง จ านวนสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาภาครัฐ จ านวนสมาชิกที่ได้รับประโยชน์                 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวนสมาชิกที่ได้รับสิทธิเงินกู้การศึกษาภาครัฐ จ านวนสมาชิก               
ที่ได้รับสิทธิเงินกู้จากธนาคารประชาชน/กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนอ่ืน ๆ 

การประมาณการสมการถดถอย ในปี 2549 ปี  2554 และ ปี 2558 ซึ่ งมีดัชนีความยั่ งยืน            
ทางเศรษฐกิจครอบครัว (FES Index) เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรพลังครอบครัวทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวแปรต้น 
โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) สามารถแสดงผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
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ตาราง 4.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอย 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกจิของครอบครัว 2549 2554 2558 
ค่าคงที่ -1.03 -0.67 0.89 
 (-2.88)** (-1.81)* (2.50)** 
โครงสร้าง องค์ประกอบ และรปูแบบของครัวเรือน    
รูปแบบของครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว)    
ครอบครัวเดี่ยว 0.41 0.88 0.37 
 (1.99)** (4.17)** (1.69)* 
ครอบครัว 2 รุ่น 0.87 0.71 0.99 
 (2.46)** (1.47) (2.04)** 
ครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป 0.19 0.30 -0.18 
 (0.73) (1.15) (-0.70) 
ครอบครัวเฉพาะสามภีรรยา 1.09 1.52 1.16 
 (4.68)** (6.64)** (5.55)** 
ครอบครัวสามีภรรยา และพี่น้อง 1.62 0.82 1.44 
 (2.94)** (1.08) (2.49)** 
ครอบครัวเฉพาะพี่น้อง 1.04 1.22 1.15 
 (2.82)** (3.35)** (3.11)** 
ครอบครัวข้ามรุ่น 0.05 0.58 0.13 
 (0.21) (2.37)** (0.54) 
ครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาต ิ 0.83 1.42 1.76 
 (1.32) (1.16) (2.27)** 
ครัวเรือนคนเดียว 0.39 0.95 0.76 
 (1.62) (4.01)** (3.42)** 

จ านวนเด็ก -0.36 -0.22 -0.52 
 (-4.04)** (-2.06)** (-5.05)** 

จ านวนผู้สูงอายุ 0.62 0.75 0.75 
 (6.78)** (7.38)** (7.97)** 

จ านวนคนพิการ -0.25 -0.20 -0.28 
 (-1.70)* (-1.32) (-1.64) 

จ านวนผู้ท างานหารายได ้ 0.99 1.16 1.33 
 (12.22)** (13.03)** (15.49)** 

ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม    
ภาคที่อยู่อาศัย(กลุ่มอ้างอิง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    
กรุงเทพมหานคร 6.55 5.34 4.68 
 (23.96)** (17.87)** (18.44)** 
ภาคกลาง 2.64 1.76 1.19 
 (18.22)** (12.14)** (8.69)** 
ภาคเหนือ 0.84 0.32 0.41 
 (6.14)** (2.35)** (3.25)** 
ภาคใต ้ 1.77 2.64 0.32 
 (9.61)** (12.62)** (1.87)* 
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ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกจิของครอบครัว 2549 2554 2558 
จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ 0.47 0.46 0.44 
 (22.04)** (22.62)** (24.72)** 

สถานะทางเศรษฐสังคม (กลุ่มอ้างอิง: ผู้ไม่ได้ปฏิบตัิงานในเชิงเศรษฐกิจ)    
ผู้ท าการเกษตร ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง 1.99 4.46 3.25 
 (8.99)** (19.44)** (14.25)** 
ผู้ท าการเกษตร ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ไม่ใชข่องตนเอง 1.37 3.61 2.85 
 (4.50)** (10.39)** (8.21)** 
ผู้ท าประมง ปา่ไม ้ล่าสัตว ์หาของป่า และบริการทางการเกษตร 0.87 1.65 0.71 
 (2.66)** (4.00)** (2.43)** 
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่มิใช่การเกษตร 4.37 4.78 4.40 
 (19.00)** (20.90)** (20.74)** 
ผู้จัดการ นักวิชาการ และผู้ปฎบิัตวิิชาชีพ 5.75 6.87 6.38 
 (17.33)** (20.06)** (20.17)** 
คนงานด้านเกษตร ป่าไม ้และประมง 0.25 0.73 -0.11 
 (0.95) (2.67)** (-0.49) 
คนงานด้านการขนส่ง และงานพื้นฐาน -0.11 0.03 0.90 
 (-0.26) (0.08) (3.22)** 
เสมียน พนักงานขายและให้บริการ 0.93 1.38 1.50 
 (4.06)** (6.17)** (7.14)** 
ผู้ปฏิบตัิงานในกระบวนการผลติ ก่อสร้าง และเหมืองแร ่ 0.52 1.26 1.28 
 (2.40)** (5.72)** (6.64)** 

ครอบครัวมียานพาหนะ 0.89 0.87 0.77 
 (6.00)** (5.56)** (5.04)** 

การครอบครองที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: ถือครองตามสัญญาเช่า)    
ครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยของตนเอง 5.39 4.82 4.88 
 (29.21)** (26.47)** (31.925)** 
ครอบครองที่อยู่อาศัยของตนเองบนทีด่ินเช่า 3.70 2.42 2.43 
 (11.69)** (8.18)** (8.54)** 
ครอบครองที่อยู่อาศัยของตนเองบนทีด่ินสาธารณะ 2.96 2.82 3.03 
 (10.36)** (7.04)** (7.90)** 
 
ถือครองตามสัญญาเชา่ซื้อ 

 
3.19 

 
4.19 

 
3.38 

 (6.71)** (6.37)** (8.33)** 
ถือครองตามสัญญาเชา่ โดยมีผู้อ่ืนช าระค่าเช่าให้ 2.09 2.06 3.22 
 (4.41)** (5.99)** (12.59)** 
ถือครองตามสัญญาเชา่ โดยไมต่้องช าระค่าเช่า 2.76 2.06 1.79 
 (12.95)** (8.55)** (7.48)** 
ถือครองรูปแบบอ่ืน ๆ  -0.15 1.26 
  (-0.18) (1.25) 

ครอบครัวมีการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ -0.10 -0.22 -0.11 
 (-1.24) (-2.00)** (-1.86)* 
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ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกจิของครอบครัว 2549 2554 2558 
การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก    
เงินส่งกลับจากญาติ/บุคคลที่เคยอาศยัอยู่ในครัวเรือน 0.01 0.003 -0.001 
 (3.01)** (1.48) (-0.44) 

ความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ    
เงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกครัวเรือน/ภาครัฐ 0.50 0.44 0.36 
 (17.12)** (21.27)** (17.27)** 

สวัสดิการสขุภาพหน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ 1.39 1.35 1.87 
 (13.25)** (10.06)** (14.58)** 

ประกันสุขภาพ 30 บาท -0.21 -0.37 -0.12 
 (-2.89)** (-3.89)** (-1.42) 

ประกันสังคม 1.17 0.74 0.99 
 (10.15)** (5.08)** (8.61)** 

ประกันสุขภาพเอกชน 2.14 1.52 1.22 
 (9.85)** (8.45)** (7.59)** 

สวัสดิการจากนายจ้าง 1.78 1.40 2.20 
 (3.84)** (3.37)** (5.99)** 

ทุนการศึกษาภาครัฐ -1.06 -0.78 -1.37 
 (-3.51)** (-1.61) (-3.36)** 

ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร -0.58 -0.49 -0.12 
 (-0.89) (-2.25)** (-0.63) 

เงินกู้การศึกษาภาครัฐ -3.46 -2.79 -2.95 
 (-12.43)** (-6.51)** (-6.38)** 

เงินกู้ธนาคารประชาชน -1.04 -0.80 -0.73 
 (-2.75)** (-0.88) (-0.95) 

เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน -2.17 -2.49 -2.43 
 (-20.17)** (-20.85)** (-21.62) 

เงินกู้กองทุนอ่ืน ๆ -1.81 -1.72 -1.65 
 (-7.71)** (-4.22)** (-4.09)** 

N 43384 40735 42225 
adj. R-square 0.3653 0.3488 0.3893 
F statistics 173.20 153.71 173.13 
Significance 0.0000 0.0000 0.0000 

หมายเหตุ: ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บคือ ค่าสถิติ t 
 **  แทนความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 5%  
  *  แทนความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 10%  
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4.4.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน 

ผลการวิเคราะห์การถดถอย ดังแสดงในตาราง 4.2 ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบของครอบครัว ซึ่งเป็น     
ตัวแปรหุ่น โดยมีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นกลุ่มอ้างอิงนั้น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืน         
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยตัวแปรหุ่นทุกตัว มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป ที่ไม่พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติในทุกปีที่ท าการศึกษา 
แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของครอบครัว ที่มิใช่ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป            
มีแนวโน้มจะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ครอบครัวพ่อหรือแม ่ 
เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป มีแนวโน้มจะเป็นครอบครัวที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ              
เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทครอบครัวในรูปแบบอ่ืน ๆ นั่นเอง 

ทั้งนี้ ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเฉพาะสามีและภรรยา และครอบครัวเฉพาะพ่ีน้อง เป็นประเภท
ครัวเรือนที่มีความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง) ในทุกปี                         
ที่ท าการศึกษา โดยค่าสัมประสิทธิ์สามารถอธิบายได้ว่า หากครอบครัวเป็นประเภทครอบครัวเดี่ยว                
จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 0.41 ในปี 2549 
ร้อยละ 0.88 ในปี 2554 และ ร้อยละ 0.37 ในปี 2558 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หากครอบครัว              
เป็นประเภทครอบครัวเฉพาะสามีและภรรยา จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 1.09 ในปี 2549 ร้อยละ 1.52 ในปี 2554 และ ร้อยละ 1.16 ในปี 2558 
และหากครอบครัวเป็นประเภทครอบครัวเฉพาะพ่ีน้อง จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัว
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 1.04 ในปี 2549 ร้อยละ 1.22 ในปี 2554 และร้อยละ 1.15                
ในปี 2558  

ครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ และครัวเรือนคนเดียว เป็นรูปแบบของครัวเรือน     
ที่ในอดีตอาจมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างจากครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดียว แต่ในปัจจุบัน ครอบครัว       
ทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งทางการเงินในระดับที่ดีกว่าครอบครัวพ่อ แม่
เลี้ยงเดี่ยว โดยค่าสัมประสิทธิ์ของของตัวแปรหุ่นครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และมีค่าเป็นบวกเฉพาะในปี 2558 อธิบายได้ว่า หากครอบครัวเป็นประเภทครัวเรือน                       
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว        
(กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 1.76 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ของของตัวแปรหุ่นครัวเรือนคนเดียว มีนัยส าคัญ       
ทางสถิติ และมีค่าเป็นบวกเฉพาะในปี 2554 และปี 2558 อธิบายได้ว่า หากครอบครัวเป็นประเภท
ครัวเรือนคนเดียว จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง)              
ร้อยละ 0.95 ในปี 2554 และร้อยละ 0.76 ในปี 2558        

ครอบครัว 2 รุ่น และครอบครัวเฉพาะสามีภรรยาและพ่ีน้อง เป็นครอบครัวที่มีแนวโน้ม                       
จะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม้ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่น               
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ของประเภทครอบครัวทั้งสอง จะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในปี 2554 แต่กลับมีนัยส าคัญทางสถิติในปี 2549 
และปี 2558 สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ที่มีนัยส าคัญได้ว่า หากครอบครัวเป็นประเภทครอบครัว 2 รุ่น 
จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 0.87 ในปี 2549 
และร้อยละ 0.99 ในปี 2558 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และหากครอบครัวเป็นประเภทครอบครัวเฉพาะ       
สามีภรรยาและพ่ีน้อง จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (กลุ่มอ้างอิง) 
ร้อยละ 1.62 ในปี 2549 และร้อยละ 1.44 ในปี 2558 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ครอบครัวข้ามรุ่น เป็นครอบครัวที่มีแนวโน้มมีความยั่งยืนที่สูงกว่าครอบครัวพ่อ แม่ เลี้ยงเดี่ยว 
เฉพาะในปี 2554 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรหุ่นของครอบครัวข้ามรุ่น ในปี 2549 และปี 2558               
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงอาจอนุมานได้ว่า ครอบครัวข้ามรุ่น มีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ 
ไม่แตกต่างจากครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่อาจจะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (เฉพาะปี 2554) 
เป็นสภาวการณ์ชั่วคราว     

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป             
และครอบครัวข้ามรุ่น เป็นประเภทครอบครัวที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ในระดับไม่สูงมาก                      
เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวประเภทอ่ืน ๆ จึงเป็นกลุ่มประเภทครอบครัวที่ควรให้การสนับสนุน               
อย่างเหมาะสมต่อไป 

 นอกจากนี้  สมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท านั้น ย่อมหมายถึง การมีรายได้เพ่ือน าไปใช้จ่าย              
ในชีวิตประจ าวัน ช าระหนี้สิน จุนเจือสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว และหากมีเงินเหลืออยู่ก็จะน าไปสะสม   
เป็นความมั่งคั่งในรูปสินทรัพย์ต่อไป ดังนั้น จ านวนสมาชิกผู้ท างานหารายได้ของครอบครัว จึงเป็นปัจจัย
ก าหนดที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การถดถอย ค่าสัมประสิทธิ์          
ของตัวแปรจ านวนสมาชิกผู้ท างานหารายได้ของครอบครัว มีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกปี 
สามารถอธิบายได้ว่า หากครอบครัวมีจ านวนสมาชิกผู้ท างานหารายได้เพ่ิมขึ้น 1 คน จะส่งผลให้ดัชนี        
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.99 ในปี 2549 ร้อยละ 1.16 ในปี 2554 และร้อยละ 1.33        
ในปี 2558 การเพ่ิมข้ึนของค่าสัมประสิทธิ์ในแต่ละปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของจ านวนสมาชิกผู้ท างาน
หารายได้ ต่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง   

การเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุของประเทศไทย ส่งผลให้มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเ พ่ิมมากขึ้น                 
และสัดส่วนประชากรเด็กลดลง โดยประชากรทั้งสองกลุ่มนี้ มีแนวโน้มเป็นผู้พ่ึงพิงรายรับของครอบครัวเป็นหลัก       
เมื่อพิจารณาสมการถดถอย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรจ านวนเด็กในครอบครัว  มีค่าเป็นลบ                   
และมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกปี ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรจ านวนเด็กจากสมการถดถอยสามารถอธิบายได้ว่า      
หากครอบครัวมีจ านวนเด็ก เพ่ิมขึ้น 1 คน จะส่งผลให้ดัชนีความยั่งยืนฯ ลดลงร้อยละ 0.36 ในปี 2549    
ร้อยละ 0.22 ในปี 2554 และร้อยละ 0.52 ในปี 2558 อิทธิพลของค่าสัมประสิทธิ์จ านวนเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
สะท้อนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสมาชิกวัยเด็กที่เพ่ิมมากข้ึน ณ ปัจจุบัน 
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แม้ว่าสมาชิกวัยเด็กจะนับเป็นภาระพ่ึงพิงของครอบครัว ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความอ่อนแอ           
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวในปัจจุบัน แต่การการเลี้ยงดู บ่มเพาะ และให้การศึกษา เพ่ือจุนเจือสมาชิกวัย
เด็กเหล่านี้ เป็นการสร้างทุนมนุษย์ของครอบครัวที่มีความจ าเป็น และส าคัญอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็ง      
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่อไปในอนาคต 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ านวนผู้สูงอายุ มีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญ    
ในทุกปีการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในครอบครัวมิได้เป็นผู้สร้างภาระพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ 
ผู้สูงอายุอาจยังคงเป็นผู้ท างานหารายได้หลักมาจุนเจือครัวเรือนอยู่ เนื่องด้วยผู้สูงอายุตอนต้น (60 – 70 ปี) 
ยังคงมีความสามารถในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม ที่ผู้สูงอายุ
ยังคงเป็นก าลังส าคัญหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัว จากสมการถดถอย ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรจ านวน
ผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ว่า หากครอบครัวมีจ านวนผู้สูงอายุ เพ่ิมขึ้น 1 คน จะส่งผลให้ดัชนีความยั่งยืนฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.62 ในปี 2549 ร้อยละ 0.75 เท่ากันในปี 2554 และปี 2558  

คนพิการในครอบครัว สะท้อนความเป็นภาระทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนอย่างชัดเจน     
หากแต่ผลวิเคราะห์สมการถดถอยกลับค้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรจ านวนผู้พิการ มีนัยส าคัญทางสถิติ 
และมีค่าเป็นลบเฉพาะในปี 2549 ในขณะที่ผลวิเคราะห์ในปี 2554 และปี 2558 ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว   
ไม่มีนัยส าคัญ แสดงถึงการเป็นภาระพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2549 
เท่านั้น โดยค่าสัมประสิทธิ์จ านวนคนพิการในช่วงดังกล่าว ให้นัยว่า หากครอบครัวมีผู้พิการเพ่ิมขึ้น 1 คน 
จะส่งผลให้ดัชนีความยั่งยืนฯ ลดลงร้อยละ 0.25 

ผลการศึกษาที่พบว่า ผู้พิการมิได้สร้างความอ่อนแอทางการเงินของครอบครัวอีกต่อไป อาจเป็นผล
มาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)     
ปี 2556 ที่ด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการมาตั้งแต่ช่วงปี  2550 จนถึงปัจจุบัน มีส่วนท าให้คนพิการ
สามารถหารายได้มาใช้จ่ายในการด ารงชีวิต และบางส่วนสามารถน ากลับมาจุนเจือครอบครัวได้ อิทธิพล    
ของจ านวนผู้พิการจึงมิได้เป็นอุปสรรคท่ีเด่นชัดในการลดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

พลังครอบครัวในมิติที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน อันได้แก่ 
ครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ ที่มิใช่ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป จ านวนผู้สูงอายุ        
ที่เพ่ิมขึ้น และจ านวนผู้ท างานหารายได้ที่เพ่ิมขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยก าหนดที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ในทางตรงข้าม จ านวนเด็กที่เพ่ิมมากขึ้น กลับเป็นปัจจัยก าหนดที่สร้างความอ่อนแอ        
ทางเศรษฐกิจแก่ภาคครัวเรือน อีกทั้ง ในช่วงปี 2554 – 2558 จ านวนคนพิการที่เพ่ิมขึ้นนั้น กลับมิได้              
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน   
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4.4.2 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน 

ในการวิเคราะห์ภูมิภาคที่อยู่อาศัยของครอบครัว ซึ่งก าหนดประเภทตัวแปรในลักษณะตัวแปรหุ่น 
โดยใช้กลุ่มอ้างอิงคือ ครอบครัวที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตารางสมการถดถอย พบว่า        
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นภาคที่อยู่อาศัยของครอบครัว มีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ง 3 ป ี  
ที่ท าการศึกษา อย่างไรก็ดี ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาที่ศึกษา แสดงถึง   
ความแตกต่างของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ แยกตามภูมิภาคท่ีอยู่อาศัยของครอบครัวที่มีแนวโน้มลดลง 
โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ครอบครัวที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ จะมีค่าดัชนีความยั่งยืน            
ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงกว่าครอบครัวที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อท าการเปรียบเทียบ          
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นในทุกภูมิภาค จะพบว่า ครอบครัวที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มว่า  
จะมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยในปี 2549 หากครอบครัวอาศัยในกรุงเทพมหานคร จะมีดัชนี      
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 6.5 
ลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 5.34 ในปี 2554 และร้อยละ 4.68 ในปี 2558 

 ครอบครัวที่มีความเข้มแข็งทางการเงินรองลงมา  คือ ครอบครัวที่อาศัยในภาคกลาง                    
จากค่าสัมประสิทธิ์สามารถอธิบายได้ว่า หากครัวเรือนอยู่ในภาคกลาง จะมีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงกว่า
ครอบครัวที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอ้างอิง) ร้อยละ 2.64 ร้อยละ 1.76 และร้อยละ 1.19           
ในปี 2549 ปี 2554 และปี 2558 ตามล าดับ ตามมาด้วย ครัวเรือนที่อยู่ในภาคเหนือมีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ        
ที่สูงกว่าภาคอ้างอิง ร้อยละ 0.84 ร้อยละ 0.32 และร้อยละ 0.41 ในขณะที่ครัวเรือนที่อาศัยในภาคใต้           
มีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ ที่สูงกว่าภาคอ้างอิง ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 2.64 และร้อยละ 0.34 ตามล าดับ             
ปีการศึกษา   

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกครอบครัวที่ เ พ่ิมมากขึ้น จะมีค่าดัชนีความยั่ งยืน             
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน โดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวที่เพ่ิมมากขึ้นนี้ 
แสดงถึง โอกาสในการมีงานท าที่มั่นคง และรายได้ในระดับสูง ดังนั้น ครอบครัวเหล่านี้จึงมีแนวโน้ม                  
ที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในครัวเรือน โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรการศีกษาเป็นบวก                     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง เมื่อจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกครอบครัวเพ่ิมขึ้น 1 ปี จะส่งผลให้
ความมั่นคงทางรายได้ของครอบครัวสูงขึ้นร้อยละ 0.47 ในปี 2549 ร้อยละ 0.46 ในปี 2554 และร้อยละ 
0.44 ในปี 2558  

ตัวแปรหุ่นสถานะทางเศรษฐสังคมของครอบครัว ซึ่งมีสถานะการเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติงาน                   
ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มอ้างอิง ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่ าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นเป็นบวก                    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้นตัวแปรหุ่นครอบครัวที่ เป็นคนงานด้านเกษตร /ป่าไม้/ประมง                      
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และคนงานด้านการขนส่ง และงานพ้ืนฐาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ที่มีนัยส าคัญเฉพาะบางปีทีศ่ึกษา จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐสังคม 2 กลุ่มนี้ มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างจากครอบครัว          
ที่มีสถานการณ์เป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ (กลุ่มอ้างอิง) 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐสังคมเป็นผู้ท าการเกษตรทั้งถือครองที่ดิน
ที่เป็นของตนเองและมิใช่ของตนเอง ผู้ท าประมง /ป่าไม้/ล่าสัตว์/หาของป่า/บริการทางการเกษตร                   
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่มิใช่การเกษตร ผู้จัดการ/นักวิชาการ/ผู้ปฎิบัติวิชาชีพ เสมียน/พนักงานขาย 
และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต/ก่อสร้าง/เหมืองแร่ ล้วนแต่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงกว่า
ครอบครัวที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ  

เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของสถานะทางเศรษฐสังคมต่อความเข้มแข็งทางการเงินของครอบครัว 
พบว่า ครอบครัวที่มีสถานะผู้จัดการ/นักวิชาการ/ผู้ปฎิบัติวิชาชีพ จะเป็นกลุ่มที่มีดัชนีความยั่งยืนฯ สูงที่สุด 
ตามมาด้วย ครอบครัวที่มีสถานะผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่มิใช่การเกษตร และครอบครัวที่มีสถานะ             
ทางเศรษฐกิจเป็นผู้ท าการเกษตรทั้งถือครองที่ดินที่เป็นของตนเองและมิใช่ของตนเอง ตามล าดับ 

ยาพาหนะ ยังคงเป็นสินค้าคงทนที่แสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของครัวเรือน เห็นได้จาก        
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่แสดงการเป็นเจ้าของยานพาหนะ ที่มีค่าบวกอย่างมีนัยส าคัญ การถือครอง
ยานพาหนะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนการมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของครอบครัว  โดยค่าสัมประสิทธิ์
สามารถอธิบายได้ว่า หากครอบครัวครอบครองยานพาหนะ จะมีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ สูงกว่าครอบครัว       
ที่ไม่มียานพาหนะร้อยละ 0.89 ในปี 2549 ร้อยละ 0.87 ในปี 2554 และร้อยละ 0.77 ในปี 2558 

ในท านองเดียวกัน หากครอบครัวครอบครองที่อยู่อาศัยที่ ไม่ ใช่การเช่าแล้ว จะแสดงถึง                       
การเป็นครอบครัวที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า โดยพบว่า ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย              
ของครอบครัว ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่น และมีกลุ่มอ้างอิงคือ การถือครองตามสัญญาเช่า มีค่าสัมประสิทธิ์                  
ของตัวแปรหุ่นทุกตัว มีค่าเป็นบวกอย่างนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ หากครอบครัวครอบครองที่ดินและ          
ที่อยู่อาศัยของตนเอง จะเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงสุด ในขณะที่ครอบครัวที่มีลักษณะ
ถือครองแบบต่าง ๆ อันได้แก่ ครอบครองที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินเช่า ครอบครองที่อยู่อาศัย                  
ของตนเองบนที่ดินสาธารณะ ถือครองตามสัญญาเช่าซื้อ ถือครองตามสัญญาเช่าโดยมีผู้อ่ืนช าระค่าเช่าให้ 
และถือครองตามสัญญาเช่า โดยไม่ต้องช าระค่าเช่า จะมีล าดับค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์การถดถอย ชี้ให้เห็นผลกระทบทางลบของการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่ม            
ที่มีแอลกอฮอล์ในภาคครัวเรือน โดยค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่ม        
ที่มีแอลกอฮอล์ มีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในผลการวิเคราะห์ปี 2554 และปี 2558 นั่นคือ 
ครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายในบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากขึ้น จะลดความมั่นคงทางการเงิน   
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ของภาคครัวเรือนลง โดยในปี 2554 หากครอบครัวมีค่าใช้จ่ายในบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพ่ิมขึ้น 1,000 บาท จะมีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ ลดลง ร้อยละ 0.22 ในขณะที่ในปี 2558 หากครอบครัว       
มีค่าใช้จ่ายในบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น 1,000 บาท จะมีค่าดัชนีความยั่งยืนฯ ลดลง 
ร้อยละ 0.11 

ผลการวิ เคราะห์ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก ที่มี อิทธิพล                        
ต่อความเข้มแข็งทางการเงินของครอบครัว จากสมการถดถอย สามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ว่า                   
การเป็นครอบครัวที่อาศัยในภูมิภาค ที่มิ ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานะทางเศรษฐสังคม                          
ที่มิใช่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ การครอบครองที่อยู่อาศัย ที่มิใช่การเช่า การครอบครองยานพาหนะ
ของตนเอง และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า           
เป็นครัวเรือนที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ในทางตรงข้าม ครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่               
และเครื่องดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์มากข้ึน จะลดความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือนลง   

4.4.3 การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก 

เฉพาะในปี 2549 ที่ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรการช่วยเหลือด้านการเงินของสมาชิก มีค่าเป็นบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ หากสมาชิกครอบครัวมีการส่งเงินกลับมายังครอบครัวเพ่ิมขึ้น 1,000 บาท 
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวจะมีทิศทางที่มั่นคงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.01 

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของตัวแปรการช่วยเหลือด้านการเงินของสมาชิก ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ            
ในปี 2554 และปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่า จ านวนเงินที่ถูกส่งกลับมาจากสมาชิกภายนอก เริ่มไม่พอเพียง 
ต่อการเก้ือหนุนสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

4.4.4 ความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและภาครัฐ 

สอดคล้องกับตัวแปรการช่วยเหลือด้านการเงินของสมาชิก เงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ๆ       
นอกครัวเรือน/ภาครัฐ ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร          
เงินช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆนอกครัวเรือน/ภาครัฐ มีค่าบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกปีที่ท าการศึกษา 
สามารถอธิบายได้ว่า หากครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือมากขึ้น 1,000 บาท จะส่งผลให้ดัชนีความยั่งยืน    
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.44 และร้อยละ 0.36 ในปี 2549 ปี 2554 
และปี 2558 ตามล าดับ  

ส าหรับนโยบายของภาครัฐ/สวัสดิการของเอกชนที่ด าเนินการต่อเนื่อง สร้างผลกระทบ                    
ต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ นโยบายภาครัฐ/สวัสดิการเอกชน                
ที่มีความเด่นชัด ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว คือ นโยบายเกี่ยวกับ               
การประกันสุขภาพ ยกเว้นนโยบายประกันสุขภาพ 30 บาท ดังแสดงในสมการถดถอย ที่ค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรจ านวนสมาชิกที่รับสวัสดิการสุขภาพหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม                   
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และประกันสุขภาพเอกชน ในทุกปีที่ศึกษา ล้วนแต่มีนัยส าคัญทางสถิติ และมีค่าเป็นบวก กล่าวคือ                     
การช่วยเหลือสมาชิกให้มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน มีอิทธิพลต่อการลดภาระทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว และส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

ในขณะที่นโยบายประกันสุขภาพ 30 บาท สร้างอิทธิพลทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ต่อความเข้มแข็งทางการเงินของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะปี 2549 และปี 2554 เนื่องด้วยนโยบายประกัน
สุขภาพ 30 บาท เป็นแนวนโยบายที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในกลุ่มคนที่มีก าลังทรัพย์
ค่อนข้างน้อย จึงเป็นการสะท้อนว่า หากครอบครัวมีสมาชิกที่เข้าร่วมนโยบายประกันสุขภาพ 30  บาท       
จะมีแนวโน้มที่เป็นครอบครัวที่ไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ไม่เข้าร่วมนโยบาย 

ส าหรับสวัสดิการจากนายจ้าง เปรียบดั่งการช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงินแก่ครอบครัว ดังนั้น          
จึงมีอิทธิพลทางบวกต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ค่าสัมประสิทธิ์ของจ านวนสมาชิกที่รับสวัสดิการ       
จากนายจ้าง มีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า หากครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกที่รับสวัสดิการ
จากนายจ้างมากขึ้น จะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

เป็นที่น่าสนใจ หากจ านวนสมาชิกครัวเรือนที่รับทุนการศึกษาภาครัฐ หรือรับเงินกู้การศึกษา
ภาครัฐ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น จะลดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว อธิบายได้ว่า ครอบครัว                        
ที่มีความต้องการทุนการศึกษาภาครัฐ หรือรับเงินกู้การศึกษาภาครัฐ เป็นครอบครัวที่มีฐานการเงิน                
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา จึงมีแนวโน้มเป็นครอบครัวที่มีความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ               
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มครอบครัวที่ไม่มีความต้องการทุนหรือเงินกู้การศึกษา 

นโยบายด้านประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เงินกู้ยืมประเภทต่าง ๆ อาทิ เงินกู้ธนาคาร
ประชาชน เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน และเงินกองทุนอ่ืน ๆ จะเป็นนโยบายที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัว                
ที่มีสถานะภาพขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ เป็นส าคัญ ดังนั้น ครอบครัวที่มีสมาชิกเข้าร่วม
นโยบายข้างต้น จีงมีแนวโน้มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ครอบครัวที่ไม่เข้าร่วมโครงการข้างต้น 

4.5 ครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวต่อไป จึงได้น าผลการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ มาพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เพ่ือระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ครอบครัวที่มีลักษณะแบบใด ที่มีแนวโน้มจะมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ 
และควรได้รับความสนใจ และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด  

การวิเคราะห์อิทธิพลของพลังครอบครัวต่อดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวในข้างต้น 
ไดฉ้ายภาพให้เห็นถึงครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
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1) ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว 
2) ครอบครัวข้ามรุ่น  
3) ครอบครัว 3 รุ่น  

ซ่ึงมิตทิี่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ที่ควรให้ความส าคัญ ได้แก่ 

1) มีสมาชิกเด็กในครอบครัวจ านวนมาก 
2) มีรายจ่ายการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์ในระดับสูง 
3) มีการครอบครองที่อยู่อาศัยแบบเช่า 

การศึกษานี้  จึงน าข้อมูลของครัวเรือนปี 2558 เพ่ือน ามาวิเคราะห์ลักษณะความอ่อนแอ             
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ด้วยดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพิจารณา
ปัจจัยย่อยต่าง ๆ อันได้แก่ สภาพคล่องของครอบครัว ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว ความสามารถ
ในการด ารงการบริโภคของครอบครัว ความมั่งคั่งของครอบครัว ความสามารถในการด ารงการบริโภค      
ของครอบครัวในภาวะจ าเป็น เพ่ือเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินของภาคครัวเรือน
ต่อไป 

ตาราง 4.3 น าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวทุกประเภท 
ครอบครัว 3 รุ่น ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวข้ามรุ่น มาจ าแนกวิเคราะห์ใน 4 กรณี ได้แก่    
1) ครอบครัวทั้งหมด 2) ครอบครัวเฉพาะที่มีจ านวนเด็กมากกว่า 2 คน 3) ครอบครัวเฉพาะที่มีค่าใช้จ่าย
บุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 2,250 บาท (เท่ากับมูลค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายบุหรี่และเครื่องดื่ม   
ที่มีแอลกอฮอล์ของครอบครัวทั้งหมด) และ 4) ครอบครัวเฉพาะที่ถือครองที่อยู่อาศัยแบบเช่า  
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ตาราง 4.3 ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ และปัจจัยย่อย จ าแนกตามกลุ่มครอบครัวเปราะบาง 

 รวม ครอบครัวท่ีมี
จ านวนเด็ก

มากกว่า 2 คน 

ครอบครัวท่ีมี
ค่าใช้จ่ายบุหร่ี

และแอลกอฮอล์
มากกว่า 2,250 

บาท 

ครอบครัวท่ีถือ
ครองท่ีอยู่อาศัย

แบบเช่า 

ทุกประเภทครัวเรือน 

จ านวนครอบครัว 20,804,308.86 2,633,478.16 3,993,206.91 3,645,350.40 

ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว 

16.78 16.29 16.24 14.17 

สภาพคล่องของครอบครัว 24,006.13 27,606.48 26,680.58 21,850.31 

ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว 9,081.68 8,988.28 9,085.94 8,857.98 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัว 

1.21 1.16 1.18 1.17 

ความมั่งค่ังของครอบครัว 572,558.24 410,259.76 373,811.35 111,912.91 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัวในภาวะจ าเป็น 

5.19 4.00 4.17 2.85 

ครอบครัว 3 รุ่น 

จ านวนครอบครัว 3,307,368.42 1,158,143.50 725,587.36 162,898.84 

ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว 

17.67 17.55 17.73 16.12 

สภาพคล่องของครอบครัว 30,210.72 31,570.21 33,121.66 31,170.28 

ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว 8,909.41 8,870.59 8,196.21 9,533.92 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัว 

1.22 1.20 1.20 1.17 

ความมั่งค่ังของครอบครัว 541,009.57 497,087.04 470,948.99 199,084.19 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัวในภาวะจ าเป็น 

4.74 4.33 4.55 2.88 

ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียว 

จ านวนครอบครัว 1,657,782.11 107,237.37 223,512.76 182,519.47 

ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว 

16.98 15.54 16.58 15.49 

สภาพคล่องของครอบครัว 22,687.71 23,464.48 24,118.35 22,340.46 

ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว 9,281.88 9,676.33 9,667.49 12,519.19 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัว 

1.21 1.12 1.21 1.20 

ความมั่งค่ังของครอบครัว 705,090.60 424,149.56 559,246.17 217,386.33 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัวในภาวะจ าเป็น 

5.43 4.29 4.48 3.38 
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 รวม ครอบครัวท่ีมี
จ านวนเด็ก

มากกว่า 2 คน 

ครอบครัวท่ีมี
ค่าใช้จ่ายบุหร่ี

และแอลกอฮอล์
มากกว่า 2,250 

บาท 

ครอบครัวท่ีถือ
ครองท่ีอยู่อาศัย

แบบเช่า 

ครอบครัวข้ามรุ่น 

จ านวนครอบครัว 1,336,164.95 348,232.60 157,664.37 36,339.59 

ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว 

13.94 13.35 13.54 11.86 

สภาพคล่องของครอบครัว 16,116.58 16,979.17 17,777.76 16,290.77 

ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว 6,328.80 7,002.90 5,342.77 5,385.55 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัว 

1.14 1.09 1.09 1.10 

ความมั่งค่ังของครอบครัว 438,414.78 295,888.44 438,798.44 99,605.43 

ความสามารถในการด ารงการบริโภค
ของครอบครัวในภาวะจ าเป็น 

4.54 3.87 3.94 2.21 

 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มครอบครัวที่มีความเปราะบาง และข้อมูลของกลุ่มครอบครัว    
ทุกประเภท ตามดัชนีความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจ  สามารถสรุป ลักษณะปัญหาส าคัญที่ภาครัฐ                          
ควรให้ความส าคัญ ดังนี้ 

ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีจ านวนเด็กมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

จากข้อมูลในตาราง 4.3 แสดงให้เห็น ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของกลุ่มครอบครัวพ่อหรือแม่
เลี้ยงเดี่ยว ที่มีจ านวนเด็กมากกว่า 2 คนขึ้นไป เมื่อเทียบกับกลุ่มครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวในกรณีรวม    
โดยมีค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ย ในกลุ่มเปราะบางดังกล่าวเพียงร้อยละ 15.54 
เปรียบเทียบกับกลุ่มครอบครัวเพ่ือแม่เลี้ยงเดี่ยวรวมทุกกรณี มีค่าดัชนี ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ             
ของครอบครัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 16.98 ซึ่งความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเปราะบางดังกล่าว              
มาจากปัจจัย 

1) ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัวอยู่ในระดับที่เกิน 1 เท่า เพียงเล็กน้อย 

แสดงความสุ่มเสี่ยงที่จะมีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่าย ครอบครัวเพ่ือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีจ านวนเด็ก

มากกว่า 2 คนขึ้นไป มีระดับรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายทั้งเดือนเพียง 1.12 เท่า  

2) ความมั่งคั่งของครอบครัวเพ่ือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีจ านวนเด็กมากกว่า 2 คนขึ้นไป มีค่าต่ ากว่า

สัดส่วนปกติในครอบครัวเพ่ือแม่เลี้ยงเดี่ยว นั่นคือ สัดส่วนของสินทรัพย์ครอบครัวต่อหนี้สิน

ของครอบครัวเปราะบางประเภทนี้ มีค่าอยู่ที่ 424,149.56 เท่า ในขณะที่โดยเฉลี่ยครอบครัว
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พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว จะมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 705,090.60 เท่า ความมั่งคั่งอยู่ในระดับ       

ไม่สูงมากนัก  

ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว 3 รุ่น และครอบครัวข้ามรุ่น ในกรณีที่ถือครอง                   
ที่อยู่อาศัยแบบเช่า 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็น ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของกลุ่มครอบครัวพ่อหรือแม่
เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว 3 รุ่น และครอบครัวข้ามรุ่น ในกรณีที่ถือครองที่อยู่อาศัยแบบเช่า เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ครอบครัวประเภทเดียวกัน โดยมีค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ย ในกลุ่มเปราะบาง
ดังกล่าวจะอยู่ที่ ร้อยละ 15.49 ร้อยละ 16.12 และร้อยละ 11.86 ซึ่งล้วนแต่มีค่าต่ ากว่าดัชนีความยั่งยืนฯ
ของครอบครัวประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ย เมื่อพิจารณาความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเปราะบาง
ดังกล่าว พบว่า มาจากสาเหตุส าคัญ คือ 

1) ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัวเปราะบางดังกล่าว ล้วนแต่มีค่าอยู่ในระดับ
ที่เกิน 1 เท่า เพียงเล็กน้อย แสดงความสุ่มเสี่ยงที่จะมีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายของครอบครัว
เปราะบาง  

2) ความมั่งคั่งของครอบครัวเปราะบาง ที่ถือครองที่อยู่อาศัยแบบเช่ามีค่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสัดส่วนปกติ
ในกลุ่มครัวเรือนประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะครอบครัวข้ามรุ่น ที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์
ครอบครัวต่อหนี้สิน อยู่ในระดับต่ ามาก มีค่าเพียง 99 ,605.43 เท่า ในขณะที่โดยเฉลี่ย
ครอบครัวข้ามรุ่นโดยรวม จะมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่  438 ,414.78 เท่า ความมั่งคั่ ง                       
ของครอบครัวเปราะบางเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องได้รับการแก้ไข  

3) ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัวในภาวะจ าเป็น ในครอบครัวเปราะบาง    
ทั้ง 3 ประเภท ครอบครัวเพ่ือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว 3 รุ่น และครอบครัวข้ามรุ่น ในกรณี     
ที่ถือครองที่อยู่อาศัยแบบเช่า มีค่าต่ ากว่าสัดส่วนของครอบครัวแบบเดียวกันในภาพรวม
ค่อนข้างมาก แสดงถึง การสะสมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของครัวเรือนเปราะบางมีระดับ
ค่อนข้างน้อย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ครอบครัวเปราะบางนี้อาจไม่สามารถรับมือได้ 
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บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป และอภิปรายผล 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ครอบครัวยังคงเป็นสถาบัน
พ้ืนฐานที่เล็กที่สุด และมีความส าคัญท่ีสุดในสังคมไทย ในการให้การอบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ 
และระเบียบทางสังคมอันถูกต้องดีงามให้แก่สมาชิก ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศต่อไปในอนาคต แม้ว่าบริบทของครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ตาม ในขณะเดียวกัน 
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยเศรษฐกิจ ที่ท าหน้าที่เป็นทั้ง ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ออม 
ตลอดจนเป็นแหล่งความช่วยเหลือทางการเงินแหล่งสุดท้ายให้แก่สมาชิก ก็ก าลังถูกท้าทายในภาวะ                    
ที่สมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจดังเช่นในปัจจุบัน ความยั่งยืนของครอบครัว
ในทางเศรษฐกิจ จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยด ารงความเป็น “ครอบครัว”                     
ให้มีความเข้มแข็งและม่ันคงต่อไป  

การศึกษานี้ จึงมุ่งวิเคราะห์ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยการสร้างดัชนีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family Economic Sustainability index หรือ FES Index) จากข้อมูล
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ การมีงานท าของสมาชิก ภาระทางเศรษฐกิจ 
ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน เงินออม/เงินลงทุน และที่อยู่อาศัย ด้วยวิธี Principal Components Analysis 
(PCA) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบหลักออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเข้มแข็งทางรายได้        
ของครัวเรือน และ 2) ความมั่งค่ังทางสินทรัพย์ของครัวเรือน 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนระดับความเข้มแข็งหรือ
อ่อนแอทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนความสามารถในการหารายได้ของสมาชิก    
ในครอบครัว เพ่ือน ามาจุนเจือค่าใช้จ่าย หนี้สิน และภาระพ่ึงพิงที่เกิดขึ้นจากสมาชิกที่ยังไม่สามารถสร้าง
รายได้ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความมั่งค่ังทางทรัพย์สินของครอบครัวในการช าระหนี้ และใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้ 
ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวมีขอบเขต (bound) ที่ชัดเจน จึงสามารถใช้ในการเปรียบเทียบความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ      
ของครอบครัวที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาได้เป็นอย่างด ี

 ผลการศึกษาในเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ระหว่างปี 2549 – 2558 ทั่วประเทศจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน           
ของครอบครัวอย่างรวดเร็วเป็นส าคัญ แต่ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (ค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 14.08 – 16.78) 
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ครอบครัวไทยทั่วประเทศมีระดับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ                 
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ที่แตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ในขณะทีค่รอบครัวจ านวนมากมีค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับ
ที่ต่ ามาก ยังมีครอบครัวอีกจ านวนหนึ่ง ที่มีดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับท่ีสูงมาก  

การศึกษาล าดับถัดไป ได้พิจารณาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจระหว่างครอบครัว                     
ที่พบดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นว่า โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของครัวเรือน 
ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกในครัวเรือน การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก               
ในครัวเรือน รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนหรือภาครัฐ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง               
พลังครอบครัวนี้มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือไม่ อย่างไร  

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression) พบประเด็นที่น่าสนใจว่า  
โครงสร้างองค์ประกอบ รวมถึงรูปแบบของครอบครัว ล้วนมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ               
ของครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญ โดยพบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ส่งผลกระทบ             
ในเชิงลบต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ตรงกันข้ามกับจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึง
จ านวนสมาชิกที่เป็นผู้ท างานหารายได้ให้แก่ครอบครัว ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก สอดคล้องกับผลการศึกษา         
ที่พบว่า ครอบครัวที่มีเพียงพ่อหรือแม่ เลี้ยงดูลูกเองตามล าพัง โดยไม่มีญาติพ่ีน้องอยู่ร่วมกัน ครอบครัว      
ที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไป ตลอดจนครอบครัวข้ามรุ่น ที่ไม่มีสมาชิกรุ่นพ่อแม่ มีแนวโน้ม      
จะเป็นครอบครัวที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบ  

นอกจากนี้  ยั งพบว่า  ครอบครัวที่ อยู่ อาศัย ในจั งหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ                      
ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินที่ตนอยู่อาศัยเอง เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ
สมาชิกในครอบครัวมีรายได้หลักจากการเป็นคนงานด้านเกษตร ป่าไม้ และประมง ล้วนเป็นลักษณะ              
ของครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวอ่ืน ๆ ทั้งนี้ หากครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย               
ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าบาป ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ เหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะยิ่งท าให้ความยั่งยืน             
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ดี ครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนภายนอกครัวเรือน ในรูปเงินโอน หรือ
สวัสดิการสุขภาพจากการประกอบอาชีพ มีแนวโน้มจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม หากเป็นครอบครัวที่ได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้แก่ 
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการศึกษา หรือเงินกู้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
ไม่ว่าจะเป็น ทุนการศึกษา เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนอ่ืน ๆ จะมีแนวโน้ม                  
เป็นครอบครัวที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวในลักษณะอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ การช่วยเหลือของรัฐ
ที่มุ่งให้ประโยชน์กับครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายนี้               
ย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อความยั่งยืนของครอบครัวในทางเศรษฐกิจต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอน 
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การวิ เคราะห์ เชิ งลึกในขั้นสุดท้าย เ พ่ือชี้ ให้ เห็นว่า ครอบครัวลักษณะใดเป็นครอบครัว                       
ที่มีความเปราะบางที่สุด และควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด ผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวพ่อ
หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีลูกอยู่ ในวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จ านวนมากกว่า 2 คน เป็นครอบครัว                    
ที่มีความเปราะบางมากกว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากความสามารถในการด ารง                  
การบริโภคของครอบครัวที่อยู่ในระดับต่ า แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย              
ที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับมูลค่าสินทรัพย์ต่อหนี้สินของครอบครัวลักษณะดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความมั่งคั่ง
ทางทรัพย์สินของครอบครัว ก็ต่ ากว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยเฉลี่ย 

นอกจากครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีลูกวัยเด็กมากกว่า 2 คน แล้ว ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว   
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านและท่ีดิน แต่เป็นการถือครองแบบเช่า รวมถึงครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 รุ่น
ขึ้นไป หรือครอบครัวข้ามรุ่น/แหว่งกลาง ที่ถือครองบ้านและที่ดินในลักษณะเดียวกันนี้ ก็จัดเป็นครอบครัว   
ที่มีความเปราะบางสูงเช่นเดียวกัน  

โดยในครอบครัวเหล่านี้ มีความสามารถในการด ารงการบริโภคในสถานการณ์ทั่วไปและในภาวะจ าเป็น 
ต่ ากว่าครัวเรือนรูปแบบเดียวกันอย่างมาก ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สูง ประกอบกับรายได้ความมั่งคั่ง
ทางทัรพย์สิน และการสะสมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ที่ไม่มากเท่าใดนัก จึงท าให้ครอบครัวเหล่านี้                
อาจต้องประสบกับผลกระทบอย่างรุนแรง เมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันก็เป็นได้ 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาที่ค้นพบเหล่านี้ สามารถน าไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กับครอบครัวที่มีความอ่อนแอ ดังนี้  

1) ให้การสนับสนุนทางการศึกษากับประชากรวัยเด็กอย่างต่อเนื่อง ในรูปของทุนการศึกษา 
กองทุนเพ่ือการกู้ยืม หรือสิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทั้งนี้ 
แม้ว่าประชากรวัยเด็กจะถูกมองว่าเป็นภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว ที่มีค่าใช้จ่าย               
ทางการศึกษาสูง แต่ผลการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า หากพิจารณาในระยะยาวแล้ว ค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาจัดเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่ง ในการสร้าง
เสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวต่อไปในอนาคต 

2) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว ในอดีต การช่วยเหลือทางการเงิน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือญาติพ่ีน้อง ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันภายใต้ครัวเรือนเดียวกัน               
ผ่านเงินส่งกลับนั้น เป็นการช่วยสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้ครอบครัวปลายทางเป็นอย่างมาก 
แต่ในปัจจุบันกลับมีบทบาทลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น การส่งเสริมให้สมาชิกให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินระหว่างกัน น่าจะช่วยลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการด าเนินนโยบาย              
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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3) ลดวยาคติที่มีต่อประชากรสูงอายุ ผ่านการสนับสนุนการท างานในประชากรกลุ่มนี้ โดยทั่วไปแล้ว 
ประชากรสูงอายุมักจะถูกมองว่าเป็นภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว เช่นเดียวกับประชากรวัยเด็ก 
แต่ จากข้ อค้นพบในการศึกษานี้  พบว่ า  การมีสมาชิก ในครอบครั ว เป็นผู้ สู งอายุ                          
ไม่ได้เป็นอุปสรรค ท าให้ครอบครัวอ่อนแอลงแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่า                    
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ สามารถเป็นอีกก าลังหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
และเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ 

4) มีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว 3 รุ่นขึ้นไป และครอบครัวข้ามรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว ที่มีสมาชิกท างานหารายได้เพียงคนเดียว แต่มีลูกจ านวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป              
หรือไม่ได้ถือครองบ้านและท่ีดินของตนเอง โดยควรมีมาตรการช่วยลดภาระการบริโภค รวมถึง 
การให้ความรู้ทางการเงิน (financial literacy) การส่งเสริมการออมเงิน การสะสมสินทรัพย์ 
และการเลือกถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน 
อันจะเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  
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การสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

(Family economic sustainability index: FES Index) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family economic sustainability index : 
FES Index) 

การสร้างตัวแปรความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวในการศึกษานี้ จะเป็นการสร้างดัชนี      
ความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว  (Family economic sustainability index: FES Index)           
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ซึ่งมีหลักเกณฑ์จากการผสมผสานวิธีการสร้างของดัชนีผสม (Composite Index) ของ OECD (2008) และ
การสร้ า งดั ชนี เศรษฐกิจ -สั งคมเชิ ง พ้ืนที่  (Area-based Socioeconomic Index)  จากงานศึกษา                 
ของ Krishnan (2010) โดยเลือกใช้วิธี Principal Components Analysis (PCA) เนื่องด้วยจะได้ดัชนี          
ที่มีความเหมาะสมในการอธิบายเชิงสังคม เป็นไปตามระเบียบการวิเคราะห์ทางสถิติ และสามารถอธิบาย  
มิติต่าง ๆ ของดัชนีแยกตามตัวแปรที่น ามาสร้างได้ 

วิธี  Principal Components Analysis (PCA) จะเป็นการใช้ขบวนการท า Standardization          
ของตัวแปรย่อยที่น ามาสร้างดัชนี และการท าการหา Factor Score เพ่ือค านวณเป็นดัชนี FES พร้อมทั้งทดสอบ
คุณสมบัติของดัชนีให้มีความเหมาะสม และสามารถอธิบายมิติที่ส าคัญเชิงเศรษฐกิจของครอบครัวได้ต่อไป 

 อย่างไรก็ดี หลักการในการสร้างดัชนี FES จะมีการด าเนินการ 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1   การระบุตัวแปรย่อยท่ีจะใช้ในการสร้างดัชนี 

ขั้นตอนที่ 2   การปรับ เปลี่ ยนตั วแปรย่อยให้อยู่ ใ นรูปที่ เหมาะสม อาทิ  ไม่ เกิดปัญหา                     
การมีความสัมพันธ์ภายในตัวแปรย่อยที่สูง/ต่ าเกินไป หรือการมีการกระจายตัว              
ของตัวแปรย่อยท่ีไม่เป็นเชิงเส้นตรงกับตัวแปรย่อยอื่น ๆ 

ขั้นตอนที่ 3   การน าค่าข้อมูลที่มีความผิดปกติ (Outliers) ออกจากกระบวนการสร้างดัชนี 

ขั้นตอนที่ 4   การตรวจสอบความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งตั วแปรย่ อย  เ พ่ือหลี ก เลี่ ย งปัญหา 
Multicollinearity และการไม่มีความสัมพันธ์ที่ยอมรับได้ในตัวแปรย่อยบางตัว 

ขั้นตอนที่ 5   การทดสอบความมีองค์ประกอบร่วมกัน (Factorbility) ของตัวแปรย่อย 

ขั้นตอนที่ 6   การสร้างดัชนี 

โดยสรุปขั้นตอนการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว  (Family economic 
sustainability index: FES Index) ซึ่งดัดแปลงมาจากชุดค าสั่งในการสร้างดัชนี Socioeconomic Index 
ของ Krishnan (2010) ดังนี้ 

 

รูป ก1 การค านวณ Family economic sustainability index: FES index 

 

 

ใช่ 

การเลือกตัวแปรย่อย

(Select Variables) 

ตรวจสอบการกระจายตัวปกติของ

ข้อมูล(Check for Normality) 
ไม่ใช่ 
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การศึกษานี้จึงเลือกใช้ตัวชี้วัด/ตัวแปรย่อยเพ่ือสร้างตัวแปรผสม/ดัชนี FES ซึ่งแสดงความยั่งยืน   
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตามที่ท าการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 พร้อมทั้งศึกษาตัวแปรย่อย          
ที่มีความเหมาะสมในการสร้างดัชนี โดยอ้างอิงจากการศึกษาของชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล และภูริชัย         
รุ่งเจริญกิจกุล (2554) ที่ศึกษาฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน และผลความมั่งคั่งต่อการบริโภค ให้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถวิเคราะห์ตัวแปรย่อยที่ เหมาะสมในการสร้างความยั่งยืน               
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตามแนวคิดดังนี้ 

 

 

1) สัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินของครอบครัว (Asset to Debt ratio: A/D) เป็นตัวแปรย่อย               

ที่แสดงความม่ังคั่งของครอบครัว เนื่องด้วยครัวเรือนจะต้องมีการด ารงความมั่งคั่งในระดับสูง 

หรือควรมีสินทรัพย์ทั้ งสิ้นของครัว เรือนสูงกว่าหนี้สินทั้ งสิ้น ( A/D มีค่ามากกว่า  1)                      
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เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวการณ์ของครัวเรือนที่ล้มละลายทางการเงิน ซึ่ งเป็นปัญหาส าคัญ                     

ของครัวเรือนที่แม้จะขายสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถือครอง ก็ยังไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด  

หากเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรมีภาวการณ์ความมั่งคั่งเป็นบวก          

และไม่ล้มละลายทางการเงิน นั่นคือ สัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน ควรมีระดับมากกว่า 1 เท่า   

2) สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อหนี้สินที่ถึงก าหนดช าระในเดือนของครอบครัว (Revenue to Debt 

per Month: Y/DM) เป็นตัวแปรย่อยที่แสดง สภาพคล่องของครอบครัว ซึ่ งสะท้อน                  

ความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือน โดยพิจารณาความสามารถที่จะช าระภาระหนี้สิน                

ที่ครบก าหนดได้ (ภายใน 1 เดือน) โดยรายได้ที่สมาชิกในครัวเรือนสามารถหาได้ เพ่ือไม่ให้

ครอบครัวประสบปัญหาการติดพันหนี้สินข้ามเดือน เป็นการแสดงถึงสภาพคล่องที่ดี                   

ของครอบครัว  

หากเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรมีสภาพคล่องของครัวเรือน                   

หรือมีความมั่นคงทางการเงินเป็นบวก นั่นคือ สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อหนี้สินที่ถึงก าหนด

ช าระ ในเดือนของครอบครัว ควรมีระดับมากกว่า 1 เท่า   

3) สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อภาระทางเศรษฐกิจภายในเดือนของครอบครัว (Revenue to 

Burden: Y/B) เป็นตัวแปรย่อยอีกค่าที่แสดง  ความม่ันคงทางการเงินของครอบครัว          

เนื่องด้วยภาระทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งสะท้อนการที่ครอบครัวเป็นผู้ดูแล และเกื้อหนุน

สมาชิกที่มีภาระพ่ึงพิง ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกวัยเด็ก วัยชรา และคนพิการ โดยพิจารณา

ความสามารถในการหารายได้ของครอบครัว ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายภายในเดือนเพ่ือจุนเจือ

สมาชิกเหล่านี้ได้  

หากเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรมีความมั่นคงทางการเงินเป็นบวก   

นั่นคือ สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อภาระทางเศรษฐกิจภายในเดือนของครอบครัว ควรมีระดับ

มากกว่า 1 เท่า   

4) สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว (Revenue to Expense: Y/E) 

เป็นตัวแปรย่อยที่แสดง ความสามารถในการด ารงการบริโภคของครอบครัว ครัวเรือนที่มี

ความแข็งแกร่งทางการเงิน ควรต้องสามารถหารายรับมาให้พอรายจ่ายได้ในทุกเดือน                    

ซึ่งสามารถวัดได้จากสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครอบครัว โดยครอบครัวใด               

ที่มีรายได้สุทธิมากกว่ารายจ่าย แสดงว่า ครอบครัวมีเงินออมเหลือเก็บไว้สะสมความมั่นคง             

ในอนาคต 
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หากเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรมีความสามารถในการด ารง            

การบริโภคเป็นบวก นั่นคือ สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว 

ควรมีระดับมากกว่า 1 เท่า   

5) สัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว  (Current Asset to 

Expense: CA/E) เป็นตัวแปรย่อยอีกค่าที่แสดง ความสามารถในการด ารงการบริโภค     

ของครอบครัวในภาวะจ าเป็น เนื่องด้วยในบางสถานการณ์ครอบครัวอาจประสบภาวะรายได้

รายเดือนไม่เพียงพอรายจ่าย ซึ่งเป็นภาวะจ าเป็นของครอบครัว โดยอาจมีสาเหตุได้หลากหลาย

ประการ อาทิ สมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ หรือการมี

รายจ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น/รายจ่ายฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ครัวเรือนที่มีความเข้มแข็ง

ทางการเงิน จะสามารถน าสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง อาทิ เงินสด เงินฝากธนาคาร มาใช้จ่าย     

ในครอบครัวได้  

หากเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ควรมีความสามารถในการด ารง           

การบริโภคของครอบครัวในภาวะจ าเป็นมีค่าบวก นั่นคือ สัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง     

ต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของครอบครัว ควรมีระดับมากกว่า 1 เท่า   

จากตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร การศึกษานี้จะก าหนดสัญลักษณ์ตัวแปร อธิบายความหมาย                
และขอบเขตข้อมูล เพ่ือให้การวิเคราะห์การสร้างตัวแปรผสม และตัวแปรย่อย มีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทาง   
ที่ก าหนด และอยู่ในขอบเขตการพิจารณาได้ 

ตาราง ก1 ความหมาย หน่วยวัด และขอบเขตข้อมูลของตัวแปรผสม 
ตัวแปรผสม ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวก่อนการท าค่า
มาตรฐาน 

ตั ว แ ป ร ผ ส ม  (Composite 
Index) ที่สร้างจากตัวแปรย่อย 

FES_ 
unstandar-

dized 

- - 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว  

ตั ว แ ป ร ผ ส ม  (Composite 
Index) ที่ ผ่ า น ก า ร ท า 
Standardized  

FES 0 - 100 มีค่าระหว่าง 0 ถึง 
100 
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ตาราง ก2 ความหมาย หน่วยวัด และขอบเขตข้อมูลของตัวแปรย่อย 
ตัวแปรย่อย ความหมาย ตัวแปร หน่วยวัด ขอบเขตข้อมูล 

ความมั่งคั่งของครอบครัว สัดส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินของ
ครอบครัว (Asset to Debt 
ratio: A/D) 

A/D เท่า มากกว่ า  น้ อยกว่ า 
หรือเท่ากับ 0 

สภาพคล่องของครอบครัว สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อหนี้สิน
ที่ถึงก าหนดช าระในเดือนของ
ครอบครัว (Revenue to Debt 
per Month: Y/DM) 

Y/DM เท่า มากกว่ า  น้ อยกว่ า 
หรือเท่ากับ 0 

ความมั่นคงทางการเงินของ
ครอบครัว 

สัดส่วนรายได้รายเดือนต่อภาระ
ทางเศรษฐกิจภายในเดือนของ
ครอบครัว (Revenue to 
Burden: Y/B) 

Y/B เท่า มากกว่ า  น้ อยกว่ า 
หรือเท่ากับ 0 

ความสามารถในการด ารงการ
บริโภคของครอบครัว 

สั ดส่ วนร าย ได้ ร าย เดื อนต่ อ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยภ าย ใน เ ดื อน ขอ ง
ครอบครัว  (Revenue to 
Expense: Y/E) 

Y/E เท่า มากกว่ า  น้ อยกว่ า 
หรือเท่ากับ 0 

ความสามารถในการด ารงการ
บริโภคของครอบครัวในภาวะ
จ าเป็น 

สัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
ต่อค่าใช้จ่ายภายในเดือนของ
ครอบครัว  (Current Asset to 
Expense: CA/E) 

CA/E เท่า มากกว่ า  น้ อยกว่ า 
หรือเท่ากับ 0 

 อย่างไรก็ดี ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบร่วมนั้น พบว่า หนี้สินและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน             
ของครอบครัวมีค่าเป็นศูนย์ ท าให้การค านวณสัดส่วนต่าง ๆ จะใช้การปรับค่าข้อมูล ตามวิธีของ Parther 
(1990)4 โดยก าหนดให้ พบว่า หนี้สินและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน มีค่าเท่ากับ 1 บาท เพ่ือให้สามารถค านวณ
สัดส่วนทางการเงินของครอบครัวดังกล่าวได้ 

ตัวแปรย่อยที่จะใช้สร้างดัชนี FES ทั้ง 5 ตัวแปรข้างต้น อันได้แก่ ความมั่งคั่ง สภาพคล่อง             
ความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการด ารงการบริโภค และความสามารถในการด ารงการบริโภค     
ในภาวะจ าเป็น จะสามารถน ามาวิเคราะห์ค่าข้อมูลที่มีความผิดปกติ (Outliers) โดยวิธี Grubb Test 
(Grubbs and Beck, 1972) ในการหาข้อมูลในตัวแปรย่อยที่มีความผิดปกติ ก าหนดระดับนัยส าคัญ               
ทางสถิติท่ีร้อยละ 55   

                                                           
4
 การด าเนินการดังกล่าวอ้าองิงจากการค านวณของธนาคารแห่งประเทศไทย 

5
 Grubb Test จะมีการพิจารณาค่าขอ้มลูที่ผิดปกติจากสูตร และเปรียบเทียบกบัตาราง Grubb Test  
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เมื่อท าการน าค่าข้อมูลที่ผิดปกติออกจากการพิจารณา ตัวแปรย่อยทั้ง 5 จะมีค่าเฉลี่ย (Mean)      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้  (Skewness) ค่าความโด่ง  (Kurtosis)               
และค่าพิสัย (Range) ของข้อมูล แบบโค้งปกติ สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ได้ผลดังแสดง  

ตาราง ก3 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรย่อย 
 จ านวน 

(พัน
ครอบครัว) 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความเบ้ ความโด่ง 

ปี 2549        
ความมั่งคั่งของครอบครัว 
(A/D) 

17,533 0.00 7,025,000 206,965 630,160 5.39 36.45 

สภาพคล่องของครอบครัว 
(Y/DM) 

17,533 0.00 123,591 14,210 14,710 2.45 8.42 

ความมั่นคงทางการเงิน
ของครอบครัว (Y/B) 

17,533 0.00 76,603 5,433 10,107 2.98 10.83 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว 
(Y/E) 

17,533 0.00 4.10 1.15 0.53 1.52 4.22 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว
ในภาวะจ าเป็น (CA/E) 

17,533 0.00 80.05 4.12 7.71 4.69 28.06 

ปี 2554        

ความมั่งคั่งของครอบครัว 
(A/D) 

19,418 0.00 8,850,000 360,426 881,372 4.44 25.49 

สภาพคล่องของครอบครัว 
(Y/DM) 

19,418 0.00 192,841 19,778 18,409 2.79 12.30 

ความมั่นคงทางการเงิน
ของครอบครัว (Y/B) 

19,418 0.00 94,695 7,697 13,279 2.67 8.59 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว 
(Y/E) 

19,418 0.00 5.28 1.24 0.57 2.01 7.36 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว
ในภาวะจ าเป็น (CA/E) 
 

19,418 0.00 78.97 4.33 7.91 4.48 25.48 
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 จ านวน 
(พัน

ครอบครัว) 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความเบ้ ความโด่ง 

ปี 2558        

ความมั่งคั่งของครอบครัว 
(A/D) 

20,804 0.00 24,360,000 572,558 1,423,762 5.54 47.26 

สภาพคล่องของครอบครัว 
(Y/DM) 

20,804 0.00 165,559 24,006 20,439 2.22 6.83 

ความมั่นคงทางการเงิน
ของครอบครัว (Y/B) 

20,804 0.00 112,582 9,082 15,667 2.65 8.62 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว 
(Y/E) 

20,804 0.00 4.18 1.21 0.45 1.68 6.09 

ความสามารถในการด ารง
การบริโภคของครอบครัว
ในภาวะจ าเป็น (CA/E) 

20,804 0.00 56.26 5.19 7.59 2.95 10.59 

ที่มา: ค านวณจากข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 ปรับด้วยปีฐาน 

จากข้อมูลแม้ว่าตัวแปรย่อยบางตัวจะมีความโด่งในข้อมูลค่อนข้างมาก และอาจมีความเบ้          
ของข้อมูลเนื่องด้วยบางตัวแปรย่อย อาทิ หนี้สินของครัวเรือน จะมีค่าเป็นศูนย์  จ านวนหลายค่าข้อมูล       
แต่เมื่อพิจารณาความผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พบว่า ตัวแปรย่อยยังคงมีการกระจายตัวคล้ายคลึงกัน 
สามารกล่าวได้ว่า ค่าข้อมูลของตัวแปรย่อยท้ัง 5 ตัว ไม่มีความผิดปกติ 

 ตัวชี้วัดหรือตัวแปรย่อยที่จะใช้สร้างดัชนี FES ทั้ง 5 ตัวแปรข้างต้น จะน ามาหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรย่อย (Correlation) เพ่ือพิจารณาการใช้ตัวแปรย่อยในรูปแบบที่เหมาะสม การพิจารณา     
ตัวแปรย่อยที่เหมาะสมนั้นจะต้องมีประเภทข้อมูลระดับ interval ขึ้นไป และมีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งกับ
ตัวแปรย่อยตัวอ่ืน ๆ (Nardo, et.al., 2005) โดยจะใช้ข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio-Economic Survey: SES) ซึ่งเก็บรวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูล พ.ศ.2549    
พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 3 ชุดข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยด้วยตารางสหสัมพันธ์ พบว่า ทุกตัวแปรย่อย 
มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยในระดับที่สามารถน าไปสร้างตัวแปรผสมได้ และค่าสหสัมพันธ์ดังกล่าว 
ส่วนใหญ่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 เมื่อท าการพิจารณาตัวสถิติ Bartlett test of sphericity พบว่า ค่า chi-square มีนัยส าคัญ        
ที่ระดับ 0.05 แสดงว่ามี correlation ที่ไม่เป็นศูนย์ 

ตาราง ก4 การทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity และ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy 
Year Bartlett's Test of Sphericity Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of  
Sampling Adequacy 

Approx. Chi-Square Significance 

2549 8799794.37 0.0000 0.6470 
2554 10464964.43 0.0000 0.6435 

2558 11032760.72 0.0000 0.6388 

 ผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity แสดงให้เห็นถึง การมีความสัมพันธ์กันของตัวแปร
ย่อยในระดับที่เหมาะสม นั่นคือ ค่าสถิติ Approx. Chi-Square เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างกัน         
ของตัวแปรย่อย ณ ปี 2549 2554 และ 2558 ผลการทดสอบ พบว่า ปฎิเสธสมมุติฐานหลัก : การไม่มี
ความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ในขณะที่ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ปัญหา multicollinerity ของตัวแปรย่อย จากการทดสอบ พบว่า ค่า KMO ในปี 2549 มีค่าที่ 0.6470     
ในปี  2554 อยู่ ที่  0.6435 และ ในปี  2558 อยู่ ที่  0.6388 ผลกา รทดสอบในทุ กปี แสด งปัญห า 
multicollinerity อยู่ที่ระดับ 0.6 - 0.7 ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึง ตัวแปรย่อยมีความเหมาะสม
ในการท า Principal Components Analysis และมีศักยภาพในการสร้าง ดัชนีผสม (Composite Index) ได ้

วิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธี Principal Components Analysis      

 เมื่อน าตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปรย่อย มาการหาองค์ประกอบร่วม (Factor Analysis) ด้วยการพิจารณา
ค่า Eigenvalues ที่มีค่ามากกว่า 1 ร่วมกับการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax พบว่า จ านวนองค์ประกอบร่วม 
ที่สามารถสกัดออกมาได้  มี  2 องค์ประกอบร่วม โดยองค์ประกอบร่วมทั้งสองสามารถอธิบาย                   
ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรย่อยทั้งหมดได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยข้อมูลในปี 2549 องค์ประกอบร่วม 
ทั้งสองที่ถูกสร้างขึ้นสามารถวัดความแปรปรวนร่วมอยู่ที่ร้อยละ 58.98 ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 60.01          
และปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 59.95 แสดงได้ดังตาราง 
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ตาราง ก5 เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วม 

องค์ประกอบร่วมที่ 1 2 
ปี วิธีหมุนแกน รายการ 

 
2549 Varimax 

ค่า Eigenvalues 1.64 1.31 
เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวน (ร้อยละ) 32.77 26.21 

เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสม (ร้อยละ) 58.98 

 
2554 Varimax 

ค่า Eigenvalues 1.68 1.32 
เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวน (ร้อยละ) 33.58 26.44 

เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสม (ร้อยละ) 60.01 

 
2558 Varimax 

ค่า Eigenvalues 1.64 1.36 
เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวน (ร้อยละ) 32.84 27.11 

เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสม (ร้อยละ) 59.95 

 จากตารางพบว่า องค์ประกอบร่วมที่ 1 ในทุกปีที่ท าการศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวน        
ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 33 ในขณะที่องค์ประกอบร่วมที่ 2 ในทุกปี              
ที่ท าการศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรย่อยทั้งหมดท่ีร้อยละ 27  

เมื่อพิจารณาตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพลส่วนมากอยู่ในองค์ประกอบร่วมที่ 1 จะได้แก่ สภาพคล่อง  
ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการด ารงการบริโภคจากรายได้ แสดงให้เห็นองค์ประกอบร่วม
ที่ 1 มีนัยสะท้อนให้เห็น “ความเข้มแข็งทางรายได้ของครัวเรือน” 

ส าหรับองค์ประกอบร่วมที่ 2 จะมีตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพลได้แก่ ความมั่งคั่ง และความสามารถ      
ในการด ารงการบริโภคในภาวะจ าเป็น แสดงให้เห็นองค์ประกอบร่วมที่ 2 มีนัยสะท้อนให้เห็น “ความม่ังคั่ง
ทางสินทรัพย์ของครัวเรือน” 

การวิเคราะห์ Principal Components Analysis จะสามารถค านวณ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน         
ขององค์ประกอบร่วม (Factor score coefficients) ของทั้งสององค์ประกอบร่วม ในแต่ละครัวเรือน 
ภายในปีที่ท าการศึกษาได้ และการค านวณค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ก่อนการท า           
ค่ามาตรฐาน (FES_unstadardized) จะน าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนขององค์ประกอบร่วมทั้ งสอง                    
มาถ่วงน้ าหนักด้วยเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนต่อเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสม ดังสูตร 
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Eq. ก1 

โดยที ่
FES_unstadardized  คือ ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวก่อนการท าค่า     

     มาตรฐาน 
% variance of factor 1  คือ เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมที่ 1  
% variance of factor 2  คือ เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมที่ 2  
% total variance of factor 1  คือ เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบร่วมที่ 1  
% total variance of factor 2  คือ เปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบร่วมที่ 2  
Factor score of factor 1  คือ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนขององค์ประกอบร่วมที่ 1     
Factor score of factor 2  คือ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนขององค์ประกอบร่วมที่ 2     

ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวก่อนการท าค่ามาตรฐาน จะมีความยากในการแปล
ความหมาย เนื่องด้วยเป็นค่าดัชนีที่มีขอบเขตข้อมูลเป็นอนันต์  ท าให้ ไม่สามารถเปรียบเทียบ                  
การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการพิจารณาค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ         
ของครอบครัว จะมีการแปลงเป็นค่ามาตรฐาน เพ่ือให้เกิดขอบเขตของข้อมูลอยู่ระหว่างค่า 0-100 เพ่ือใช้      
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีได้ การท าค่ามาตรานของค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ          
ของครอบครัว สามารถแสดงได้ดังสูตร 

100
_

x
valueMinvalueMax

valueMinzedunstadardiFES
FES 












         

                Eq. ก2 

โดยที ่
FES    คือ ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
FES_unstadardized  คือ ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวก่อนการท า                    

    ค่ามาตรฐาน 
Min value   คือ ค่าต่ าสุดของค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

  ก่อนการท าค่ามาตรฐาน 
Max value   คือ ค่าสูงสุดของค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

  ก่อนการท าค่ามาตรฐาน 
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ดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

จากการค านวณดัชนีความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือ  Family economic 
sustainability index: FES index ในข้อมูลครัวเรือนปี 2549 2554 และ 2558 สามารถสร้างค่าดัชนี
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวในปีที่ท าการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง ก6 สถิติเชิงพรรณนาของของดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว6 

ปี 
จ านวน 
(พัน

ครอบครัว) 
ค่าพิสัย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2549 17,533 99.91 0.06 99.97 14.08 9.45 
2554 19,418 100.06 0.00 100.06 15.18 9.65 

2558 20,804 99.96 0.06 100.01 16.78 9.46 

ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว  จะมีองค์ประกอบความเข้มแข็งทางรายได้                
ของครัวเรือน และความมั่งคั่งทางสินทรัพย์ของครัวเรือน ที่สร้างจากตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัว โดยสามารถ
อธิบายได้ว่า หากค่าดัชนีความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเ พ่ิมขึ้น แสดงถึง ความยั่ งยืน                       
ในการด ารงภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ทั้งจากองค์ประกอบความเข้มแข็งทางรายได้ของครัวเรือน          
และความม่ังคั่งทางสินทรัพย์ของครัวเรือน มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นนั่นเอง 

การวิเคราะห์ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ยในปี 2549 อยู่ที่ร้อยละ 14.08 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15.18 ในปี 2554 แสดงถึง ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มดี
ขึ้น ในขณะที่ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 16.78 แสดงถึง 
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

แม้ค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือ FES Index จะมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ค่าเฉลี่ยในแต่ละปียังอยู่ในระดับที่ต่ า แสดงถึง ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอาจยังคงพบ
ปัญหาที่น่าสนใจในแต่ละกลุ่มประเภทครอบครัว ซึ่งมีปัจจัยก าหนดภายในครอบครัวหรือที่เรียกว่า        
พลังครอบครัว ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษานี้จะเน้นการวิเคราะห์ภาพปัจจัยพลังครอบครัวที่มีอิทธิพล
ต่อดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เพ่ือสามารถน าเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสม 

 

                                                           
6 ขอบเขตของค่าดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาจมีค่าเกินขอบเขตข้อมูลเพียงเล็กน้อย เนื่องด้วยการปัด

เศษทศนิยม 


