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บทคัดย7อ
บทความวิจัย เรื่อง “ปYญหาการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางเพื่อการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กตาม
ความคิดครอบครัวนิเวศ” ผู[วิจัยใช[ความคิด “ระบบครอบครัวนิเวศ” เปfนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช[ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานระหว] า งวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณและวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในการศึ ก ษาครอบครั ว แหว] ง กลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจำนวน 109 ครอบครัว ด[วยวิธีการสัมภาษณ2เชิงโครงสร[างและการสัมภาษณ2แบบ
เจาะลึก วัตถุประสงค2ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปYญหา และความต[องการการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางตามความคิด
ครอบครัวนิเวศเพื่อการส]งเสริมความอยู] ดี มี สุ ข ของเด็ ก ในครอบครั ว แหว] ง กลาง ผลการศึ ก ษาพบว] า ปY ญ หาการเรี ย นรู[
ของครอบครัวแหว]งกลางที่เกี่ยวข[องกับการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กจำแนกได[เปfน 6 มิติ คือ 1) สุขภาพของปูs ย]า ตา
ยายในครอบครั ว แหว] ง กลาง 2) เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว แหว] ง กลาง 3) คุ ณ ลั ก ษณะของครอบครั ว แหว] ง กลาง
4) ความสัมพันธ2ในระบบครอบครัวนิเวศของครอบครัวแหว]งกลาง 5) สังคมวัฒนธรรม และ 6) หน]วยงานที่เกี่ยวข[องกับ
ครอบครัวแหว]งกลาง
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Abstract
The study explored the problems in learning for skipped-generation family to promote child
well-being based on the family ecology framework. Mixed methodology with multiple applications was
applied as a research design for the study. The researcher applies the family ecology framework in the
research and conduct quantitative and qualitative research in 109 skipped-generation families located in
the northeastern and central region using structured interview in-depth interview. The major purpose was
to study the problems and needs in learning for skipped-generation family to promote child well-being
based on the family ecology framework. The results indicated that the learning problems of skippedgeneration family related to a child well-being were divided into 6 dimensions: 1) Health of grandparents
in skipped-generation family 2) Economic of skipped-generation family 3) Feature of skipped-generation
family 4 ) Family ecology Relationships in skipped-generation family 5 ) Social and cultural, and 6 ) the
skipped-generation family related agencies.
Keywords: problems in learning, skipped-generation family, family ecology, child well-being
บทนำ
ความอยู]ดีมีสุขของเด็ก (child well-being) เปfนกระบวนการที่เปfนพลวัต เพราะสิ่งแวดล[อมรอบตัวเด็ก เช]น
ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ สถานภาพครอบครัว และลักษณะทางกายภาพรอบตัวเด็ก ล[วนส]งผลต]อบุคลิกภาพของเด็กทั้ง
บุคลิกส]วนตัวและความสามารถของเด็ก ความพึงพอใจในสิ่งที่จำเปfนต]อความต[องการของเด็กทั้งที่เปfนเรื่องหลักและที่เปfน
รายละเอียดย]อยล[วนนำไปสู]ความสมบูรณ2ของสุขภาพจิต ความสามารถและการมีปฏิสัมพันธ2ทางบวกกับสิ่งแวดล[อมรอบ ๆ ตัว
เด็ก (Thompson & Aked, 2009) ซึ่งเริ่มต[นมาจากครอบครัวที่มีความอบอุ]น เข[มแข็ง มีความเข[าใจในการเลี้ยงดูและ
จัดกิจกรรมที่มีคุณค]าเหมาะสมกับเด็ก เด็กทุกคนจึงควรมีโอกาสได[เติบโตในสิ่งแวดล[อมที่เอื้ออำนวยให[เกิดพัฒนาการที่
สมบูรณ2ทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปYญญา ทั้งนี้ เนื่องจากปYญหาความอยู]ดีมีสุขของเด็กไม]ได[เปfนสิ่งที่จำกัดอยู]แค]เพียง
ผลกระทบต]อชีวิตปYจจุบันของเด็กเท]านั้น แต]ยังส]งผลอย]างสำคัญยิ่งต]ออนาคตของเด็กทุกคน จากข[อมูลการสำรวจภาวการณ2
การทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) ระหว]าง พ.ศ. 2530-2553 ของสำนักงานสถิติแห]งชาติชี้ให[เห็นชัดเจนว]าโครงสร[าง
ครอบครัวของประเทศไทยได[เปลี่ยนแปลงไปอย]างเห็นได[ชัด โดยเฉพาะอย]างยิ่งสถานการณ2ที่ในครอบครัวมีเพียงปูs ย]า ตา ยาย
และหลานวัยเด็ก (skipped-generation family) หรือ “ครอบครัวแหว]งกลาง” ที่มีแนวโน[มที่เพิ่มขึ้นอย]างมาก จากร[อยละ
3.2 ในปz พ.ศ. 2530 เปfน ร[อยละ 5.5 ในปz พ.ศ. 2553 ซึ่งผลการศึกษาของนิพนธ2 พัวพงศกร (2554) ได[ให[ข[อสังเกตที่น]าสนใจว]า
แม[ว]าครอบครัวแหว]งกลางในประเทศไทย ปz พ.ศ. 2552 จะมีจำนวนมากกว]า 1.4 ล[านครัวเรือน และก็ยังดูเปfนจำนวนที่
ค] อ นข[ า งน[ อ ยเมื ่ อ เที ย บกั บ ครั ว เรื อ นประเภทอื ่ น ๆ แต] เ มื ่ อ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ดจะพบว] า ครั ว เรื อ นประเภทนี ้ ม ี อ ั ต รา
การเปลี่ยนแปลงมากถึงร[อยละ 6.68 ต]อปz ซึ่งเปfนอัตราที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน
ทุกประเภท การปรับตัวที่สูงขึ้นนี้สามารถสังเกตเห็นได[ชัดในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย]างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม]ว]า
สภาวการณ2การเปfนครอบครัวแหว]งกลางจะด[วยความเต็มใจหรือด[วยความจำยอมของปูs ย]า ตา ยาย แต]ความจริงที่ไม]อาจ
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ปฏิเสธได[ คือ “ครอบครัวแหว]งกลาง คือ สภาวะเปราะบางที่วัยพึ่งพิงสองกลุ]มวัยคือเด็กและผู[สูงอายุมาพึ่งพากันเอง” และ
สภาวะนี้อาจส]งผลกระทบต]อความเปfนอยู]ของทั้งผู[สูงอายุและเด็กกลุ]มนี้ในระดับความรุนแรงที่มากน[อยแตกต]างกันไป ขึ้นอยู]
กับบริบทและการเรียนรู[ที่จะปรับตัวของแต]ละครอบครัว
กรอบความคิดระบบครอบครัวนิเวศ (family ecology framework) คือ บริบทหรือชั้น (layer) 4 ชั้น ได[แก] ระบบ
จุลภาค (microsystem) ที่เปfนสถานการณ2จริงที่เด็กมีชีวิตอยู]และมีปฏิสัมพันธ2กับบุคคลอื่น ระบบกึ่งกลาง (mesosystem)
ระหว] า งครอบครั ว และสิ่ ง แวดล[ อ มภายนอก ระบบภายนอก (exosystem) สถานการณ2นอกครอบครัวที่มีอิทธิพลต]อ
พัฒนาการเด็กที่เด็กไม]ได[มีส]วนร]วมโดยตรง และระบบมหภาค (macrosystem) ในระดับประเทศและสังคมโลก นอกจากนั้น
ความคิดครอบครัวนิเวศยังให[ความสำคัญกับการศึกษาประเด็นครอบครัวทั้งในแนวลึกและแนวกว[างเพื่ออธิบายสะท[อนข[อมูล
ความรู[เกี่ยวกับครอบครัว โดยคำนึงถึงปYจจัยหลากหลายที่มีส]วนเกี่ยวข[องกับการดำเนินชีวิตครอบครัวในอันที่จะทำความเข[าใจ
ครอบครัวได[อย]างลึกซึ้งตามสภาพที่เปfนจริง (จิตตินันท2 เดชะคุปต2, 2556) ดังนั้น ความคิดระบบครอบครัวนิเวศ จึงเหมาะสม
สำหรับการศึกษาปYญหาการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางเพื่อการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็ก อย]างไรก็ตาม ปYจจุบัน
ประเทศไทยมีเพียงข[อมูลพื้นฐานที่ขาดการนำไปสู]ความรู[เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กในครอบครัวแหว]งกลางอย]างเปfน
รูปธรรม การศึกษาวิจัยเพื่อให[เกิดความเข[าใจในผลกระทบอย]างรอบด[านจำเปfนต[องใช[การศึกษาแบบสหวิทยาการจาก
หลากหลายสาขา ซึ่งประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยจำนวนน[อยมากเกี่ยวกับการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลาง และ
ยังไม]เพียงพอที่จะพัฒนาเปfนองค2ความรู[สำหรับหน]วยงาน / ผู[ที่เกี่ยวข[องในการนำไปส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กใน
ครอบครัวแหว]งกลางให[เกิดประสิทธิผลอย]างเปfนรูปธรรม ในขณะที่ครอบครัวแหว]งกลางจำเปfนต[องได[รับโอกาสในการเรียนรู[
และการสนับสนุนจากกลไกทุกภาคส]วนในการส]งเสริมให[ครอบครัวมีศักยภาพในการทำบทบาทหน[าที่ได[อย]างเหมาะสม
ทั้งนี้เมื่อครอบครัวแหว]งกลางมีการเรียนรู[เพื่อสร[างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ก็จะเปfนปYจจัยเกื้อหนุนให[สมาชิกใน
ครอบครัวมีความผูกพัน เข[าใจกัน และช]วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช]วยลดปYญหาครอบครัวและปYญหาสังคมอื่น ๆ
ที่จะเกิดตามมา (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย2, 2559) ดังนั้น ผู[วิจัยจึงเห็นว]าการวิจัยเรื่อง “ปYญหา
การเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางเพื่อการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กตามความคิดครอบครัวนิเวศ” จะเปfนการพัฒนาอีก
หนึ่งองค2ความรู[ที่จำเปfนต]อการพัฒนาทั้งเด็กและผู[สูงอายุในครอบครัวแหว]งกลาง โดยการบูรณาการความร]วมมือของทุก
ภาคส]วนในการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กในครอบครัวแหว]งกลางให[เปfนรูปธรรมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคf
เพื่อศึกษาสภาพ ปYญหา และความต[องการการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางเพื่อการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของ
เด็กตามความคิดครอบครัวนิเวศ
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปYญหาการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางเพื่อการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กตามความคิด
ครอบครั ว นิ เ วศ” ใช[ ร ะเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย แบบผสมผสานระหว] า งวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) และวิ ธ ี ว ิ จั ย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) ดังนี้
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1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
พื ้ น ที ่ ศ ึ ก ษา ผู [ ว ิ จ ั ย เลื อ กพื ้ น ที ่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคกลางเปf น พื ้ น ที ่ ศ ึ ก ษา โดยเลื อ กจั ง หวั ด
นครราชสีมาเปfนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเลือกจังหวัดราชบุรีเปfนตัวแทนภาคกลาง
ประชากรที่ศึกษา ได[แก] ครอบครัวในจังหวัดนครราชสีมา 823,789 ครอบครัว และครอบครัวในจังหวัดราชบุรี
227,547 ครอบครัว รวมจำนวน 1,051,336 ครอบครัว (กรมการปกครอง, 2559ก, 2559ข) กำหนดขนาดของกลุ]มตัวอย]าง
โดยใช[สูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นร[อยละ 90 คำนวณได[กลุ]มตัวอย]าง จำนวน 109 ครอบครัว ซึ่งประกอบด[วย
ปูs ย]า ตา ยายจำนวน 109 คน และเด็กอายุ 5-18 ปz ในครอบครัวแหว]งกลางจำนวน 109 คน จากนั้นสุ]มตัวอย]างอำเภอแบบ
เจาะจง 1) เลือก 1 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาที่มีอัตราส]วนพึ่งพิงทางอายุ (dependency ratio) ของอำเภอที่ใกล[เคียงกับ
อัตราส]วนพึ่งพิงทางอายุของจังหวัดนครราชสีมา (49.22) คือ อำเภอพิมาย (49.95) และ 2) เลือก 1 อำเภอในจังหวัดราชบุรีที่
มีอัตราส]วนพึ่งพิงทางอายุ (dependency ratio) ของอำเภอที่ใกล[เคียงกับอัตราส]วนพึ่งพิง (ทางอายุ) ของจังหวัดราชบุรี
(68.34) คือ อำเภอบางแพ (68.72) จากนั้นเลือกตำบลโดยการสุ]มตัวอย]างอย]างง]าย 1) อำเภอพิมายมี 12 ตำบล สุ]มตัวอย]าง
อย]างง]ายมา 1 ตำบล คือ ตำบลโบสถ2 2) อำเภอบางแพมี 7 ตำบล สุ]มตัวอย]างอย]างง]ายมา 1 ตำบล คือ ตำบลวัดแก[ว ซึ่งผู[วิจัย
สุ]มตัวอย]างแบบเจาะจงเฉพาะครอบครัวที่มีปูsและ/หรือย]า และ/หรือตา และ/หรือยาย และหลานที่มีอายุไม]เกิน 18 ปzอาศัย
อยู]ร]วมกัน โดยที่รุ]นพ]อแม]ไม]ได[พำนักอยู]อาศัยด[วยกันเปfนประจำติดต]อกันมากกว]า 6 เดือน ครอบครัวแหว]งกลางที่ศึกษา
ประกอบด[วย ครอบครัวในพื้นที่ตำบลโบสถ2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 60 ครอบครัว และครอบครัวในพื้นที่ตำบล
วัดแก[ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 49 ครอบครัว รวมจำนวน 109 ครอบครัว (ปูs ย]า ตา ยาย 109 คน และเด็ก 109 คน)
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช. ใ นการวิ จ ั ย เปf น แบบสั ม ภาษณ2 เ ชิ ง โครงสร[ า ง (structure interview) จำนวน 2 ชุ ด ได[ แ ก]
แบบสัมภาษณ2ปูs ย]า ตา ยายในครอบครัวแหว]งกลาง และแบบสัมภาษณ2เด็กในครอบครัวแหว]งกลาง
2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative Research)
การสั ม ภาษณ2 แ บบเชิ ง ลึ ก (in-depth Interview) โดยเลื อ กกรณี ศ ึ ก ษาครอบครั ว แหว] ง กลางแบบเจาะจง
(purposive sampling) จำนวน 9 ครอบครัว ในตำบลโบสถ2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และตำบลวัดแก[ว อำเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี โดย 1 ครอบครัวจะสัมภาษณ2เชิงลึกปูs ย]า ตา ยาย 1 คน และเด็ก (อายุ 5-18 ปz) ในครอบครัว
แหว]งกลาง 1 คน โดยมีเกณฑ2ในการเลือกครอบครัวแหว]งกลาง จำแนกเปfน 3 กลุ]ม คือ กลุ]ม 1 ครอบครัวแหว]งกลางที่มี
ความพร[อม 3 ครอบครัว ผู[ให[ข[อมูล 6 คน กลุ]ม 2 ครอบครัวแหว]งกลางขาดความพร[อมบางด[าน 3 ครอบครัว ผู[ให[ข[อมูล
6 คน และกลุ]ม 3 ครอบครัวแหว]งกลางทีข่ าดความพร[อมทุกด[าน 3 ครอบครัว ผู[ให[ข[อมูล 6 คน รวมผู[ให[ข[อมูลจำนวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช.ในการวิจัย เปfนแบบสัมภาษณ2เชิงลึกจำนวน 2 ชุด ได[แก] แบบสัมภาษณ2เชิงลึกปูs ย]า ตา ยายใน
ครอบครัวแหว]งกลางและแบบสัมภาษณ2เชิงลึกเด็กในครอบครัวแหว]งกลาง
ผลการวิจัย
1. สภาพของครอบครัวแหว7งกลาง
1.1 ระบบจุลภาค : ปฏิสัมพันธ2ระหว]างคุณลักษณะสมาชิกในครอบครัว กับสภาพแวดล[อมรอบตัวสมาชิกใน
ครอบครัวแหว]งกลาง
คุณลักษณะของปูy ย7า ตา ยายในครอบครัวแหว7งกลาง ส]วนใหญ]เปfนหญิง (ร[อยละ 81.70) มีช]วงอายุ
51 - 70 ปz (ร[อยละ 67.88) สถานภาพสมรส (ร[อยละ 61.50) และที่มีสถานะเปfนหม[ายซึ่งคู]สมรสเสียชีวิตคิดเปfนร[อยละ 28.40
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร[อยละ 77.10) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร[อยละ 40.40) รับจ[าง (ร[อยละ 27) และไม]ได[
ทำงาน (20.20)
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คุณลักษณะของเด็กในครอบครัวแหว7งกลาง เปfนเพศหญิง (ร[อยละ 53.30) และเพศชาย (ร[อยละ 46.70)
อายุเฉลี่ยของเด็กคือ 12 ปz โดยอยู]ในช]วงอายุ 10-12 ปz (ร[อยละ 27.10) 7-9 ปz (ร[อยละ 24.30) 13-16 ปz (ร[อยละ 23.30)
ตามลำดับ เด็กส]วนใหญ]อยู]ในระบบการศึกษา (ร[อยละ 81.30) ระดับประถมศึกษา (ร[อยละ 61.70) มัธยมศึกษาตอนต[น
(ร[อยละ 28.00) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร[อยละ 4.70) ปวช. / ปวส. (ร[อยละ 2.80) ตามลำดับ ทั้งนี้ มีเด็กบางส]วนที่ทำงาน
แล[ว (ร[อยละ 8.0) มีพี่น[องเฉลี่ย 2 คน อายุเฉลี่ยของเด็กเมื่อแรกเลี้ยงดูโดยปูs ย]า ตา ยายในครอบครัวแหว]งกลางอยู]ที่
3 ปz 2 เดือน เด็กส]วนใหญ]มีร]างกายสมบูรณ2แข็งแรง (ร[อยละ 84.40) ทั้งนี้ มีเด็กบางส]วนที่มีปYญหาการเรียนรู[ (ร[อยละ 2.80)
และพิการ (ร[อยละ 2.80) โดยมี 2 สาเหตุสำคัญที่เด็กมาอยู]ในครอบครัวแหว]งกลาง คือ การหย]าร[างของพ]อแม] (ร[อยละ
46.79) และการย[ายไปทำงานต]างถิ่นของพ]อแม] (ร[อยละ 46.79) ส]วนสาเหตุอื่น ได[แก] การเสียชีวิตของพ]อแม] (ร[อยละ 2.80)
การตั้งครรภ2วัยเยาว2ของแม] (ร[อยละ 2.80) การทารุณกรรมเด็กโดยพ]อแม] และปYญหาสุขภาพของพ]อแม] มีสัดส]วนเท]ากัน
(ร[อยละ 0.90 เท]า) ตามลำดับ ทั้งนี้ เด็กส]วนใหญ] (ร[อยละ 83.50) อยู]ในครอบครัวแหว]งกลางมาแล[วมากกว]า 5 ปz
คุณลักษณะของครอบครัวแหว7งกลาง ในด[านทรัพยากรของครอบครัว โดยเฉลี่ยต]อครอบครัวมีรายได[ต]อ
เดือน 8,182 บาท จากลูกส]งมาให[ 3,509 บาท จากการทำงาน 2,298 บาท จากคู]สมรส 1,165 บาท และจากสวัสดิการของรัฐ
โดยปูs ย]า ตา ยายส]วนใหญ] (ร[อยละ 85.30) ใช[ในการเลี้ยงดูเด็กในวันทำงาน โดยเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงต]อวัน และในวันเสาร2อาทิตย2และวันหยุด ปูs ย]า ตา ยายส]วนใหญ] (ร[อยละ 92.70) ใช[เวลาดูแลหลานโดยเฉลี่ยมากกว]า 5 ชั่วโมงต]อวัน
ความอยู7ดีมีสุขของปูy ย7า ตา ยายในครอบครัวแหว7งกลาง โดยรวมทั้ง 4 ด[าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต
เศรษฐกิจ และสังคม อยู]ที่ระดับมาก โดยมีความอยู]ดีมีสุขในระดับมากที่สุดใน 2 ด[าน คือ สังคมและสุขภาพจิต ส]วนอีก 2 ด[าน
ที่มีความอยู]ดีมีสุขในระดับมาก คือ สุขภาพกายและเศรษฐกิจ
ความอยู7ดีมีสุขโดยรวมของเด็กในครอบครัวแหว7งกลาง เด็กและปูs ย]า ตา ยายในครอบครัวแหว]งกลางมี
การรับรู[เกี่ยวกับความอยู]ดีมีสุขของเด็กที่ต]างกัน คือ เด็กรับรู[ว]าตนเองมีความอยู]ดีมีสุขที่ระดับปานกลาง ในขณะที่ปูs ย]า ตา
ยายรับรู[ว]าเด็กมีความอยู]ดีมีสุขที่ระดับมาก อย]างไรก็ตาม ทั้งปูs ย]า ตา ยายและเด็กมีความเห็นที่สอดคล[องกันว]า เด็กมี
ความอยู]ดีมสี ุขระดับมากใน 2 ด[าน คือ ด[านการเรียนรู[และสติปYญญา และด[านสุขภาพกาย ในขณะที่มีความเห็นที่ไม]สอดคล[อง
กันใน 2 ด[าน คือ เด็กเห็นว]า ตนมีความอยู]ดีมีสุขด[านพฤติกรรมและด[านสุขภาพจิตระดับปานกลาง แต]ปูs ย]า ตา ยายเห็นว]า
เด็กมีความอยู]ดีมีสุขด[านสุขภาพจิตและด[านพฤติกรรมระดับมาก
ความสัมพันธfระหว7างปูy ย7า ตา ยาย และเด็กในครอบครัวแหว7งกลาง โดยรวมทั้งเด็กและปูs ย]า ตา ยาย
เห็ น ตรงกั น ว] า อยู ] ใ นระดั บ ดี โดยเฉพาะอย] า งยิ ่ ง เมื ่ อ เด็ ก ในครอบครั ว แหว] ง กลางมี ป Y ญ หาหรื อ มี ค วามทุ ก ข2 ม ั ก จะได[ รั บ
ความช]วยเหลือจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว อย]างไรก็ตาม เด็กและปูs ย]า ตา ยายในครอบครัวแหว]งกลางก็เห็นตรงกันว]า
เมื่อเด็กทำสิ่งดี ๆ สมาชิกในครอบครัวกลับมีการพูดจาชื่นชมเด็กแค]เพียงบางครั้งเท]านั้น
ความสัมพันธfระหว7างปูy ย7า ตา ยาย กับพ7อและ/หรือแม7ของเด็กในภาพรวมมีค]อนข[างน[อย (6.67) เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ความสั ม พั น ธ2 ก ั บ ญาติ ค นอื ่ น ๆ (45.15) และลู ก คนอื ่ น ๆ ของปู s ย] า ตา ยาย (32.73) ทั ้ ง นี ้ ยั ง พบว] า
ความสัมพันธ2ระหว]างปูs ย]า ตา ยาย และพ]อและ/หรือแม]ของเด็กส]งผลต]อความอยู]ดีมีสุขของเด็ก กล]าวคือ ครอบครัวแหว]ง
กลางที่พ]อและ/หรือแม]มีการติดต]อกับปูs ย]า ตา ยาย และให[การสนับสนุนวัตถุสิ่งของและ/หรือเงินอย]างสม่ำเสมอและเพียงพอ
กับค]าใช[จ]ายในครอบครัว ส]งผลให[เด็กมีความอยู]ดีมีสุขในระดับมากกว]าครอบครัวที่พ]อและ/หรือแม]แทบไม]มีการติดต]อ
ระหว]างปูs ย]า ตา ยาย รวมทั้งไม]ให[การสนับสนุนวัตถุสิ่งของและ/หรือเงินเปfนค]าใช[จ]ายในครอบครัวและเลี้ยงดูเด็ก
ความสัมพันธfระหว7างปูy ย7า ตา ยาย กับลูกหลานคนอื่น ๆ (45.15) มีมากกว]าลูกที่เปfนพ]อแม]เด็ก (32.75)
และพบว]า ความสัมพันธ2ระหว]างปูs ย]า ตา ยาย และลูกหลานคนอื่น ๆ ส]งผลต]อความอยู]ดีมีสุขของเด็ก กล]าวคือ ครอบครัว
แหว]งกลางที่ลูกหลานคนอื่น ๆ มีการติดต]อกับปูs ย]า ตา ยาย และสนับสนุนวัตถุสิ่งของและ/หรือเงินอย]างสม่ำเสมอ ส]งผลให[
เด็กมีความอยู]ดีมีสุขในระดับที่มากกว]า
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ความสัมพันธfระหว7างพ7อและ/หรือแม7 กับเด็กในครอบครัวแหว7งกลาง ในภาพรวมพบว]า เด็กมีความอยู]ดี
มีสุขในระดับดีมากเมื่อพ]อและแม]อยู]ด[วยกัน มีงานทำที่มั่นคง มีรายได[เพียงพอ ติดตามความเปfนอยู]ของเด็กสม่ำเสมอ
เด็กสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกับพ]อแม]ได[ ให[คำแนะนำเรื่องการศึกษา / กิจกรรมของเด็ก และสนับสนุนทางการเงิน / สิ่งของ
ในการเลี้ยงดูเด็กอย]างเพียงพอ ในขณะที่เด็กมีความอยู]ดีมีสุขในระดับน[อยที่สุดพบมากในกรณีที่พ]อและแม]เคยเปfนพ]อแม]
วัยเยาว2 แยกทางกันต]างไปมีครอบครัวใหม] ไม]มีการงานที่มั่นคง และไม]มีการติดต]อเยี่ยมเยียนและ/หรือไม]ส]งเงินมาเลี้ยงดูเด็ก
ความสัมพันธfระหว7างเด็กในครอบครัวแหว7งกลางกับสถานศึกษา อยู]ในระดับดีในทุกด[าน และพบว]า
เด็กที่ความอยู]ดีมีสุขในระดับดีมากชอบการไปเรียน อยากไปสถานศึกษาทุกวัน สนใจเรียน สามารถพูดคุยและปรึกษากับครู
ประจำชั้นและครูผู[สอนได[ และได[ร]วมทำกิจกรรมของโรงเรียน
ความสัม พัน ธfร ะหว7า งเด็ก ในครอบครัว แหว7ง กลางกับ เพื่อ นอยู]ในระดับ ปานกลาง ซึ่งผลการศึก ษา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความเห็นสอดคล[องกันว]า ในภาพรวมเด็กในครอบครัวแหว]งกลางส]วนใหญ]ได[ใช[เวลาอย]าง
สนุกสนานกับเพื่อน ๆ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ]งปYนความรู[สึกกับเพื่อน ๆ ส]วนการกลั่นแกล[งกันหรือมีปYญหา
ขัดแย[ง / ทะเลาะกันมีค]อนข[างน[อย
ความสัมพันธfระหว7างเด็กในครอบครัวแหว7งกลางกับชุมชน อยู]ในระดับมาก ซึ่งผลจากการศึกษาเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพมีความเห็นสอดคล[องกันว]าในภาพรวมเด็กในครอบครัวแหว]งกลางส]วนใหญ]เด็กรู[สึกปลอดภัยและมี
ความสุขที่อาศัยอยู]ในชุมชนของตนเอง แต]เด็กส]วนใหญ]ยังรู[สึกว]าบริการ / กิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการช]วยเหลือเกื้อกูล
ครอบครัวที่มีความเดือดร[อนจำเปfนยังมีค]อนข[างน[อย
1.2 ระบบชั้นกลาง : ปฏิสัมพันธ2ระหว]างระบบครอบครัวแหว]งกลางกับระบบสภาพแวดล[อมใกล[เคียง
ความสัมพันธfระหว7างครอบครัวแหว7งกลางกับสถานศึกษาของเด็ก อยู]ในระดับปานกลาง ซึ่งผลจาก
การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล[องกันว]า ในภาพรวมครอบครัวแหว]งกลางมีความสัมพันธ2กับสถานศึกษา
ค]อนข[างน[อย แม[จะมีการติดตามและใส]ใจผลการเรียนของหลาน เข[าร]วมกิจกรรม และช]วยเหลือ / สนับสนุนกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียนบ[าง แต]ปูs ย]า ตา ยายส]วนใหญ]ได[ร]วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของหลานและได[พบปะพูดคุยกับ
คุณครูของหลานน[อยมาก ทั้งนี้ ด[วยภาระในการเลี้ยงดูหลานก]อนวัยเรียนคนอื่น ๆ ที่บ[าน การไม]รู[หนังสือ ปYญหาสุขภาพ และ
ความยากจน
ความสัมพันธfระหว7างครอบครัวแหว7งกลางกับเพื่อนของเด็ก อยู]ในระดับปานกลาง ซึ่งผลจากการศึกษา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล[องกันว]า ในภาพรวมครอบครัวแหว]งกลางมีความสัมพันธ2กับเพื่อนของเด็กค]อนข[าง
น[อย ทั้งการพบหรือพูดคุยกับเพื่อน ๆ ของเด็กและผู[ปกครอง รวมทั้งการสนับสนุนให[หลานได[ช]วยเหลือเพื่อน ๆ การให[
คำแนะนำ / หาวิธีที่เหมาะสมเมื่อเด็กมีปYญหาหรือความขัดแย[งกับเพื่อน ๆ ทั้งนี้ ในบางครอบครัว หลานไม]เคยเล]าให[ปูs ย]า ตา
ยายทราบเกี่ยวกับเพื่อน ๆ และไม]เคยขอคำแนะนำ
1.3 ระบบภายนอก : สถาบันที่ใกล[ชิดตัวเด็กนอกเหนือจากสภาพแวดล[อมใกล[ชิดตัวเด็ก ซึ่งมีผลต]อพัฒนาการเด็ก
ความสัมพันธfระหว7างครอบครัวแหว7งกลางกับชุมชน อยู]ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปfนรายด[าน พบว]า
สมาชิกในครอบครัวแหว]งกลางได[เข[าร]วมกิจกรรมสาธารณประโยชน2และกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน และชุมชน
มีการสื่อสารข[อมูลข]าวสารที่เปfนประโยชน2ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้ง มีกลุ]มองค2กรที่ให[ความช]วยเหลือผู[ด[อยโอกาส
และผู[ยากลำบากในชุมชน อย]างไรก็ตามพบว]า แค]เพียงบางครั้งเท]านั้นที่ครอบครัวแหว]งกลางจะได[รับความช]วยเหลือ
จากเพื่อนบ[าน คนรู[จัก หรือกลุ]มองค2กรต]าง ๆ ในชุมชนได[เมื่อประสบปYญหาเดือดร[อนจำเปfน และเปfนบางครั้งเท]านั้นที่สมาชิก
ครอบครัวจะได[เข[าร]วมเปfนสมาชิกกลุ]ม / องค2กรเพื่อความเข[มแข็งของชุมชนและท[องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ2
ระหว]างครอบครัวแหว]งกลางกับชุมชนจากการสนับสนุนทางสังคมแก]ครอบครัวแหว]งกลาง ทั้ง 3 ด[าน (ด[านอารมณ2 ด[าน
ข[อมูลข]าวสาร และด[านสิ่งของหรือบริการ) พบว]า บุคคลในชุมชนที่มีความสัมพันธ2กับครอบครัวแหว]งกลางมากที่สุด คือ กำนัน
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/ ผู[ใหญ]บ[าน (ร[อยละ 35.29) เพื่อนบ[าน (ร[อยละ 21.92) เพื่อน (ร[อยละ 11.86) เจ[าหน[าที่สาธารณสุข (ร[อยละ 10.66) และ
เจ[าหน[าที่ อบต. (ร[อยละ 7.81) ตามลำดับ
ความสัมพันธfระหว7างครอบครัวแหว7งกลางกับหน7วยบริการทางสังคม อยู]ในระดับน[อย ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปfนรายด[านพบว]า ครอบครัวได[รับประโยชน2จากหน]วยงานต]าง ๆ ในเรื่องการส]งเสริม สนับสนุน ช]วยเหลือเพื่อการประกอบ
อาชีพ ได[รับบริการทางสังคมในพื้นที่ที่ตอบสนองและตรงกับความต[องการของครอบครัว และได[รับการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย2สิน ในชีวิตประจำวันจากเจ[าหน[าที่ของรัฐในพื้นที่ ตามลำดับ อย]างไรก็ตามพบว]า ครอบครัวแหว]งกลาง
มีพฤติกรรมที่ทำเปfนประจำ 2 ด[าน คือ การไปรับบริการทางด[านสาธารณสุข และการได[รับประโยชน2จากสวัสดิการสังคม
ต]าง ๆ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ2ระหว]างครอบครัวแหว]งกลางกับชุมชนจากการสนับสนุนทางสังคมสำหรับ
ครอบครั ว ทั ้ ง 3 ด[ า น พบว] า หน] ว ยบริ ก ารทางสั ง คมที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ2 ก ั บ ครอบครั ว แหว] ง กลางกลางมากที ่ ส ุ ด คื อ
เทศบาลตำบล / องค2การบริหารส]วนตำบล (ร[อยละ 64.75)
2. สภาพการเรียนรู.ของครอบครัวแหว7งกลาง
2.1 เนื ้ อ หาความรู . ส ำหรั บ ครอบครั ว แหว7 ง กลาง ครอบครั ว แหว] ง กลางมี ร ะดั บ ความรู [ ท ี ่ เ กี ่ ย วข[ อ งกั บ
การส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กอยู]ที่ระดับปานกลางทั้ง 4 ด[าน คือ ด[านการเปfนพ]อแม] (ปูs ย]า ตา ยาย ทำหน[าที่พ]อแม]ของ
หลาน) ด[านการดูแลตัวเองของปูs ย]า ตา ยาย ด[านการจัดการทรัพยากรครอบครัวระดับความรู[ และด[านกฎหมายและระเบียบ
ทั้งนี้ ครอบครัวแหว]งกลางมีความต[องการเรียนรู[เพิ่มเติมที่เกี่ยวข[องกับการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กในครอบครัว
แหว]งกลางอยู]ในระดับมาก ในด[านการเปfนพ]อแม] (ปูs ย]า ตา ยายทำหน[าที่พ]อแม]ของหลาน) และด[านการดูแลตัวเองของปูs ย]า
ตา ยาย ในขณะที่ครอบครัวต[องการเรียนรู[เพิ่มเติมอยู]ในระดับระดับปานกลางในด[านการจัดการทรัพยากรครอบครัว และ
ด[านกฎหมายและระเบียบ อย]างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค]าเฉลี่ยระดับความรู[ของครอบครัวแหว]งกลางที่เกี่ยวกับการส]งเสริม
ความอยู]ดีมีสุขของเด็กกับความต[องการได[รับความรู[เพิ่มเติมของครอบครัว พบว]าด[านที่มีช]องว]างมากที่สุด คือ ด[านกฎหมาย
และระเบียบ รองลงมาได[แก] ด[านการเปfนพ]อแม] (ปูs ย]า ตา ยายทำหน[าที่พ]อแม]ของหลาน) ด[านการจัดการทรัพยากรครอบครัว
และด[านการดูแลตัวเองของปูs ย]า ตา ยาย ตามลำดับ ซึ่งแสดงให[เห็นสภาพการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางในมิติเนื้อหา
ความรู[สำหรับครอบครัวว]า แม[ครอบครัวแหว]งกลางจะยังขาดความรู[ด[านกฎหมายและระเบียบ และการจัดการทรัพยากร
ครอบครัว แต]ครอบครัวแหว]งกลางกลับให[ความสำคัญและต[องการความรู[เพิ่มเติมอย]างมากในด[านการเปfนพ]อแม] (ปูs ย]า ตา
ยายทำหน[ า ที ่ พ ] อ แม] ข องหลาน) และด[ า นการดู แ ลตั ว เองของปูs ย] า ตา ยาย อย] า งไรก็ ต าม ความรู [ ด [ า นกฎหมายและ
ระเบียบต]าง ๆ นับว]ามีช]องว]างที่มากที่สุดระหว]างความต[องการกับความรู[ที่ครอบครัวแหว]งกลางมีในปYจจุบัน ซึ่งครอบครัว
แหว]งกลางสมควรต[องได[รับการสนับสนุนและส]งเสริมต]อไป
2.2 ผู.จัดการเรียนรู.สำหรับครอบครัวแหว7งกลาง หมายถึง ผู[ที่ทำหน[าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู[สำหรับครอบครัว
แหว]งกลางที่มีบทบาทสำคัญที่สุดตามการรับรู[ของครอบครัวแหว]งกลาง ได[แก] กรมการปกครอง (กำนัน / ผู[ใหญ]บ[าน) กระทรวง
สาธารณสุข (โรงพยาบาลส]งเสริมสุขภาพตำบล / เจ[าหน[าที่สาธารณสุข / แพทย2 / พยาบาล / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู]บ[าน) กรมประชาสัมพันธ2 / องค2กรด[านวิทยุ /โทรทัศน2 (โทรทัศน2 วิทยุ) องค2กรปกครองส]วนท[องถิ่น/กรมส]งเสริมการ
ปกครองท[ อ งถิ ่ น (เทศบาล / องค2 ก ารบริ ห ารส] ว นตำบล) ผู [ อ าวุ โ สในชุ ม ชน กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(อินเตอร2เน็ต) กระทรวงการคลัง/สถาบันทางการเงิน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร / ธนาคารอาคาร
สงเคราะห2 / ธนาคารออมสิน ) และกรมการพัฒ นาชุม ชน ตามลำดับ ทั้ง นี้ ครอบครัว แหว]ง กลางยัง มีค วามต[อ งการให[
กรมการปกครอง (กำนัน / ผู[ใหญ]บ[าน) เปfนผู[จัดการเรียนรู[ให[ครอบครัวมากที่สุด รองลงมา ได[แก] องค2กรปกครองส]วนท[องถิ่น
/ กรมส]งเสริมการปกครองท[องถิ่น (เทศบาล / องค2การบริหารส]วนตำบล) กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลส]งเสริมสุขภาพ
ตำบล / เจ[าหน[าที่สาธารณสุข / แพทย2 / พยาบาล / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู]บ[าน) กรมประชาสัมพันธ2 / องค2กรด[าน
วิทยุ / โทรทัศน2 (โทรทัศน2 วิทยุ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย2 กระทรวงศึกษาธิการ (ครู / ครู
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (อินเทอร2เน็ต) ผู[อาวุโสในชุมชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงการคลัง / สถาบันทางการเงิน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ2การเกษตร / ธนาคารอาคารสงเคราะห2 / ธนาคารออมสิน) และภาคเอกชน ตามลำดับ อย]างไรก็ตาม จากการศึกษา
ครั้งนี้ยังพบว]า องค2กรปกครองส]วนท[องถิ่น / กรมส]งเสริมการปกครองท[องถิ่น (เทศบาล / องค2การบริหารส]วนตำบล) เปfน
ผู[จัดการความรู[ที่ยังมีช]องว]างมากที่สุดระหว]างความต[องการและบทบาทในการจัดการเรียนรู[สำหรับครอบครัวแหว]งกลางใน
ปYจจุบัน รองลงมา ได[แก] กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย2 กรมประชาสัมพันธ2 / องค2กรด[านวิทยุ /
โทรทัศ น2 (โทรทัศ น2 วิท ยุ) กระทรวงศึก ษาธิก าร (ครู / ครูก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย) กระทรวง
สาธารณสุข (โรงพยาบาลส]งเสริมสุขภาพตำบล / เจ[าหน[าที่สาธารณสุข / แพทย2 / พยาบาล / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู]บ[าน) ตามลำดับ
2.3 วิธีการจัดการเรียนรู.สำหรับครอบครัวแหว7งกลาง ที่สำคัญที่สุดตามการรับรู[ของครอบครัวแหว]งกลาง คือ
การเรียนรู[โดยครอบครัวไปรับข[อมูลข]าวสารด[วยตนเองที่หน]วยงานต]าง ๆ (เช]น โรงพยาบาลส]งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาล
และ องค2การบริหารส]วนตำบล) รองลงมา ได[แก] การเรียนรู[โดยมีผู[มาแจ[งข[อมูลข]าวสารให[แก]ครอบครัวโดยตรงที่บ[านหรือ
ที่นัดหมายของชุมชน (เช]น กำนัน ผู[ใหญ]บ[าน ผู[ช]วยผู[ใหญ]บ[าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู]บ[าน และเจ[าหน[าที่
สาธารณสุข) การเรียนรู[ผ]านสื่อมวลชน (เช]น โทรทัศน2และวิทยุ) การเรียนรู[โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู[อย]างไม]เปfนทางการใน
เครือญาติและชุมชน (เช]น ญาติพี่น[อง ลูก เพื่อนบ[าน เพื่อน และผู[อาวุโสในชุมชน) อย]างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว]า
วิธีการจัดการเรียนรู[ที่ครอบครัวแหว]งกลางมีความต[องการมากที่สุด คือ การเรียนรู[โดยมีผู[มาแจ[งข[อมูลข]าวสารให[ครอบครัว
โดยตรงที่บ[านหรือที่นัดหมายของชุมชน รองลงมา ได[แก] การเรียนรู[ผ]านสื่อมวลชน การเรียนรู[โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู[
อย]างไม]เปfนทางการในเครือญาติและชุมชน นอกจากนี้ ยังพบว]า วิธีจัดการเรียนรู[ที่มีช]องว]างระหว]างความต[องการของ
ครอบครัวแหว]งกลางและวิธีการจัดการเรียนรู[สำหรับครอบครัวในปYจจุบันมากที่สุด 3 วิธีการ ได[แก] (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู[
อย]างไม]เปfนทางการในเครือญาติและชุมชน (2) สื่อในชุมชนและหอกระจายข]าว และวิทยุชุมชน และ (3) สื่อออนไลน2
(เช]น สมาร2ทโฟน อินเทอร2เน็ตตำบล และคอมพิวเตอร2) รองลงมาอีก 2 วิธีการ ได[แก] (1) การเข[ารับการฝûกอบรมหรือการเรียน
ที่จัดโดยหน]วยงานต]าง ๆ (เช]น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ และพัฒนา
สังคมฯ) และ (2) การเข[าร]วมประชุม สัมมนาโดยหน]วยงานต]าง ๆ ทั้งนี้พบว]า วิธีการเรียนรู[ที่มีช]องว]างน[อยที่สุด คือ การเรียนรู[
ผ]านสื่อมวลชน (เช]น โทรทัศน2 และวิทยุ)
3. ป#ญหาการเรียนรู.ของครอบครัวแหว7งกลาง
3.1 ข.อมูลป#ญหาการเรียนรู.ของครอบครัวแหว7งกลาง ได[แก] (1) ความรู[ด[านกฎหมายและระเบียบ ก็ถือว]าเปfน
ช]องว]างที่มากที่สุด ระหว]างความต[องการกับเนื้อหาความรู[ที่ครอบครัวแหว]งกลางมีในปYจจุบัน (2) ครอบครัวแหว]งกลางให[
ความสำคัญและต[องการความรู[เพิ่มเติมอย]างมากในด[านการเปfนพ]อแม] (ปูs ย]า ตา ยาย ทำหน[าที่พ]อแม]ของหลาน) และ
ด[านการดูแลตัวเองของปูs ย]า ตา ยาย (3) เนื้อหาความรู[ที่เปfนช]องว]างที่มากที่สุดระหว]างความต[องการและความรู[ที่ครอบครัว
แหว]งกลางมีในปYจจุบัน 5 อันดับแรก ได[แก] ด[านการมีงานทำและการมีรายได[ ด[านกระบวนการยุติธรรม ด[านการจัดการ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด[านที่อยู]อาศัย และด[านบริการสังคมทั่วไป (4) ผู[ที่ทำหน[าที่เกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู[สำหรับครอบครัวแหว]งกลางที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในปYจจุบันตามการรับรู[ของครอบครัวแหว]งกลาง ได[แก]
กรมการปกครอง และครอบครัวแหว]งกลางก็ยังมีความต[องการให[กรมการปกครองเปfนผู[จัดการเรียนรู[ให[ครอบครัวมากที่สุด
(5) ช]องว]างระหว]างความต[องการและการมีบทบาทเปfนจัดการเรียนรู[สำหรับครอบครัวแหว]งกลางในปYจจุบัน คือ องค2กร
ปกครองท[องถิ่น / กรมส]งเสริมการปกครองส]วนท[องถิ่น (เทศบาล / องค2การบริหารส]วนตำบล) รองลงมา ได[แก] กระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุ ษ ย2 กรมประชาสั ม พั น ธ2 / องค2 ก รด[ า นวิ ท ยุ / โทรทั ศ น2 (โทรทั ศ น2 วิ ท ยุ )
กระทรวงศึกษาธิการ (ครู / ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลส]งเสริม
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สุขภาพตำบล / เจ[าหน[าที่สาธารณสุข / แพทย2 / พยาบาล / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู]บ[าน) ตามลำดับ (6) วิธีจัดการ
เรียนรู[ที่มีช]องว]างระหว]างความต[องการของครอบครัวแหว]งกลางและวิธีการจัดการเรียนรู[สำหรับครอบครัวในปYจจุบันมากที่สุด
3 วิธีการ ได[แก] การแลกเปลี่ยนเรียนรู[อย]างไม]เปfนทางการในเครือญาติและชุมชน สื่อในชุมชน หอกระจายข]าว วิทยุชุมชน
และสื่อออนไลน2 รองลงมา 2 วิธีการ ได[แก] การเข[ารับการฝûกอบรมหรือการเรียนที่จัดโดยหน]วยงานต]าง ๆ และการเข[าร]วม
ประชุม / สัมมนาโดยหน]วยงานต]าง ๆ
3.2 การวิเคราะหfป#ญหาการเรียนรู.ของครอบครัวแหว7งกลาง ในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกได[เปfน 6 มิติ ดังนี้
1) มิติสุขภาพของปูy ย7า ตา ยายในครอบครัวแหว7งกลาง ได[แก] (1) ปูs ย]า ตา ยายที่อายุมากกว]า 70 ปz
และเปfนผู[เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 3 ปz) โดยลำพังทั้งกลางวันและกลางคืน จึงเปfนภาระที่หนักมาก การพักผ]อนที่ไม]เพียงพอ
ส]งผลให[สุขภาพเสื่อมโทรม และ (2) สุขภาพกายที่เสื่อมถอยตามวัยของปูs ย]า ตา ยาย เช]น สมรรถนะในการได[ยิน การมองเห็น
การเคลื่อนไหว และการเปfนโรคเรื้อรัง ล[วนเปfนอุปสรรคในการติดต]อกับหน]วยงานบริการทางสังคมต]าง ๆ รวมทั้งสถานศึกษา
ของหลาน ซึ่งเปfนปYญหาในการเรียนรู[ของปูs ย]า ตา ยาย
2) มิติเศรษฐกิจของครอบครัวแหว7งกลาง ได[แก] (1) ย]าและยายในครอบครัวแหว]งกลางจำนวนมากที่มี
สถานภาพหม[าย (คู]สมรสเสียชีวิตหรือหย]าร[าง) โดยเฉพาะในกรณีที่ย]าหรือยายเลี้ยงเด็กปฐมวัย (0 - 3 ปz) และพ]อแม]เด็กขาด
การติดต]อ ไม]ส]งเงินหรือส]งเงินมาแต]ไม]เพียงพอ หรือพ]อแม]เด็กเสียชีวิต หรือต[องขัง และครอบครัวแหว]งกลางไม]มีรายได[จาก
แหล]งอื่น (2) จำนวนของรายได[รวมของครอบครัวแหว]งกลางอาจไม]ได[ส]งผลโดยตรงต]อความอยู]ดีมีสุขของเด็กเสมอไป
แต]ความเพียงพอของรายได[ของครอบครัวแหว]งกลางส]งผลโดยตรงต]อความอยู]ดีมีสุขของเด็ก (3) ปูs ย]า ตา ยายในครอบครัว
แหว]งกลางจำนวนมากต[องใช[เวลาส]วนใหญ]อยู]กับบ[านเพื่อดูแลหลาน ซึ่งเปfนอุปสรรคสำคัญในการออกไปทำงานหารายได[และ
การเรียนรู[ที่จำเปfนนอกบ[าน ซึ่งส]งผลให[ปูs ย]า ตา ยายกลุ]มนี้ขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได[ และ (4) สภาพทางเศรษฐกิจ
ที ่ ด ี ข องปู s ย] า ตา ยายไม] ไ ด[ ส ] ง ผลทางบวกต] อ การส] ง เสริ ม ความอยู ] ด ี ม ี สุ ข ของเด็ ก ในครอบครั ว แหว] ง กลางเสมอไป
หากครอบครัวมุ]งเน[นเพียงการตอบสนองในทางวัตถุให[เด็กเปfนหลัก
3) มิติคุณลักษณะครอบครัวแหว7งกลาง ได[แก] (1) เด็กในครอบครัวแหว]งกลางที่มีอายุ 12 - 15 ปz (ระดับ
มัธยมต[น หรือ ปวช.1) มีความเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมมากกว]าเด็กช]วงวัยอื่น ๆ (2) การหย]าร[าง การแยกทางกัน และการมี
ครอบครัวใหม]ของพ]อแม] ส]งผลทางลบอย]างชัดเจนต]อความอยู]ดีมีสุขของเด็กในครอบครัวแหว]งกลางทั้งในด[านสุขภาพจิต
พฤติกรรม และสติปYญญา ซึ่งพบว]าโดยรวมมีผลกระทบที่รุนแรงมากกว]ากรณีที่พ]อแม]ของเด็กไปทำงานต]างถิ่น หรือกรณีที่พ]อ
แม] ข องเด็ ก เสี ย ชี ว ิ ต (3) จำนวนหลานที ่ ป ู s ย] า ตา ยาย เลี ้ ย งดู ใ นครอบครั ว แหว] ง กลางจะส] ง ผลทางลบมากยิ ่ ง ขึ ้ น ต] อ
การส] ง เสริ ม ความอยู ] ด ี ม ี ส ุ ข ของเด็ ก หากในช] ว งเวลานั ้ น ครอบครั ว ต[ อ งเลี ้ ย งดู ห ลานอายุ 0 - 3 ปz และ/หรื อ หลานมี
ความบกพร]องทางกายหรือสติปYญญา (4) จำนวนเวลาเฉลี่ยต]อวันที่ปูs ย]า ตา ยายใช[เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวแหว]งกลาง ขึ้นอยู]
กับอายุของเด็ก หากเด็ก 0 - 3 ปz ปูs ย]า ตา ยายต[องใช[เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในการดูแล (5) ครอบครัวแหว]งกลางแต]ละ
ครอบครัวมีปYจจัยพื้นฐาน ความสัมพันธ2 และบริบทที่แตกต]างกันไป จำแนกได[เปfน 3 กลุ]ม ได[แก] กลุ]มแรก : ครอบครัว
แหว]งกลางที่มีความพร[อม กลุ]มสอง : ครอบครัวแหว]งกลางที่เกือบจะมีความพร[อมและเด็กยังมีความเสี่ยงในบางด[าน และ
กลุ]มสาม : ครอบครัวแหว]งกลางที่ขาดความพร[อมและเด็กมีความเสี่ยงมาก และ (6) ครอบครัวแหว]งกลางส]วนใหญ]มีข[อจำกัด
ในการได[รับข[อมูลข]าวสารจากภายนอกครอบครัว เนื่องจากต[องใช[เวลาส]วนใหญ]เลี้ยงดูหลานที่บ[าน
4) มิ ติ ค วามสั ม พั น ธf ใ นระบบครอบครั ว นิ เ วศของครอบครั ว แหว7 ง กลาง ได[ แ ก] (1) ความสัมพันธ2
ระหว]างเด็กกับปูs ย]า ตา ยายมีช]องว]างมากขึ้น เมื่อเด็กเข[าสู]ระดับมัธยมต[น (2) ความสัมพันธ2ระหว]างปูs ย]า ตา ยาย กับ
พ]อแม]ของเด็กจะมีช]องว]างมากขึ้นใน 2 กรณี คือ กรณีแรก : พ]อแม]หย]าร[าง แยกทางกัน ต]างแยกไปมีครอบครัวใหม] และ
กรณีที่สอง : พ]อแม]เด็กไม]สนใจ ไม]ตดิ ต]อครอบครัวแหว]งกลาง และไม]รบั ผิดชอบค]าใช[จา] ยในการเลีย้ งดูเด็ก (3) ความสัมพันธ2ที่
ไม]ดีระหว]าง ปูs ย]า ตา ยายกับลูกหลานคนอื่น ๆ มีส]วนให[ขาดผู[ช]วยแบ]งเบาภาระของปูs ย]า ตา ยายในการเลี้ยงดูเด็ก
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(4) ความสัมพันธ2ระหว]างพ]อแม]กับเด็กจะมีช]องว]างมากขึ้นใน 2 กรณี คือ กรณีแรก : เมื่อพ]อแม]ต]างแยกไปมีครอบครัวใหม]
และ/หรือมีลูกใหม] และ กรณีที่สอง : เมื่อพ]อแม]เด็กไม]ติดต]อเยี่ยมเยียนเด็ก (5) ความสัมพันธ2ระหว]างครอบครัวกับสถานศึกษา
ของเด็กจะมีช]องว]างมากขึ้นเมื่อเด็กเข[าสู]ระดับมัธยมต[น (6) ความสัมพันธ2ระหว]างเด็กกับสถานศึกษาของเด็กจะมีปYญหามาก
ขึ้น เมื่อเด็กเข[าสู]ระดับมัธยมต[น และ (7) ความสัมพันธ2ระหว]างครอบครัวแหว]งกลางกับชุมชนจะมีช]องว]างมากขึ้น ในกรณีที่
ครอบครัวเลี้ยงดูเด็ก 0-3 ปz เพราะปูs ย]า ตา ยายต[องเลี้ยงดูหลานอยู]ที่บ[านทั้งวัน และไม]สามารถไปร]วมกิจกรรมต]าง ๆ
นอกบ[านได[ ส]งผลให[ครอบครัวแหว]งกลางมีลักษณะต]างคนต]างอยู] และขาดการรวมกลุ]มเพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน
5) มิติสังคมวัฒนธรรม ได[แก] (1) ผู[เลี้ยงดูหลักเด็กในครอบครัวแหว]งกลาง คือ เพศหญิง ได[แก] ย]า หรือ
ยาย ซึ่งเปfนบทบาทหน[าที่ของสตรีในสังคมไทยในการเลี้ยงดูเด็ก และเปfนสาเหตุสำคัญให[ผู[สูงอายุเพศหญิงขาดโอกาสใน
การเรียนรู[และพัฒนาตนเอง (2) แนวโน[มการเพิ่มขึ้นของพ]อแม]วัยเยาว2ของสังคมไทยมาอย]างต]อเนื่อง เปfนอีกสาเหตุสำคัญที่
ทำให[จำนวนเด็กในครอบครัวแหว]งกลางเพิม่ มากขึน้ และ (3) การขาดหลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของครอบครัวและเด็กไทย
มีแนวโน[มเพิ่มขึ้น
6) มิติด.านหน7วยงานที่เกี่ยวข.องกับครอบครัวแหว7งกลาง ได[แก] (1) หน]วยงานที่เกี่ยวข[องกับครอบครัว
ยั ง ขาดการบู ร ณาการข[ อ มู ล และฐานข[ อ มู ล ครอบครั ว แหว] ง กลาง และ (2) หน] ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข[ อ งกั บ ครอบครั ว ยั ง ขาด
การบูรณาการการทำงานทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่อย]างเปfนรูปธรรม
ภาพ 1
สรุปป'ญหาป'ญหาการเรียนรู1ของครอบครัวแหว:งกลางเพื่อการส:งเสริมความอยู:ดีมีสุขของเด็กตามความคิดครอบครัวนิเวศ

อภิปรายผล
จากการศึกษาปYญหาการเรียนรู[ของครอบครัวแหว]งกลางเพื่อการส]งเสริมความอยู]ดีมีสุขของเด็กตามความคิด
ครอบครัวนิเวศ มีประเด็นที่น]าสนใจในการนำมาอภิปราย ดังนี้
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1. สุขภาพกายและสุขภาพจิตของปูy ย7า ตา ยายในครอบครัวแหว7งกลาง โดยเฉพาะที่อายุมากกว]า 70 ปz และต[อง
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-3 ปz) โดยลำพังทั้งกลางวันและกลางคืน ถือว]าเปfนภาระที่หนักมาก เพราะการพักผ]อนที่ไม]เพียงพอ ส]งผล
ให[สุขภาพเสื่อมโทรม ซึ่งเปfนอุปสรรคสำคัญต]อการเรียนรู[ของปูs ย]า ตา ยายกลุ]มนี้เปfนอย]างมาก ตามที่กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (2560) ได[สรุปไว[ว]า ขณะที่ผู[สูงอายุที่อยู]ในวัยควรจะได[พักผ]อนต[องมารับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังช]วยตนเอง
ไม]ได[ ในภาวะที่ผู[สูงอายุเองก็ต[องการให[ดูแลเกื้อหนุนเช]นกัน สอดคล[องกับผลการศึกษาของ วณิชชา ณรงค2ชัย (2554)
ที่กล]าวว]า ด[วยสภาพการเลี้ยงหลานของปูs ย]า ตา ยายที่มีข[อจำกัดทางด[านสุขภาพร]างกายและการให[เวลาในครอบครัว เพราะ
ต[องรับภาระบทบาทหน[าที่ ทั้งทางด[านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้นกว]าเดิม เช]นเดียวกับที่ อุมาพร ตรังคสมบัติ
(2554) ได[กล]าวว]า ครอบครัวที่มีแต]ผู[สูงอายุและเด็กเปfนครอบครัวที่พบมากในชนบท ซึ่งมีผู[สูงอายุทำหน[าที่พ]อและแม]ให[เด็ก
แต]ผู[สูงอายุมักวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาวะและความเจ็บปsวยของตนเอง การเลี้ยงดูเด็กของผู[สูงอายุในครอบครัวแหว]งกลาง
จึงเต็มไปด[วยความวิตกกังวล สอดคล[องกับผลการศึกษาของ อารี จำปากลาย และคณะ (2556) ที่พบว]า ร[อยละ 38 ของผู[ดูแล
(ปูs ย]า ตา ยาย) มีความเปราะบางด[านจิตใจ ซึ่งในกลุ]มนี้เปfนผู[ดูแลที่อายุมากสูงกว]าผู[ดูแลอายุน[อย
2. เศรษฐกิจของครอบครัวแหว7งกลาง โดยเฉพาะ ย]า ยาย จำนวนมากในครอบครัวแหว]งกลาง มีสถานภาพหม[าย
เนื่องจากคู]สมรสเสียชีวิตหรือหย]าร[าง มีผลกระทบต]อเศรษฐกิจของครอบครัวแหว]งกลางอย]างมาก โดยเฉพาะในกรณีที่พ]อแม]
เด็กขาดการติดต]อ ไม]ส]งเงินหรือส]งเงินมาแต]ไม]เพียงพอ พ]อแม]เด็กเสียชีวิต ต[องขัง และครอบครัวแหว]งกลางไม]มีรายได[จาก
แหล]งอื่น สอดคล[องกับผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห]งชาติ (2556, อ[างถึงใน มิ่งสรรพ2 ขาวสอาด, 2556) ที่พบว]า ในกลุ]ม
ครัวเรือนที่มีผู[สูงอายุ ครัวเรือนที่มีสัดส]วนความยากจนมากที่สุด คือ ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู[สูงอายุกับเด็ก โดยร[อยละ 22 ของ
ครัวเรือนลักษณะนี้มีฐานะยากจน ซึ่ง อุมาพร ตรังคสมบัติ (2554) ได[สรุปว]า ครอบครัวที่มีแต]ผู[สูงอายุและเด็กเปfนครอบครัวที่
พบมากในชนบท ซึ่งผู[สูงอายุเหล]านี้นอกจากต[องเลี้ยงดูหลานแล[ว อาจต[องหาเลี้ยงครอบครัวด[วย ซึ่งพ]อแม]เด็กอาจไม]ได[ส]ง
ค]าเลี้ยงดูหรือขาดการติดต]อไป เช]นเดียวกันกับผลการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด2ของ Worrall (2005) ทีพ่ บว]า ปูs ย]า ตา ยาย
จำนวนมากมีความเครียดทางการเงินเพราะต[องรับภาระเลี้ยงดูหลาน โดยเฉพาะอย]างยิ่งเมื่อหลานเติบโตขึ้น ความต[องการ
ตอบสนองทางอารมณ2ยิ่งเพิ่มมากขึ้น และต[องเข[ารับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่ง Fitzpatrick (2004) กล]าวว]า ปูs ย]า ตา ยายใน
ออสเตรเลียได[เป¢ดเผยถึงการใช[จ]ายพิเศษต]าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส]วนใหญ]เปfนค]าใช[จ]ายในการสนับสนุนหลาน ๆ เพื่อสนองตอบ
ความต[ อ งการทางกายภาพ จิ ต ใจ และสุ ข ภาพของหลาน ๆ โดย Dunne and Kettler (2007) สรุ ป ไว[ ว ] า การขาด
การช]วยเหลือทางการเงิน คือ ความท[าทายของปูs ย]า ตา ยายที่เผชิญอยู]โดยทั่วไปในออสเตรเลีย
ทั้งนี้ ปูy ย7า ตา ยายในครอบครัวแหว7งกลางจำนวนมากต.องใช.เวลาส7วนใหญ7อยู7กับบ.านเพื่อดูแลหลาน
ซึ่งเปfนอุปสรรคสำคัญในการออกไปทำงานหารายได[และการเรียนรู[ที่จำเปfนนอกบ[าน ส]งผลให[ปูs ย]า ตา ยายขาดความมั่นคงใน
อาชีพและรายได[ ตามที่ ทิพาภรณ2 โพธิ์ถวิล (2554) อธิบายว]า ความยากลำบากของครอบครัวลักษณะเฉพาะส]วนใหญ]เปfน
ปYญหาด[านการมีอาชีพที่แตกต]างไปจากคนทั่วไป อาชีพที่ครอบครัวแหว]งกลางต[องการ คือ อาชีพอิสระ การทำงานที่บ[าน
(home workers) และมีตลาดรองรับที่จะทำให[เกิดรายได[ชัดเจน เพียงพอต]อการนำมาใช[จ]ายในครอบครัว แต]เนื่องจากบริการ
ของรัฐที่จัดให[มีเพียงบริการสนับสนุนเงินทุนด[านการประกอบอาชีพ เช]น เงินกู[ยืมประกอบอาชีพ เนื่องจากงานหลักของ
ครอบครัวแหว]งกลางเปfนการดูแลหลาน ครอบครัวจึงมีปYญหาขาดรายได[ หรือมีรายได[ไม]แน]นอน
อย]างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่ดีของปูy ย7า ตา ยาย ไม7ได.ส7งผลทางบวกต7อการส7งเสริมความอยู7ดีมีสุขของเด็กใน
ครอบครัวแหว7งกลางเสมอไป หากครอบครัวมุ]งเน[นเพียงการตอบสนองในทางวัตถุให[เด็กในครอบครัวแหว]งกลาง สอดคล[อง
กับที่ อารี จำปากลาย และคณะ (2556) สรุปไว[ว]า เงินส]งกลับจากผู[ย[ายถิ่นทำให[เกิดผลทั้งบวกและลบต]อเด็กได[ ในเวลา
เดียวกันเงินส]งกลับเปfนทรัพยากรที่นำไปสู]อนาคตที่ดี แต]ก็อาจมีส]วนช]วยให[เด็กมีโอกาสเข[าไปข[องแวะกับพฤติกรรมที่ไม]
เหมาะสมได[ เช]น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล2 ซึ่งผู[นำชุมชนมีความเห็นว]า เด็กที่มีพฤติกรรมไม]เหมาะสมส]วนใหญ]ได[รับ
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การดูแลจากปูs ย]า ตา ยาย ซึ่งขาดการชี้นำที่ถูกต[องจากพ]อแม] เงินส]งกลับซึ่งโดยทั่วไปเปfนประโยชน2กับครอบครัวผู[ย[ายถิ่นแต]
อาจกลายเปfนดาบสองคมที่ทำให[เด็กเสียหายได[
3. คุณลักษณะของเด็กในครอบครัวแหว7งกลาง โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 12-15 ปÜ (ระดับมัธยมต.น และ ปวช.1)
มีความเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมมากกว7าเด็กช7วงวัยอื่น ๆ สอดคล[องกับที่ วินัดดา ป¢ยะศิลป¶ (2546) กล]าวว]า ช]วงที่เด็กกำลัง
เข[าสู]วัยรุ]น ปYญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว ได[แก] ปYญหาช]องว]างระหว]างวัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งของตัวผู[สูงอายุและ
จากตัวเด็กที่เปfนวัยรุ]นเอง โดยเฉพาะในสังคมมีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วในปYจจุบัน ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ Orb and Davey
(2004) ยังที่ได[นำเสนอตัวอย]างความกังวลของปูs ย]า ตา ยาย เช]น “รู[สึกว]ามีการเปลี่ยนแปลงอย]างมากไปจากสมัยที่ปูs ย]า ตา ยาย
เปfนพ]อแม]” “เห็นว]า มีความจำเปfนที่ปูs ย]า ตา ยายต[องเรียนรู[ทฤษฎีความเปfนพ]อแม]ในยุคปYจจุบัน” “เห็นว]า ปูs ย]า ตา ยายใน
ปYจจุบันจำเปfนต[องอ]านหนังสือเกี่ยวกับการใช[ชีวิตอยู]ร]วมกับวัยรุ]นเพื่อที่ปูs ย]า ตา ยายจะได[เข[าใจการวางตัวในการอยู]ร]วมกับ
หลาน ๆ ได[” เด็กในครอบครัวแหว7งกลางที่พ7อแม7แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม7 ส7งผลทางลบอย7างมากต7อความอยู7ดีมีสุข
ของเด็กในครอบครัวแหว7งกลาง ซึ่งประเด็นนี้เปfนปรากฏการณ2ใหม]ของสังคมไทยที่น]าสนใจมาก แม[ว]าผลการศึกษาของ
วณิ ช ชา ณรงค2 ช ั ย (2554) จะพบว] า การอยู ] อ าศั ย ร] ว มกั น ของคนข[ า มรุ ] น ในครอบครั ว ผู [ ย [ า ยถิ ่ น อี ส านเปf น ผลมาจาก
การแลกเปลี่ยนประโยชน2ซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัวก]อนการย[ายถิ่นไปทำงาน ในการมอบภาระให[ช]วยอบรมเลี้ยงดู
เด็ก และสอดคล[องกับข[อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำนักงานสถิติแห]งชาติ (2556, อ[างถึงใน มิ่งสรรพ2
ขาวสอาด, 2556) ที่ระบุวา] สาเหตุสว] นใหญ]ทเ่ี ด็กไม]ได[อยูก] บั พ]อและ/หรือแม] เนือ่ งจากพ]อแม]มภี าระการทำงานอยูค] นละจังหวัด
(ร[อยละ 49) และแม[สัดส]วนของสาเหตุเรื่องการย[ายไปทำงานต]างถิ่นของพ]อแม]จะลดลงเล็กน[อย แต]ก็ยังคงเปfนสาเหตุหลักของ
การอยู]อาศัยในรูปแบบครอบครัวแหว]งกลาง
4. ความสัมพันธfในระบบครอบครัวนิเวศของครอบครัวแหว7งกลาง โดยเฉพาะความสัมพันธfที่ไม7ดีระหว7างปูy ย7า
ตา ยายกับลูกหลานคนอื่น ๆ มีส]วนให[ขาดผู[ช]วยแบ]งเบาภาระของ ปูs ย]า ตา ยาย ในการเลี้ยงดูเด็กทั้งด[านร]างกาย จิตใจ
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล[องกับที่ สมพร รุ]งเรืองกลกิจ (2546) อธิบายว]า ความสัมพันธ2ของสมาชิกในครอบครัวชนบทมี
การพึ่งพาอาศัยกันระหว]างปูs ย]า ตา ยาย หรือเครือญาติแบบดั้งเดิมในครอบครัวลดน[อยลงไป แต]เปfนลักษณะครอบครัวเดี่ยวที่
ต]างคนต]างอยู]มากกว]า ผู[สูงอายุถูกปล]อยทิ้งให[มีชีวิตลำพัง บ[างก็ให[อยู]กับหลาน ซึ่งโครงสร[างลักษณะครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
ไปนี้ส]งผลให[ครอบครัว มีความเสี่ยงที่จะเกิดปYญหาในครอบครัว และส]งผลกระทบต]อความสุขของสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น
5. สังคม วัฒนธรรม ความไม7เท7าเทียมกันทางเพศระหว7างชายกับหญิงในสังคมไทย โดยเฉพาะเพศหญิงมีหน[าที่
เปfนผู[เลี้ยงดูหลักเด็กในครอบครัวแหว]งกลางของสังคมไทย ซึ่งเปfนสาเหตุหนึ่งให[ผู[สูงอายุเพศหญิงขาดโอกาสในการเรียนรู[และ
พัฒนาตนเอง สอดคล[องกับผลการศึกษาของ ทิพาภรณ2 โพธิ์ถวิล (2554) ที่สรุปว]า ทัศนคติหรือมุมมองของสังคมไทย /
คนทั่วไปยังให[ความสำคัญเชิงอำนาจกับผู[ชายมากกว]าผู[หญิง ผู[ชายจึงเปfนผู[กระทำ (actor) ต]อผู[หญิง แต]ปล]อยให[เปfนภาระ
ของผู[หญิงต]อการเลี้ยงดูเด็ก สะท[อนภาพความไม]เท]าเทียมกันทางเพศระหว]างชายกับหญิง แนวโน.มการเพิ่มขึ้นของพ7อแม7
วัยเยาวfของสังคมไทย เปfนอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให[จำนวนเด็กในครอบครัวแหว]งกลางเพิ่มมากขึ้น สอดคล[องกับที่ ทิพาภรณ2
โพธิ์ถวิล (2554) กล]าวว]า ครอบครัววัยรุ]นที่แม]มีวุฒิภาวะน[อยจะส]งลูกไปให[ปูsย]าตายายเลี้ยงดูแทน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
การหย7าร.างและการตั้งครรภfวัยเยาวfในสังคมไทย เปfนสาเหตุสำคัญของการเปfนครอบครัวแหว]งกลาง
6. หน7วยงานที่เกี่ยวข.องกับครอบครัวแหว7งกลาง ยังขาดการบูรณาการข.อมูลและฐานข.อมูลของครอบครัว
แหว7 ง กลาง ตลอดจนยั ง ขาดการบู ร ณาการการทำงานทั ้ ง ในระดั บ นโยบายและในระดั บ พื ้ น ที่ อ ย7 า งเปà น รู ป ธรรม
ซึ่งสอดคล[องกับที่ อุทุมพร อินทจักร2 (2553) ที่เสนอว]า กรมส]งเสริมการปกครองส]วนท[องถิ่นควรตระหนักถึงความสำคัญของ
บทบาทของท[องถิ่นต]อการส]งเสริมการเรียนรู[ของครอบครัว โดยผลักดันให[เกิดโครงการสำรวจสภาวการณ2เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวระดับท[องถิ่น เพื่อให[เกิดฐานข[อมูลการเฝ®าระวังสภาวการณ2เด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับท[องถิ่น ซึ่ง
ทิพาภรณ2 โพธิ์ถวิล (2554) สรุปว]า ครอบครัวแหว]งกลางขาดการรับรู[ข[อมูลข]าวสาร ส]งผลให[ขาดโอกาสในการเข[าถึงบริการ
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สวัสดิการที่รัฐได[จัดให[ ซึ่งบริการสวัสดิการสังคมยังขาดการจัดบริการแบบองค2รวม ส]งผลให[บริการดังกล]าวไม]สามารถเข[าถึง
มิติชีวิตของครอบครัวลักษณะเฉพาะ (รวมถึงครอบครัวแหว]งกลาง) บริการของรัฐจึงเปfนบริการที่แปลกแยกจากครอบครัว
ดังจะเห็นว]า ครอบครัวแหว]งกลางจะใช[บริการของรัฐเมื่อจำเปfน ครอบครัวต[องดูแลและช]วยเหลือตนเองก]อน และไม]คาดหวัง
บริการของรัฐ
ข.อเสนอแนะ
ข.อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. หน]วยงานที่เกี่ยวข[องควรมีแนวทางปฏิบัติในการทำงานกับครอบครัวแหว]งกลางเปfนพิเศษกว]าครอบครัวทั่วไป
และมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ควรจัดการเรียนรู[ที่จำเปfนเพื่อการประกอบอาชีพที่บ[าน หรือการรวมกลุ]มอาชีพใกล[ ๆ บ[าน เพื่อสนับสนุนและ
ส]งเสริมให[ครอบครัวมีสัมมาชีพ มีรายได[ที่มั่นคงเพียงพอและสอดคล[องกับวิถีชีวิตครอบครัวแหว]งกลาง
3. ควรส]งเสริมให[ครอบครัวแหว]งกลางเรียนรู[แนวทางการดำเนินชีวิตของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให[ครอบครัว
มีภูมิคุ[มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได[ภายใต[สภาวการณ2ที่เปลี่ยนแปลง
4. ควรส]งเสริมให[ครอบครัวแหว]งกลางรวมตัวเปfนกลุ]มช]วยเหลือกันเอง และทำงานเปfนเครือข]ายของครอบครัว
แหว]งกลางเพื่อให[การสนับสนุนระหว]างสมาชิกครอบครัวทั้งในด[านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสร[างอัตลักษณ2เชิงบวก
ของครอบครัวแหว]งกลาง
5. ควรสนับสนุนให[เกิดการรวมกลุ]มของครอบครัวแหว]งกลางในชุมชน เพื่อรวมเข[าเปfนเครือข]ายความร]วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู[ร]วมกับเครือข]ายองค2กรชุมชน และหน]วยงานต]าง ๆ ในท[องถิ่น
6. ควรสร[างระบบการคัดกรอง ค[นหา ส]งต]อ และช]วยเหลือครอบครัวแหว]งกลางเปfน 3 กลุ]ม ได[แก] ครอบครัว
แหว]งกลางที่มีความพร[อม ครอบครัวแหว]งกลางที่ขาดความพร[อมบางด[าน และครอบครัวแหว]งกลางที่อยู]ในภาวะยากลำบาก
เพื่อจัดการเรียนรู[และบริการทางสังคมได[สอดคล[องกับความต[องการของแต]ละครอบครัว และจัดทำคู]มือการคัดกรอง
ครอบครัวแหว]งกลาง เพื่อจัดการเรียนรู[ที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว
7. ควรจัด การเรีย นรู[ท ัก ษะชีว ิต ครอบครัว หรือ หลัก สูต รครอบครัว ศึก ษาในสถานศึก ษาทุก ระดับ ทั้ง ในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให[ครอบครัวได[เรียนรู[ตลอดชีวิตผ]านช]องทางต]าง ๆ ที่หลากหลาย
8. ควรจัดให[มีหลักสูตรหรือโรงเรียนพ]อแม]สำหรับปูs ย]า ตา ยายในครอบครัวแหว]งกลาง เพื่อเสริมความรู[และทักษะ
ที่เหมาะสมตามสถานการณ2และบริบทของครอบครัว
9. ควรสร[างเครือข]ายความสัมพันธ2ระหว]างบ[านและโรงเรียน ผ]านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ2ระหว]างเด็ก ครู
ผู[ปกครอง โดยพัฒนาครูให[สามารถเฝ®าระวัง ให[คำปรึกษา แนะนำ ช]วยเหลือ และประสานเครือข]ายในการช]วยเหลือเด็กทั้งใน
สถานศึกษาและในครอบครัวแหว]งกลาง
10. ควรส]งเสริมให[หน]วยงานที่เกี่ยวข[องบูรณาการความร]วมมือจัดทำระบบฐานข[อมูลครอบครัวแหว]งกลางที่ใช[
ร]วมกันตามนโยบายดิจิทัล ทั้งการออกแบบระบบ การจัดเก็บ การส]งต]อ การแลกเปลี่ยน และการใช[ฐานข[อมูลครอบครัว
แหว]งกลางร]วมกัน
11. ควรสร[างกลไกการทำงานของเครือข]ายที่เชื่อมโยงการทำงานร]วมกันระหว]างเครือข]ายต]าง ๆ ในระดับพื้นที่และ
ระดับองค2กร โดยการจัดทำระบบฐานข[อมูลเครือข]ายทางสังคมด[านครอบครัวแหว]งกลาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู[ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู[ และเครื่องมือในการทำงานกับครอบครัวแหว]งกลางที่มีรูปแบบและความต[องการที่หลากหลาย
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ข.อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต7อไป
1. ควรมีงานวิจัยในด[านการสร[างระบบการคัดกรอง ค[นหา ส]งต]อ และช]วยเหลือครอบครัวแหว]งกลาง เพื่อจัด
การเรียนรู[ที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัวแหว]งกลาง
2. ควรมีงานวิจัยองค2ความรู[เจาะจงสำหรับปูs ย]า ตา ยายในครอบครัวแหว]งกลาง เพื่อเสริมความรู[และทักษะที่
เหมาะสมตามสถานการณ2และบริบทของครอบครัว
3. ควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการทำงานของเครือข]ายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร]วมกันระหว]างเครือข]าย
ต]าง ๆ ในระดับพื้นที่และระดับองค2กร
รายการอ.างอิง
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