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ปการศึกษา 2558 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับ

ครอบครัว ตามตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน ท่ีพัฒนาโดยสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes โดยวิเคราะหขอมูลครอบครัวเขมแข็ง

ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 ท้ังในกรณีท่ีขอมูลเปนขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) และขอมูลทวิภาค 

(ขอมูลท่ีแปลง) และทําการเปรียบเทียบผลของการแบงกลุมดวยวิธี k-means นอกจากนั้นยังสราง

เกณฑคะแนนมาตรฐานเพ่ือใชในการประเมินระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ตามการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2555 และตรวจสอบความเสถียรของเกณฑ

ท่ีสรางข้ึนโดยใชขอมูล ป พ.ศ. 2556  

ผลการวิเคราะหแบงกลุมขอมูลของป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 พบวา การวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes ในกรณีท่ีใชขอมูลเชิงกลุม ใหผลลัพธของการแบงกลุมไปในทิศทาง

เดียวกัน ลักษณะของกลุมมีความชัดเจน และเขาใจไดมากกวาการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี  

k-means และการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ท่ีใชขอมูลท่ีมีการแปลงใหเปนขอมูลทวิภาค 

โดยสามารถแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทยออกเปน 3 กลุม คือ กลุมระดับความ

เขมแข็งนอย กลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง และกลุมระดับความเขมแข็งมาก ซ่ึงการแบงกลุม

ระดับความเขมแข็งของครอบครัว ดวยวิธี k-modes มีความสอดคลองกับเกณฑการประเมินระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัว ท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน โดยใชขอมูล

ในป พ.ศ. 2555 ในภาพรวม รอยละ 60 โดยประมาณ แตเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวามีตัวชี้วัด
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มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 3 ดานจาก 8 ดาน ท่ีมีความสอดคลองของการแบงกลุมนอยกวารอยละ 

40 

ดังนั้นจึงมีการสรางชวงคะแนนเพ่ือใชเปนเกณฑคะแนนมาตรฐานในการประเมินความ

เขมแข็งของครอบครัวข้ึนมาใหมโดยใชขอมูลป พ.ศ. 2555 พบวาเกณฑคะแนนท่ีสรางข้ันใหมสามารถ

แบงกลุมไดสอดคลองกับผลการแบงกลุมดวยวิธี k-modes ในภาพรวม และแตละดานสูงกวาเกณฑ

ประเมินท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน และเม่ือนําชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ไปใชกับขอมูลในป พ.ศ. 2556 เพ่ือตรวจสอบความ

เสถียรของเกณฑคะแนน พบวา สามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันรอยละ 67 ในภาพรวม โดยมีรอย

ละความสอดคลองสูงกวาเม่ือใชเกณฑการประเมินระดับความเขมแข็งของครอบครัว ท่ีทางสํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึนรอยละ 8 โดยประมาณ 

 

คําสําคัญ: การแบงกลุมขอมูลเชิงกลุม, การวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอน, ตัวชี้วัดมาตรฐาน

ครอบครัวเขมแข็ง, การประเมินครอบครัวเขมแข็งดวยตนเอง 
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 ABSTRACT 

 

The objective of this study is to use  k-modes clustering to cluster Thai 

family  strength in the family level according to five dimensions of the family 

standard  strength developed by the Office of Women’s Affairs and Family 

Development.  The data of Thai family  strength in 2012 and 2013 are analyzed by 

using k-modes in two formats: categorical data (original form), binary data 

(transformed form). Then these results compare to k-means method. This study also 

aims to propose  self-assessment criteria to identify family strengths by using the 

2012 data. Then the 2013 data is used to validate the stability of results. 

The results of both years indicate that the k-modes method in 

categorical data format yields uniform results and its attribute is more clear and 

intuitively interpret than that of transformed data and k-means method. The results 

show that the level of family strengths can be divided in three groups: less strength, 

moderate strength, and strong strength. For 2012 data, there is about 60% in the 

overall that k-modes classified in the same group as the self-assessment criteria of 

the Office of Women’s Affairs and Family Development. Considering classification 

agreement for each dimension, there are three dimensions from a total of eight 

dimensions that the percentage of agreement is less than 40. 
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Therefore, self-assessment criteria for evaluating family strengths is 

established from  the 2012 to increase percentage of classification agreement in both 

overall and each dimension than that of the self-assessment criteria of the Office of 

Women’s Affairs and Family Development . Then, this proposed self-assessment 

criteria is applied to 2013 data for stability validation. The result  illustrates that the  

proposed self-assessment criteria for family strengths gives 67% agreement of 

classification in overall scores which is approximately higher than that the self-

assessment criteria of the Office of Women’s Affairs and Family Development 8%. 

 

Keywords: Clustering Categorical Data, Nonhierarchical  Cluster  Analysis, Family 

Strength Standard Indicators, Self-assessment Family Strength 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

  

 ครอบครัวเปนหนวยหนึ่งของสังคม ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกตั้งแต 2 คนข้ึนไปอยูรวม

บานเดียวกันชวยกันดูแล และออกคาใชจายภายในบานรวมกัน กลุมบุคคลท่ีมาอยูรวมกันดวยการ

สมรส โดยทางสายโลหิตหรือการรับเลี้ยงดู มีความสัมพันธตอกันในฐานะสามีภรรยา เปนพอและแม 

เปนลูกชายลูกสาว เปนพ่ีเปนนอง มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธกันชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

ครอบครัวเปนสถาบันสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางรากฐานอนาคตใหกับมวลสมาชิก ซ่ึงสมาชิกของ

ครอบครัวจะมาเปนสมาชิกของสังคมตอไป หากครอบครัวเขมแข็ง สังคมก็จะเขมแข็งไปดวย ปจจุบัน

ปญหาสังคมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อาทิ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การไมรักนวลสงวนตัว เปนตน 

หากมองยอนกลับไปจะพบวาเกิดจากรากฐานครอบครัวท่ีออนแอลง หากสังคมไทยไมตระหนักถึง

ความสําคัญของสถาบันครอบครัว มีการละเลยเพิกเฉยตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน อนาคตของสังคมไทยจะ

ออนแอลงเรื่อย ๆ และจะนําไปสูปญหามากมายหลายรูปแบบ และในทุกปญหาเหลานั้นถูกชี้มาท่ี

สถาบันครอบครัวเกือบท้ังหมด จากสถานการณและปญหาท่ีกลาวมาขางตน จึงไดมีการมอบหมายให

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบในดานความเขมแข็ง

ของครอบครั ว ไทย และร วม มือ กับสถาบันแห งชาติ เ พ่ือการ พัฒนาเด็กและครอบครั ว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดทํา “โครงการจัดทํามาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง” ข้ึน 

 ตอมาในป พ.ศ. 2551 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมกับ สถาบัน

แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําแบบประเมินตนเองของครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว 

ประกอบไปดวย ตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว 5 ดาน 10 ตัวชี้วัด 56 

ตัวชี้วัดยอย ไดแก 1) ดานสัมพันธภาพ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัดยอย 2) ดานการทํา

บทบาทหนาท่ีของครอบครัว ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดยอย 3) ดานการพ่ึงตนเอง 

ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัดยอย 4) ดานทุนทางสังคม ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัดยอย 

และ 5) ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 7 

ตัวชี้วัดยอย (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2556) โดยท่ีตัวชี้วัดยอยเหลานี้สวนใหญเปนขอมูลเชิงคุณภาพท่ี

แปลงเปนคะแนน 4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1  นอกจากนั้นวรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2556)  ยังไดสราง

เกณฑคะแนนเพ่ือใหครอบครัวแตละครอบครัวประเมินความเขมแข็งดวยตนเอง โดยมีการแปลง



2 

 

คะแนนใหคะแนนเปน 0 และ 1 และไดแบงระดับความเขมแข็งของครอบครัวออกเปน  3 ระดับ คือ 

เขมแข็งนอย เขมแข็งปานกลาง และเขมแข็งมาก โดยมีคะแนนรวมของระดับความเขมแข็งแตละ

ระดับอยูในชวง 1-28 , 29-47 และ 48-56 คะแนน ตามลําดับ ซ่ึงคะแนนเหลานี้ไดพัฒนาข้ึนมาโดย

ยึดมาตรฐานจาก “ครอบครัวตัวอยางของไทย” เปนสําคัญ แตเม่ือนําแบบประเมินความเขมแข็งของ

ครอบครัวไปวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวตัวอยางท่ัวประเทศ พบวามาตรฐานความเขมแข็ง

ของครอบครัวไทยอยูในระดับเขมแข็งปานกลางและมากเทานั้น  ดังนั้นจึงเกิดคําถามหรือขอสงสัยใน

เรื่องความเหมาะสมของการแบงระดับครอบครัวเขมแข็งดังกลาว 

 จากการวิเคราะหความเขมแข็งของครอบครัวในระดับครอบครัว ระหวางป 2553 – 

2555 (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2556) พบวา เม่ือนําผลการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวในระดับ

ครอบครัวไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความเขมแข็งของครอบครัวท่ีไดกําหนดไว  พบวา จาก 

10 ตัวชี้วัด มีเพียง 3 ตัวชี้วัดเทานั้นท่ีผานเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงไดแก ตัวชี้วัดการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ 

ดานทุนทางสังคม และดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงฯ สวนอีก 7 ตัวชี้วัดไมสามารถผานเกณฑ

มาตรฐานความเขมแข็งของครอบครัวได ไดแก ตัวชี้วัดดานสัมพันธภาพ (การแสดงออกถึงความรัก

และเอาใจใสระหวางกันของสมาชิกในครอบครัว การยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

ของสมาชิกในครอบครัว การสื่อสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกันของสมาชิกในครอบครัว การมีสวน

รวมแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผลไมใชความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว) ตัวชี้วัดดานการทํา

บทบาทหนาท่ีของครอบครัว การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ และการพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารการ

เรียนรู  

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําวิธีการทางสถิติมาใชในการแบงกลุมระดับความเขมแข็ง

ของครอบครัวไทย โดยการใชวิธีการวิเคราะหแบงกลุม (Cluster Analysis)  ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชจําแนก

หรือแบงหนวยตัวอยางออกเปนกลุม โดยใหหนวยตัวอยางท่ีอยูในกลุมเดียวกันมีลักษณะคลายคลึงกัน 

มากกวาหนวยตัวอยางท่ีอยูตางกลุมกัน การวิเคราะหแบงกลุมมีไดหลากหลายวิธี แตวิธีท่ีใชกันมากคือ

วิธีวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน (Hierarchical Cluster Analysis) และวิธีวิเคราะหแบงกลุมแบบ

ไมมีข้ันตอน (Non-hierarchical Cluster Analysis)   โดยวิธีวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอนเหมาะ

กับชุดขอมูลไมใหญมาก  แตเม่ือมีจํานวนหนวยตัวอยางมาก วิธีวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอนจะ

รวดเร็วมากกวา โดยเฉพาะ วิธี k-means เปนวิธีท่ีนิยมใชกันมาก ซ่ึงวิธีนี้จะตองมีการกําหนดจํานวน

กลุม หรือจํานวน Cluster ท่ีตองการไวลวงหนาและ วิธี k-means จะมีการทํางานหลาย ๆ รอบ โดย

ในแตละรอบจะมีการรวมหนวยตัวอยาง ใหไปอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเลือกกลุมท่ีหนวยตัวอยางนั้น

มีระยะหางจากคากลางของกลุมนอยท่ีสุด แลวคํานวณคากลางของกลุมใหม จะทําเชนนี้จนกระท่ังคา

กลางของกลุมไมเปลี่ยนแปลง หรือครบจํานวนรอบท่ีกําหนดไว  แตอยางไรก็ตามวิธี k-means จะ
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ใชไดเฉพาะกรณีท่ีขอมูลเปนขอมูลเชิงตัวเลขเทานั้น   แตในงานวิจัยนี้ ขอมูลของตัวชี้วัดท้ังหมดจะอยู

ในรูปขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) หรือแปลงเปนขอมูลทวิภาค คือมีคาท่ีเปนไปได 2 คา คือ 0 และ 1   

ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ซ่ึงเปนวิธีการท่ีขยายมาจากวิธี k-

means (Khan & Kant, 2007) มาใชในการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.2.1 เพ่ือวิเคราะหและแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับ

ครอบครัว ตามตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน โดยใชการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes  
 1.2.2 เพ่ือสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานท้ังในภาพรวมและแตละดานท้ัง 5 ดาน ในการ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวไทย ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes   

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.3.1 ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากฐานขอมูลครอบครัวเขมแข็งของสํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในป พ.ศ. 2555 – 2556 ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ดาน 10 ตัวชี้วัด 56 

ตัวชี้วัดยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1.3.1.1 ดานสัมพันธภาพ ประกอบไปดวย 4 ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 1) 

การแสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกันของสมาชิกในครอบครัว 2) การยอมรับและเคารพ

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันของสมาชิกในครอบครัว 3) การสื่อสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกันของ

สมาชิกในครอบครัว และ 4) การมีสวนรวมแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผลไมใชความรุนแรงของ

สมาชิกในครอบครัว 

  1.3.1.2 ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว ประกอบไปดวย 6 ตัวชี้วัดยอย 

  1.3.1.3 ดานการพ่ึงตนเอง ประกอบไปดวย 3 ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 1) 

ดานเศรษฐกิจ 2) ดานสุขภาพ และ 3) ดานขอมูลขาวสารการเรียนรู 

  1.3.1.4 ดานทุนทางสังคม ประกอบไปดวย 7 ตัวชี้วัดยอย 

  1.3.1.5 ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

ประกอบไปดวย 7 ตัวชี้วัดยอย 

 1.3.2 วิธีการทางสถิติท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 
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 1.3.3 โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล คือ โปรแกรมอาร เวอรชัน 

3.1.2 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 1.4.1 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการ

แบงกลุมครอบครัวไทยและเกณฑมาตรฐานฯ ไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณของครอบครัวไทย

ในปจจุบัน 

 1.4.2 เขาใจและสามารถนําวิธีการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ไปประยุกตใช

กับขอมูลรูปแบบอ่ืนๆ 

 

 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวไทย ในระดับครอบครัว ตามตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน โดยใชการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes เพ่ือสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานท้ังในภาพรวมและแตละดานท้ัง 5 ดาน ในการประเมิน

ความเขมแข็งของครอบครัวไทย ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ซ่ึงในบทนี้จะ

กลาวถึงการวิเคราะหแบงกลุม (Cluster Analysis) ดวยวิธี k-modes โดยละเอียด และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของเพ่ือนํามาประกอบในงานวิจัย ซ่ึงมีหัวขอตอไปนี้ 

 

2.1 วิธีทางสถิติ 

 

 การแบงกลุมหรือการจัดกลุมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การแบงกลุมตัว

แปร ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชในการแบงกลุมตัวแปรหลาย ๆ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกัน ออกเปนกลุมยอย ๆ 

โดยท่ีตัวแปรท่ีอยูในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกัน แบงเปน การวิเคราะหองคประกอบหลัก 

(Principal Component  Analysis) และการวิเคราะหปจจัย (Factor  Analysis)  สําหรับการ

แบงกลุมหรือการจัดกลุมอีกประเภทคือ การแบงกลุมขอมูล ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชแบงกลุมคน สัตว  

สิ่งของ  หรือองคกรท่ีคลายกันไวในกลุมเดียวกัน  แบงเปน การวิเคราะหแบงกลุม  (Cluster  

Analysis) การวิเคราะหจําแนกกลุม  (Discriminant  Analysis) และ การวิเคราะหการถดถอยลอจิ

สติก  (Logistic  Regression  Analysis) 

  

 2.1.1 การวิเคราะหแบงกลุม (Cluster Analysis)  

         การวิเคราะหแบงกลุม (Cluster Analysis) เปนวิธีการจําแนกหรือแบงหนวย

ตัวอยางออกเปนกลุม โดยนําหนวยตัวอยางท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกัน หรือคลายกันจัดไวในกลุม

เดียวกัน และใหแตละกลุมมีความแตกตางกันมากท่ีสุด ใชในการแบงกลุมหนวยตัวอยาง และแบงกลุม

ตัวแปร การแบงกลุมสามารถนําไปใชประโยชนในงานดานตางๆ เชน การตลาด การแพทย โบราณคดี 

ดาราศาสตร สภาพอากาศ ฯลฯ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  ตัวอยางท่ี 1 ใชศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือสงเสริมการตลาด และวางกล

ยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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  ตัวอยางท่ี 2 การวิเคราะหแบงกลุมสามารถนํามาใชในการจําแนกวัตถุทางดารา

ศาสตรและมักจะสามารถชวยใหนักดาราศาสตรหาวัตถุท่ีผิดปกติได 

  ตัวอยางท่ี 3 ในทางจิตเวชไดใชการวิเคราะหแบงกลุมในการปรับแตงหรือ

แมกระท่ังการกําหนดประเภทของการตรวจวินิจฉัยใหกับผูปวย 

  ตัวอยางท่ี 4 ในทางโบราณคดีการศึกษาของฟอสซิลสามารถชวยเผยใหเห็นวา

สังคมยุคกอนประวัติศาสตรนั้นมีความเปนอยูอยางไร และใชจําแนกประเภทสิ่งของในยุคสมัยนั้นๆ 

  2.1.1.1 ประเภทของการวิเคราะหแบงกลุม 

       การวิเคราะหแบงกลุมมีไดหลากหลายวิธี แตวิธีท่ีใชกันมากมี 2 วิธี คือ 

การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน (Hierarchical Cluster Analysis) และการวิเคราะหแบงกลุม

แบบไมมีข้ันตอน (Nonhierarchical  Cluster  Analysis หรือบางครั้งเรียกวา  K – means Cluster  

Analysis ) 

   (1) การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน (Hierarchical Cluster 

Analysis) 

                 การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอนเปนวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด ท่ีใชในการ

แบงกลุมตัวแปร เนื่องจากคํานวณไดงาย โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

            1. ในกรณีท่ีใชในการแบงหนวยตัวอยางนั้น จํานวนหนวยตัวอยางตองไม

มากนัก )200( <n  และจํานวนตัวแปรตองไมมากเชนเดียวกัน 

             2. ไมจําเปนตองทราบจํานวนกลุมมากอน 

             3. ไมจําเปนเปนตองทราบวาตัวแปรใดอยูในกลุมใดมากอน 

       ข้ันตอนของการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน สําหรับการแบงกลุม

หนวยตัวอยาง สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 

    

ตารางท่ี 2.1 ข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน สําหรับการแบงกลุมหนวยตัวอยาง 

ข้ันตอนท่ี การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน สําหรับการแบงกลุมหนวยตัวอยาง 

1 เลือกตัวแปรท่ีคาดวาจะมีอิทธิพล ท่ีสามารถแบงกลุมหนวยตัวอยางไดอยาง

ชัดเจน 

2 เลือกวิธีการวัดระยะหาง หรือวิธีการคํานวณเพ่ือวัดคาความคลายระหวาง

หนวยตัวอยางแตละคู 

3 เลือกหลักเกณฑในการรวมกลุม หรือรวม Cluster 
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        ชนิดของขอมูลหรือตัวแปรท่ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะหแบงกลุม

แบบมีข้ันตอนได มี 3 ประเภท คือ ขอมูลเปนสเกลอันตรภาค (Interval scale) หรือสเกลอัตราสวน 

(Ratio scale) ขอมูลท่ีอยูในรูปความถ่ี และเปนขอมูลชนิดตัวเลข หรือเปนเชิงปริมาณ (Interval หรือ 

Ratio scale) หรือขอมูลท่ีอยูในรูปความถ่ี หรือ Binary 

       การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอนแบงเปน  2  วิธีการยอยคือ วิธีการ

เกาะกลุม (Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis)  และวิธีการแตกกลุม (Divisive 

Hierarchical Cluster  Analysis) 

 

    ก. วิธีเกาะกลุม (Agglomerative  Hierarchical Cluster  

Analysis) 

         การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการเกาะกลุมมีหลักการ

ทํางาน คือ การนําหนวยตัวอยางท่ีคลายกันมารวมเปนกลุม แลวพิจารณาวาหนวยตัวอยางหนวยไหน

ท่ีคลายกันอีก ก็นํามารวมเปนกลุม ทําซํ้าจนกระท่ังเหลือเพียง 1 กลุม หรือทุกหนวยตัวอยางรวมอยู

ในกลุมเดียวกัน ข้ันตอนของการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการเกาะกลุมสามารถสรุปได

ดังตารางท่ี 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 ข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการเกาะกลุม 

ข้ันตอนท่ี การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการเกาะกลุม 

1 แบงหนวยตัวอยางออกเปน  n  กลุม  โดยในแตละกลุมจะมีหนวยตัวอยาง

เพียง 1 หนวย 

2 คํานวณระยะหาง แลวรวมกลุมหนวยตัวอยาง 2 กลุม ใหอยูกลุมเดียวกัน โดย

พิจารณาระยะหางท่ีมีคานอยท่ีสุด หรือคลายกันมากท่ีสุด 

3 คํานวณระยะหาง แลวพิจารณาวาจะรวมกลุมท่ี 3 เขากับหนวยตัวอยาง 2 

กลุมจากข้ันท่ี 2  หรือรวมเขากับหนวยตัวอยางกลุมใหม โดยพิจารณา

ระยะหางท่ีมีคานอยท่ีสุด หรือคลายกันมากท่ีสุด 

4 ทําซํ้าข้ันท่ี 3 ไปเรื่อยๆ จนกระท่ังหนวยตัวอยางทุกหนวยอยูในกลุมเดียวกัน 

นั่นคือจะมีเพียง 1 กลุม ท่ีประกอบดวยหนวยตัวอยาง n หนวย 

 

           

 



8 

 

    ขอจํากัดของวิธีการเกาะกลุม คือ ใชเวลาในการรวมกลุมมาก เชน ถามี  

n = 1,000  คน  จะตองทําการรวมกลุม 999 ครั้ง โดยเริ่มจากมี 1000 กลุม แลวลดลงเหลือ 999 

กลุม , 998 กลุม เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนเหลือเพียง 1 กลุม ดังนั้นโดยท่ัวไปถามีจํานวนหนวยตัวอยาง

มากกวา  200  หนวย  จะไมนิยมใชการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน 

 

    ข. วิธีการแตกกลุม (Divisive Hierarchical Cluster  Analysis) 

    การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการแตกกลุมมีหลักการ

ทํางานคลายกับวิธีการเกาะกลุม แตจะทํางานในทิศทางตรงกันขาม ข้ันตอนของการวิเคราะห

แบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการแตกกลุมสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 ข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการแตกกลุม 

ข้ันตอนท่ี การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการแตกกลุม 

1 เริ่มตน ใหหนวยตัวอยางจํานวน  n หนวย อยูกลุมเดียวกัน 

2 แบงหนวยตัวอยางจํานวน  n หนวยออกเปน  2  กลุม โดยท่ีหนวยตัวอยางใน

กลุมนั้นจะมีระยะหางมากท่ีสุด 

3 แบงหนวยตัวจากข้ันตอนท่ี 2 ออกเปน  3  กลุม โดยท่ีหนวยตัวอยางในกลุม

นั้นจะมีระยะหางมากท่ีสุด 

4 ทําซํ้าข้ันท่ี 3 ไปเรื่อยๆ จนทายท่ีสุดแลวจะมี n กลุม ซ่ึงในแตละกลุมยอยจะ

ประกอบไปดวยหนวยตัวอยาง 1 หนวย 

       

    การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการแตกกลุมเปนวิธีการท่ี

ไมไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากยุงยาก และใชเวลาในการคํานวณนานกวาวิธีการเกาะกลุม 

(Lebart and Rajman, 2000) 

 การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการเกาะกลุม และวิธีการ

แตกกลุม สามารถดูไดจากแผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน ดวยวิธีการ

เกาะกลุม และวิธีการแตกกลุม ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แผนภาพแสดงการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน  

ดวยวิธีการเกาะกลุม และวิธีการแตกกลุม 

 

   (2) การวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอน (Nonhierarchical Cluster 

Analysis) 

             การวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอน เรียกอีกอยางวา k-means 

cluster analysis หรือวิธี k-means เปนวิธีการท่ีแตกตางจากการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน 

(Hierarchical Cluster Analysis) เปนวิธีการท่ีผูวิจัยจะตองกําหนดจํานวนกลุมวาตองการใหมีก่ีกลุม 

หรือจํานวนกลุมท่ีตองการไวลวงหนา เชน กําหนดใหมี k กลุม วิธี k-means จะมีการทํางานหลาย ๆ 

รอบ (Iteration) โดยในแตละรอบจะมีการรวมหนวยตัวอยางใหไปอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเลือก

กลุมท่ีหนวยตัวอยางนั้นมีระยะหางจากคากลางของกลุมนอยท่ีสุด แลวคํานวณคากลางของกลุมใหม 

จะทําเชนนี้จนกระท่ังคากลางของกลุมไมเปลี่ยนแปลง หรือครบจํานวนรอบท่ีกําหนดไว 

    ข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอน ดวยวิธี k-means 

สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.4  
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ตารางท่ี 2.4 ข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอน ดวยวิธ ีk-means 

ข้ันตอนท่ี การวิเคราะหแบงกลุมของวิธี k-means 

1 กําหนดจํานวนกลุม (k) ท่ีตองการ 

2 คํานวณหาคาเฉลี่ยของแตละกลุม แลวพิจารณาวาหนวยตัวอยางแตละหนวย

ควรจัดอยูในกลุมไหน โดยพิจารณาจากระยะหางท่ีมีคานอยท่ีสุด 

3 คํานวณหาคาเฉลี่ยใหม ของแตละกลุมเพ่ือใชเปนตัวแทนของแตละกลุม 

4 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 2 และ 3 จนกระท่ังหนวยตัวอยางไมเปลี่ยนกลุม 

 

    กัลยา วานิชยบัญชา (2548) ไดจําแนกขอแตกตางระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมแบบมีข้ันตอน กับการวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมีข้ันตอน ดวยวิธี k-means ไวดังนี้ 

    1. วิธี k-means ใชเม่ือมีจํานวนหนวยตัวอยางหรือจํานวนขอมูลมาก 

)200( ≥n  
    2. วิธี k-means ผูวิเคราะหจะตองกําหนดจํานวนกลุมท่ีแนนอนไว

ลวงหนา กรณีท่ีผูวิเคราะหยังไมแนใจวาควรมีก่ีกลุมจึงจะเหมาะสม ผูวิเคราะหอาจจะใชวิธีใดวิธีหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

     2.1 ทําการวิเคราะหดวยวิธี k-means หลายๆ ครั้ง โดยแตละครั้ง

กําหนดจํานวนกลุมแตกตางกันไป เชน เปน 3, 4 หรือ 5 กลุม แลวพิจารณาหาจํานวนกลุมท่ี

เหมาะสม แตเม่ือมีขอมูลมากวิธีนี้จะทําใหเสียเวลามาก 

     2.2 ใชขอมูลบางสวนทําการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอน เพ่ือหา

จํานวนกลุมท่ีควรจะเปนจากนั้นจึงใชวิธี k-means กับขอมูลท้ังหมดท่ีมี 

    3. การวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอนนั้น ผูวิเคราะหจะ 

Standardized ขอมูลหรือไมก็ได แตโดยวิธี k-means จะตองทําการ Standardized ขอมูลกอน

เสมอ 

    4. วิธี k-means จะหาระยะหางโดยวิธี Euclidean Distance โดย

อัตโนมัติ ขณะท่ีการวิเคราะหแบงกลุมแบบมีข้ันตอนผูวิเคราะหมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกวิธีการคํานวณ

ระยะหาง หรือความคลายได 

    ตัวแปรท่ีใชวิธี k-means จะตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ คือ เปนสเกล

อันตรภาค (Interval Scale) หรือสเกลอัตราสวน (Ratio Scale) โดยไมสามารถใชกับขอมูลท่ีอยูใน

รูปความถ่ี หรือ Binary ได 
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    ในงานวิจัยนี้ขอมูลของตัวชี้วัดท้ังหมดจะอยูในรูปทวิภาค คือมีคาท่ี

เปนไปได 2 คา คือ 0 และ 1 เทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธี k-modes ซ่ึงเปนวิธีท่ีขยายมาจากวิธี k-

means (Khan & Kant, 2007) มาใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

 2.1.2 การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

         การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes เปนวิธีการวิเคราะหแบงกลุมแบบไมมี

ข้ันตอน (Nonhierarchical  Cluster  Analysis) ซ่ึงขยายมาจากวิธีของ k-means (Khan & Kant, 

2007) เพ่ือใหสามารถแบงกลุมกรณีท่ีมีขอมูลจําแนกประเภท (Categorical Data) ได โดยใชการ

จับคูอยางงาย (Simple Matching) ในการวัดความไมคลายสําหรับขอมูลจําแนกประเภท และใชฐาน

นิยมแทนคาเฉลี่ยเปนคากลางของแตละกลุม นอกจากนั้นในการหาฐานนิยมของกลุมท่ีทําใหกลุมมี

ความแตกตางกันนอยท่ีสุด จะใชพ้ืนฐานของการหาความถ่ี เพ่ือลดเวลาท่ีใชในการหาฐานนิยม 

(Huang, 1998) 

  2.1.2.1 การวัดความไมคลาย 

            ให X  และ Y เปนหนวยตัวอยาง 2 หนวยท่ีมีขอมูลจําแนกประเภท

จํานวน m ตัวแปร การวัดความไมคลายระหวางหนวยตัวอยาง X  และ Y  สามารถหาไดจาก

ผลรวมของการไมจับคูในตัวแปรแตละตัวทุกตัว โดยใหคาของการจับคูเปน 0 ถาหนวยตัวอยาง 2 

หนวยมีคาของขอมูลเหมือนกัน และเปน 1 (ในกรณีอ่ืนๆ) เม่ือมีคาตางกัน โดยถาคาความไมคลายมี

คานอย แสดงวาหนวยตัวอยาง 2 หนวยนั้น มีความคลายกันมาก ซ่ึงคาวัดความไมคลายนี้เรียกวาการ

จับคูอยางงาย หรือ Simple Matching (Kaufman and Rousseeuw, 1990) โดยเขียนเปนสมการ

ไดดังนี้ 

          ∑
=

=
m

j
jj yxYXd

1
1 ),(),( δ                        (1) 

เม่ือ 





≠
=

=
)(1
)(0

),(
jj

jj
jj yx

yx
yxδ                               (2) 

   

  2.1.2.2 ฐานนิยมของชุดขอมูล 

                ให X เปนชุดขอมูลจําแนกประเภท ท่ีมีตัวแปรเปน mAAA ,....,, 21  

นิยาม  ฐานนิยมของชุดขอมูล },....,,{ 21 nXXX=X  เปนเวกเตอรของฐานนิยม 

],....,,[ 21 mqqqQ =  และจะมีคานอยท่ีสุดเม่ือ 
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∑
=

=
n

i
i QXdQD

1
1 ),(),(X                                        (3) 

โดยท่ี X   แทน  เซตของชุดขอมูล 

 A   แทน  เซตของตัวแปร 

 Q   แทน  เซตของฐานนิยม 

 iX   แทน หนวยตัวอยาง ตัวท่ี i  เม่ือ ni ,...,2,1=   

 jA   แทน ตัวแปร ตัวท่ี j  เม่ือ mj ,...,2,1=  

 jq   แทน ฐานนิยม ตัวท่ี j  เม่ือ mj ,...,2,1=  

 Q    ไมจําเปนตองเปนสมาชิกของ X  

 

  2.1.2.3 การหาฐานนิยมของชุดขอมูล 

                ให 
jkcn

,
เปนจํานวนหนวยตัวอยางท่ีมีขอมูลอยูในระดับท่ี kc  ของตัวแปร

ท่ี )( jAj  และ 
n

n
cAfr jkc

jkj
,)|( , == X  เปนความถ่ีสัมพัทธในระดับ kc  ของตัวแปรท่ี j  

ทฤษฎ ี ฟงกชัน ),( QD X  จะมีคานอยท่ีสุด ถา )|()|( , XX jkjjj cAfrqAfr =≥=  สําหรับ 

jkj cq ,≠  ,  mj ,...,1=  

 

  2.1.2.4 อัลกอริทึมการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

                เม่ือสมการท่ี (1) ถูกนํามาใชในการวัดความไมคลายของขอมูลจําแนก

ประเภท จะได Cost Function ดังนี้ 

  ∑∑∑
= = =

=
k

l

n

i

m

j
jljili qxwWP

1 1 1
,,, ),(),( δQ      (4) 

เม่ือ 

Ww li ∈,  และ Q∈= ],...,,[ 21 ml qqqQ  
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   ข้ันตอนของการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes สรุปไดดังตารางท่ี 2.5 

 

ตารางท่ี 2.5 ข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

ข้ันตอนท่ี การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

1 กําหนดจํานวนกลุม (k) และเลือกหนวยตัวอยางเริ่มตนในแตละกลุมท้ัง k  

กลุม 

2 จัดสรรหนวยตัวอยางไปยังแตละกลุม โดยพิจารณาจากระยะหางท่ีมีคานอย

ท่ีสุดระหวางหนวยตัวอยางแตละตัวกับฐานนิยม 

3 คํานวณหาฐานนิยมของแตละกลุมใหม หลังจากจัดสรรหนวยตัวอยาง

เรียบรอยแลว 

4 ทําซํ้าข้ันท่ี 2 และ 3 จนกระท่ังหนวยตัวอยาง และฐานนิยมไมเปลี่ยนแปลง 

 

  2.1.2.5 ขอดี – ขอเสียของการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

(Nemalhabib, 2006) 

       ขอดี – ขอเสียของการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes สามารถสรุป

ไดดังตารางท่ี 2.6 

 

ตารางท่ี 2.6 ขอดี – ขอเสียของการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

ขอดี ขอเสีย 

1.สามารถจัดการกับชุดขอมูลท่ีมีขนาดใหญ 1.มีปญหาในการกําหนดกลุม ( k ) 

2.งายตอการใชโปรแกรม 2.ขอมูลท่ีผิดปกติจะมีผลในการแบงกลุม 

3.ในการคํานวณเริ่มตน ผูวิเคราะหอาจจะตอง

เปลี่ยนคาเริ่มตน 2-3 ครั้ง 

  

2.2 มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 

 

 ครอบครัวเปนสถาบันสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางรากฐานอนาคตใหแกสมาชิกใน

ครอบครัว ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวจะตองมาเปนสมาชิกของสังคมตอไป ดังนั้นครอบครัวจึงจะตองทํา

หนาท่ีหลอหลอม ขัดเกลาความเปนมนุษย ดวยการอบรม ใหความรัก ความเอ้ืออาทร ชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือให
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สมาชิกในครอบครัวเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ นั่นคือ หากครอบครัวเขมแข็ง สังคมก็จะเขมแข็งไปดวย 

แตก็ยังไมสามารถบงชี้ไดวาครอบครัวลักษณะใดท่ีเปนครอบครัวเขมแข็ง เพ่ือใหการบงชี้ความเขมแข็ง

ของครอบครัวมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในป 2551 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว รวมกับ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานครอบครัว

เขมแข็ง (Strong Family Standard) และไดตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง ซ่ึงพัฒนามาจาก

การสํารวจครอบครัวหรือชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง และไดกําหนดเปนมาตรฐานกลางท่ีใชในการ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวท่ัวไป เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและครอบครัวท่ัวไปใชเปน

แนวทางในการประเมินสถานการณครอบครัวไทยในภาพรวมได 

 ครอบครัวเขมแข็ง หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย 

มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน สามารถดํารงอยูไดดวยการพ่ึงพาตนเอง พรอมท่ีจะเก้ือกูลสังคมและคนรอบ

ขาง ปรับตัวในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง ไมสั่นคลอนกับปญหาหรืออุปสรรค เม่ือเผชิญปญหาก็

สามารถรวมกันแกไขจนลุลวงไปไดดวยดี 

 มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง หมายถึง ขอกําหนดท่ีไดรับการยอมรับเพ่ือนําไปใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติ เปนเครื่องมือท่ีนํามาประเมินผล เพ่ือใหแสดงถึงความเขมแข็งของครอบครัวใน

สังคมไทย โดยมาตรฐานดังกลาวแบงตัวชี้วัดความเขมแข็งของครอบครัวออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยท่ีระดับชุมชนและระดับประเทศจะมีองคประกอบและ

ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานสัมพันธภาพ 2) ดานการพ่ึงตนเอง 

(เศรษฐกิจ สุขภาพ และขอมูลขาวสารและการเรียนรู) 3) ดานทุนทางสังคม และ 4) ดานการ

หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก สําหรับมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับ

ครอบครัวจะมีองคประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 5 ดาน โดยเพ่ิมดานการทํา

บทบาทหนาท่ีและครอบครัว และในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะระดับครอบครัวเทานั้น จึงขอกลาวถึง

เฉพาะตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว ดังนี้ 

 มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว ประกอบดวย 5 ดาน 56 ตัวชี้วัด ไดแก  

  1. ดานสัมพันธภาพ หมายถึง องคประกอบท่ีบงบอกความเขมแข็งของครอบครัว

ในดานสัมพันธภาพ ไดแก สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกัน การ

ยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การสื่อสารระหวางกันอยางมีคุณภาพ และ การมีสวน

รวมแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล ไมใชความรุนแรง มี 17 ตัวชี้วัด รายละเอียดเปนดังนี้ 

   1.1 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกท่ีสื่อถึงความรักและความเอาใจใสใน

ชีวิตประจําวัน 
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   1.2 สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือแบงเบาภาระงานบานซ่ึงกันและกัน 

   1.3 สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจวัตรประจําวันรวมกัน 

   1.4 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟงกันและกัน 

   1.5 สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน โดยไมถูกกีดกัน

ดวยชวงวัยและ/หรือประสบการณและ/หรือสถานภาพท่ีแตกตาง 

   1.6 สมาชิกในครอบครัวเคารพความเปนสวนตัวของแตละคน 

   1.7 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาตอกันดวยดีและ/หรือใชเหตุผล 

   1.8 สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทวงติงและแสดงความคิดเห็นและให

คําแนะนําตอกัน 

   1.9 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความชื่นชมและเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน 

   1.10 สมาชิกในครอบครัวตางดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน 

   1.11 เม่ือประสบปญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไมทํา

รายตนเองและ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพยสิน 

   1.12 สมาชิกในครอบครัวไมทํารายจิตใจเม่ือมีความขัดแยงตอกัน 

   1.13 สมาชิกในครอบครัวไววางใจท่ีจะเลาเรื่องตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

   1.14 สมาชิกในครอบครัวไมใชอํานาจเหนือกันและกัน 

   1.15 สมาชิกในครอบครัวรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญตางๆ ดวยกัน 

   1.16 สมาชิกในครอบครัวรวมกันแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล 

   1.17 เม่ือมีความขัดแยง สมาชิกในครอบครัวมีการทํารายรางกาย 

  2. ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว หมายถึง องคประกอบท่ีบงบอกความ

เขมแข็งของครอบครัว ในดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว ไดแก ครอบครัวทําบทบาทหนาท่ี

ของครอบครัวตอสมาชิก มี 6 ตัวชี้วัด รายละเอียดเปนดังนี้ 

   2.1 สมาชิกในครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตามบทบาทของตนอยางเหมาะสม 

   2.2 ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแตละชวงวัยไดอยางเหมาะสม 

   2.3 ครอบครัวมีการดูแล ใสใจความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน 

   2.4 ครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ของครอบครัว 

   2.5 ครอบครัวมีการใชคุณธรรมสําคัญในการดําเนินชีวิต 

   2.6 ครอบครัวมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอสมาชิกในครอบครัว 

  3. ดานการพ่ึงตนเอง หมายถึง องคประกอบท่ีบงบอกความเขมแข็งของครอบครัว

ในดานการพ่ึงตนเอง ไดแก (1) การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ (2) การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ และ (3) 
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การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู ท่ีมีตัวบงชี้และตัวชี้วัดในแตละดานดังตอไปนี้ ดานท่ี 

1 การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ หมายถึง องคประกอบท่ีบงบอก ความเขมแข็งของครอบครัวในการ

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจระดับครอบครัวมี 9 ตัวชี้วัด ดานท่ี 2 การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ หมายถึง 

องคประกอบท่ีบงบอก ความเขมแข็งของครอบครัวในการพ่ึงตนเองดานสุขภาพระดับครอบครัว มี 6 

ตัวชี้วัด ดานท่ี 3 การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู หมายถึง องคประกอบท่ีบงบอก

ความเขมแข็งของครอบครัวในการพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรูระดับครอบครัว มี 4 

ตัวชี้วัด รายละเอียดเปนดังนี้ 

   3.1 ดานเศรษฐกิจ 

    3.1.1 ครอบครัวมีสมาชิกท่ีสามารถหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือ

จุนเจือครอบครัว 

       3.1.2 สัดสวนรายไดตอรายจายของครอบครัว 

       3.1.3 ครอบครัวมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

       3.1.4 ครอบครัวมีอาชีพท่ีม่ันคง 

       3.1.5 ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ 

       3.1.6 ครอบครัวมีการออมในรูปแบบตางๆ 

       3.1.7 ครอบครัวมีหนี้สิน 

       3.1.8 เม่ือครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถชําระหนี้ได 

       3.1.9 ครอบครัวมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 

   3.2 ดานสุขภาพ 

       3.2.1 สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรับหลักประกันสุขภาพ 

       3.2.2 ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนท้ังทางรางกายและจิตใจ

ของสมาชิกในครอบครัว 

       3.2.3 ครอบครัวมีความรูและเขาถึงบริการดานสุขภาพในสถานพยาบาล

เม่ือจําเปน 

       3.2.4 ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกใน

ครอบครัว 

       3.2.5 ครอบครัวมีการปองกันความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม

เหมาะสม 

       3.2.6 ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง 

   3.3 ดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู 
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       3.3.1 สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง

ครอบครัวและชุมชน   

       3.3.2 สมาชิกในครอบครัวมีการนําขอมูลขาวสาร/ความรูไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว 

       3.3.3 สมาชิกในครอบครัวไดรับทราบและเรียนรูเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับ

ครอบครัว 

       3.3.4 ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 16 

ถึง 25 ป 

  4. ดานทุนทางสังคม หมายถึง องคประกอบท่ีบงบอกความเขมแข็งของครอบครัว 

โดยพิจารณาจากทุนทางสังคม ซ่ึงหมายถึง ความเขมแข็งของครอบครัว อันเนื่องมาจากระบบ

ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังในระดับปจเจกบุคคล กลุม ชุมชน และเครือขายทางสังคม 

ไดแก ทุนทางสังคมของแตละครอบครัวในการสรางบรรยากาศความเปนครอบครัว มี 7 ตัวชี้วัด 

รายละเอียดเปนดังนี้ 

   4.1 สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีและการไดรับการยอมรับจาก

เพ่ือนบาน 

   4.2 สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางเครือญาติ 

   4.3 สมาชิกในครอบครัวมีความรูสึกปลอดภัยและไววางใจกัน 

   4.4 สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบื้องตนในการปองกันปญหาอาชญากรรม 

   4.5 สมาชิกในครอบครัวเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

   4.6 สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

   4.7 ครอบครัวมีการอบรมใหสมาชิกในครอบครัวใชบริการพ้ืนท่ีสาธารณะใน

ชุมชนอยางรับผิดชอบ 

  5) ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก หมายถึง 

องคประกอบท่ีบงบอกความเขมแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเลี่ยงภาวะ

เสี่ยงและปรับตัวไดในภาวะยากลาบาก มี 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดเปนดังนี้ 

   5.1 ครอบครัวมีการเตรียมความพรอมในการรองรับภาวะยากลําบากในดาน

ตางๆ 

   5.2 ครอบครัวรวมมือกันแกไขปญหาเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ 

   5.3 ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟนตัวไดเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ 
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   5.4 ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันปญหา

สังคม 

   5.5 ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันปญหาภัย

พิบตัิตางๆ 

   5.6 ครอบครัวทานมีการทําประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ 

   5.7 ครอบครัวทานมีพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว 

 สําหรับเกณฑความเขมแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งนั้น ได

พัฒนาข้ึนมาโดยยึดมาตรฐานจาก “ครอบครัวตัวอยางของไทย” เปนสําคัญ ดังนั้นคาท่ีใชเปนเกณฑ

วัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย จึงเปนเกณฑความเขมแข็งมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนมาภายใต

บริบทของสังคมไทย สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.7 
 

ตารางท่ี 2.7 เกณฑความเขมแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว จําแนกรายดาน รอยละ 

ภาพรวม 85.80 

ดานสัมพันธภาพ 93.60 

ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 97.10 

ดานการพ่ึงตนเองโดยภาพรวม 84.20 

   ทางเศรษฐกิจ 97.70 

   ทางสุขภาพ 87.30 

   ทางขอมูลขาวสารการเรียนรู 94.60 

ดานทุนสังคม 86.70 

ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 67.20 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

 งานวิจัยท่ีไดศึกษาเก่ียวกับการทําวิจัยนี้ แบงออกเปน 2 หัวขอใหญ ไดแก งานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับครอบครัวเขมแข็ง 

สามารถสรุปไดดังนี้ 
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 2.3.1 การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

    Huang & Ng (2003) ไดศึกษาถึงความเทาเทียมกันของการแบงกลุมขอมูล

จําแนกประเภทดวยวิธี k-modes ท่ีเสนอโดย Chaturvedi, Green & Carroll (2001) และ Huang 

(1998) ซ่ึง Huang (1998) ไดกลาวไววา วิธี k-modes เปนวิธีการแบงกลุมท่ีขยายมาจากวิธี k-

means ใชในการแบงกลุมขอมูลจําแนกประเภทท่ีมีขนาดใหญ โดยใชวิธีการจับคูอยางงาย (Simple 

Matching) และ Chaturvedi, Green & Carroll (2001) ไดเสนอวิธีการแบงกลุมขอมูลจําแนก

ประเภทสําหรับสถิติไมอิงพารามิเตอรโดยใชวิธี k-modes จากการศึกษาพบวาการแบงกลุมขอมูล

จําแนกประเภทดวยวิธี k-modes ชวยในการแกปญหาการแบงกลุมขอมูลท่ีมีขนาดใหญ สุดทาย 

Huang & Ng (1999) ไดแนะนําวิธีการแบงกลุมขอมูลจําแนกประเภทท่ีขยายมาจากวิธี fuzzy  k-

means คือวิธี fuzzy  k-modes  

    He, Deng & Xu (2005) ไดเสนอวิธีการหาคาวัดความไมคลายของวิธีการ

แบงกลุมขอมูลดวยวิธี k-modes เพ่ือใหการแบงกลุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยนําเอาความถ่ี

สัมพัทธของการเกิดระดับคาตางๆ ในแตละกลุม เขามารวมในการหาคาท่ีใชวัดความไมคลายระหวาง

กลุม ซ่ึงวิธีการนี้อาศัยแนวความคิดท่ีวา ความคลายระหวางหนวยตัวอยาง กับคาฐานนิยมของแตละ

กลุมจะเปนสัดสวนโดยตรงกับผลรวมของความถ่ีสัมพัทธของคาหนึ่งๆ ในฐานนิยม โดยจะใชการวัด

ความไมคลายในการแบงกลุมขอมูลดวยวิธี k-modes เพ่ือใหผลของการแบงกลุมมีความถูกตองมาก

ข้ึน ตัวอยางเชน มีชุดขอมูล 3,2,1 AAA จํานวน 2 กลุม โดยมีฐานนิยมของแตละกลุม ดังนี้ 

 

กลุมท่ี 1 : mode1 ],,[ rpa=  กลุมท่ี 2 : mode2 ],,[ rpa=  

1A  2A  3A  

a p r 

a p s 

a p t 
 

1A  2A  3A  

a q r 

b p t 

a p k 
 

    

   โดยสมมติใหมีการจัดสรรหนวยตัวอยาง ],,[ wpaY =  ลงในกลุมท่ี 1 หรือกลุม

ท่ี 2 ดวยวิธีการแบงกลุมขอมูลดวยวิธี k-modes สําหรับท้ัง 2 กลุมนั้นมีฐานนิยมเหมือนกัน ดังนั้นเรา

สามารถจัดสรรหนวยตัวอยาง Y ใหกับกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2 ก็ได แตจากแนวคิดของความ

คลายคลึงกันภายในกลุม เราจึงจัดสรรหนวยตัวอยาง Y ใหกับกลุมท่ี 1 
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   Khan & Kant (2007) ไดเสนอการคํานวณฐานนิยมเริ่มตน สําหรับการแบงกลุม

ขอมูลดวยวิธี k-modes โดยใชวิธี Evidence Accumulation เพ่ือตรวจสอบผล และรูปแบบของการ

แบงกลุม ซ่ึงการศึกษานี้ไดใชขอมูลจําแนกประเภทจาก UCI (UCI Machine Learning) จํานวน 4 

ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลโรคถ่ัวเหลือง (Michalski & Stepp, 1983) ชุดขอมูลมะเร็งเตานมของรัฐ

วิสคอนซิน ชุดขอมูลของสวนสัตวขนาดเล็ก และชุดขอมูลของการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละสภา

ผูแทนราษฎรแหงสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบวา วิธี Evidence Accumulation ใหฐานนิยม

เริ่มตนท่ีมีความคลายคลึง และสอดคลองกับฐานนิยมท่ีตองการ ผลการแบงกลุมขอมูลจะมีความ

แปรปรวนนอยกวาการแบงกลุมดวยวิธีการสุมฐานนิยมเริ่มตน 

 2.3.2 ครอบครัวเขมแข็ง 

   ระพีพรรณ คําหอม, อภิญญา เวชยชัย, และ อัญมณี บูรณกานนท (2551) ไดรับ

การสนับสนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย ใหมุงเนนพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 3 ระดับ นั่นคือ ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตอมาในป พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง รวมท้ัง

สรางแบบประเมินครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ซ่ึงผลการ

พัฒนามาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัวประกอบดวย 5 ดาน 10 ตัวชี้วัด 57 ตัวชี้วัดยอย 

ระดับชุมชนประกอบดวย 4 ดาน 13 ตัวชี้วัด 54 ตัวชี้วัดยอย และระดับประเทศ ประกอบดวย 7 

ดาน 23 ตัวชี้วัด 

   วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2556) ไดรวบรวม สรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับตัวชี้วัดและ

เกณฑมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง มีการพัฒนาเกณฑมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งเพ่ือใหสอดคลองกับ

บริบทของครอบครัวไทย และไดวิเคราะหเปรียบเทียบรายงานความเขมแข็งของครอบครัวใน

ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับครอบครัว ระหวางป 2553 – 2555 พบวา ในระดับครอบครัว 

จาก 10 ตัวชี้วัด สามารถผานเกณฑมาตรฐานฯ เพียง 3 ตัวชี้วัด ในขณะท่ีการวัดในระดับประเทศมี

ตัวชี้วัดเพียงครึ่งเดียวท่ีผานเกณฑมาตรฐานฯ สวนในระดับชุมชน พบวามีตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานฯ ในสัดสวนท่ีมากกวาระดับอ่ืนๆ และจากผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัดดาน

ครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 3 ระดับนั้น สรุปไดวา เกณฑมาตรฐานความเขมแข็ง

ของครอบครัวท่ีกําหนดไวโดยใชกรอบอางอิงจากครอบครัวตัวอยางของไทยนั้นสูงเกินไป ทําใหมี

แนวคิดในการพิจารณาเกณฑอ่ืนเทียบเคียง โดยการใชขอมูลท่ีมีอยูตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555 มาเปน

ฐานในการกําหนดเกณฑมาตรฐานฯ ข้ึนใหมใหสอดคลองกับความเปนจริงในปจจุบัน โดยใชการ

วิเคราะหปจจัยมาชวยในการแบงกลุมตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสม และจะใชเปนตัวชวยในการคัดกรอง
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เพ่ือคนหาตัวชี้วัดดานครอบครัวเขมแข็งชุดใหม สําหรับผลการวิเคราะหและสังเคราะหตัวชี้วัดดาน

ครอบครัวดวยสถิติข้ันสูง ทําใหไดมาซ่ึงรูปแบบของตัวชี้วัด 7 รูปแบบ จําแนกเปนตัวชี้วัดระดับ

ครอบครัว 4 รูปแบบ และระดับชุมชน 3 รูปแบบ ตัวชี้วัดดานครอบครัวระดับครอบครัวในภาพรวม

เกือบทุกรูปแบบ มีจํานวนตัวชี้วัดลดลง เชนเดียวกับ ตัวชี้วัดดานครอบครัวระดับชุมชน ก็เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือมีจํานวนตัวชี้วัดลดลง สําหรับตัวชี้วัดดานครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัว

เขมแข็งระดับประเทศนั้น ไมไดนําเสนอรูปแบบ ท้ังนี้เนื่องจากตัวชี้วัดระดับประเทศฯ เปนการ

ประกอบสรางดวยการนําผลท่ีไดจากตัวชี้วัดระดับครอบครัวและระดับชุมชนมาใช ดังนั้น หากตัวชี้วัด

ระดับครอบครัวและระดับชุมชนถูกเลือกจากรูปแบบใด ก็จะสามารถไดตัวชี้วัดในระดับประเทศ โดย

ปริยาย 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 การแบงกลุมครอบครัวเขมแข็งของประเทศไทยนั้น มีข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย 4 

ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ข้ันตอนการวิเคราะห

ขอมูล และการสรุปผล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติ และการคํานวณ 

คือ โปรแกรม R เวอรชัน 3.1.2 ในการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes และใชโปรแกรม SPSS 

for Windows ในการแปลงขอมูล และคํานวณผลรวม คาเฉลี่ยตางๆ ของตัวแปรท่ีศึกษา 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ขอมูลท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากฐานขอมูลครอบครัว

เขมแข็งของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในป พ.ศ. 2555 และ 2556 โดยการสํารวจ

จากครอบครัวไทยจํานวน 13,849 และ 14,005 ครอบครัว ตามลําดับ ซ่ึงประกอบไปดวยตัวชี้วัดและ

เกณฑมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว จํานวน 5 ดาน 10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 

1) ดานสัมพันธภาพ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัดยอย 2) ดานการทําบทบาทหนาท่ีของ

ครอบครัว ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดยอย 3) ดานการพ่ึงตนเอง ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด 19 

ตัวชี้วัดยอย 4) ดานทุนทางสังคม ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัดยอย และ 5) ดานการหลีกเลี่ยง

ภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัดยอย 

 

3.3 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes เพ่ือใหการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวไทยในระดับครอบครัวมีความเหมาะสมนั้น ขอมูลท่ีไดมาจากฐานขอมูลครอบครัวเขมแข็ง

ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในป พ.ศ. 2555 และ 2556 จะตองมีการตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล ไดดําเนินการจัดการขอมูลดังนี้ 
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 3.3.1 รวมขอมูลใหเปนแฟมเดียวกัน 

    ขอมูลครอบครัวเขมแข็งของประเทศไทยถูกเก็บอยูในแฟมขอมูลดวยโปรแกรม 

Microsoft Excel โดยขอมูลนั้นเปนขอมูลของป พ.ศ. 2555 และ 2556 และในแตละปนั้นขอมูลถูก

เก็บในแฟมขอมูลแยกตามจังหวัด ดังนั้นจึงตองรวมขอมูลของทุกจังหวัดใหอยูในแฟมขอมูลเดียวกัน 

ซ่ึงจะไดแฟมขอมูลท้ังหมด 2 แฟมขอมูล นั่นคือ ขอมูลครอบครัวเขมแข็งของประเทศไทย ป พ.ศ. 

2555 และ 2556 ตามลําดับ 

 3.3.2 แปลงขอมูล 

   เนื่องจากขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหนั้นอยูในรูปของขอมูลเชิงกลุมท่ีมีหลาย

ลักษณะ จึงตองทําการแปลงขอมูลใหอยูในรูปขอมูลทวิภาคท่ีมี 2 ลักษณะ (Binary Data) กอน โดย

ยึดหลักการแปลงขอมูลตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ท่ีสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวไดจัดทําข้ึน 

 3.3.3 ตัดตัวแปรท่ีไมไดนํามาใชในการวิเคราะห 

   เนื่องจากขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหนั้นไมจําเปนตองใชตัวแปรทุกตัวใน

แฟมขอมูล ดังนั้น จึงตัดตัวแปรท่ีไมไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลออกไป 139 ตัวแปร จากท้ังหมด 

195 ตัวแปร คงเหลือตัวแปรท่ีนํามาใชในการวิเคราะหท้ังหมด 56 ตัวแปร พรอมท้ังตั้งชื่อตัวแปรใหม

เพ่ือใหสอดคลองกับขอคําถาม 

 3.3.4 ตัดขอมูลบางขอมูลท่ีตัวแปรไมสมบูรณ 

   ขอมูลท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหนั้น จะตองเปนขอมูลท่ีมีคาของตัวแปรครบทุก

ตัว ดังนั้น ถาพบวาขอมูลชุดใดท่ีมีคาของตัวแปรไมครบสมบูรณ จะทําการตัดชุดขอมูลนั้นออกไป ทํา

ใหขอมูลในป พ.ศ. 2555 และ 2556 เหลืออยูจํานวน 8,712 และ 8,316 ครอบครัว ตามลําดับ 

 3.3.5 บันทึกและแปลงแฟมขอมูลใหเปนนามสกุล .csv 

   เนื่องจากจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปจึงตองทําการแปลง

แฟมขอมูลใหเปนนามสกุล .csv เพ่ือท่ีจะใหสามารถเรียกขอมูลเขาโปรแกรมไดอยางสะดวก 

 

3.4 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหท้ังในรูปขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม)  และในรูป

ขอมูลท่ีแปลงเปนขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) แตการหาคาเฉลี่ยเพ่ือจะอธิบายลักษณะเดนของกลุม

ท่ีจัดได จะใชขอมูลท่ีแปลงเปนขอมูลทวิภาค เพ่ือใหสอดคลองกับแบบประเมินตนเองของครอบครัว
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เขมแข็ง ระดับครอบครัว ท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดจัดทําไว   การวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes จะวิเคราะหดวยโปรแกรม R เวอรชัน 3.1.2 เพ่ือแบงกลุมระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับครอบครัวตามตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง โดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

 3.4.1 เรียกขอมูลครอบครัวเขมแข็งตามปท่ีศึกษาเขามาในโปรแกรม R  

 3.4.2 กําหนดรอบในการรันซํ้า จํานวน 50 รอบ กําหนดจํานวนกลุม (k=3) และ

กําหนดใหคาฐานนิยมในรอบท่ี 1 ไดมาจากการสุม 

 3.4.3 ใชคําสั่ง k-modes ในการวิเคราะหขอมูล โดยการจัดหนวยตัวอยางไปยังแตละ

กลุม โดยโปรแกรมจะพิจารณาจากระยะหางท่ีมีคานอยท่ีสุดระหวางหนวยตัวอยางแตละตัวกับคาฐาน

นิยมหรือ modes ท่ีสุมได  

 3.4.4 จากนั้นโปรแกรมจะทําการคํานวณคาฐานนิยมใหมหลังจากท่ีจัดหนวยตัวอยาง

เรียบรอยแลว  

 3.4.5 ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 3.4.3 ใหม โดยท่ีกําหนดใหคาฐานนิยมท่ีไดในขอท่ี 3.4.4 เปนคา

ฐานนิยมเริ่มตนในรอบถัดไปจนกระท่ังครบ 50 รอบ  

 3.4.6 เขียนกรอบขอมูลลงในโปรแกรม MS Excel เพ่ือนําผลลัพธท่ีตองการไปสรุปผล

การวิเคราะห 

  

3.5 การสรุปผล 

 

 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับครอบครัว ตามตัวชี้วัด

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน โดยใชขอมูลของป พ.ศ. 2555 และ 2556 โดยทําการสรุปผล

การวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 

 3.5.1 ลักษณะท่ัวไปของขอมูล จําแนกรายดาน 

   ลักษณะท่ัวไปของขอมูลครอบครัวเขมแข็งท่ีอยูในรูปขอมูลเชิงกลุม ซ่ึงจะแสดง

จํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว จําแนกรายดาน 

ของป พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2556 
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 3.5.2 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means และการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

   การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes โดยกําหนดจํานวนกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวเทากับ 

3 กลุม ซ่ึงจะนําเสนอผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว ของท้ัง 2 วิธี 

ในรูปของแผนภาพวงกลม คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมดวยสถิติ F พรอมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยรวมของขอมูล จําแนกตามปของขอมูลท่ีศึกษา ในท้ังกรณีวิเคราะหจากขอมูลเชิงกลุม (ขอมูล

เดิม) และขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง)  

 3.5.3 ประเมินความสอดคลองของการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว 

ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็ง

ของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

   การประเมินความสอดคลองของการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว 

ระดับครอบครัว โดยพิจาณาจากรอยละความสอดคลองในการประเมินผล ใชขอมูลของป พ.ศ. 2555 

 3.5.4 สรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว จากการ

แบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes 

   การสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว จะใชผลการ

วิเคราะหท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ของขอมูลป พ.ศ. 2555 เทียบกับชวง

คะแนนท่ีสรางข้ึนใหม โดยพิจาณาจากรอยละความสอดคลองในแตละดาน และในภาพรวม 

 3.5.5 ตรวจสอบความเสถียรของชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวท่ีสรางข้ึน  

   การตรวจสอบความเสถียรของชวงคะแนนท่ีสรางข้ึน โดยการนําชวงคะแนนท่ี

สรางข้ึนมาใชกับขอมูลในป พ.ศ. 2556 และพิจาณารอยละของความสอดคลอง 



บทที่ 4 

ผลการดําเนินงานวิจัย 

 

 ในบทนี้ไดเสนอผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับ

ครอบครัว ตามตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน โดยใชขอมูลของป พ.ศ. 2555 และ 

2556 ท้ังในกรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) และขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) ในการอธิบายลักษณะ

ของกลุมจะใชขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินท่ีทาง

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดจัดทําข้ึน โดยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 

5 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของขอมูล จําแนกรายดาน 

 สวนท่ี 2 ผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means และการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินความสอดคลองของการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความ

เขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 สวนท่ี 4 ผลการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว จากการ

แบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี  

k-modes 

 สวนท่ี 5 ผลการตรวจสอบความเสถียรของชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวท่ีสรางข้ึน  

    

4.1 ลักษณะท่ัวไปของขอมูล จําแนกรายดาน 

 

 ขอมูลท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากฐานขอมูลครอบครัว

เขมแข็งของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในป พ.ศ. 2555 และ 2556 โดยการสํารวจ

จากครอบครัวไทย และไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลว ทําใหไดขอมูลในป พ.ศ. 2555 

และ 2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 8,712 และ 8,316 ครอบครัว ตามลําดับ โดยแบงตัวชี้วัดออกเปน 5 ดาน 

10 ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัดยอย และขอมูลท้ังหมดอยูในรูปขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) ซ่ึงไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูล และไดแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2555 ดานสัมพันธภาพ 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

ดานท่ี 1 สัมพันธภาพ 

(1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกัน 

1. สมาชิกในครอบครัวของทานมีการแสดงออกท่ี

สื่อถึงความรักและความเอาใจใสในชีวิตประจําวัน 

188 

(2.16) 

1,071 

(12.29) 

2,123 

(24.37) 

5,330 

(61.18) 

2. สมาชิกในครอบครัวของทานชวยเหลือแบงเบา

ภาระงานบานซ่ึงกันและกัน 

210 

(2.41) 

775 

(8.90) 

1,911 

(21.94) 

5,816 

(66.76) 

3. สมาชิกในครอบครัวของทานทํากิจวัตรประจําวัน

รวมกัน 

253 

(2.90) 

809 

(9.29) 

1,803 

(20.70) 

5,847 

(67.11) 

(2) สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4. สมาชิกในครอบครัวของทานพูดคุย หรือรับฟง

กันและกัน 

137 

(1.57) 

748 

(8.59) 

2,110 

(24.22) 

5,717 

(65.62) 

5. สมาชิกในครอบครัวของทานยอมรับความเห็น

ท่ีแตกตางกัน 

406 

(4.66) 

1,069 

(12.27) 

2,286 

(26.24) 

4,951 

(56.83) 

6. สมาชิกในครอบครวัของทานมีการพูดจาตอกัน

ดวยดีและใชเหตุผล 

223 

(2.56) 

674 

(7.74) 

1,896 

(21.76) 

5,919 

(67.94) 

(3) สมาชิกในครอบครัวส่ือสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกัน 

7. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทวงติง แสดงความ

คิดเห็นและใหคําแนะนําตอกัน 

134 

(1.54) 

669 

(7.68) 

2,070 

(23.76) 

5,839 

(67.02) 

8. สมาชิกในครอบครัวของทานเคารพความเปน

สวนตวัของแตละคน 

181 

(2.08) 

1,078 

(12.37) 

2,272 

(26.08) 

5,181 

(59.47) 

9. สมาชิกในครอบครัวแสดงความชื่นชมและเห็น

คุณคาซ่ึงกันและกัน 

156 

(1.79) 

1,072 

(12.30) 

2,308 

(26.49) 

5,176 

(59.41) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

10. สมาชิกในครอบครัวของทานเอาใจใสดูแลซ่ึง

กันและกัน 

180 

(2.07) 

517 

(5.93) 

1,795 

(20.60) 

6,220 

(71.40) 

11. เม่ือมีปญหา สมาชิกในครอบครัวของทาน

สามารถหาทางออกโดยไมทํารายตนเอง หรือผูอ่ืน 

หรือสิ่งของ 

2,002 

(22.98) 

568 

(6.52) 

1,319 

(15.14) 

4,823 

(55.36) 

12. เม่ือมีความขัดแยง สมาชิกในครอบครัวของทาน

ไมทํารายจิตใจดวยคําพูด ละเลย เพิกเฉย ทอดท้ิง 

2,202 

(25.28) 

618 

(7.09) 

1,323 

(15.19) 

4,569 

(52.44) 

13. สมาชิกในครอบครัวไววางใจท่ีจะเลาเรื่องตางๆ

ท่ีเกิดข้ึน 

423 

(4.86) 

1,079 

(12.39) 

2,058 

(23.62) 

5,152 

(59.14) 

14. สมาชิกในครอบครัวไมใชอํานาจเหนือกันดวย

การบังคับ ขู หรือออกคําสั่ง 

2,583 

(29.65) 

561 

(6.44) 

1,238 

(14.21) 

4,330 

(49.70) 

(4) สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล  ไมใชความรุนแรง 

15. สมาชิกในครอบครัวรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญ ใน

ครอบครัว 

172 

(1.97) 

743 

(8.53) 

2,419 

(27.77) 

5,378 

(61.73) 

16. สมาชิกในครอบครัวรวมกันแกปญหาขอขัดแยง

ดวยเหตุผล 

198 

(2.27) 

782 

(8.98) 

2,319 

(26.62) 

5,413 

(62.13) 

17. เม่ือมีความขัดแยง สมาชิกในครอบครัวมีการ

ทํารายรางกาย   

7,463 

(85.66) 

237 

(2.72) 

219 

(2.51) 

793 

(9.10) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.1 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2555 ในดานสัมพันธภาพ พบวา สมาชิกในครอบครัวมากกวารอยละ 61 

แสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกันเปนประจําทุกวัน และมีสวนรวมในการแกปญหาขอ

ขัดแยงดวยเหตุผล โดยไมใชความรุนแรง รองลงมาสมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความ
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คิดเห็นซ่ึงกันและกัน และสื่อสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกันเปนประจําทุกวัน มากกวารอยละ 56 

และ 49 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.2 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2555 ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

ดานท่ี 2 การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 

(5) ครอบครัวทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัวตอสมาชิก (การปฏิบัติตนตอสมาชิก) 

18. สมาชิกในครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตาม

บทบาทของตนอยางเหมาะสม 

107 

(1.23) 

531 

(6.10) 

1,973 

(22.65) 

6,101 

(70.03) 

19. ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแตละชวงวัยไดอยาง

เหมาะสม 

142 

(1.63) 

420 

(4.82) 

1,722 

(19.77) 

6,428 

(73.78) 

20. ในครอบครัวมีการดูแล ใสใจ ความปลอดภัยของ

สมาชิกทุกคน  

137 

(1.57) 

377 

(4.33) 

1,521 

(17.46) 

6,677 

(76.64) 

21. ในครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรม

เนียมปฏิบัติตางๆ ของครอบครัว 

133 

(1.53) 

690 

(7.92) 

1,983 

(22.76) 

5,906 

(67.79) 

22. ในครอบครัวมีการใชคุณธรรมในการดําเนิน

ชีวิต คือ ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียร ความ

พอเพียง ความมีวินัยและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

109 

(1.25) 

422 

(4.84) 

1,799 

(20.65) 

6,382 

(73.26) 

23. ในครอบครัวมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี

ดีตอสมาชิกในครอบครัว 

119 

(1.37) 

375 

(4.30) 

1701 

(19.52) 

6517 

(74.80) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.2 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2555 ในดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว พบวา ครอบครัวมากกวารอย

ละ 67 ทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัวตอสมาชิก (การปฏิบัติตนตอสมาชิก) เปนประจําทุกวัน 
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ตารางท่ี 4.3 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2555 ดานการพ่ึงตนเอง 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

ดานท่ี 3 การพ่ึงตนเอง 

(6) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ 

24. ครอบครัวมีจํานวนสมาชิกท่ีสามารถหารายได

มาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว 

233 

(2.67) 

8,479 

(97.33) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

นอยกวา เทากัน มากกวา 

25. สัดสวนรายไดตอรายจายของครอบครัว 1,932 

(22.18) 

2,828 

(32.46) 

3,952 

(45.36) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

26. ครอบครัวมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 5,239 

(60.14) 

3,473 

(39.86) 

27. ครอบครัวมีอาชีพท่ีม่ันคง 1,309 

(15.03) 

7,403 

(84.97) 

28. ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ 3,882 

(44.56) 

4,830 

(55.44) 

29. ครอบครัวมีการออมในรูปแบบตางๆ 1,566 

(17.98) 

7,146 

(82.02) 

30. ครอบครัวมีหนี้สิน 3,157 

(36.24) 

5,555 

(63.76) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

คําถาม 
คําตอบ 

ชําระหนี้ไมได ชําระหนี้ได 

31. เม่ือครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถ

ชําระหนี้ได 

5,555 

(63.76) 

3,157 

(36.24) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

32. ครอบครัวมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 197 

(2.26) 

8,515 

(97.74) 

(7) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานสุขภาพ 

33. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรับหลักประกัน

สุขภาพ 

106 

(1.22) 

8,606 

(98.78) 

34. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนท้ังทาง

รางกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว 

60 

(0.69) 

8,652 

(99.31) 

35. ครอบครัวมีความรูและเขาถึงบริการดาน

สุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจําเปน 

110 

(1.26) 

8,608 

(98.74) 

36. ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ของสมาชิกในครอบครัว 

182 

(2.09) 

8,530 

(97.91) 

37. ครอบครัวมีการปองกันความเสี่ยงจากการมี

พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

399 

(4.58) 

8,313 

(95.42) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ดูแลไมได ดูแลได 

38. ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สูง 

101 

(1.16) 

8,611 

(98.84) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

(8) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู    

39. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวางครอบครัวและชุมชน 

208 

(2.39) 

8,504 

(97.61) 

40. สมาชิกในครอบครัวมีการนําขอมูลขาวสาร/

ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเอง

และครอบครัว 

130 

(1.49) 

8,582 

(98.51) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมรับทราบและเรียนรู รับทราบและเรียนรู 

41. สมาชิกในครอบครัวไดรับทราบและเรียนรู

เรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับครอบครัว 

152 

(1.74) 

8,560 

(98.26) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

42. ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 16 – 25 ป 

7,051 

(80.93) 

1,661 

(19.07) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.3 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2555 ดานการพ่ึงตนเอง พบวา ครอบครัวมากกวารอยละ 39 สามารถพ่ึงตนเอง

ในดานเศรษฐกิจได และครอบครัวรอยละ 63.76 มีหนี้สิน ซ่ึงสามารถชําระหนี้ไดเพียงรอยละ 36.24 

 ครอบครัวมากกวารอยละ 95 สามารถพ่ึงตนเองในดานสุขภาพได และสามารถดูแล

สมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูงไดถึงรอยละ 98.84 

 ครอบครัวมากกวารอยละ 97 สามารถพ่ึงตนเองในดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู 

โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครอบครัวและชุมชน มีการนําขอมูล

ขาวสาร/ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว รับทราบและเรียนรูเรื่อง
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สําคัญท่ีเก่ียวกับครอบครัว และยังมีสมาชิกในครอบครัวรอยละ 80.93 ท่ีมีอายุตั้งแต 16 – 25 ป 

ไมไดรับการศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2555 ดานทุนทางสังคม 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

ดานท่ี 4 ทุนทางสังคม 

(9) ทุนทางสังคมของแตละครอบครัวในการสรางบรรยากาศความเปนครอบครัว 

43. สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีและ

การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนบาน 

47 

(0.54) 

8,665 

(99.46) 

44. สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ระหวางเครือญาติ 

69 

(0.79) 

8,643 

(99.21) 

45. สมาชิกในครอบครัวมีความรูสึกปลอดภัยและ

ไววางใจกัน 

47 

(0.54) 

8,665 

(99.46) 

46. สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบื้องตนในการ

ปองกันปญหาอาชญากรรม 

241 

(2.77) 

8471 

(97.23) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมไดเปน เปน 

47. สมาชิกในครอบครัวเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 2,730 

(31.34) 

5,982 

(68.66) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

48. สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

509 

(5.84) 

8,203 

(94.16) 

49. ครอบครัวมีการอบรมใหสมาชิกในครอบครัว

ใชบริการพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนอยางรับผิดชอบ 

481 

(5.52) 

8,231 

(94.48) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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 จากตารางท่ี 4.4 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2555 ดานทุนทางสังคม พบวา ครอบครัวมากกวารอยละ 68 มีทุนทางสังคม

ของแตละครอบครัวในการสรางบรรยากาศความเปนครอบครัว 

 

ตารางท่ี 4.5 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2555 ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

ดานท่ี 5 การหลีกเล่ียงภาวะเส่ียง และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

(10) การหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

50. ครอบครัวมีการเตรียมความพรอมในการ

รองรับภาวะยากลําบากในดานตางๆ 

213 

(2.44) 

8,499 

(97.56) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมรวมมือ รวมมือ 

51. ครอบครัวรวมมือกันแกปญหาเม่ือเกิดภาวะ

วิกฤติ 

88 

(1.01) 

8,624 

(98.99) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมได ได 

52. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟนตัวไดเม่ือ

เกิดภาวะวิกฤติ 

104 

(1.19) 

8,608 

(98.81) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมไดเขารวม เขารวม 

53. ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการปองกันปญหาสังคม 

804 

(9.23) 

7,908 

(90.77) 

54. ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการปองกันปญหาภัยพิบัติตางๆ 

1,167 

(13.40) 

7,545 

(86.60) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

55. ครอบครัวมีการทําประกันชีวิต/ประกันภัย/

ประกันอุบัติเหตุ 

3,295 

(37.82) 

5,417 

(62.18) 

56. ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเลี้ยงดูลูกตามลําพัง 766 

(8.79) 

7,946 

(91.21) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.5 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2555 ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

พบวา ครอบครัวมากกวารอยละ 62 มีการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

และครอบครัวรอยละ 98.99 รวมมือกันแกปญหาเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ครอบครัวมากกวา

รอยละ 86 เขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันปญหาสังคม และปองกันปญหาภัย

พิบัติตางๆ 

 

ตารางท่ี 4.6 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2556 ดานสัมพันธภาพ 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

ดานท่ี 1 สัมพันธภาพ 

(1) การแสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกันของสมาชิกในครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัวของทานมีการแสดงออกท่ี

สื่อถึงความรักและความเอาใจใสในชีวิตประจําวัน 

194 

(2.33) 

1,164 

(14.00) 

2,361 

(28.39) 

4,597 

(55.28) 

2. สมาชิกในครอบครัวของทานชวยเหลือแบงเบา

ภาระงานบานซ่ึงกันและกัน 

218 

(2.62) 

869 

(10.45) 

2,064 

(24.82) 

5,165 

(62.11) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

3. สมาชิกในครอบครัวของทานทํากิจวัตรประจําวัน

รวมกัน 

243 

(2.92) 

954 

(11.47) 

2,018 

(24.27) 

5,101 

(61.34) 

(2) สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4. สมาชิกในครอบครัวของทานพูดคุย หรือรับฟง

กันและกัน 

140 

(1.68) 

802 

 (9.64) 

2,425 

(29.16) 

4,949 

(59.51) 

5. สมาชิกในครอบครัวของทานยอมรับความเห็น

ท่ีแตกตางกัน 

404 

(4.86) 

1,157 

(13.91) 

2,542 

(30.57) 

4,213 

(50.66) 

6. สมาชิกในครอบครวัของทานมีการพูดจาตอกัน

ดวยดีและใชเหตุผล 

255 

(3.07) 

751 

(9.03) 

2,130 

(25.61) 

5,180 

(62.29) 

(3) สมาชิกในครอบครัวส่ือสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกัน 

7. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทวงติง แสดงความ

คิดเห็นและใหคําแนะนําตอกัน 

133 

(1.60) 

738 

(8.87) 

2,332 

(28.04) 

5,113 

(61.48) 

8. สมาชิกในครอบครัวของทานเคารพความเปน

สวนตวัของแตละคน 

162 

(1.95) 

1,086 

(13.06) 

2,569 

(30.89) 

4,499 

(54.10) 

9. สมาชิกในครอบครัวแสดงความชื่นชมและเห็น

คุณคาซ่ึงกันและกัน 

180 

(2.16) 

1,060 

(12.75) 

2,505 

(30.12) 

4,571 

(54.97) 

10. สมาชิกในครอบครัวของทานเอาใจใสดูแลซ่ึง

กันและกัน 

179 

(2.15) 

567 

(6.82) 

1,944 

(23.38) 

5,626 

(67.65) 

11. เม่ือมีปญหา สมาชิกในครอบครัวของทาน

สามารถหาทางออกโดยไมทํารายตนเอง หรือผูอ่ืน 

หรือสิ่งของ 

1,678 

(20.18) 

596 

(7.17) 

1,384 

(16.64) 

4,658 

(56.01) 

12. เม่ือมีความขัดแยง สมาชิกในครอบครัวของทาน

ไมทํารายจิตใจดวยคําพูด ละเลย เพิกเฉย ทอดท้ิง 

2,144 

(25.78) 

610 

(7.34) 

1,358 

(16.33) 

4,204 

(50.55) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

13. สมาชิกในครอบครัวไววางใจท่ีจะเลาเรื่องตางๆ

ท่ีเกิดข้ึน 

330 

(3.97) 

1,155 

(13.89) 

2,228 

(26.79) 

4,603 

(55.35) 

14. สมาชิกในครอบครัวไมใชอํานาจเหนือกันดวย

การบังคับ ขู หรือออกคําสั่ง 

2,300 

(27.66) 

628 

(7.55) 

1,281 

(15.40) 

4,107 

(49.39) 

(4) สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล  ไมใชความรุนแรง 

15. สมาชิกในครอบครัวรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญ ใน

ครอบครัว 

214 

(2.57) 

822 

(9.88) 

2,694 

 (32.40) 

4,586 

(55.15) 

16. สมาชิกในครอบครัวรวมกันแกปญหาขอขัดแยง

ดวยเหตุผล 

251 

(3.02) 

813 

(9.78) 

2,532 

(30.45) 

4,720 

(56.76) 

17. เม่ือมีความขัดแยง สมาชิกในครอบครัวมีการ

ทํารายรางกาย   

6,887 

(82.82) 

313 

(3.76) 

315 

(3.79) 

801 

(9.63) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.6 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2556 ในดานสัมพันธภาพ พบวา สมาชิกในครอบครัวมากกวารอยละ 55 

แสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกันเปนประจําทุกวัน และมีสวนรวมในการแกปญหาขอ

ขัดแยงดวยเหตุผล โดยไมใชความรุนแรง รองลงมาสมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน และสื่อสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกันเปนประจําทุกวัน มากกวารอยละ 50 

และ 49 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2556 ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 

คําถาม 

คําตอบ 

ไมมี 

(1) 

มีบาง

นานๆ ครั้ง 

(2) 

เกือบทุก

วัน 

(3) 

ทุกวัน 

(4) 

ดานท่ี 2 การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 

(5) ครอบครัวทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัวตอสมาชิก (การปฏิบัติตนตอสมาชิก) 

18. สมาชิกในครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตาม

บทบาทของตนอยางเหมาะสม 

98 

(1.18) 

588 

(7.07) 

2,378 

(28.60) 

5,252 

(63.16) 

19. ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแตละชวงวัยไดอยาง

เหมาะสม 

159 

(1.91) 

461 

(5.54) 

2,008 

(24.15) 

5,688 

(68.40) 

20. ในครอบครัวมีการดูแล ใสใจ ความปลอดภัยของ

สมาชิกทุกคน  

120 

(1.44) 

433 

(5.21) 

1,800 

(21.65) 

5,963 

(71.71) 

21. ในครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรม

เนียมปฏิบัติตางๆ ของครอบครัว 

137 

(1.65) 

713 

(8.57) 

2,282 

(27.44) 

5,184 

(62.34) 

22. ในครอบครัวมีการใชคุณธรรมในการดําเนิน

ชีวิต คือ ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียร ความ

พอเพียง ความมีวินัยและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

92 

(1.11) 

453 

(5.45) 

2,008 

(24.15) 

5,763 

(69.30) 

23. ในครอบครัวมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี

ดีตอสมาชิกในครอบครัว 

118 

(1.42) 

397 

(4.77) 

1,919 

(23.08) 

5,882 

(70.73) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.7 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2556 ในดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว พบวา ครอบครัวมากกวารอย

ละ 62 ทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัวตอสมาชิก (การปฏิบัติตนตอสมาชิก) เปนประจําทุกวัน 
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ตารางท่ี 4.8 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2556 ดานการพ่ึงตนเอง 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

ดานท่ี 3 การพ่ึงตนเอง 

(6) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ 

24. ครอบครัวมีจํานวนสมาชิกท่ีสามารถหารายได

มาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว 

297 

(3.57) 

8,019 

(96.43) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

นอยกวา เทากัน มากกวา 

25. สัดสวนรายไดตอรายจายของครอบครัว 1,706 

(20.51) 

2,677 

(32.19) 

3,933 

(47.29) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

26. ครอบครัวมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 4,868 

(58.54) 

3,448 

(41.46) 

27. คราอบครัวมีอาชีพท่ีม่ันคง 1,326 

(15.95) 

6,990 

(84.05) 

28. ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ 3,505 

(42.15) 

4,811 

(57.85) 

29. ครอบครัวมีการออมในรูปแบบตางๆ 1,331 

(16.01) 

6,985 

(83.99) 

30. ครอบครัวมีหนี้สิน 2,864 

(34.44) 

 5,452  

(65.56) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

คําถาม 
คําตอบ 

ชําระหนี้ไมได ชําระหนี้ได 

31. เม่ือครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถ

ชําระหนี้ได 

5,452 

(65.56) 

2,864 

(34.44) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

32. ครอบครัวมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 191 

(2.30) 

8,125 

(97.70) 

(7) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานสุขภาพ 

33. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรับหลักประกัน

สุขภาพ 

148 

(1.78) 

8,168 

(98.22) 

34. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนท้ังทาง

รางกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว 

58 

(0.70) 

8,258 

(99.30) 

35. ครอบครัวมีความรูและเขาถึงบริการดาน

สุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจําเปน 

109 

(1.31) 

8,207 

(98.69) 

36. ครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ของสมาชิกในครอบครัว 

193 

(2.32) 

8,123 

(97.68) 

37. ครอบครัวมีการปองกันความเสี่ยงจากการมี

พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

420 

(5.05) 

7,896 

(94.95) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ดูแลไมได ดูแลได 

38. ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สูง 

93 

(1.12) 

8,223 

(98.88) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

(8) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู    

39. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวางครอบครัวและชุมชน 

203 

(2.44) 

8,113 

(97.56) 

40. สมาชิกในครอบครัวมีการนําขอมูลขาวสาร/

ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเอง

และครอบครัว 

128 

(1.54) 

8,188 

(98.46) 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมรับทราบและเรียนรู รับทราบและเรียนรู 

41. สมาชิกในครอบครัวไดรับทราบและเรียนรู

เรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับครอบครัว 

162 

(1.95) 

8,154 

(98.05) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

42. ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 16 – 25 ป 

6,795 

(81.71) 

1,521 

(18.29) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.8 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2556 ดานการพ่ึงตนเอง พบวา ครอบครัวมากกวารอยละ 41 สามารถพ่ึงตนเอง

ในดานเศรษฐกิจได และครอบครัวรอยละ 65.56 มีหนี้สิน ซ่ึงสามารถชําระหนี้ไดเพียงรอยละ 34.44 

 ครอบครัวมากกวารอยละ 94 สามารถพ่ึงตนเองในดานสุขภาพได และสามารถดูแล

สมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูงไดถึงรอยละ 98.88 

 ครอบครัวมากกวารอยละ 97 สามารถพ่ึงตนเองในดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู 

โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครอบครัวและชุมชน มีการนําขอมูล

ขาวสาร/ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว รับทราบและเรียนรูเรื่อง

สําคัญท่ีเก่ียวกับครอบครัว และยังมีสมาชิกในครอบครัวรอยละ 81.71 ท่ีมีอายุตั้งแต 16 – 25 ป 

ไมไดรับการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.9 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2556 ดานทุนทางสังคม 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

ดานท่ี 4 ทุนทางสังคม 

(9) ทุนทางสังคมของแตละครอบครัวในการสรางบรรยากาศความเปนครอบครัว 

43. สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีและ

การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนบาน 

35 

(0.42) 

8,281 

(99.58) 

44. สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ระหวางเครือญาติ 

59 

(0.71) 

8,257 

(99.29) 

45. สมาชิกในครอบครัวมีความรูสึกปลอดภัยและ

ไววางใจกัน 

47 

(0.57) 

8,269 

(99.43) 

46. สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบื้องตนในการ

ปองกันปญหาอาชญากรรม 

312 

(3.75) 

8,004 

(96.25) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมไดเปน เปน 

47. สมาชิกในครอบครัวเปนสมาชิกลุมทางสังคม 2,797 

(33.63) 

5,519 

(66.37) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

48. สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

453 

(5.45) 

7,863 

(94.55) 

49. ครอบครัวมีการอบรมใหสมาชิกในครอบครัว

ใชบริการพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนอยางรับผิดชอบ 

379 

(4.56) 

7,937 

(95.44) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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 จากตารางท่ี 4.9 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2556 ดานทุนทางสังคม พบวา ครอบครัวมากกวารอยละ 66 มีทุนทางสังคม

ของแตละครอบครัวในการสรางบรรยากาศความเปนครอบครัว 

 

ตารางท่ี 4.10 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2556 ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

ดานท่ี 5 การหลีกเล่ียงภาวะเส่ียง และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

(10) การหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

50. ครอบครัวมีการเตรียมความพรอมในการ

รองรับภาวะยากลําบากในดานตางๆ 

184 

(2.21) 

8,132 

(97.79) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมรวมมือ รวมมือ 

51. ครอบครัวรวมมือกันแกปญหาเม่ือเกิดภาวะ

วิกฤติ 

81 

(0.97) 

8235 

(99.03) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมได ได 

52. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟนตัวไดเม่ือ

เกิดภาวะวิกฤติ 

105 

(1.26) 

8,211 

(98.74) 

 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมไดเขารวม เขารวม 

53. ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการปองกันปญหาสังคม 

664 

(7.98) 

7,652 

(92.02) 

54. ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการปองกันปญหาภัยพิบัติตางๆ 

870 

(10.46) 

7,446 

(89.54) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

คําถาม 
คําตอบ 

ไมมี มี 

55. ครอบครัวมีการทําประกันชีวิต/ประกันภัย/

ประกันอุบัติเหตุ 

3,318 

(39.90) 

4,998 

(60.10) 

56. ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเลี้ยงดูลูกตามลําพัง 641 

(7.71) 

7,675 

(92.29) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละ 

 

 จากตารางท่ี 4.10 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามครอบครัวเขมแข็ง ระดับ

ครอบครัว ในป พ.ศ. 2556 ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

พบวา ครอบครัวมากกวารอยละ 60 มีการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

และครอบครัวรอยละ 99.03 รวมมือกันแกปญหาเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ครอบครัวมากกวา

รอยละ 89 เขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันปญหาสังคม และปองกันปญหาภัย

พิบัติตางๆ 

 

4.2 ผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-means และการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

 

 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับครอบครัว ตามตัวชี้วัด

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยท้ังในแตละดาน และในภาพรวม 

พรอมท้ังวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม เปรียบเทียบผลการแบงกลุม ตามการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means และวิธี k-modes ในกรณีท่ีขอมูลเปนขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

และกรณีท่ีขอมูลเปนขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) ของขอมูลป พ.ศ. 2555 และ 2556  

 

 4.2.1 ผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีไดจากการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-means 

 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับครอบครัว ตาม

ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means โดย

จะกําหนดจํานวนกลุมเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งนอย กลุมท่ีมีระดับความเขมแข็ง
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ปานกลาง และกลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งมาก โดยท่ีข้ันตอนในการแบงกลุมจะใชขอมูลเชิงกลุม 

(ขอมูลเดิม) แตในข้ันตอนการคํานวณคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดานและในภาพรวม จะใชขอมูล

ทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลการแบงกลุมกับการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes ได ของขอมูลป พ.ศ. 2555 และ 2556 ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 และ 4.12 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.11 คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means ของขอมูลป 

พ.ศ. 2555 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

X  F p-value 
นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 12.60 (↓) 14.90 (↓) 16.16 (↑) 15.74 576.803 0.000*** 

2. บทบาทหนาท่ีของ

ครอบครัว 
5.04 (↓) 5.77 (↓) 5.99 (↑) 5.91 325.234 0.000***

 

3. การพ่ึงตนเอง (รวม) 10.70 (↓) 14.35 (↓) 14.90 (↑) 14.66 522.918 0.000***
 

3.1 เศรษฐกิจ 4.42 (↓) 5.35 (↓) 5.78 (↑) 5.64 100.991 0.000***
 

3.2 สุขภาพ 4.59 (↓) 5.85 (↓) 5.94 (↑) 5.89 1,098.412 0.000***
 

3.3 ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 
1.68 (↓) 3.13 (=) 3.17 (↑) 3.13 972.046 0.000***

 

4. ทุนทางสังคม 3.80 (↓) 6.42 (↓) 6.65 (↑) 6.52 1,641.273 0.000*** 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก 

3.60 (↓) 6.16 (↓) 6.38 (↑) 6.26 932.904 0.000***
 

ภาพรวม 35.76 (↓) 47.61 (↓) 50.09 (↑) 49.11 1,925.238 0.000***
 

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    

หมายเหตุ: ↑   คะแนนเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียรวม 

 ↓   คะแนนเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียรวม 
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ตารางท่ี 4.12 คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means ของขอมูลป 

พ.ศ. 2556 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

X  F p-value 
นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 12.27 (↓) 15.13 (↓) 16.11 (↑) 15.74 419.332 0.000*** 

2. บทบาทหนาท่ีของ

ครอบครัว 
4.99 (↓) 5.79 (↓) 5.99 (↑) 5.91 274.139 0.000***

 

3. การพ่ึงตนเอง (รวม) 10.49 (↓) 14.39 (↓) 14.83 (↑) 14.62 432.929 0.000***
 

3.1 เศรษฐกิจ 4.53 (↓) 5.43 (↓) 5.73 (↑) 5.61 62.831 0.000***
 

3.2 สุขภาพ 4.48 (↓) 5.86 (↓) 5.91 (↑) 5.87 768.827 0.000***
 

3.3 ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 
1.47 (↓) 3.09 (↓) 3.17 (↑) 3.12 928.346 0.000***

 

4. ทุนทางสังคม 3.85 (↓) 6.40 (↓) 6.62 (↑) 6.50 1,102.973 0.000*** 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก 

3.89 (↓) 6.13 (↓) 6.43 (↑) 6.29 623.191 0.000***
 

ภาพรวม 35.51 (↓) 47.86 (↓) 49.99 (↑) 49.08 1,421.854 0.000***
 

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    

หมายเหตุ: ↑   คะแนนเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียรวม 

 ↓   คะแนนเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียรวม 

   

  ตารางท่ี 4.11  และตารางท่ี 4.12  เปนผลลัพธของการวิเคราะหโดยใชขอมูลเชิง

กลุม (ขอมูลเดิม) ของป พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ  พบวา การแบงกลุมระดับความเขมแข็ง

ของครอบครัวไทยในระดับครอบครัว แบงออกเปน 3 กลุม คือ ระดับความเขมแข็งนอย  ระดับความ

เขมแข็งปานกลาง  และระดับความเขมแข็งมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยในภาพรวมท่ีเรียงจากนอย

ไปหามาก ซ่ึงคาเฉลี่ยในภาพรวมของท้ัง 3 กลุมนี้มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001)  เม่ือ

ทดสอบดวยตัวสถิติ F และคาเฉลี่ยรวม ( X ) ของท้ัง 2 ปมีคาใกลเคียงกัน (49.11 และ 49.08 

สําหรับป พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ)  เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมของแตละกลุมกับคาเฉลี่ยรวม พบวา กลุมระดับความเขมแข็งนอย และ กลุมระดับความ
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เขมแข็งปานกลาง ของท้ัง 2 ปใหผลเหมือนกัน นั่นคือใหคาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 

ตรงกันขามกับกลุมระดับความเขมแข็งมาก ท่ีมีคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ยรวม 

  เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละดาน พบวา ท้ังป พ.ศ. 2555 และ 2556  คะแนน

เฉลี่ยในแตละดานของท้ัง 3 กลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001) และครอบครัวท่ีจัด

อยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอย และกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง จะมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา

คะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน ยกเวน ในป พ.ศ. 2555 ท่ีกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางจะมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับคะแนนเฉลี่ยรวม ไดแก ตัวชี้วัดดานการพ่ึงตนเอง (ขอมูลขาวสารและการเรียนรู) 

ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมาก จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม

ในทุกๆ ดาน 

 

  
 ก.  ข. 

ภาพท่ี 4.1 รอยละของขนาดหรือจํานวนครอบครัว ในแตละระดับความเขมแข็งของครอบครัว ในป 

พ.ศ. 2555 (ก.) และ พ.ศ. 2556 (ข.) โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means 

 

  เม่ือพิจารณาขนาดหรือจํานวนครอบครัวในแตละกลุม กรณีขอมูลเชิงกลุม 

(ขอมูลเดิม) พบวาในป พ.ศ. 2555 ครอบครัวสวนใหญรอยละ 71.14 (6,198 ครอบครัว) จัดอยูใน

กลุมระดับความเขมแข็งมาก รองลงมาเปนกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง และระดับความเขมแข็ง

นอยมีเพียงรอยละ 26.67 (2,324 ครอบครัว) และ 2.81 (190 ครอบครัว) ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.1 

(ก.) สําหรับป พ.ศ. 2556 ครอบครัวสวนใหญรอยละ 66.65 (5,543 ครอบครัว) จัดอยูในกลุมระดับ

ความเขมแข็งมาก รองลงมาเปนกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง และระดับความเขมแข็งนอยมี

เพียงรอยละ 31.67 (2,634 ครอบครัว) และ 1.67 (139 ครอบครัว) ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.1 (ข.) 
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 4.2.2 ผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีไดจากการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes 

 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ระดับครอบครัว ท่ีไดจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes โดยกําหนดจํานวนกลุมเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีมีระดับความ

เขมแข็งนอย กลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งปานกลาง และกลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งมาก เพ่ือให

สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึนได โดยจะ

พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม พรอมท้ังวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ของป พ.ศ. 2555 และ 2556 ในกรณีท่ีขอมูลเปนขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

และกรณีขอมูลเปนขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

  

ตารางท่ี 4.13 คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ของขอมูลป 

พ.ศ. 2555 กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

X  F p-value 
นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 12.93 (↓) 15.86 (↑) 16.00 (↑) 15.74 708.376 0.000*** 

2. บทบาทหนาท่ีของ

ครอบครัว 
5.22 (↓) 5.94 (↑) 5.97 (↑) 5.91 497.002 0.000***

 

3. การพ่ึงตนเอง (รวม) 13.41 (↓) 14.51 (↓) 14.83 (↑) 14.66 165.801 0.000***
 

3.1 เศรษฐกิจ 5.00 (↓) 5.46 (↓) 5.76 (↑) 5.64 66.959 0.000***
 

3.2 สุขภาพ 5.56 (↓) 5.91 (↑) 5.91 (↑) 5.89 196.212 0.000***
 

3.3 ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 
2.84 (↓) 3.14 (↑) 3.16 (↑) 3.13 116.401 0.000***

 

4. ทุนทางสังคม 5.87 (↓) 6.49 (↓) 6.60 (↑) 6.52 258.763 0.000*** 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก 

5.67 (↓) 6.18 (↓) 6.34 (↑) 6.26 149.121 0.000***
 

ภาพรวม 43.12 (↓) 49.01 (↓) 49.76 (↑) 49.11 921.409 0.000***
 

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    

หมายเหตุ: ↑   คะแนนเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียรวม 

 ↓   คะแนนเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียรวม 
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ตารางท่ี 4.14 คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ของขอมูลป 

พ.ศ. 2556 กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

X  F p-value 
นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 13.22 (↓) 16.06 (↑) 15.91 (↑) 15.74 575.21 0.000*** 

2. บ ท บ า ท ห น า ท่ี ข อ ง

ครอบครัว 
5.24 (↓) 5.96 (↑) 5.97 (↑) 5.91 490.222 0.000***

 

3. การพ่ึงตนเอง (รวม) 13.60 (↓) 14.58 (↓) 14.75 (↑) 14.62 115.06 0.000***
 

3.1 เศรษฐกิจ 5.03 (↓) 5.57 (↓) 5.70 (↑) 5.61 51.049 0.000***
 

3.2 สุขภาพ 5.67 (↓) 5.90 (↑) 5.89 (↑) 5.87 71.146 0.000***
 

3.3 ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 
2.89 (↓) 3.11 (↓) 3.15 (↑) 3.12 78.697 0.000***

 

4. ทุนทางสังคม 6.09 (↓) 6.42 (↓) 6.59 (↑) 6.50 135.304 0.000*** 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก 

5.86 (↓) 6.17 (↓) 6.39 (↑) 6.29 119.219 0.000***
 

ภาพรวม 44.03 (↓) 49.21 (↑) 49.62 (↑) 49.08 663.75 0.000***
 

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    

หมายเหตุ: ↑   คะแนนเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียรวม 

 ↓   คะแนนเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียรวม 

 

 ตารางท่ี 4.13 และตารางท่ี 4.14 เปนผลลัพธของการวิเคราะหโดยใชขอมูลเชิง

กลุม (ขอมูลเดิม) ของป พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ  พบวา การแบงกลุมระดับความเขมแข็ง

ของครอบครัวไทยในระดับครอบครัว แบงออกเปน 3 กลุม คือ ระดับความเขมแข็งนอย  ระดับความ

เขมแข็งปานกลาง  และระดับความเขมแข็งมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยในภาพรวมท่ีเรียงจากนอย

ไปหามาก ซ่ึงคาเฉลี่ยในภาพรวมของท้ัง 3 กลุมนี้มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001)  เม่ือ

ทดสอบดวยตัวสถิติ F และคาเฉลี่ยรวม ( X ) ของท้ัง 2 ปมีคาใกลเคียงกัน (49.11 และ 49.08 

สําหรับป พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ)  เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมของแตละกลุมกับคาเฉลี่ยรวม พบวา กลุมระดับความเขมแข็งนอย และ กลุมระดับความ

เขมแข็งมาก ของท้ัง 2 ปใหผลเหมือนกัน นั่นคือในกลุมระดับความเขมแข็งนอยใหคาเฉลี่ยในภาพรวม
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ต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม ตรงกันขามกับกลุมระดับความเขมแข็งมาก ท่ีมีคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ย

รวม  ในขณะท่ีกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางนั้น ท้ัง 2 ปจะใหผลท่ีตางกัน โดยในป พ.ศ. 2555 

นั้น คาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม ในขณะท่ี ป พ.ศ. 2556 คาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวา

คาเฉลี่ยรวม 

 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละดาน พบวา ท้ัง 2 ปคะแนนเฉลี่ยในแตละดานของ

ท้ัง 3 กลุมความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001) และครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความ

เขมแข็งนอย จะมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยูใน

กลุมระดับความเขมแข็งมาก จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน สําหรับ

ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางมีท้ังกรณีท่ีคาเฉลี่ยมากกวา หรือ นอยกวา 

คะแนนเฉลี่ยรวม โดย ขอมูลของป พ.ศ. 2555 ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ไดแก 

ตัวชี้วัดดานสัมพันธภาพ ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว ดานการพ่ึงตนเอง (สุขภาพ) และ

ดานการพ่ึงตนเอง (ขอมูลขาวสารและการเรียนรู) สําหรับขอมูลของป พ.ศ. 2556 ดานท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยมากกวา คะแนนเฉลี่ยรวม ผลไดเชนเดียวกับขอมูล ป พ.ศ. 2555 ยกเวน ดานการพ่ึงตนเอง 

(ขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม 

 

  
ก. ข. 

ภาพท่ี 4.2 รอยละของขนาดหรือจํานวนครอบครัว ในแตละระดับความเขมแข็งของครอบครัว  

ในป พ.ศ. 2555 (ก.) และ พ.ศ. 2556 (ข.) กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

  เม่ือพิจารณาจํานวนครอบครัวในแตละกลุม กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

พบวาในป พ.ศ. 2555 ครอบครัวสวนใหญรอยละ 71.95 (6,268 ครอบครัว) จัดอยูในกลุมระดับความ
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เขมแข็งมาก รองลงมาเปนกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง และระดับความเขมแข็งนอยมีเพียงรอย

ละ 20.70 (1,803 ครอบครัว) และ 7.36 (641 ครอบครัว) ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.2 (ก.) สําหรับ ป 

พ.ศ. 2556 ครอบครัวสวนใหญรอยละ 66.78 (5,553 ครอบครัว) จัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็ง

มาก รองลงมาเปนกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง และระดับความเขมแข็งนอยมีเพียงรอยละ 

25.31 (2,105 ครอบครัว) และ 7.91 (658 ครอบครัว) ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.2 (ข.) 

 

ตารางท่ี 4.15 คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ของขอมูลป 

พ.ศ. 2555 กรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

X  F p-value 
นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 13.24 (↓) 16.62 (↑) 15.96 (↑) 15.74 2,737.573 0.000*** 

2. บทบาทหนาท่ีของ

ครอบครัว 
5.76 (↓) 5.97 (↑) 5.91 (=) 5.91 81.771 0.000***

 

3. การพ่ึงตนเอง (รวม) 14.08 (↓) 13.99 (↓) 16.62 (↑) 14.66 2,169.560 0.000***
 

3.1 เศรษฐกิจ 5.15 (↓) 4.89 (↓) 7.66 (↑) 5.64 3,543.378 0.000***
 

3.2 สุขภาพ 5.80 (↓) 5.92 (↑) 5.88 (↓) 5.89 52.145 0.000***
 

3.3 ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 
3.12 (↓) 3.16 (↑) 3.07 (↓) 3.13 26.937 0.000***

 

4. ทุนทางสังคม 6.51 (↓) 6.57 (↑) 6.43 (↓) 6.52 22.933 0.000*** 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก 

6.39 (↑) 6.31 (↑) 6.03 (↓) 6.26 82.945 0.000***
 

ภาพรวม 45.99 (↓) 49.47 (↑) 50.97 (↑) 49.11 936.461 0.000***
 

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    

หมายเหตุ: ↑   คะแนนเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียรวม 

 ↓   คะแนนเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียรวม 
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ตารางท่ี 4.16 คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน และในภาพรวม และคาสถิติของการวิเคราะห

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ของขอมูลป 

พ.ศ. 2556 กรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

X  F p-value 
นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 13.55 (↓) 15.86 (↑) 16.53 (↑) 15.74 1,592.790 0.000*** 

2. บทบาทหนาท่ีของ

ครอบครัว 
5.80 (↓) 5.86 (↓) 5.98 (↑) 5.91 60.314 0.000***

 

3. การพ่ึงตนเอง (รวม) 13.88 (↓) 15.00 (↑) 14.66 (↑) 14.62 191.909 0.000***
 

3.1 เศรษฐกิจ 4.93 (↓) 6.14 (↑) 5.55 (↓) 5.61 297.706 0.000***
 

3.2 สุขภาพ 5.83 (↓) 5.81 (↓) 5.92 (↑) 5.87 52.956 0.000***
 

3.3 ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 
3.10 (↓) 3.04 (↓) 3.18 (↑) 3.12 62.133 0.000***

 

4. ทุนทางสังคม 6.65 (↑) 6.60 (↑) 6.73 (↑) 6.50 720.145 0.000*** 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก 

6.46 (↑) 5.73 (↓) 6.58 (↑) 6.29 820.550 0.000***
 

ภาพรวม 46.35 (↓) 48.53 (↓) 50.51 (↑) 49.08 784.202 0.000***
 

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    

หมายเหตุ: ↑   คะแนนเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ียรวม 

 ↓   คะแนนเฉล่ียนอยกวาคาเฉล่ียรวม 

 

  ตารางท่ี 4.15 และตารางท่ี 4.16 เปนผลลัพธของการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes โดยใชขอมูลทวิภาค ของป พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ พบวา การแบงกลุมระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัวในระดับครอบครัว แบงออกเปน 3 กลุม คือ ระดับความเขมแข็งนอย  

ระดับความเขมแข็งปานกลาง  และระดับความเขมแข็งมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยในภาพรวมท่ี

เรียงจากนอยไปหามาก ซ่ึงคาเฉลี่ยในภาพรวมของท้ัง 3 กลุมนี้มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 

0.001) เม่ือทดสอบดวยตัวสถิติ F และคาเฉลี่ยรวม  ( X ) ของท้ัง 2 ปมีคาใกลเคียงกัน  (49.11 และ 

49.08 สําหรับป พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมของแตละกลุมกับคาเฉลี่ยรวม พบวา กลุมระดับความเขมแข็งนอย และกลุมระดับความ

เขมแข็งมาก ของท้ัง 2 ปใหผลเหมือนกัน นั่นคือในกลุมระดับความเขมแข็งนอยใหคาเฉลี่ยในภาพรวม
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ต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม ตรงกันขามกับกลุมระดับความเขมแข็งมาก ท่ีมีคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ย

รวม ในขณะท่ีกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางนั้น ท้ัง 2 ปจะใหผลท่ีตางกัน โดยในป 2555 นั้น 

คาเฉลี่ยในภาพรวมสูงวาคาเฉลี่ยรวม ในขณะท่ีป 2556 คาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 

  เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละดาน พบวา ท้ังป 2555 และ 2556 คะแนนเฉลี่ยใน

แตละดานของท้ัง 3 กลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001)  มีท้ังกรณีท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวา 

หรือ นอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอย จะมีคะแนนเฉลี่ย

นอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุก ๆดาน ยกเวนป 2555 ท่ีมีตัวชี้วัดดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและ

การปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในดานดังกลาวเพียงดาน

เดียว และป 2556 ท่ีมีตัวชี้วัดดานทุนทางสังคม และดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได

ในภาวะยากลําบาก ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในดานดังกลาว ในขณะท่ีครอบครัวท่ี

จัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมาก จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ยกเวน ป 2555 ท่ีมี

ตัวชี้วัดดานการพ่ึงตนเอง (สุขภาพ) ดานการพ่ึงตนเอง (ขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ดานทุนทาง

สังคม และดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย

กวาคะแนนเฉลี่ยรวม และมีเพียงตัวชี้วัดดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัวท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ คะแนนเฉลี่ยรวมของดานดังกลาวเพียงดานเดียว และป 2556 มีตัวชี้วัดดานการพ่ึงตนเอง 

(เศรษฐกิจ) เพียงดานเดียว ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในดานดังกลาว สําหรับ

ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม 

ยกเวน ป 2555 ท่ีมีตัวชี้วัดดานการพ่ึงตนเอง (รวม) และดานการพ่ึงตนเอง (เศรษฐกิจ) และป 2556 

ท่ีมีตัวชี้วัดดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว ดานการพ่ึงตนเอง (สุขภาพ) ดานการพ่ึงตนเอง 

(ขอมูลขาวสารและการเรียนรู) และดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม 
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ก. ข. 

ภาพท่ี 4.3 รอยละของขนาดหรือจํานวนครอบครัว ในแตละระดับความเขมแข็งของครอบครัว  

ในป พ.ศ. 2555 (ก.) และ พ.ศ. 2556 (ข.) กรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) 

โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

 

  เม่ือพิจารณาขนาดหรือจํานวนครอบครัวในแตละกลุม กรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูล

ท่ีแปลง) พบวาในป พ.ศ. 2555 ท่ีครอบครัวสวนใหญรอยละ 53.96 (4,701 ครอบครัว) จัดอยูในกลุม

ระดับความเขมแข็งปานกลาง รองลงมาเปนกลุมระดับความเขมแข็งมาก และระดับความเขมแข็งนอย

มีเพียงรอยละ 24.98 (2,176 ครอบครัว) และ 21.06 (1,835 ครอบครัว) ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.3 

(ก.) แตสําหรับป พ.ศ. 2556 ครอบครัวสวนใหญรอยละ 49.02 (4,077 ครอบครัว) จัดอยูในกลุม

ระดับความเขมแข็งมาก รองลงมาเปนกลุมระดับความเขมแข็งปานกลาง และระดับความเขมแข็งนอย 

รอยละ 31.44 (2,615 ครอบครัว) และ 19.53 (1,624 ครอบครัว) ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.3 (ข.) 

  จากผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีไดจากการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-means และวิธี k-modes พบวา การแบงกลุมดวยวิธี k-means กับการแบงกลุม

ดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) มีผลลัพธไปในทิศทางเดียวกัน ในท้ัง 2 ป นั่นคือ 

กลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งนอย จะมีคาเฉลี่ยในแตละดานนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน 

และกลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งมาก จะมีคาเฉลี่ยในแตละดานมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน 

สําหรับกลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งปานกลางจะมีท้ังกรณีท่ีคาเฉลี่ยนอยกวา มากกวา หรือเทากับ

คะแนนเฉลี่ยรวม และผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยวิธี k-modes กรณีขอมูล

เชิงกลุม (ขอมูลเดิม) มีความชัดเจนมากกวาการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยวิธี k-
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modes ในกรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) ดังนั้นจึงใชผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) มาทําการวิเคราะหในข้ันตอไป 

 

4.3 ผลการประเมินความสอดคลองของการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับ

ครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 การประเมินความสอดคลองระหวางการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว 

ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ท่ีใชเกณฑการประเมินตามคูมือประเมิน

ความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ท้ังในแตละดานและในภาพรวม โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2555 

และเนื่องจากผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิงกลุม 

(ขอมูลเดิม) ของท้ังป พ.ศ. 2555 และ 2556 มีความชัดเจนมากกวาการแบงกลุมโดยใชขอมูลทวิภาค 

(ขอมูลท่ีแปลง) ดังนั้นในการประเมินความสอดคลองของการแบงกลุมจะใชผลการแบงกลุมระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัวดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม)  มาทําการวิเคราะห 

 

ตารางท่ี 4.17 ความสอดคลองในดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 92 342 207 641 

ปานกลาง 11 509 1,283 1,803 

มาก 23 1,522 4,723 6,268 

รวม 126 2,373 6,213 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 61.11 
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ตารางท่ี 4.18 ความสอดคลองในดานท่ี 2 (การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 74 21 546 641 

ปานกลาง 11 5 1,787 1,803 

มาก 13 17 6,238 6,268 

รวม 98 43 8,571 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 72.50 

 

 

ตารางท่ี 4.19 ความสอดคลองในดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 30 548 63 641 

ปานกลาง 2 1,495 306 1,803 

มาก 7 5,045 1,216 6,268 

รวม 39 7,088 1,585 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 31.46 
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ตารางท่ี 4.20 ความสอดคลองในดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 135 377 129 641 

ปานกลาง 227 1,075 501 1,803 

มาก 532 3,817 1,919 6,268 

รวม 894 5,269 2,549 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 35.91 

 

 

ตารางท่ี 4.21 ความสอดคลองในดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 13 49 579 641 

ปานกลาง 1 24 1,778 1,803 

มาก 7 100 6,161 6,268 

รวม 21 173 8,518 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 71.14 
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ตารางท่ี 4.22 ความสอดคลองในดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ระหวาง

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 50 512 79 641 

ปานกลาง 20 1,445 338 1,803 

มาก 33 5,043 1,192 6,268 

รวม 103 7,000 1,609 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 30.84 

 

 

ตารางท่ี 4.23 ความสอดคลองในดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 20 83 538 641 

ปานกลาง 3 55 1,745 1,803 

มาก 11 126 6,131 6,268 

รวม 34 264 8,414 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 71.23 
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ตารางท่ี 4.24 ความสอดคลองในดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 26 81 534 641 

ปานกลาง 8 119 1,676 1,803 

มาก 16 303 5,949 6,268 

รวม 50 503 8,159 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 69.94 

 

 

ตารางท่ี 4.25 ความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการ

แบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 48 371 222 641 

ปานกลาง 0 468 1,335 1,803 

มาก 4 1,291 4,973 6,268 

รวม 52 2,130 6,530 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 63.00 

  

 จากผลลัพธขางตน เม่ือวิเคราะหแยกตามดาน จะเห็นไดวาการแบงกลุมระดับความ

เขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุม

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ป 

พ.ศ. 2555  สามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันมากกวารอยละ 61  แตจะมีเพียงตัวชี้วัดมาตรฐาน

ครอบครัวเขมแข็ง 3 ดาน ท่ีสามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันนอยกวารอยละ 36 นั่นคือ ตัวชี้วัด

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง) ดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) และ
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ดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 , 4.20 และ

ตารางท่ี 4.22 

 สําหรับในภาพรวมของการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว 

โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes มีความสอดคลองกับการแบงกลุมระดับความเขมแข็ง

จากเกณฑการประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ถึงรอยละ 63 ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.25  

 

4.4 ผลการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว จากการแบงกลุมระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

 

 จากผลลัพธการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตาม

คูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ในภาพรวมมีความสอดคลองกันรอยละ 63 แต

เม่ือวิเคราะหแยกตามดาน ปรากฏวายังมีตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 3 ดาน ท่ีมีความ

สอดคลองนอยกวารอยละ 36 จึงไดทําการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวข้ึนมาใหม โดยพิจารณาจากชวงคะแนนท่ีเปนไปได ท่ีทําใหผลการแบงกลุมมีความ

สอดคลองสูงสุด กับผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

  

ตารางท่ี 4.26 ความสอดคลองในดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 11) 

ปานกลาง 

(12 – 13) 

มาก 

(14 – 17) 

นอย 127 89 425 641 

ปานกลาง 20 81 1702 1,803 

มาก 52 347 5,869 6,268 

รวม 199 517 7,996 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 69.75 
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ตารางท่ี 4.27 ความสอดคลองในดานท่ี 2 (การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4) 

มาก 

(5 – 6) 

นอย 82 13 546 641 

ปานกลาง 12 4 1,787 1,803 

มาก 21 9 6,238 6,268 

รวม 115 26 8,571 8,712 
หมายเหตุ: แบงกลุมไดสอดคลองกันรอยละ 72.58 

 

 

ตารางท่ี 4.28 ความสอดคลองในดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 8) 

ปานกลาง 

(9 – 11) 

มาก 

(12 – 19) 

นอย 30 92 519 641 

ปานกลาง 2 75 1,726 1,803 

มาก 7 178 6,083 6,268 

รวม 39 345 8,328 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 71.02 
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ตารางท่ี 4.29 ความสอดคลองในดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 2) 

ปานกลาง 

(3 – 4) 

มาก 

(5 – 9) 

นอย 47 211 383 641 

ปานกลาง 51 507 1,245 1,803 

มาก 119 1,388 4,761 6,268 

รวม 217 2,106 6,389 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 61.01 

 

 

ตารางท่ี 4.30 ความสอดคลองในดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 2) 

ปานกลาง 

(3 – 4) 

มาก 

(5 – 6) 

นอย 13 49 579 641 

ปานกลาง 1 24 1,778 1,803 

มาก 7 100 6,161 6,268 

รวม 21 173 8,518 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 71.14 
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ตารางท่ี 4.31 ความสอดคลองในดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ระหวาง

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ี

สรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1) 

ปานกลาง 

(2) 

มาก 

(3-4) 

นอย 50 54 537 641 

ปานกลาง 20 35 1,748 1,803 

มาก 33 108 6,127 6,268 

รวม 103 197 8,412 8,712 
หมายเหตุ: แบงกลุมไดสอดคลองกันรอยละ 71.30 

 

 

ตารางท่ี 4.32 ความสอดคลองในดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4 – 5) 

มาก 

(6 – 7) 

นอย 38 123 480 641 

ปานกลาง 9 127 1,667 1,803 

มาก 34 300 5,934 6,268 

รวม 81 550 8,081 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 70.00 
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ตารางท่ี 4.33 ความสอดคลองในดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4 – 5) 

มาก 

(6 – 7) 

นอย 55 147 439 641 

ปานกลาง 36 250 1,517 1,803 

มาก 65 787 5,416 6,268 

รวม 156 1,184 7,372 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.66 

 

ตารางท่ี 4.34 ความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวง

คะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 40) 

ปานกลาง 

(41 – 42) 

มาก 

(43 – 56) 

นอย 160 40 441 641 

ปานกลาง 34 22 1,747 1,803 

มาก 72 63 6,133 6,268 

รวม 266 125 8,321 8,712 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 72.48 

 

 จากผลลัพธขางตนจะเห็นไดวา การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับ

ครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการ

วัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมนั้น สามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันมากกวารอย

ละ 61 ในทุกๆ ดาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.26 ถึง ตารางท่ี 4.33 
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 สําหรับในภาพรวมนั้น การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว 

โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัดระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมนั้น สามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันถึงรอยละ 72.48 ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.34 ซ่ึงมีรอยละความสอดคลองเพ่ิมข้ึนมากกวาเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สรางข้ึน  

 และจากการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัดระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมนั้น สามารถสรุปเกณฑการประเมินระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัว ดวยตนเอง ตามตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน ไดดังตารางท่ี 4.35 

 

ตารางท่ี 4.35 ชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม กับ การ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2555 

ดาน 
ระดับความเขมแข็ง 

นอย ปานกลาง มาก 

1. สัมพันธภาพ 1-11 12-13 14-17 

2. การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 1-3 4 5-6 

3. การพ่ึงตนเอง 1-8 9-11 12-19 

   3.1 ดานเศรษฐกิจ 1-2 3-4 5-9 

   3.2 ดานสุขภาพ 1-2 3-4 5-6 

   3.3 ดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู 1 2 3-4 

4. ทุนทางสังคม 1-3 4-5 6-7 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัว

ไดในภาวะยากลําบาก 
1-3 4-5 6-7 

ภาพรวม 1-40 41-42 43-56 
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4.5 ผลการตรวจสอบความเสถียรของชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ี

สรางข้ึน 

 

 จากผลลัพธการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึน

ใหม จะเห็นไดวา ความสอดคลองของการแบงกลุมในแตละดาน และในภาพรวมมีรอยละความ

สอดคลองท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นชัด จึงตรวจสอบความเสถียรของชวงคะแนนในการวัดระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวดวยตนเองท่ีสรางข้ึนใหม ท้ังในแตละดานและในภาพรวม โดยนํามาใชกับ

ขอมูลป พ.ศ. 2556 ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.36 ความสอดคลองในดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 11) 

ปานกลาง 

(12 – 13) 

มาก 

(14 – 17) 

นอย 108 104 446 658 

ปานกลาง 10 83 2,012 2,105 

มาก 62 275 5,216 5,553 

รวม 180 462 7,674 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.01 

 

ตารางท่ี 4.37 ความสอดคลองในดานท่ี 2 (การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

 k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4) 

มาก 

(5 – 6) 

นอย 81 10 567 658 

ปานกลาง 8 3 2,094 2,105 
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ตารางท่ี 4.37 (ตอ) 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

 k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4) 

มาก 

(5 – 6) 

มาก 15 9 5,529 5,553 

รวม 104 22 8,190 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 67.49 

 

ตารางท่ี 4.38 ความสอดคลองในดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี  

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 8) 

ปานกลาง 

(9 – 11) 

มาก 

(12 – 19) 

นอย 21 75 562 658 

ปานกลาง 6 70 2,029 2,105 

มาก 8 186 5,359 5,553 

รวม 35 331 7,950 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.53 

 

ตารางท่ี 4.39 ความสอดคลองในดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

 k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 2) 

ปานกลาง 

(3 – 4) 

มาก 

(5 – 9) 

นอย 36 225 397 658 

ปานกลาง 38 501 1,566 2,105 
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ตารางท่ี 4.39 (ตอ) 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

 k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 2) 

ปานกลาง 

(3 – 4) 

มาก 

(5 – 9) 

มาก 113 1,120 4,320 5,553 

รวม 187 1,846 6,283 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 58.40 

 

ตารางท่ี 4.40 ความสอดคลองในดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 

ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 2) 

ปานกลาง 

(3 – 4) 

มาก 

(5 – 6) 

นอย 9 40 609 658 

ปานกลาง 3 31 2,071 2,105 

มาก 9 111 5,433 5,553 

รวม 21 182 8,113 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.81 

 

ตารางท่ี 4.41 ความสอดคลองในดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ระหวาง

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ี

สรางข้ึนใหม ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1) 

ปานกลาง 

(2) 

มาก 

(3-4) 

นอย 39 52 567 658 

ปานกลาง 25 63 2,017 2,105 
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ตารางท่ี 4.41 (ตอ) 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1) 

ปานกลาง 

(2) 

มาก 

(3-4) 

มาก 32 120 5,401 5,553 

รวม 96 235 7,985 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 66.17 

 

ตารางท่ี 4.42 ความสอดคลองในดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4 – 5) 

มาก 

(6 – 7) 

นอย 28 95 535 658 

ปานกลาง 16 160 1,929 2,105 

มาก 21 302 5,230 5,553 

รวม 65 557 7,694 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.15 

 

ตารางท่ี 4.43 ความสอดคลองในดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4 – 5) 

มาก 

(6 – 7) 

นอย 39 137 482 658 

ปานกลาง 34 362 1,709 2,105 
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ตารางท่ี 4.43 (ตอ) 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 3) 

ปานกลาง 

(4 – 5) 

มาก 

(6 – 7) 

มาก 65 546 4,942 5,553 

รวม 138 1,045 7,133 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 64.24 

 

ตารางท่ี 4.44 ความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวง

คะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม 
รวม 

นอย 

(1 – 40) 

ปานกลาง 

(41 – 42) 

มาก 

(43 – 56) 

นอย 136 30 492 658 

ปานกลาง 33 28 2,044 2,105 

มาก 71 66 5,416 5,553 

รวม 240 124 7,952 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 67.09 

  

 จากผลลัพธขางตนจะเห็นไดวา การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับ

ครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับระดับความเขมแข็งจากชวงคะแนนในการ

วัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมนั้น เม่ือนํามาใชกับขอมูลป พ.ศ. 2556 พบวาใน

ทุกๆ ดานสามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันมากกวารอยละ 50 ในทุกๆ ดาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.36 

ถึง ตารางท่ี 4.43 และดานท่ีมีรอยละความสอดคลองนอยท่ีสุดคือ ดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดาน

เศรษฐกิจ) สามารถแบงกลุมไดสอดคลองรอยละ 58.40 สําหรับดานท่ีมีรอยละความสอดคลองมาก

ท่ีสุดคือ ดานท่ี 2 (การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) สามารถแบงกลุมไดสอดคลองรอยละ 67.49 

 สําหรับความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับ

ชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม เม่ือนํามาใชกับขอมูลป พ.ศ. 
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2556 พบวา ชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม สามารถแบงกลุม

ไดสอดคลองถึงรอยละ 67.09 ดังแสดงในตารางท่ี 4.44 ซ่ึงตางจากการใชขอมูลในป พ.ศ. 2555 เพียง

รอยละ 5.39 

 

ตารางท่ี 4.45 ความสอดคลองในดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 80 317 261 658 

ปานกลาง 4 475 1,626 2,105 

มาก 33 1,531 3,989 5,553 

รวม 117 2,323 5,876 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 54.64 

 

 

ตารางท่ี 4.46 ความสอดคลองในดานท่ี 2 (การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 73 18 567 658 

ปานกลาง 6 5 2,094 2,105 

มาก 10 14 5,529 5,553 

รวม 89 37 8,190 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 67.42 
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ตารางท่ี 4.47 ความสอดคลองในดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 21 583 54 658 

ปานกลาง 6 1,764 335 2,105 

มาก 8 4,587 958 5,553 

รวม 35 6,934 1,347 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 32.98 

 

 

ตารางท่ี 4.48 ความสอดคลองในดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 116 415 127 658 

ปานกลาง 188 1,330 587 2,105 

มาก 442 3,516 1,595 5,553 

รวม 746 5,261 2,309 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 36.56 
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ตารางท่ี 4.49 ความสอดคลองในดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) ระหวางการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 9 40 609 658 

ปานกลาง 3 31 2,071 2,105 

มาก 9 111 5,433 5,553 

รวม 21 182 8,113 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.81 

 

 

ตารางท่ี 4.50 ความสอดคลองในดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ระหวาง

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 39 542 77 658 

ปานกลาง 25 1,714 366 2,105 

มาก 32 4,472 1,049 5,553 

รวม 96 6,728 1,492 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 33.69 
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ตารางท่ี 4.51 ความสอดคลองในดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-

modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 12 62 584 658 

ปานกลาง 6 71 2,028 2,105 

มาก 4 112 5,437 5,553 

รวม 22 245 8,049 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 66.37 

 

 

ตารางท่ี 4.52 ความสอดคลองในดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก) ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลป พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 21 65 572 658 

ปานกลาง 9 133 1,963 2,105 

มาก 17 220 5,316 5,553 

รวม 47 418 7,851 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 65.77 
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ตารางท่ี 4.53 ความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการ

แบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลป 

พ.ศ. 2556 

ระดับความเขมแข็งจาก

การวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes 

ระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 44 356 258 658 

ปานกลาง 4 459 1,642 2,105 

มาก 8 1,113 4,432 5,553 

รวม 56 1,928 6,332 8,316 
หมายเหตุ: สอดคลองกันรอยละ 59.34 

 

 เม่ือประเมินความสอดคลอง จําแนกรายดานจะเห็นไดวา การแบงกลุมระดับความ

เขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุม

ระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยใชขอมูลป 

พ.ศ. 2556 นั้น พบวา ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งสวนใหญ สามารถแบงกลุมไดสอดคลองกัน

มากกวารอยละ 54 แตจะมีเพียงตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 3 ดาน ท่ีสามารถแบงกลุมได

สอดคลองกันนอยกวารอยละ 37 นั่นคือ ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง) 

ดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) และดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู) ดังแสดงในตารางท่ี 4.47 , 4.48 และตารางท่ี 4.50 

  สําหรับความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับ

การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย

ใชขอมูลป พ.ศ. 2556 พบวา เกณฑการประเมินระดับความเขมแข็งของครอบครัว ตามคูมือประเมิน

ความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน

สามารถแบงกลุมไดสอดคลองรอยละ 59.34  ดังแสดงในตารางท่ี 4.53 ซ่ึงตางจากการใชขอมูลในป 

พ.ศ. 2555 เพียงรอยละ 3.66 

 และเม่ือเปรียบเทียบความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ตามคูมือประเมินความเขมแข็งของ

ครอบครัวดวยตนเอง ท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน กับ การวิเคราะห
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แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม  

สําหรับขอมูลป พ.ศ. 2555 พบวา รอยละความสอดคลองของการใชชวงคะแนนในการวัดระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม (รอยละ 72.48) นั้น สูงกวาการใชระดับความเขมแข็งจากเกณฑ

การประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง (รอยละ 63.00)  รอยละ 9.48 

เชนเดียวกับ ขอมูลป พ.ศ. 2556 ท่ีรอยละความสอดคลองของการใชชวงคะแนนในการวัดระดับความ

เขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม (รอยละ 67.09) นั้นสูงกวาการใชระดับความเขมแข็งจากเกณฑ

การประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง (รอยละ 59.34) รอยละ 7.75 

 

  



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

                   
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย โดยวิธี 

k-modes  มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับ

ครอบครัว ตามตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน โดยใชการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes และเพ่ือสรางเกณฑ

คะแนนมาตรฐานในการประเมินความเขมแข็งของครอบครัวไทย ท่ีไดจากการวิเคราะหแบงกลุมดวย

วิธี k-modes ท้ังในแตละดาน และในภาพรวม โดยใชขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากฐานขอมูลครอบครัว

เขมแข็งของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในป พ.ศ. 2555 และ 2556 จํานวน 8,712 

และ 8,316 ครอบครัว ตามลําดับ โดยในข้ันตอนการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ทําการ

วิเคราะหท้ังในกรณีท่ีขอมูลอยูในรูปขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) และขอมูลในรูปทวิภาค (ขอมูลท่ีมีการ

แปลง) แตในข้ันตอนการสรุปและอธิบายลักษณะของกลุมจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดใน

แตละดาน และในภาพรวมของขอมูลท่ีอยูในรูปขอมูลทวิภาค ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับคูมือ

ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเองท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดจัดทํา

ข้ึน  ซ่ึงผลของการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย โดยการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-means และวิธี k-modes 

 

 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน

ครอบครัวเขมแข็ง โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means และวิธี k-modes โดยท่ีท้ัง 2 วิธีได

กําหนดจํานวนกลุมเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งนอย กลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งปาน

กลาง และกลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งมาก โดยจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน 

และในภาพรวม วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม พรอมท้ังเปรียบเทียบวิธีการ

แบงกลุม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means และวิธี k-modes ท้ังในกรณีท่ีขอมูลเปน

ขอมูลเชิงกลุม และกรณีขอมูลเปนขอมูลทวิภาค ของขอมูลป พ.ศ. 2555 และ 2556 
 

 5.1.1 การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means 

  การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ระดับครอบครัว โดยการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means ทําการวิเคราะหโดยใชขอมูลท่ีอยูในรูปขอมูลเชิงกลุมเพียงอยาง

เดียวและถือวาขอมูลนั้นเปนขอมูลเชิงตัวเลข ผลการวิเคราะหขอมูล ป พ.ศ. 2555 และ 2556 พบวา 
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ผลการแบงกลุมของท้ัง 2 ปใหผลไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความ

เขมแข็งนอย และปานกลาง จะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยู

ในกลุมระดับความเขมแข็งมากจะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ยรวม และคาเฉลี่ยในภาพรวม

ของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) และเม่ือพิจารณา

คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดาน พบวา ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอย และ

ระดับความเขมแข็งปานกลาง ของท้ัง 2 ป มีคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดในแตละดานต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย

รวมในทุกดานๆ (ยกเวนดานท่ี 3.3 การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรูท่ีมีระดับความ

เขมแข็งปานกลาง ในป พ.ศ. 2555) ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมากของท้ัง 

2 ป จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน จากผลลัพธท่ีได ทําใหเห็นวาการ

แบงกลุมครอบครัวของกลุมท่ีมีระดับความเขมแข็งนอยและปานกลางนั้น ยังมีความคลุมเครือ ไมเห็น

ลักษณะของกลุมท่ีเดนชัดเจน  

 5.1.2 การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

 การวิเคราะหแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ระดับครอบครัว 

โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ทําการวิเคราะหท้ังในกรณีขอมูลเชิงกลุมและขอมูล

ทวิภาค  

 5.1.2.1 กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม)   

  การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ระดับครอบครัว โดย

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes โดยใชขอมูลเชิงกลุม เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยในภาพรวมของท้ัง 

2 ป พบวา ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอยจะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ย

รวม ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมากใหคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ยรวม และ

ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางของท้ัง 2 ป จะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมตางกัน 

นั่นคือ ขอมูลป พ.ศ. 2555 จะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม และขอมูลป พ.ศ. 2556 จะ

ใหคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ยรวม และเม่ือพิจารณาในแตละดานของท้ัง 2 ป พบวา ครอบครัว

ท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอยจะมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกๆ ดาน 

ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมาก จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม

ในทุกๆ ดาน และสําหรับครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางมีท้ังกรณีท่ีคาเฉลี่ย

มากกวา หรือ นอยกวา คะแนนเฉลี่ยรวม โดยท่ีขอมูลป พ.ศ. 2555 ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา

คะแนนเฉลี่ยรวม ไดแก ดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ดานท่ี 2 (การทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) ดานท่ี 

3.2  (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) และดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) 

สําหรับขอมูลป พ.ศ. 2556 ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ไดผลเชนเดียวกับขอมูล ป 
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พ.ศ. 2555 ยกเวน ดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย

กวาคะแนนเฉลี่ยรวม 

  5.1.2.2 กรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) 

 การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ระดับครอบครัว โดย

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กรณีวิเคราะหโดยใชขอมูลทวิภาค พบวา เม่ือพิจารณา

คาเฉลี่ยในภาพรวมของท้ัง 2 ป พบวา ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอยจะใหคาเฉลี่ย

ในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมากใหคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมสูงกวาคาเฉลี่ยรวม ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางของท้ัง 2 

ป จะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมท่ีตางกัน นั่นคือ ขอมูลของป พ.ศ. 2555 จะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวา

คาเฉลี่ยรวม และขอมูลของป พ.ศ. 2556 จะใหคาเฉลี่ยในภาพรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม และเม่ือ

พิจารณาในแตละดาน พบวา ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอย จะมีคะแนนเฉลี่ยนอย

กวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุก ๆ ดาน ยกเวนดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดใน

ภาวะยากลําบาก) ของป พ.ศ. 2555 และดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) ดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก) ของป พ.ศ. 2556 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม 

สําหรับครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมาก จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม 

ยกเวนดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) ดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู) ดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) และดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ

ยากลําบาก) ของป พ.ศ. 2555 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม และมีเพียงดานท่ี 2 (การ

ทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว) เพียงดานเดียว ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเทากับคะแนนเฉลี่ยรวมของดาน

ดังกลาว และสําหรับขอมูลป 2556 มีเพียงดานท่ี 3.1 (การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ) เพียงดานเดียว ท่ี

มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ในขณะท่ีครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปาน

กลางมีท้ังกรณีท่ีคาเฉลี่ยมากกวา หรือ นอยกวา คะแนนเฉลี่ยรวม โดยท่ีขอมูลของป พ.ศ. 2555 ดาน

ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ไดแก ดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ดานท่ี 2 (การทําบทบาท

หนาท่ีของครอบครัว) ดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) ดานท่ี 3.3 (การพ่ึงตนเองดานขอมูล

ขาวสารและการเรียนรู) ดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) และดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการ

ปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก) และสําหรับขอมูลของป พ.ศ. 2556 ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา

คะแนนเฉลี่ยรวม ไดแก ดานท่ี 1 (สัมพันธภาพ) ดานท่ี 3 (การพ่ึงตนเอง (รวม)) และดานท่ี 4 (ทุนทาง

สังคม) 

 สําหรับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีไดจากการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-means และวิธี k-modes พบวา การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี  
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k-means มีผลลัพธไปในทิศทางเดียวกันกับการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิง

กลุม (ขอมูลเดิม) นั่นคือ ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งนอย จะมีคาเฉลี่ยในแตละดาน

นอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งมาก จะมีคาเฉลี่ยในแตละดาน

มากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม และสําหรับครอบครัวท่ีจัดอยูในกลุมระดับความเขมแข็งปานกลางจะมีท้ัง

กรณีท่ีคาเฉลี่ยนอยกวา มากกวา หรือเทากับคะแนนเฉลี่ยรวม และจากผลลัพธของการแบงกลุมระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัวดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) แสดงใหเห็นวาการ

วิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ในกรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) นั้น มีความชัดเจนมากกวา

การวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ในกรณีขอมูลทวิภาค (ขอมูลท่ีแปลง) ดวยเหตุนี้จึงใชผลการ

แบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ดวยวิธี k-modes กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) มาทํา

การประเมินความสอดคลองของการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ในระดับ

ครอบครัว และสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน

ครอบครัวเขมแข็งท้ัง 5 ดาน 

 

5.2 สรุปและอภิปรายผลการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว 

 

 เนื่องจากความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

โดยใชขอมูลในป พ.ศ. 2555 ในกรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) มีความสอดคลองกันรอยละ 60 เม่ือ

พิจารณาในแตละดาน ปรากฏวามีตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง 3 ดาน ท่ีมีความสอดคลองกัน

นอยกวารอยละ 40  จึงไดทําการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวข้ึนมา

ใหม โดยสรางใหมีความสอดคลองกันอยางมากท่ีสุด กับระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีไดจาก

การแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี 

k-modes  

 หลังจากท่ีมีการสรางชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวข้ึนมาใหม 

โดยใชขอมูลในป พ.ศ. 2555 ในกรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) นั้นพบวา สามารถแบงกลุมได

สอดคลองกันถึงรอยละ 72.48 โดยมีความสอดคลองกันเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 9.48 อีกท้ังชวงคะแนน

ในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนมาใหมนั้น เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวาสวน

ใหญสามารถแบงกลุมไดสอดคลองกันมากกวาเกณฑประเมินฯ ท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวสรางข้ึน ยกเวน ดานท่ี 4 (ทุนทางสังคม) และดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก) ท่ีมีความสอดคลองของการแบงกลุมต่ํากวาเกณฑดังกลาว 
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และมีเพียงดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) เพียงดานเดียว ท่ีมีความสอดคลองของการ

แบงกลุมเทากับรอยละความสอดคลองของเกณฑดังกลาว 

 ซ่ึงจะเห็นไดวา ความสอดคลองของการแบงกลุมในแตละดาน และในภาพรวมมีรอยละ

ความสอดคลองท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นชัด จึงไดทําการตรวจสอบความเสถียรภาพของชวงคะแนนใน

การวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนมาใหม โดยนําชวงคะแนนท่ีสรางข้ึนใหมไปใชกับ

ขอมูลในป พ.ศ. 2556 ปรากฏวาในภาพรวม นั้นมีความสอดคลองกันรอยละ 67.09 และเม่ือนํามา

เทียบกับขอมูลในป พ.ศ. 2555 พบวา ลดลงรอยละ 5.39 แตเม่ือพิจารณาตัวชี้วัดในแตละดาน ของ

ชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม ระหวางขอมูลป พ.ศ. 2555 

และ 2556 พบวา ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งในทุกๆ ดานมีรอยละความสอดคลองลดลง ดัง

แสดงในตารางท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1 รอยละความสอดคลอง ระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับเกณฑการ

ประเมินระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัว

ดวยตนเองท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน และตามเกณฑการประเมินใน

การวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม กรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) 

ดาน 

รอยละความสอดคลองระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

กับเกณฑการประเมินระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง 

เกณฑการประเมินตามคูมือประเมิน

ความเขมแข็งของครอบครัวดวย

ตนเอง 

เกณฑการประเมินในการวัดระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสราง

ข้ึนใหม 

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 

1. สัมพันธภาพ 61.11 54.64 69.75 65.01 

2. การทําบทบาทหนา 

ท่ีของครอบครัว 
72.50 67.42 72.58 67.49 

3. การพ่ึงตนเอง 31.46 32.98 71.02 65.53 

   3.1 ดานเศรษฐกิจ 35.91 36.56 61.01 58.40 

   3.2 ดานสุขภาพ 71.14 65.81 71.14 65.81 

   3.3 ดานขอมูลขาว 

สารและการเรียนรู 
30.84 33.69 71.30 66.17 

4. ทุนทางสังคม 71.23 66.37 70.00 65.15 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 

ดาน 

รอยละความสอดคลองระหวางการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes 

กับเกณฑการประเมินระดับความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง 

เกณฑการประเมินตามคูมือประเมิน

ความเขมแข็งของครอบครัวดวย

ตนเอง 

เกณฑการประเมินในการวัดระดับ

ความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสราง

ข้ึนใหม 

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 

5. การหลีกเลี่ยงภาวะ

เสี่ยงและการปรับตัวได

ในภาวะยากลําบาก 

69.23 65.77 65.66 64.24 

ภาพรวม 63.00 59.34 72.48 67.09 

 

 และเม่ือเปรียบเทียบรอยละความสอดคลองในภาพรวม ระหวางการวิเคราะหแบงกลุม

ดวยวิธี k-modes กับการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัว ตามคูมือประเมินความเขมแข็ง

ของครอบครัวดวยตนเอง ท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน กับ การวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม  

ในกรณีขอมูลเชิงกลุม (ขอมูลเดิม) โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2556 พบวา รอยละความสอดคลองของการ

ใชชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม (รอยละ 67.09) นั้นสูงกวา

การใชระดับความเขมแข็งจากเกณฑการประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวย

ตนเอง (รอยละ 59.34) รอยละ 7.75 

 และเม่ือพิจารณาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งในแตละดาน พบวา มีเพียงดานท่ี 

4 (ทุนทางสังคม) และดานท่ี 5 (การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก) ท่ีมี

ความสอดคลองของการแบงกลุมต่ํากวาเกณฑการประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของ

ครอบครัวดวยตนเอง และมีเพียงดานท่ี 3.2 (การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ) เพียงดานเดียว ท่ีมีความ

สอดคลองของการแบงกลุมเทากับรอยละความสอดคลองของเกณฑดังกลาว ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 

 จากผลลัพธขางตน จะเห็นไดวาชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัว

ท่ีสรางข้ึนใหม ในภาพรวมนั้นจะมีความสอดคลองมากกวาการใชระดับความเขมแข็งจากเกณฑการ

ประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเองท่ีทางสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวสรางข้ึน แตก็ไมไดหมายความวาชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมจะมีประสิทธิภาพ หรือมีความเสถียรภาพดีกวาเกณฑการประเมินฯ ท่ีทาง
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สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสรางข้ึน เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และ

เปรียบเทียบกับขอมูลป พ.ศ. 2556 เพียงปเดียว จึงไมสามารถสรุปไดแนชัดวา ชวงคะแนนในการวัด

ระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมนั้นดีกวาหรือไม จึงจําเปนตองวิเคราะหขอมูล แลวทํา

การประเมินความสอดคลองระหวางการแบงกลุมระดับความเขมแข็งของครอบครัวไทย ระดับ

ครอบครัว โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes กับชวงคะแนนในการวัดระดับความเขมแข็ง

ของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหม โดยใชขอมูลในการวิเคราะหท่ีหลากหลาย และมีจํานวนขอมูล หรือ

จํานวนของปใหมากกวาเดิม 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห และแบงกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวไทย ในระดับครอบครัว โดยใชการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes ซ่ึงการวิเคราะห

แบงกลุมดวยวิธี k-modes เปนวิธีการท่ีขยายมากจากวิธี k-means เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลท่ี

เปนขอมูลทวิภาคได ซ่ึงผลการวิจัยไดแสดงไวในหัวขอ 5.1 แตอยางไรก็ตาม วิธีการวิเคราะหแบงกลุม

นั้น ยังมีอีกหลายวิธี ซ่ึงถูกสรางข้ึนดวยแนวคิด หรือวิธีการวิเคราะหท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงยังไมไดศึกษา 

หรือนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบในงานวิจัยครั้งนี้ และควรท่ีจะมีการศึกษาในการวิจัยครั้งตอไป 

 และจากตารางท่ี 5.1 จะเห็นไดวา รอยละความสอดคลองของเกณฑการประเมินในการ

วัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมนั้น ใหรอยละความสอดคลองท่ีดีกวาเกณฑการ

ประเมินตามคูมือประเมินความเขมแข็งของครอบครัวดวยตนเอง ท้ังนี้ควรจะนําเกณฑการประเมินใน

การวัดระดับความเขมแข็งของครอบครัวท่ีสรางข้ึนใหมไปเสนอตอสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 
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คําช้ีแจงแบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว 

o ผูตอบแบบประเมินคือ หัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว 

o แบบประเมินน้ีประกอบดวย 2 สวน  

       สวนท่ี 1 ขอมูลครอบครัว 

      สวนท่ี 2 แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว  

o วัตถุประสงค เพ่ือวัดความเขมแข็งของครอบครัวระดับครอบครัวท้ังประเทศท่ีแสดงถึงสถานการณความ

เขมแข็งของครอบครัวไทย  

o กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ใหครบท้ัง 2 สวน 

o กรุณาตรวจสอบจํานวนขอและหนาใหครบถวน 

o กรุณาใสหมายเลขแบบประเมินและกรอกรายละเอียดของผูใหขอมลูใหครบถวน 

o ลงช่ือผูเก็บแบบสอบถามและหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได   

o เปนการประเมินในรอบป (เดือนตลุาคม - เดือนกันยายน) 

o ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของทานจะนําไปใชประโยชนในการประเมินสถานการณความ

เขมแข็งของครอบครัว เพ่ือการศึกษาวิจัยและกําหนดนโยบายสงเสรมิสถาบันครอบครัวตอไป 

o ขอมูลของทานจะเก็บเปนความลบัไมนําไปเปดเผยในท่ีใดในสถานะสวนบุคคล 
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 (  ) 5. แยกกันอยู โปรดระบุ (  ) แยกกันอยูชั่วคราวตามขอตกลงระหวางคูสมรส 

 (  ) แยกกันอยูชั่วคราวตามคําสั่งศาล  

5. (กรณีสมรส) ทานจดทะเบียนสมรสหรือไม   

 (   ) 1. จดทะเบียนสมรส  (   ) 2. ไมไดจดทะเบียนสมรส  
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6. (กรณีสมรส) โดยท่ัวไปทานอยูรวมกันกับคูสมรสของทานหรือไม 

 (  ) 1. อยูรวมกันเปนปกติทุกวัน    

(  ) 2. ไมไดอยูรวมกันเปนปกติทุกวัน  โปรดระบุ  (  ) 2.1 วันหยุดสัปดาห 

(  ) 2.2 เทศกาล  

(  ) 2.3 นานๆ ครั้ง 

(  ) 2.4 ไมไดอยูรวมกันเลย  

7.ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด 

 (  ) 1. ไมไดเรียนหนังสือ   (  ) 2. ประถมศึกษา 

 (  ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) (  ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)  

 (  ) 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทา 

 (  ) 6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเทา  (  )7. ปริญญาตรี 

 (  ) 8. ปริญญาโท (  ) 9. ปริญญาเอก  (  ) 10.อ่ืนๆ ระบุ…………… 

8.ลักษณะโครงสรางครอบครัว 

 (  )   1.ครอบครัวเดี่ยว    จํานวนสมาชิก ……..คน ชาย ……คน หญิง……คน 

           (  )  2.ครอบครัวขยาย โปรดระบุ 

(  ) 2.1 ครอบครัวขยายท่ีประกอบดวยหลายๆครัวเรือนอยูรวมกัน แตละครัวเรือน

มีความสัมพันธตอกัน จํานวนสมาชิก …..คน ชาย ……คน หญิง……คน 

(  ) 2.2 ครอบครัวขยายท่ีประกอบดวยหลายๆครัวเรือนอยูรวมกัน แตละครัวเรือน

มีความอิสระในการดํารงชีวิตครอบครัวของตนเอง  จํานวน...............  ครัวเรือน 

จํานวนสมาชิก.........คน ชาย ……คน หญิง……คน 

 (  )  3.ครอบครัวลักษณะพิเศษ โปรดระบุ    (  ) 3.1 ครอบครัวท่ีไมมีบุตร  

 (  ) 3.2 ครอบครัวพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว 

 (  ) 3.3 ครอบครัวบุตรบุญธรรม 

 (  ) 3.4 อ่ืนๆ 

9.จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง (ไมสามารถชวยเหลือตนเองได) 

 ( ) 1. ไมมี   ( ) 2. มี จํานวน ..........คน โปรดระบุ จํานวนเด็กเล็ก .................คน   

   จํานวนผูพิการ .................คน 

  จํานวนผูปวยทางจิต/ทางสมอง...............คน  

 จํานวนผูปวยเรื้อรัง .................คน 

 จํานวนผูสูงอายุ........ คน 
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10.ลักษณะทางชีวสังคมของหัวหนาครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว 

ช่ือ-สกุล อายุ 

ความสัมพันธ

กับหัวหนา

ครอบครัว 

อาชีพ 

 

รายได

เฉลี่ย

ตอป 

ลักษณะการอยูรวมกัน 

อยู

ดวยกัน

ทุกวัน 

วันหยุด

สัปดาห 
เทศกาล 

นานๆ 

ครั้ง 

ไมได

อยู

รวมกัน 

1.  หัวหนา

ครอบครัว 

       

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 

สวนท่ี  2  แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว   ระดับครอบครัว 

1) ดานสัมพันธภาพ  

(1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใสระหวางกัน  

คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง (1-3 วัน

ตอสัปดาห) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันตอ

สัปดาห) 

 ทุกวัน 

1. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกท่ีสื่อถึงความ

รักและความเอาใจใสในชีวิตประจําวัน เชน สัมผัส  

ใหกําลังใจ โทรศัพท จดหมาย เปนตน 

    

2. สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือแบงเบาภาระ

งานบานซ่ึงกันและกัน เชน การทําอาหาร การทําความ

สะอาด เปนตน 

    

3. สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจวัตรประจําวัน

รวมกัน  เชน รับประทานอาหาร  พักผอนหยอนใจ 

ออกกําลังกาย เปนตน 
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 (2) สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง (1-3 วัน

ตอสัปดาห) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันตอ

สัปดาห) 

ทุกวัน 

4. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟง

กันและกัน 

    

5. สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นท่ี

แตกตางกัน โดยไมถูกกีดกันดวยชวงวัยและ/หรือ

ประสบการณและ/หรือสถานภาพท่ีแตกตางกัน 

    

6. สมาชิกในครอบครวัเคารพความเปนสวนตัวของแต

ละคน 

    

 

(3) สมาชิกในครอบครัวส่ือสารกันอยางมีคุณภาพระหวางกัน 

คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง (1-3 วัน

ตอสัปดาห) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันตอ

สัปดาห) 

ทุกวัน 

7. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาตอกันดวยดีและ/

หรือใชเหตุผล  

    

8. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทวงติง แสดงความ

คิดเห็นและใหคําแนะนําตอกัน 

    

9. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความชื่นชมและ

เห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน 

    

10. สมาชิกในครอบครัวตางดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและ

กัน 

    

11. เม่ือประสบปญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถ

หาทางออกโดยไมทํารายตนเอง และ/หรือสมาชิกใน

ครอบครัว และ/หรือทรัพยสิน 

    

12. สมาชิกในครอบครัวไมทํารายจิตใจ เม่ือมีความ     
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คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง (1-3 วัน

ตอสัปดาห) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันตอ

สัปดาห) 

ทุกวัน 

ขัดแยงตอกัน เชน ละเลย เพิกเฉย ทอดท้ิง เปนตน 

13. สมาชิกในครอบครัวไววางใจท่ีจะเลาเรื่องตางๆท่ี

เกิดข้ึน 

    

14. สมาชิกในครอบครัวไมใชอํานาจเหนือกันและกัน  

เชน บังคับ ขู ออกคําสั่ง เปนตน 

    

 

 

 (4) สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมแกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล  ไมใชความรุนแรง   

คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง  

เกือบทุก

ครั้ง 

ทุกครั้ง 

15. สมาชิกในครอบครัวรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญตางๆ 

ดวยกัน 

    

16. สมาชิกในครอบครัวรวมกันแกปญหาขอขัดแยง

ดวยเหตุผล 

    

17. เม่ือมีความขัดแยง สมาชิกในครอบครัวมีการทํา

รายรางกาย   

    

 

2) ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว   

 (5) ครอบครัวทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัวตอสมาชิก (การปฏิบัติตนตอสมาชิก) 

คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง( 1-3 วัน

ตอสัปดาห) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันตอ

สัปดาห) 

ทุกวัน 

18. สมาชิกในครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตาม

บทบาทของตนอยางเหมาะสม 

    

19. ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแตละชวงวัยไดอยาง

เหมาะสม 
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คําถาม คําตอบ 

ไมม ี มีบางนานๆ

ครั้ง( 1-3 วัน

ตอสัปดาห) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันตอ

สัปดาห) 

ทุกวัน 

20. ในครอบครัวมีการดูแล ใสใจ ความปลอดภัยของ

สมาชิกทุกคน  

    

21. ในครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียม

ปฏิบัติตางๆ ของครอบครัว 

    

22. ในครอบครัวมีการใชคุณธรรมสําคัญในการ

ดําเนินชีวิต คือ ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียร 

ความพอเพียง ความมีวินัยและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

    

23. ในครอบครัวมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

ตอสมาชิกในครอบครัว 

    

 

3) ดานการพ่ึงตนเอง  

     ดานท่ี 1 การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ  

(6) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ   

24. ครอบครัวมีจํานวนสมาชิกท่ีสามารถหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว 

(  ) 1.ไมมี (  ) 2. มี โปรดระบุ จํานวนสมาชิกท่ีมีรายได...........คน (รวมทานดวย) 

25. สัดสวนรายไดตอรายจายของครอบครัว  

 (  ) 1.มากกวา  (  ) 2.นอยกวา  (  ) 3.เทากัน 

26. ครอบครัวมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย  (  ) 1.ไมมี (  ) 2. มี 

27. ครอบครัวมีอาชีพท่ีม่ันคง   (  ) 1.ไมมี (  ) 2. มี 

28. ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ  เชน หวย พนันบอล ล็อตเตอรี่ การพนันทุกชนิด เปนตน 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี  โปรดระบุ  (  ) บางนานๆครั้ง( 1-3 วันตอสัปดาห)  

     (  ) เกือบทุกวัน(4-6 วันตอสัปดาห)    (  ) ทุกวัน 

29. ครอบครัวมีการออมในรูปแบบตางๆ (  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

30. ครอบครัวมีหนี้สิน (  ) 1.ไมมี (ขามไปตอบขอ 32)  

 (  ) 2. มี  โปรดระบุ  (  ) เพ่ิมข้ึน (  ) ลดลง (  ) เทาเดิม 

31. เม่ือครอบครัวมีหนี้สิน  ครอบครัวสามารถชําระหนี้ได  (  ) 1.ชําระหนี้ไมได  (  ) 2. ชําระหนี้ได 

32. ครอบครัวมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  (  ) 1.ไมมี (  ) 2. มี 
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ดานท่ี 2 การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ   

(7) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานสุขภาพ   

33. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรับหลักประกันสุขภาพ เชน หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล เปนตน 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

34. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนท้ังทางรางกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว   

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

35. ครอบครัวมีความรูและเขาถึงบริการดานสุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจําเปน 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

36. โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว เชน ยาเสพติด เพศสัมพันธ เปนตน 

(  ) 1.ไมได  (  ) 2. ได 

37. ครอบครัวมีการปองกันความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

38.ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง  (  ) 1.ดูแลไมได  (  ) 2. ดูแลได 
 

ดานท่ี 3 การพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู   

 (8) ครอบครัวพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู    

39. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครอบครัวและชุมชน 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

40.สมาชิกในครอบครัวมีการนําขอมูลขาวสาร/ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและ

ครอบครัว 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

41. สมาชิกในครอบครัวไดรับทราบและเรียนรูเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับครอบครัว 

(  ) 1.ไมรับทราบและเรียนรู       (  ) 2. รับทราบและเรียนรู  

42. ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต 16 – 25 ป  

      จํานวน....................คน  โปรดระบุ 

 คนท่ี 1     ระดับ……………................................... 

 คนท่ี 2     ระดับ……………................................... 

 คนท่ี 3     ระดับ……………................................... 

 คนท่ี 4     ระดับ……………................................... 

 คนท่ี 5     ระดับ……………..................................  
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4)  ดานทุนทางสังคม   

 (9) ทุนทางสังคมของแตละครอบครัวในการสรางบรรยากาศความเปนครอบครัว  

43.สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีและการไดรับการยอมรับจากเพ่ือนบาน 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

44.สมาชิกในครอบครัวมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางเครือญาติ 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

45. สมาชิกในครอบครัวมีความรูสึกปลอดภัยและไววางใจกัน 

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

46.สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบื้องตนในการปองกันปญหาอาชญากรรม  

(  ) 1.ไมมี  (  ) 2. มี 

47. สมาชิกในครอบครัวเปนสมาชิกกลุมทางสังคม เชน กลุมออมทรัพย อสม. อส. อพม. อผส. อพ

มก. ฯลฯ 

     (  ) 1.ไมไดเปน   (  ) 2.เปน   จํานวน................กลุม 

48.สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน เชน   รวมคิด 

รวมวางแผน  รวมทํา  รวมรับประโยชน รวมกํากับดูแล  รวมประเมินผล เปนตน 

      (  ) 1.ไมมี  (  ) 2.มี 

49. ครอบครัวมีการอบรมใหสมาชิกในครอบครัวใชบริการพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนอยางรับผิดชอบ 

      (  ) 1.ไมมี  (  ) 2.มี 

5) ดานการหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก   

(10) การหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบาก 

50.ครอบครัวมีการเตรียมความพรอมในการรองรับภาวะยากลําบากในดานตางๆ เชน การหลีกเลี่ยง

อบายมุข การดูแลสุขภาพของตนเอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการใชชีวิต เปนตน 

 (  ) 1.ไมมี  (  ) 2.มี 

51.ครอบครัวรวมมือกันแกไขปญหา เม่ือเกิดภาวะวิกฤติ   

 (  ) 1.ไมรวมมือ  (  ) 2.รวมมือ 

52. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟนตัวไดเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ 

        (  ) 1.ไมได  (  ) 2.ได   

53.ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันปญหาสังคม เชน การรณรงค

ตอตานยาเสพติด การตั้งครรภในวัยเรียน เปนตน 

        (  ) 1.ไมไดเขารวม  (  ) 2. เขารวม 
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54.ครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันปญหาภัยพิบัติตางๆ       

(  ) 1.ไมไดเขารวม  (  ) 2. เขารวม 

55. ครอบครัวทานมีการทําประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ หรือไม 

     (  ) 1.ไมมี     (  ) 2.มี   จํานวนเงิน.................บาท 

56. ในรอบปท่ีผานมาสถานะครอบครัวเปนอยางไร  

 

สถานะครอบครัว คําตอบ 

ไมมี มี 

     (1)  พอ แม ลูก อยูดวยกัน   

(2) ผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง   

     (3)  พอเลี้ยงเดี่ยว    

     (4)  แมเลี้ยงเดี่ยว     

     (5)  สมาชิกในครอบครัวอายุต่ํากวา 18 ปตั้งครรภ/มีบุตร   

     (6)  ญาติดูแลเด็ก   

     (7) เด็กอยูตามลําพังโดยไมมีผูดูแล    

     (8) พอหรือแมตองโทษจําคุก   

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินฯ 

 

ชื่อ-นามสกุลผูเก็บขอมูล………………………………………….โทรศัพท/มือถือ………………………… 
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   ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นางสาว ณัฐณิชา วชิรพงษ 

วันเดือนปเกิด 28 เมษายน 2534 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2555: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

ณัฐณิชา วชิรพงษ, และ แสงหลา ชัยมงคล. (กรกฎาคม 2558). การจัดกลุมระดับความเขมแข็งของ

ครอบครัวไทย โดยการวิเคราะหแบงกลุมดวยวิธี k-modes. งานประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 ประจําป 2558, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ. 
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