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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้ท าการศึกษาถึงความเป็นประชาธิปไตยของครอบครัวไทย หน่วยที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ คือ ครอบครัว ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและสืบค้นข้อมูล ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ    
พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวแต่ละครอบครัวจ านวน 7 ครัวเรือนจากการสุ่มเลือกตัวอย่างครอบครัวใน
ประเทศไทย ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวไทยใช้การ
ก าหนดกฎเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวไทย 9 ประการ ผลจากการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ครัวเรือน มีความเป็นประชาธิปไตย 2 
ครัวเรือน มีความเผด็จการ 1 ครัวเรือน และมีความเป็นอ านาจนิยม 4 ครัวเรือน ซึ่งสถาบันครอบครัวที่
มีฐานเศรษฐกิจสูง ปานกลางและต่ า ไม่ได้ส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวไทยมากนัก แต่
การที่จะให้คนมีจิตส านึกเป็นประชาธิปไตยนั้น ควรเริ่มที่สถาบันครอบครัว เพราะเป็นสถาบันแรกสุ ด 
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อการสร้าง และหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล 
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ABSTRACT 

This article aims to study the democracy in Thai families. Families were 
selected for collecting the data by using participant observation and interviewing. 
Speech data was randomly collected from parents in seven families. There several 
different nine criteria which determine influences on family matters. The study's 
findings reveal that the relationship between family members in seven families can be 
divided into three groups which are one dictatorial family, two democratic families and 
four authoritarian families. The economic status does not influence of democracy on 
the family. Furthermore, a family is the first institution that constructs and encourages 
democratic principles. It can be concluded that democracy begins at home.  
 
Keywords : democracy, dictatorial, family institution 
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บทน า 
“ประชาธิปไตย” ราชบัณฑิตยสถาน 2554 

ได้ให้ความหมายว่า ระบอบการปกครองที่ถือเสียง
ข้างมากเป็นใหญ่ โดยมีค ากล่าวของอับบราฮัม 
ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ที่
มักถูกน ามาใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้ง ว่า “ประชาธิปไตย
เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน” (วรกนก กนกดารมย์, 2554 : 2) 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีการปกครองประเทศโดยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่
อ านาจสูงสุดอยู่ที่คน ๆ เดียว หรือ เป็นรูปแบบ
การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ ในสมัยนั้นผู้ชายที่เป็นผู้น า
ครอบครัวมีอ านาจสูงสุดในการปกครองครอบครัว
ของตนเอง คนในครอบครัวทุกคนจะต้องเช่ือฟัง
ผู้น าครอบครัวเท่านั้น ให้อ านาจผู้ชายในการ
ตดัสินใจ ผู้หญิง ไพร่ และทาส ไม่ได้รับการศึกษา 
ผู้น าครอบครัวได้มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย
ในอดีต ท าให้คนไทยในอดีตคิดว่าการปกครองใน
สองลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปท่ีทุกคนสามารถ
ยอมรับได้ และยินดีที่จะยอมรับการปกครองใน
สองลักษณะนี้ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการปฏิวัติการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยโดย
คณะราษฎรท าให้ประเทศไทยในตอนนั้นเริ่มรู้จัก
ค าว่าประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก แต่ก็มีคนจ านวน
หนึ่งที่ไม่มีความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันเนื่องมาจากถูกปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาอย่างยาวนาน 
รวมทั้ งรูปแบบการปกครองครอบครัวของ
สังคมไทยในอดีต ก็ยังมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ 

การปกครองในระดับประเทศ กล่าวคือเป็น    
การปกครองที่มีผู้ชาย หรือ ผู้น าครอบครัวมี
อ านาจสูงสุด รวมทั้งหลังจากปี พ.ศ. 2475 ก็ได้มี
การปฏิวัติหลายช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน ประเทศ
ไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชน
ทุกคนในประเทศได้รับการศึกษา และมีความ
เข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็น
อย่างมาก แต่คนไทยจ านวนไม่น้อย เมื่อเกิด   
การปฏิวัติการปกครองพวกเขากลับมองว่าเป็น
เรื่องปกติ และไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่าที่ควร อาจ
ส่งผลมาจากการกล่อมเกลาที่ฝังรากลึกตั้งแต่    
ในอดีต ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบ     
การปกครอง แต่ก็ยังมีการปกครองในครอบครัวที่
เป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานและเป็นหน่วย   
การปกครองที่ส าคัญที่สุด ที่เป็นการวางรากฐาน
ความคิดของคนในครอบครัว  

สถาบันครอบครัว เริ่มจากการสมรสโดยมี
ประเพณีการสู่ขอ การหมั้น การแต่งงานมีการจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ในปัจจุบันนิยมการมี 
“ครอบครัวเดี่ยว” คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย
ด้วยพ่อ แม่ ลูกในบ้านเดียวกัน ส่วนสังคมชนบท
ของไทยยังคงนิยม “ครอบครัวขยาย” คือ ครอบครัว
ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติในบ้าน
เดียวกัน (วิษณุ พวงพันธ์, 2556) นอกจากนี้ 
ครอบครัวยังเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะทักษะทาง
การเมือง การอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎ กติกา มี
บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ เคารพสิทธิซึ่งกันและ
กัน การตัดสินใจร่วมกัน รู้จักรับฟังและสื่อสาร
เจรจาประนีประนอมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ
และเหตุผล รู้จักการให้อภัยกันมีการแบ่งอ านาจ
หน้าที่และแบ่งงานกันในครอบครัวอย่างชัดเจน 
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จะเห็นว่าในสมัยก่อนแม้ภรรยาจะมีฐานะเป็นรอง
สามี แต่ก็มีการแบ่งหน้าที่กัน ซึ่งฝ่ายสามีมีอ านาจ
การตัดสินใจภายนอกบ้าน ในขณะเดียวกัน    
การดูแลบ้านเรือนและผู้คนในบ้านเป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายภรรยา ส าหรับผู้สูงอายุจะท าหน้าที่อบรม  
สั่งสอน ขัดเกลาสมาชิกที่เป็นเด็กให้เรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล 

สุรพล นิติไกรพจน์ (2548, หน้า 12) ได้กล่าวไว้
ว่า ประชาธิปไตย คือการปกครองโดยประชาชน 
ซึ่งประชาชนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ งอ านาจอธิปไตย 
ฉะนั้นการปกครองสังคมจึงต้องถือมติปวงชน  
เป็นใหญ่ หรือที่กล่าวว่าเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
นั่นเอง และดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าระบอบ    
การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงย่อมเป็น    
การปกครองที่ดีที่สุดส าหรับประชาชนทุกคนใน
ปัจจุบัน โดยที่ระบอบการปกครองทั้งหลายก็    
ต่างต้องการให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่
ประชาชนผู้ถูกปกครอง ดังนั้น ถ้าเมื่อประโยชน์
ของประชาชนคือเป้าหมายของการปกครอง      
ก็ย่อมไม่มีระบอบใดดียิ่งไปกว่าการให้ประชาชน
ทั้งหลายซึ่งจะได้ประโยชน์จากการปกครองนั้น
เป็นผู้ใช้อ านาจจัดการปกครองโดยตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อกล่าวถึงค าว่าประชาธิปไตย 
คนส่วนใหญ่มักมีความรู้ความเข้าใจในเชิงรูปแบบ
ของประชาธิปไตย แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เชิงเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของหลักประชาธิปไตย 
ถ้าต้องการให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมี
ความเข้มแข็งจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
ในสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่เป็นจุด
ตั้งต้นและเป็นแกนหลักของสังคมโดยรวม เป็น
ส่วนที่ส่ งผลกระทบและรับแรงกระทบจาก     
ความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ดังนั้น การกล่าวถึง

จิตส านึกประชาธิปไตยจึงต้องตั้งต้นจากครอบครัว
เช่นเดียวกัน หากครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ เป็น
ประชาธิปไตยคงเป็นเรื่องยากที่จะหวังให้มีสังคม
ประชาธิปไตย  

ส าหรับภาครัฐการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ครอบครัวเห็นได้จากกิจกรรมของส านักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีและคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาประชาธิปไตย จัดให้มีการคัดเลือกและ
มอบรางวัล “ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง” 
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 
โดยมุ่งหวังให้สถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคัญ
ที่จะอบรมบ่มนิสัยให้เด็กและเยาวชนได้เติบโต
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณค่าของสังคม 
ครอบครัวของสันติภพ - สุขสม เจนกระบวนหัด 
หรือรู้จักในนาม เจนภพ จบกระบวนวรรณ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง 
ประจ าปี 2555 กล่าวว่า “ประชาธิปไตย ใน
ครอบครัวต้องเริ่มต้นจากความรักความผูกพัน ให้
โอกาสให้อิสระทางความคิด แต่ไม่ปล่อยปละ
ละเลยตามใจ ให้มีวินัยในการใช้ชีวิต พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทุกเรื่อง แต่หากผิด
ก็ผิด ถูกก็ถูก รับฟังความคิดเห็นแล้วช่วยกัน
แก้ปัญหา ที่ส าคัญต้องไม่พูดโกหกโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้ต้องขึ้นกับผู้เป็นพ่อแม่ด้วยที่ต้องปฏิบัติสิ่งดี 
ๆ ให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างก่อน” เราคงละเลยไม่ได้
ที่จะหันกลับมามองบทบาทของสถาบันครอบครัว
หรือ “บ้าน” สังคมแรกของมนุษย์ว่าจะมีบทบาท
ในเรื่ องนี้อย่ างไรบ้างในการสรรค์สร้างนัก
ประชา ธิ ป ไ ตยตั วน้ อ ยๆ  ให้ แ ก่ บ้ า น เ มื อ ง 
ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช บัวศรี  ได้อธิบาย
ความหมายของประชาธิปไตยในมิติที่เป็นวิถีชีวิต
หรือการด าเนินชีวิตประจ าวันไว้ว่า “การอยู่
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ร่วมกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่ก้าวก่าย
ในสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม 
ร่วมกันรับผิดชอบและท าประโยชน์เพื่อความ
ผาสุกของส่วนรวม ตลอดจนการใช้สติปัญญาใน
การแก้ปัญหา” จะเห็นได้ว่าความหมายของ
ประชาธิปไตยในมิตินี้ได้ตั้งความคาดหวังต่อคนใน
สังคมไว้ค่อนข้างสูงและสังคมประชาธิปไตยจะ
ราบรื่นได้จ าเป็นจะต้องมีสมาชิกในสังคมที่มี
คุณภาพ ไม่เช่นนั้นย่อมจะเกิดความวุ่นวายอัน
เนื่องมาจากการที่ไม่ เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่
เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ขาดความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมอย่างที่เห็นในบ้านเรา 

บ ท ค ว า ม นี้ มุ่ ง ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง จิ ต ส า นึ ก
ประชาธิปไตยในครอบครัวไทย ด้วยเหตุที่สังคม
ประชาธิปไตยเรียกร้องประชาชนที่มีความตื่นตัว
ทางการเมือง สถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทอย่าง
ส าคัญที่จะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามต่างๆ รวมทั้งการ
ปลูกสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยให้แก่เด็กๆ 
โดยเฉพาะวัยก่อนเรียนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
สามารถปลูกฝังสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง นับเป็น
ภารกิจอันส าคัญและมีคุณค่าอย่างมาก ผู้เขียนจึง
เห็นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นอันส าคัญของการ
สร้างและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาถึงจิตส านึกประชาธิปไตยใน
ครอบครัวไทยว่าเป็นอย่างไร 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. ก าหนดพื้นที่และครอบครัวในการศึกษา 

โดยแต่ละครอบครัวจะมีอาชีพ ระดับการศึกษา
และชนช้ันที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้มี
ผลต่อประชาธิปไตยในครอบครัวไทยหรือไม่ 

2. ก าหนดวิธีการศึกษา เป็นการลงพื้นที่จริง 
(ภาคสนาม) โดยท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการค้นคว้า
เอกสาร 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาตรวจสอบ
ความถูกต้องและอภิปรายผล 

4. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
ผู้ เ ขี ย นส รุ ป ไ ด้ ว่ า  “ประชา ธิ ป ไ ตย ใน

ครอบครัวไทย” คือ การมีอิสระของสมาชิกใน
ครอบครัวที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในทุก ๆ ด้าน 
เช่น การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
ซึ่งมีเกณฑ์ในการใช้วัดความเป็นประชาธิปไตยใน
ครอบครัวไทย 9 ประการ ดังน้ี 

1. การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่า

อารมณ์ 
4. การแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล 
5. การลงมติโดยใช้เสียงข้างมาก 
6. การเคารพกฎระเบียบของครอบครัว 
7. การกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม 
8. การยอมรับเมื่อคนในครอบครัวมีเหตุผลที่

ดีกว่า 
9. การใช้เหตุและผลในการลงโทษ 
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

และการสืบค้นข้อมูล ท าให้ทราบถึงบทสะท้อน
ความเป็นประชาธิปไตย โดยการสุ่มเลือกตัวอย่าง
ของครอบครัวในประเทศไทย 7 ครอบครัว จาก
ผลการศึกษาพบว่า 

ครอบครัวที่ 1 
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ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ครอบครัว
ในต าบล  สองเ เพรก อ า เภอทุ่ งส ง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว 
เนื่ อ งจากครอบครั วดั งกล่ าว  มี สมา ชิก ใน
ครอบครัวทั้งหมด 7 คน ซึ่งประกอบด้วย บิดา 
มารดา บุตรชาย 2 คน และ บุตรสาวอีก 3 คน 
ครอบครัวนี้ บิดามารดา จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี บิดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ
มารดาประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง หมายถึง ครอบครัวมีรายได้และ
อาชีพท่ีแน่นอนมั่นคงสูง (สุพัฒน์ สุระนัย, 2544 : 
12)  

เมื่อท าการศึกษาพบว่าครอบครัวดังกล่าวมี
ความเป็นประชาธิปไตย ตามหลักเกณฑ์ใน
การศึกษาความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัว
ไทยตามหลัก 9 ประการ เนื่องจากครอบครัว
ดังกล่าวมีการเปิดโอกาสให้บุตรได้มีการแสดง
ความคิดเห็นในทุกๆเรื่อง เนื่องจากบิดามารดา
เห็นว่าบุตรมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ รวมทั้งบิดา
มารดารับฟังความคิด เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว ในการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ บิดา มารดา และบุตร ในการใช้เหตุผล
ในการแก้ไขปัญหาบิดามารดาและบุตรจะใช้
เหตุผลในการแก้ไขปัญหา การลงมติในการท า
กิจกรรมในครอบครัวจะยึดหลักเสียงข้างมาก แต่
มีการรับฟังคนที่เป็นเสียงส่วนน้อยในครอบครัว 
บุตรมีความกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม 
เช่น มีการแสดงความคิดเห็นกิจรรมในโรงเรียน
และมีการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ 
ทุกคนในบ้านยอมรับเหตุผลของผู้อื่นหากเหตุผล
ดังกล่าวดีกว่าเหตุผลของตน การลงโทษ หากบุตร
ท าผิด บิดา มารดาจะว่ากล่าวตักเตือนด้วยเหตุผล 

สรุปภาพรวมครอบครัวดังนี้ เป็นลักษณะ
ของครอบครัวที่บิดามารดาให้บุตรมีอิสระใน   
การตัดสินใจด้วยตัวเองและบิดามารดาเคารพ 
การตัดสินใจของบุตร 

ครอบครัวที่ 2 
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ครอบครัว

ใน ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มี
ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่
ก่อตั้งขึ้นด้วยคนสองคน ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันมี
ความสัมพันธ์ฉันท์สามี- ภรรยา และสืบสายโลหิต
ด้วยการให้ก าเนิดบุตร ประกอบไปด้วยสมาชิกใน
ครอบครัว พ่อ แม่ และลูก สมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ และผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น มีการ
สืบทอดสายโลหิตเพียงทอดเดียว คือ พ่อ แม่และ
ลูก มักจะเรียกครอบครัวประเภทนี้ว่า ครอบครัว
เดี่ยว (ผศ.ภิญโญ 2552 : 23 ) ครอบครัวดังกล่าว
มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยบิดามารดา บุตรชาย1คน และ บุตรสาว 1 
คน ครอบครัวนี้บิดามารดา ได้จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย บิดา และ มารดา 
ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ า (หรือครอบครัวยากจน) กล่าวคือ ครอบครัวที่
มี รายได้น้อยและไม่ แน่นอนท า ให้ ไม่ ได้ รั บ
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต (สุพัฒน์ สุระดนัย, 
2544 : 12)  

เมื่อท าการศึกษาพบว่าครอบครัวดังกล่าวไม่
มีความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากครอบครัว
ดั งกล่าวบิดามีอ านาจในการตัดสินใจอย่าง
เด็ดขาด บุตรไม่มีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ บิดา มารดา ไม่รับฟังความคิดเห็นจาก
บุตร เนื่องจากบิดา มารดาเห็นว่าบุตรยังไม่มีวุฒิ
ภาวะในการตัดสินใจ การใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา บิดา มารดา และบุตร จะไม่ใช้เหตุผล
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ในการแก้ปัญหา ไม่มีการลงมติครอบครัวบิดามี
อ านาจสูงสุดในการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ทุกคนมี
การเคารพกฎระเบียบของครอบครัว บุตรไม่กล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆต่อส่วนรวม บิดา 
มารดา ไม่ยอมรับเหตุผลของบุตร บิดา มารดาจะ
ใช้เหตุของตนเองเท่านั้น การลงโทษ หากบุตร
กระท าความผิด บิดา มารดา ไม่มีการช้ีแจง หรือ
ว่ากล่าวตักเตือน จะใช้อารมณ์ในการลงโทษบุตร 

สรุปภาพรวมครอบครัวนี้ ไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตย มีลักษณะของครอบครัวที่บิดา
มารดามีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดย
ไม่รับฟังความคิดเห็นของบุตร 

ครอบครัวที่ 3 
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ครอบครัว

ใน ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มเเบน จังหวัด
สมุทรสาคร มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่ง
ครอบครัวดังกล่าวมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4 
คน ซึ่งประกอบไปด้วย บิดา มารดา บุตรชาย 1 
คน และบุตรสาวอีก 1 คน ครอบครัวนี้ บิดา 
การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มารดาจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ า (หรือครอบครัวยากจน) หมายถึงครอบครัวที่มี
ร าย ได้ น้ อ ยและ ไม่ แน่ นอนท า ให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต (สุพัฒน์ สุระดนัย, 
2544 : 12)  

เมื่ อท าการศึ กษาพบว่ าครอบครั วนี้ มี    
ความเป็นอ านาจนิยม เนื่องจากครอบครั ว
ดังกล่าวให้อิสระบุตรในการแสดงความคิดเห็น 
และรับฟังความคิดเห็นของบุตร แต่บิดามารดา 
ไม่น าความคิดเห็นดังกล่าวไปไตร่ตรองในการ
ตัดสินใจ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ บิดามี
อ านาจในการตัดสินใจ เนื่องจากสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคนมองว่าบิดาคือหัวหน้าครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวจึงให้สิทธ์ิบิดาในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ในการตัดสินใจ ในแต่ละครั้งบิดาจะใช้
เหตุผลในการตัดสินใจ การลงมติ ในการท า
กิจกรรมในครอบครัว จะยัดหลักเสียงข้างมากแต่
มีการรับฟังคนที่เป็นเสียงส่วนน้อยในครอบครัว 
ทุกคนมีการเคารพกฎระเบียบของครอบครัวบุตร
ไม่กล้าแสดงความคิดความเห็นต่อส่วนรวม 
เนื่องจากบุตรมองว่าตนเองไม่มีวุฒิภาวะมาก
พอที่จะแสดงความคิด มีการรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในครอบครัว หากสมาชิกในครอบครัว
คนใดมีเหตุผลที่ดีกว่า  หากบุตรมีการกระท า
ความผิด จะลงโทษ โดยบิดามารดาจะว่ากล่าว
ตักเตือนบุตร 

สรุปภาพรวมครอบครั ว ครอบครั วนี้ มี
ลักษณะครอบครัวเป็นอ านาจนิยม ซึ่ งบิดามี
อ านาจในการตัดสินใจในหลายๆ เรื่องแต่เพียง     
ผู้เดียว 

ครอบครัวที่ 4  
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกครอบครัว

ใน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว 
เนื่องจากครอบครัวดังกล่าวมีสมาชิกในครอบครัว
ทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบด้วย บิดา มารดา บุตร 
2 คน ครอบครัวนี้บิดาจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  บิดาประกอบอาชีพรับราชการ 
มารดาจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ฐานะ
ทางเศรษฐกิจปานกลาง หมายถึง ครอบครัวที่มี
รายได้และอาชีพท าให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีพท่ีเพียงพอ (สุพัฒน์ สุระนัย, 2544 : 12) 

เมื่อท าการศึกษาพบว่าครอบครัวนี้ มีความ
เป็นอ านาจนิยม เนื่องจากครอบครัวนี้ บิดามารดา
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มีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด บุตรไม่มี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และ
บิดามารดารับฟังความคิดเห็นจากบุตร แต่       
ไม่น าไปไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาในครอบครัว 
เนื่องจากบิดามารดาในครอบครัวนี้มองว่า บุตร 
ไม่มีวุฒิภาวะในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
บิดามารดามองว่ าบุ ตรมี สิทธิ ในการรับฟั ง    
ความคิดเห็น ของบิดามารดาเท่านั้น บุตรไม่
จ า เป็นต้องแสดงความคิด เห็นใดๆ  ภายใน
ครอบครัว การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่มี
การลงมติในครอบครัว บิดามารดามีอ านาจสูงสุด
ในการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ทุกคนมีการเคารพ
กฎระเบียบของครอบครัว บุตรไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นต่อส่วนรวม เนื่องจากบุตรมองว่า เป็นเรื่อง
ของส่วนร่วมบุตรไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว การลงโทษ 
หากบุตรกระท าความผิด บิดามารดาว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยเหตุผล 

สรุปภาพรวมของครอบครัวนี้ เป็นลักษณะ
ของครอบครัวที่บิดา มารดา รับฟังความคิดเห็น
ของบุตร แต่ไม่น ามาไตร่ตรอง บิดา มารดาจะ
ตัดสินใจด้วยเหตุและผลของตัวเอง 

ครอบครัวที่ 5 
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ต าบลรา

ไวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากครอบครัวดังกล่าวมี
สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไป
ด้วย บิดา มารดา บุตรสาว 2 คน บิดาและมารดา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านดีไซเนอร์จาก
ต่างประเทศ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูง หมายถึงครอบครัวที่มีรายได้และ
ประกบอาชีพที่มั่งคง (สุพัฒน์ สุระดนัย, 2544 : 
12) 

เมื่อท าการศึกษาพบว่าครอบครัวนี้ มีความ
เป็นเผด็จการ เนื่องจากครอบครัวนี้ ในเรื่องต่างๆ 
บิดามีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด บุตรไม่
มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ เนื่องจากบิดามองว่า สิ่งที่
บิดาตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุด บิดามารดาไม่รับฟัง
ความคิดเห็นจากบุตร เนื่องจากบิดามารดามองว่า 
บุตรควรที่จะท าตามความต้องการของบิดามารดา 
การใช้เหตุผลและผลในการแก้ไขปัญหา บิดา
มารดาและบุตร เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่มี
การลงมติในครอบครัว เนื่องจากบิดา มารดา มอง
ว่าบุตรต้องเคารพการตัดสินใจของบิดา มารดา 
ไม่จ าเป็นต้องมีการลงมติในครอบครัว ทุกคนมาร
เคารพกฎระเบียบของครอบครัว บุตรไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นใดๆต่อส่วนรวม บิดา มารดา
จะใช้เหตุผลของตนเองเท่านั้น หากบุตรมีการ
กระท าการผิด บิดา มารดาจะท าการลงโทษใน
การกล่าวตักเตือน 

สรุปภาพรวมของครอบครัวนี้ เป็นอ านาจ
นิยม มีลักษณะที่บิดา มารดา มีอ านาจในการ
ตัดสินใจแทนบุตร เนื่องจากบิดา มารดามองว่า 
การตัดสินใจของบิดา มารดาคือ สิ่งท่ีดีที่สุด 

ครอบครัวที่ 6  
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ต าบลบ้าน

นา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีลักษณะ
เป็นครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากครอบครัวดังกล่าวมี
สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไป
ด้วย บิดา มารดา บุตรสาว 1 คน บุตรชาย 1 คน 
ครอบครัวนี้บิดา มารดาจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  บิตาประกอบอาชีพรับราชการ 
มารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจร่ ารวย หมายถึง ครอบครัวที่มีรายได้
และอาชีพที่แน่นอนมั่นคง (สุพัฒน์ สุระดนัย , 
2544 : 12)  
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เมื่ อท าการศึกษาพบว่ าครอบครั วนี้  มี   
ความเป็นอ านาจนิยม เนื่องจากครอบครัวนี้ บิดา 
มารดารับฟังความคิดเห็นของบุตร แต่ไม่น าไป
ไตร่ตรอง บิดา มารดามองว่าบุตรควรรับฟัง    
ความคิดเห็นของบิดามารดา บิดามารดาจะใช้
เหตุผลของตนเองในการตัดสินใจ เนื่องจากบิดา 
มารดามองว่า สิ่งที่บิดา มารดาตัดสินใจ คือ สิ่งที่
ดีที่สุดบุตรควรที่จะได้รับ บิดา มารดาและบุตรจะ
ใช้เหตุในการรับฟังเสียงส่วนน้อยของสมาชิกใน
ครอบครัว บุตรกล้าที่แสดงความคิดเห็นต่อ
ส่วนรวม เช่น การแสดงความคิดเห็นนครอบครับ 
การแสดงความคิดเห็นในสถานศึกษา บิดา มารดา
ไม่รับฟังการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกใน
ครอบครัว เนื่องจากบิดา มารดามองว่า เหตุผล
ของตนเอง คือเหตุผลที่ดีที่สุด เมื่อบุตรมีการ
กระท าความผิด บิดา มารดาจะว่ากล่าวตักเตือน 

สรุปภาพรวมของครอบครัวนี้ บิดา มารดามี
อ านาจในการตัดสินใจ เนื่องจาก บิดา มารดามอง
ว่าบุตรควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากการตัดสินใจของ
บิดามารดา 

ครอบครัวที่ 7  
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก แขวงบาง

จาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี
ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากครอบครัว
ดังกล่าวมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย บิดา มารดา บุตรสาว 3 คน 
ครอบครัวนี้บิดา มารดาจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี บิดา มารดาประกอบอาชีพค้าขาย 
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง หมายถึง ครอบครัว
ที่มีรายได้และอาชีพท่ีท าให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน ใน
การด ารงชีพท่ีเพียงพอ  

เมื่อผู้เขียนท าการศึกษาพบว่า ครอบครัวนี้ มี
ความเป็นประชาธิปไตย ตามหลักหลักเกณฑ์ใน

การศึกษาความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัว
ไทยตามหลัก 9 ประการ ครอบครัวนี้มีการเปิด
โอกาสให้พูดแสดงความคิด เห็นและรับฟั ง    
ความคิดเห็นของบุตร เนื่องจากบิดา มารดามอง
ว่า บุตรมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
เพราะมองว่า การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
เป็นทางออกท่ีดีที่สุด การท ากิจกรรมในครอบครัว 
จะมีการลงมติและยอมรั บเสียงข้ างมากใน
ครอบครัวและมีความรับฟังสมาชิก ที่เป็นเสียง
ส่ วนน้อย  บิดา  มารดาและบุตรจะ เคารพ
กฎระเบียบของครอบครัวอย่างเคร่งครัด เมื่อมี
การแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ใน
พื้นที่สาธารณะ และสมาชิกในครอบครัวจะ
ยอมรับเหตุผลของผู้อื่น หากเป็นเหตุผลที่ดีกว่า 
เมื่อมีกระท าความผิด บิดา มารดาจะกล่าว
ตักเตือน 

สรุปภาพรวมของครอบครัวนี้ บิดา มารดาให้
อิสระกับบุตรในการตัดสินใจและรับฟังความ
คิดเห็นของบุตร 

จากการศึกษาทั้ง 7 ครอบครัวพบว่า 
ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นอ านาจนิยม 
คือ บิดามารดามีอ านาจในการตัดสินใจ โดยใช้
เหตุผลของตนเองเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่า 
ลักษณะครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ เเละระดับ
การศึกษาไม่ได้ส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตย
ในครอบครัวไทย 
 

สรุปผลและอภปิราย 
จากผลการศึกษา ผู้ เขียนได้ลงพื้นที่ ใน    

การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สามารถแบ่งลักษณะ
ความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวได้ลักษณะ
ดังนี ้
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ประการแรก ลักษณะครอบครัวที่บิดาหรือ
มารดามีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด โดย
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของบุตร เรียกว่า เผด็จ
การในครอบครัว 

ประการที่สอง ลักษณะที่บิดาหรือมารดา
อบรมเลี้ยงดูบุตรแบบใช้อ านาจควบคุม แต่ก็มี 
การเปิดโอกาสให้บุตรได้แสดงออกทางความคิดเห็น 
ไม่ใช่ระบบเผด็จการในครอบครัว แต่ก็ไม่ได้
ปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เรียกว่า 
อ านาจนิยมในครอบครัว คติความเช่ือทางสังคม 
หรือ วัฒนธรรมที่เราเรียกว่า ระบบปิตาธิปไตย 
หรือ ระบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) มาสร้าง
ความชอบธรรมให้กับสภาวะที่เหนือกว่าของผู้ชาย
ที่มีต่อครอบครัวระบบปิตาธิปไตย ซึ่งครอบง าวิธี
คิดของทั้งหญิงและชายนี้มีหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่ง 
ล้วนเป็นมายาคติ เช่น ผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรง มี
วุฒิภาวะในการตัดสินใจมากกว่า ดังนั้น การเป็น
หัวหน้าครอบครัวจึงควรเป็นหน้าที่ของผู้ชาย 
สมาชิกในครอบครัวต้องยอมรับการตัดสินใจ  

ประการที่สาม ลักษณะของครอบครัวที่บิดา
หรือมารดาให้สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงออก เปิด
โอกาสให้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล รับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นครอบครัวที่เปิด
กว้าง ให้บุตรได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียกว่า 
ประชาธิปไตยในครอบครัว 

การแบ่งฝ่ายระหว่างผู้น ากับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยฝ่ายผู้น าเป็นผู้มีอ านาจในกิจกรรม
ต่างๆ เราอาจจะเรียกว่าผู้น าเป็นตัวแทนของ
ครอบครัวก็ได้ ถ้าเป็นอ านาจนิยม ก็หมายความถึง 
ความยอมสยบต่ออ านาจของผู้น าอาจเกิดจาก
ความเต็มใจหรือไม่เตม็ใจก็แล้วแต่ อธิบายง่ายๆ ก็
คือ เวลาลูกทะเลาะถกเถียงกับพ่อ ถึงแม้พ่อจะ
เป็นฝ่ายผิดจริงๆ (ในสายตาของคนอื่นๆ) แต่ถ้า

พ่อนับถือระบบอ านาจนิยม ก็อาจจะด่าลูกว่า     
“นี่ฉันเป็นพ่อเธอนะ อย่ามาเถียง” และไม่ยอมรับ
ฟังใดๆ ยังไงพ่อก็ถูกเสมอ นี่น่าจะเรียกว่าอ านาจ
นิยม แต่ถ้าหากพ่อยอมรับผิดแต่โดยดี  ตาม
หลักฐาน และช่วยกันคิดกับลูกว่า เราจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไร อย่างนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบมี
ส่วนร่วม 

*หมายเหตุ  ลูกบางคนอาจจะยอมพ่อเสมอ 
เพราะคิดว่าเขาเป็นพ่อ อย่างนี้เราก็เรียกลูกคน
นั้นว่า ศรัทธาในระบบอ านาจนิยมก็ได้ 

จึงอาจสรุปได้ว่า สมาชิกภายในครอบครัว
ไทยมีจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยอยู่ แต่
ยังคงถูกครอบง าอยู่ภายใต้อ านาจนิยม คือ คิดได้ 
แสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติจริง 
ภายในครอบครัวมักจะคิดว่าได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกในครอบครัวแสดงความต้องการของ
ตนเอง แต่ครอบครัวมีข้อจ ากัดหลาย ๆ อย่างท า
ให้ไม่สามารถแสดงความเป็นอิสระได้ทั้งหมด  
และยังไม่ยอมเปิดกว้างให้กับความสามารถในการ
เรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัว และสิ่งส าคัญเพื่อ
ต้องการควบคุมความเป็นครอบครัวให้ เป็น
อันหนึ่งอันเดียวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้น าเพียงคนเดียว ความเป็นประชาธิปไตยใน
ครอบครัวจึ ง เกิดขึ้นเพียงอุดมคติ ในใจของ
ครอบครัวเท่านั้น เป็นเพียงแค่จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย แต่ในทางปฏิบัติจึงเห็นได้ชัดว่า
อ านาจทั้งหมดอยู่ที่ผู้น าครอบครัวนั้นๆ ไม่ได้เป็น
ประชาธิปไตยทั้งหมดและไม่ได้ใช้อ านาจเผด็จการ
ตลอดเวลา 
 

ข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยมีการพูดถึงความเป็นประชาธิปไตย 

ท า ง ด้ า น ก า ร เ มื อ ง ก็ เ รี ย ก ร้ อ ง ค ว า ม เ ป็ น
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ประชาธิปไตย แต่สิ่ งที่พบคือ แม้แต่สถาบัน
ครอบครัวยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ ทางผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่า การปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตยไม่ควรเพียงแต่เริ่มจาก
เด็ก แต่ควรเริ่มต้นในทุกๆ ระดับ ไม่ใช่หน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้เริ่มต้น แต่ควรเริ่มต้น
ตั้งแต่ครอบครัว ซึ่งครอบครัวควรได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ โดยสมาชิกในครอบครัวควร
ได้รับการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น การพัฒนา
ประชาธิปไตยในครอบครัว ต้องให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยเชิงสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
โดยส่งเสริมให้บุตรกล้าแสดงพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสมได้แก่ การแสดงความคิดเห็น ความ
มั่นใจในตนเอง เช่ือมั่นที่จะแก้ปัญหาด้วยเหตุ 
และผล และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องถือว่าเป็นหน้าที่
ของครอบครัวในการมอบความรักให้แก่กัน ให้
ความดูแลเอาใจใส่ หากมีปัญหาก็สามารถที่จะ
ปรึกษาและเป็นก าลังใจให้แก่กัน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เหล่านี้เป็นพื้นฐานของ
การสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย 
เพื่อให้บุตรได้เรียนรู้และซึมซับบรรยากาศของ
ความเป็นประชาธิปไตยและปลูกฝังให้บุตร ให้มี
ค่านิยมและบุคลิกภาพประชาธิปไตย เมื่ออ้างอิง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษา ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา 
แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง พื้ น ที่  ไ ม่ ใ ช่ ตั ว ก า ห น ด
ประชาธิปไตยในครอบครัวไทย แต่ลักษณะความ
เป็นประชาธิปไตยในครอบครัวไทยเกิดจากการ
ปลูกฝังของคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่าน
วิธีการอบรมสั่งสอนบุตร 

จากการสุ่มตัวอย่างจะเห็นไดว้่าครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีมากกว่าครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางและครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ า ท าให้ผลการศึกษาพบว่า
ในครอบครัวมีรูปแบบการใช้อ านาจนิยมมากกว่า 
แต่ถ้าหากท าการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอาจเห็นได้
ว่าความจริงแล้วครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ ามีมากที่สุดในสถิติของรายได้ทางเศรษฐกิจ 
ฉะนั้นหากท าการสังเกตแบบมีส่วนร่วมครอบครัว
ทั้ง 3 ระดับในอัตราส่วนที่เท่ากัน อาจท าให้ผล
การศึกษาในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงได้ อ้างอิงจาก : 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
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