
 
บทที่ 1 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับครอบครัว 
ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่สําคัญท่ีสุด เปนหนวยของสังคมท่ีมีความสัมพันธ

และความรวมมืออยางใกลชิด เปนสถาบันท่ีมีความคงทนท่ีสุด และยังไมเคยปรากฏวา
สังคมมนุษยใดไมมีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู เพราะมนุษยทุกคนจะตองอยูในสถาบันน้ี 
เน่ืองจากเปนสังคมกลุมแรกท่ีเราจะตองเผชิญต้ังแตแรกเกิดจนเติบโตในครอบครัว 
ครอบครัวจะใหตําแหนง ช่ือและสกุล ซ่ึงเปนเคร่ืองบอกสถานภาพและบทบาทในสังคมท่ี
เรามีสวนรวมดวย ตลอดจนกําหนดสิทธิและหนาท่ีท่ีสมาชิกมีตอกันและตอสังคม 
 
ความหมายและหนาที่ของครอบครัว 
 
 ครอบครัว ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ผูรวมครัวเรือน ไดแก สามี
ภรรยาและบุตร นอกจากนี้นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา ตางก็ใหความหมายของครอบครัว
ในลักษณะท่ีแตกตางกัน ในความหมายทางสังคมวิทยา ครอบครัว คือรูปแบบของการที่
บุคคล 2 คน หรือกลุมบุคคลสรางแบบ (pattern) หรือโครงสราง (structure) ของการอยู
รวมกันในความหมายของนักจิตวิทยา ครอบครัวคือสถาบันทางสังคมแหงแรกท่ีมนุษย
สรางขึ้นจากความสัมพันธท่ีมีตอกัน เพื่อเปนตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกท่ีจะ
ปลูกฝงความเช่ือ คานิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุนใหมของสังคมที่มีชีวิตอุบัติข้ึนใน
ครอบครัว 
 Burgess กับ Locke (อางใน สุพัตรา  สุภาพ 2536, 36-37) ไดใหคําจํากัดความ
ของครอบครัววาจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังตอไปน้ี คือ 

1. ครอบครัวประกอบดวยบุคคลท่ีมาอยูรวมกันโดยการสมรส หรือความผูกพัน
ทางสายโลหิต หรือการมีบุตรบุญธรรม การสมรสแสดงถึงความสัมพันธระหวางสามีและ
ภริยา สวนความผูกพันทางสายโลหิต คือความสัมพันธระหวางพอแมและลูก รวมท้ังบุตร
บุญธรรมดวย 

2. สมาชิกของครอบครัวเหลาน้ีอยูรวมกันภายในครัวเรือนเดียวกัน หรือบางคร้ังก็
แยกกันไปอยูตางหาก สมัยโบราณครัวเรือนหน่ึงจะมีสมาชิก 3 – 4 – 5 ช่ัวอายุคน 
ปจจุบันครัวเรือน (โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา) จะมีขนาดเล็ก ประกอบดวยสามีภรรยา
และลูกหน่ึงหรือสองสามคนขึ้นไปหรือไมมีเลย 



3. ครอบครัวเปนหนวยของการกระทําระหวางกัน เชน สามีภริยา พอแม ลูก              
พี่นอง โดยสังคมแตละแหงจะกําหนดบทบาทของแตละครอบครัวไว ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับ
ประเพณีของแตละแหง ซ่ึงหมายความวา ไมใชเพียงตางคนตางกิน ตางคนตางอยู แตตาง
คนตางมีปฏิกิริยาเชิงสัมพันธตอกัน เชน รักกัน เอาใจใสกัน ส่ังสอนกัน จิตใจผูกพันกัน 
เปนตน 

4. ครอบครัวถายทอดรักษาวัฒนธรรม สมาชิกจะถายทอดและรับแบบของความ
ประพฤติในการปฏิบัติตอกัน เชน ระหวางสามีภริยา และลูก และเมื่อผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท่ีนอกเหนือไปจากครอบครัว ก็จะไดแบบของความประพฤติท่ีสมาชิกปฏิบัติตอ
กันและตอผูอื่น 

สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย (2524, 86-87) ไดนิยามคําวาครอบครัว
จากแงวิชาการตางๆ ความหมายของครอบครัวก็ตางกันออกไป 

ในแงชีววิทยา ครอบครัวหมายถึง กลุมคนท่ีเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต เชน สามี
ภรรยามีบุตร บุตรเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกับไขสุกของมารดา ฉะน้ันบิดามารดากับบุตร
จึงเกี่ยวพันกันทางสายโลหิตแลวแตโครโมโซมและยีนท่ีบุตรไดรับมาจากท้ังบิดาและ
มารดา 

ในแงกฎหมาย ชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน มีบุตร คนเหลาน้ีเปนครอบครัว
เดียวกันตามกฎหมาย บิดามารดาและบุตรมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอกันตามกฎหมาย บุตรมี
สิทธิ์รับมรดกจากบิดามารดา ถาไมมีบุตรผูสืบสายโลหิตข้ึนไปหรือลงมาโดยตรง หรือท่ีจด
ทะเบียนเปนบุตรธรรม ก็นับวาเปนครอบครัวเดียวกันตามกฎหมาย 

ในแงเศรษฐกิจ ครอบครัวคือคนที่ใชจายรวมกัน จากเงินงบเดียวกัน ท่ีทําการ
สมรสแลวแยกบานไปอยูตางหาก แตมีพันธะทางศีลธรรมที่จะเลี้ยงนอง คือ ตองสงเสียให
เงินนองเลาเรียน เชนน้ีนับวาใชจายจากงบเดียวกัน และเปนครอบครัวเดียวกัน 

ในแงสังคม ครอบครัวคือกลุมคนที่รวมอยูในบานเดียวกัน อาจเกี่ยวหรือไมเกี่ยว
พันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย แตมีปฏิกิริยาสัมพันธกัน ใหความรักและความเอาใจ
ใสตอกัน มีความปรารถนาดีตอกัน เชน ลูกของลูกจางอยูในบานเดียวกัน เจาของบาน
เลี้ยงดูใหความเอาใจใส ความรัก ก็นับวาเด็กน้ันเปนสวนหน่ึงของครอบครัวในแงสังคม 

เฉลียว  บุญยงค (2538, 45) ไดสรุปความหมายของครอบครัวไวดังตอไปน้ี  
1. ครอบครัว ไดแกองคการหรือหนวยทางสังคมขนาดยอม ซ่ึงเกิดจากการที่ชาย

หญิงคูหน่ึงมีความสัมพันธกันในทางเพศแลวใหกําเนิดบุตร และสามารถเลี้ยงดูบุตรท่ีเกิด
มาใหอยูในสังคมนั้นได 



2. ครอบครัว คือกลุมของบุคคลตาง ๆ ท่ีรวมกันข้ึนโดยการผูกพันทางดานการ
แตงงาน การสืบสายโลหิต หรือการรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงกอใหเกิดการอยูรวมกันใน
บานเรือนเดียวกัน 

3. ครอบครัวคือความตอเน่ืองกับความสัมพันธในทางเพศที่มีเวลานานพอที่จะให
กําเนิดบุตร และสามารถเลี้ยงดูอบรมบุตรเหลาน้ันได 

4. ครอบครัวหมายถึง คนหลาย ๆ คนที่มาอยูรวมกันเปนเวลานานพอที่จะให
ผูอื่น (สมาชิกใหม) เกิดมาได ตามความหมายน้ีแสดงวาไมไดมุงความสําคัญไปท่ี
ครอบครัวเทาไรนัก แตมุงท่ีตัวบุคคลท่ีมาอยูรวมกันมากกวา เปนที่รวมของบุคคลหลาย ๆ 
คน โดยไมจํากัดเพศ อายุ 
 
 

 

 



หนาที่ของครอบครัว (Functions of the Family) 
 ครอบครัวเปนสถาบันท่ีสังคมสรางข้ึน เพ่ือใหทําหนาท่ีอันเปนประโยชนแกสังคม
หลายประการ สังคมยอมใหการสนับสนุนครอบครัวอยางม่ันคง โดยมุงหวังใหครอบครัวทํา
หนาท่ีซ่ึงสังคมมอบหมายอยางสมบูรณ 
 หนาท่ีของครอบครัว คืองานท่ีครอบครัวพึงปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิก
ในครอบครัวเพื่อใหสมาชิกเหลาน้ันอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยท่ีครอบครัวเปน
สถาบันท่ีเกาแกและจําเปนท่ีสุดของมนุษย ครอบครัวจึงมีการทําหนาท่ีตาง ๆ แบบ
เดียวกันในทุกสังคมของมนุษย จนเราอาจเรียกไดวาเปนหนาท่ีสากล คือเปนหนาท่ีซ่ึง
ครอบครัวของทุกสังคมตองกระทํา  เฉลียว  บุญยงค (2538, 47) ไดสรุปหนาท่ีของ
ครอบครัวโดยทั่วไป ไดดังน้ี 

1. หนาท่ีทางชีววิทยา หรือหนาท่ีการใหกําเนิดแกสมาชิก ความตองการทางสรีระ
อยางหน่ึงของมนุษย คือ เพศรส ซ่ึงเปนสาเหตุใหมีบุตร การใหกําเนิดแกสมาชิกตองอาศัย
พฤติกรรมทางเพศ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางชีววิทยา การใหกําเนิดแกสมาชิก
ควรจะเปนตามธรรมชาติ กลาวคือ เม่ือชายหญิง กระทํากิจกรรมทางเพศรวมกัน ฝาย
หญิงก็มีครรภ เม่ือครบกําหนดก็คลอดบุตรถาสุขภาพของมารดาและบุตรดี บุตรก็จะ
เจริญเติบโตไปตามลําดับ บิดามารดาจะตองเลี้ยงดูบุตรใหมีคุณภาพ สามารถทําประโยชน
ใหสังคมได ถาคูสมรสไมสามารถใหกําเนิดแกสมาชิกไดดวยเหตุบางประการ สังคมก็ผอน
ปรนใหคูสมรสรับเด็กอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมได การรับบุตรบุญธรรม ถาปฏิบัติตาม
ประเพณีและกฎหมายแลว บุตรบุญธรรมก็มีฐานะเหมือนกับบุตรซ่ึงเกิดจากสายโลหิตทุก
ประการ 

2. หนาท่ีในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เม่ือครอบครัวผลิตเด็กออกมาแลว พอ แม ญาติ
พี่นอง จะตองชวยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนใหเด็กไดเจริญเติบโตเปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคมตอไป หนาท่ีน้ีนับวาสําคัญมาก ซ่ึงประกอบดวยลักษณะสําคัญ 2 ประการดวยกัน 
คือ  

 2.1  การเลี้ยงดูเด็กออนเพื่อใหมีรางกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีจิตใจสมบูรณ 
2.2  การอบรมส่ังสอนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามใหเด็ก

โดยท่ีมนุษยเปนสัตวท่ีมีภาวะเปนเด็กออน ตองพ่ึงพาอาศัยอยูกับครอบครัวของตนนาน
มากกวาลูกของสัตวประเภทอื่น ๆ ฉะน้ันโอกาสในการเรียนรู ถายทอดลักษณะอุปนิสัยใจ
คอ บุคลิกภาพตาง ๆ จากญาติท่ีใกลเคียง ผูซ่ึงเลี้ยงดูตนมาโดยพอ แม จึงมีอยูมาก 
ฉะน้ันถาลูกมีอุปนิสัยท่ีไมดี หรือเปนสมาชิกท่ีเลวของสังคม ความผิดยอมตกเปนของ
ครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมพน 



3. หนาท่ีในการใหความรัก หนาท่ีน้ียังไมมีสถาบันใดทําแทนไดดีกวาครอบครัว 
ความรักท่ีเด็กไดรับจากบิดามารดา หรือจากครอบครัวตนเปนความรักท่ีตอเน่ือง ไมมีวัน
ส้ินสุด เด็กท่ีขาดความรักขาดความเอาใจใสจากครอบครัว มักจะกอปญหาข้ึนเพ่ือ
เรียกรองความสนใจ เด็กมักจะมีความโกรธ ข้ีอิจฉา ไมรักใคร จะปรับตัวใหเขากับ
บุคคลภายนอก ครอบครัวก็มักจะปรับไมได หรือไดก็ไมดีพอ เม่ือถึงวัยแตงงานก็ปรับตัว
ใหเขากับคูสมรสของตนไมได 

4. หนาท่ีในทางเศรษฐกิจ คือการหาเงินมาใชจายเลี้ยงดูสนองความตองการตาม
ปจจัยสําคัญ 5 ประการ คือ อาหาร เส้ือผา ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัย และการศึกษา อันเปน
ความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย หนาท่ีทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวตะวันตกกับ
ครอบครัวชาวตะวันออก มีลักษณะแตกตางกันบาง ในสังคมชาวตะวันตกการท่ีชายและ
หญิงมาสมรสกันก็ถือวาชีวิตสมรสคือหุนสวน มีการแบงความรับผิดชอบ คูสมรสบางคู
ผลัดกันทําหนาท่ีหาเงินเพื่อใหอีกฝายหน่ึงศึกษาตอวิชาชีพ บุตรตองขอยืมเงินจากบิดา 
มารดา ตองรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจตอบุตรมาก ตองสงเสียสนับสนุนในทางการเงิน
จนกวาบุตรของตนจะแยกครอบครัวไปอยูตางหาก 

5. หนาท่ีในการใหความปลอดภัย บิดา มารดา มีหนาท่ีใหความปลอดภัยแกบุตร 
นับต้ังแตบุตรปฏิสนธิ เม่ือคลอดออกมาแลวบุตรจะตองไดรับการปกปองอยางรอบครบ 
ความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร ความกาวหนาในทางโภชนาการ จะชวยใหครอบครัว
ปลอดภัยและเจริญเติบโตแข็งแรง นอกจากพอ แม จะใหความปลอดภัยแกบุตรโดยตรง
แลว สมาคมผูปกครอง สมาคมสุขภาพจิต คลินิกสุขวิทยาจิต ฯลฯ ลวนเปนสถาบันที่ชวย
ปกปองอันตรายใหความปลอดภัยแกเด็กใหความรูแกครอบครัว เพ่ือทําหนาท่ีน้ีไดอยางดี 

6. หนาท่ีในการใหการศึกษา การศึกษาในตอนเริ่มแรกชีวิตน้ัน เด็กไมไดรับไป
จากการสั่งสอนดวยวาจาอยางเดียว แตเรียนรูโดยการเลียนแบบดวยในฐานะครูคนแรก
ของบุตร บิดา มารดา จะตองใหความรูทุก ๆ ดานแกบุตร ใหบุตรยอมรับและเขาใจ
วัฒนธรรมของชุมชน ถาครอบครัวมีส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับเด็ก การศึกษาของเด็กก็จะดีท้ัง
ดานคุณภาพและปริมาณ การศึกษาในครอบครัวจะเปนผลเพียงไรนั้นยอมข้ึนอยูกับแรง
เสริมท่ีครอบครัวใหแกเด็ก เด็กท่ีบิดามารดาฝกใหชวยตนเองจะเปนคนทํางานเปน 
รับผิดชอบในการงาน วินัยที่ครอบครัวฝกใหยอมชวยใหเด็กเปนคนที่อยูในระเบียบวินัย 

7. หนาท่ีในทางศาสนา ศาสนาเปนเครื่องผอนคลายความกดดันในชีวิตประจําวัน 
ผูท่ีใชศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวและเปนเคร่ืองชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ ยอมมีโอกาสที่จะมี
ชีวิตท่ีมีคุณภาพมากกวาคนที่ละเลยตอศาสนา สภาพของสังคมในปจจุบันไดช้ีใหเห็นถึง
ปญหาตางๆ มากมาย อาทิ เชน ปญหาอาชญากรรม การฉอราษฎรบังหลวง การไม
ละอายตอบาปลวนแตแสดงใหเห็นวาสังคมไทยท่ีมีจํานวนไมนอยเปนพุทธศาสนิกชนแต



ช่ือ สักแตวานับถือศาสนาพุทธ แตไมไดประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎและหลักการแหง
ศาสนาพุทธ ครอบครัวควรจะอบรมสั่งสอนและชักจูงใหบุตรไดกระทําหนาท่ีอันเปน
ศาสนกิจประจําวัน เชน การทําบุญตักบาตร การสวดมนตไหวพระ การทําใจใหสะอาด
ปราศจากอหิงสา (ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ) ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในพรหมวิหาร4 (เม
ตรา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา) ถาบุตรเขาใจและปฏิบัติได ก็จะทําใหจิตใจเปนสุข 
ครอบครัวควรจะทําหนาท่ีเหลาน้ีต้ังแตบุตรของตนยังอยูในวัยเด็ก ซ่ึงเปนเวลาท่ีเด็กเรียนรู
ไดงาย 

8. หนาท่ีในทางสันทนาการ การขจัดปลดปลอยความเครงเครียดท้ังทางรางกาย
และจิตใจ เปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษยการปลดปลอยความเครงเครียดทาง
อารมณเปนเร่ืองจําเปนสําหรับผูใหญ แตสําหรับเด็กการใหเลนอยางสนุกสนานเปนสวนที่
ชวยใหเด็กเจริญเติบโตในดานตาง ๆ พรอมกันหลายดาน ครอบครัวจึงควรจัดสันทนาการ
ใหกับเด็กทั้งในบานและในบริเวณบาน รวมท้ังนอกบานดวย 

9. หนาท่ีในการสงเคราะหคนชรา หนาท่ีน้ีเปนแนวโนมในสังคมท่ีนาเปนหวง 
กลาวคือสังคมถือวาบิดา มารดา 

สุพัตรา  สุภาพ (2536, 57-59) ไดกลาวถึงหนาท่ีของครอบครัวตามลักษณะของ
สังคมและวัฒนธรรมไทยไว ดังน้ี 

1. สรางสรรคสมาชิกใหม (reproduction) เพื่อใหสังคมสามารถดํารงอยูได เพราะ
สังคมจะตองมีสมาชิกใหมแทนสมาชิกเดิมท่ีตายไป หนาท่ีน้ีมีความสําคัญมาก ถาไมมีการ
สรางสมาชิกใหมสังคมน้ัน ๆ ก็จะตองสูญหายไป การมีสมาชิกใหมก็ตองมีใหสมดุลกับ
ทรัพยากรภายในประเทศ คือ ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป ถามีมากเกินไปจนทรัพยากร
ภายในประเทศไมอาจจะอํานวย สังคมก็ยากลําบาก และเกิดปญหาตาง ๆ เชน ความ
ยากจน อาชญากรรม เปนตน แตถามีสมาชิกนอยเกินไป สังคมนั้นก็อาจจะประสบปญหา
ขาดแคลนกําลังคน  

2. บําบัดความตองการทางเพศ (sexual gratification) ซ่ึงจะออกมาในรูปของการ
สมรสเปนการลดปญหาทางเพศบางอยาง เชน ขมขืน การสมรสจึงเปนส่ิงจําเปนในสังคมที่
มีการจัดระเบียบเพราะการสมรส คือ วิธีหน่ึงท่ีสังคมเขามาควบคุมความสัมพันธทางเพศ
แตอยางเดียว จะตองทําใหมนุษยมีครอบครัวเสมอไป เพราะมนุษยมีทางระบายออกทาง
อื่น ๆ ไดโดยไมตองมีครอบครัว เพราะการสมรสใหมากกวาความพอใจในเรื่อง
ความสัมพันธทางเพศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เลี้ยงดูผูเยาวใหเติบโตในสังคม (maintenance of immature children or 
raising the young) เราจะเห็นไดวาไมมีสถาบันใดทําหนาท่ีดีกวาสถาบันน้ี เพราะความรัก
และอบอุน เด็กจะหาท่ีอื่นใดเสมือนครอบครัวน้ันยากมาก พอแมสวนใหญมีความรักลูก 
ยอมจะประคับประคองเลี้ยงดูลูกของตนเปนอยางดี แมจะยากดีมีจนก็ตาม ครอบครัวจึง
เลี้ยงดูบุตรต้ังแตแรกเกิดจนกระทั่งเติบใหญ การเลี้ยงดูจากท่ีอื่นแมจะทําได เชน สถาน
สงเคราะห โรงพยาบาล ตามบานรับเลี้ยงเด็ก ก็ทําไมไดดีเทา เพราะอาจจะใหเด็กไดแต
การเลี้ยงดูทางดานรางกาย แตทางดานจิตใจนั้นทําไดยากมาก เพราะมีเด็กเปนจํานวน
มาก การจะใหความอบอุนแกเด็กทุกคนเสมือนพอแมใหแกลูกน้ันทําไมคอยไดดวยเหตุน้ี
เด็กในสถานสงเคราะหสวนใหญจึงพัฒนาไดชา เชน เดินชา พูดชา อารมณไมม่ันคง และ
บางคร้ังก็ทํารายตัวเอง เพ่ือเรียกรองความสนใจ 

4. ใหการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ครอบครัวเปนแหลงการอบรม
เบื้องตนท่ีมีอิทธิพลตอเด็กมากท่ีสุด เปนสถาบันท่ีเตรียมตัวเด็กใหออกไปเผชิญกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีพนไปจากบาน ครอบครัวชวยอบรมเด็กใหรูจักกฎเกณฑ คานิยม แบบของ
ความประพฤติ ฯลฯ สอนใหเด็กปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมในสังคม วิธีการอบรมก็อาจทํา
ไดท้ังโดยตรงและโดยออม โดยตรงก็โดยการส่ังสอนหรือดุดา หรือวากลาว โดยออมก็โดย
การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี การอบรมนี้ก็มีอยูตลอดเวลา จึงนับไดวาเปนสถาบันที่ใหการ
อบรมแกเด็กต้ังแตเกิดจนตาย 

5. กําหนดสถานภาพ (social placement) เราไดช่ือสกุลจากครอบครัว ซ่ึง
สวนมากก็เปลี่ยนไดในเวลาตอมา โดยเฉพาะถาเปนหญิง เม่ือแตงงานแลวก็เปลี่ยนตาม
ช่ือสกุลสามี สถานภาพตําแหนงท่ีครอบครัวใหน้ีทําใหเรารูวาเราเปนใคร อยูกับคนกลุม



ไหน เชน ช่ือสกุลเปนไทย ก็จัดวาเปนคนไทย  นอกจากน้ีสถานภาพก็เปนส่ิงท่ีติดตัวมา
แตเกิด เชน เปนลูกคนจน ลูกคนรวย เปนเช้ือพระวงศ เปนลูกรัฐมนตรี เปนลูกพอคา ฯลฯ 
และสถานภาพดังกลาวอาจจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพอคา เปนขาราชการ ทหาร ตํารวจ 
เปนตน  

6. ใหความรักและความอบอุน (affection) ครอบครัวเปนแหลงท่ีสมาชิกไดรับ
ความรักและอบอุนอยางบริสุทธิ์ใจ เปนแหลงท่ีใหประกันวา จะมีคนท่ีเรารักและคนท่ีรักเรา
เสมอ เชน ความรักของสามีภริยา หรือความรักของพอแมท่ีมีตอลูก นอกจากนั้นถาสมาชิก
คนใดประสบความผิดหวังไมวาในดานการงาน หรือดานอื่น ๆ ครอบครัวจะเปนแหลงให
กําลังใจและปลุกปลอบใจ เพ่ือใหสามารถผานอุปสรรคไปได สรุปแลวครอบครัวจึงเปน
แหลงท่ีใหความรัก ความคุมครอง และความม่ันคงทางดานจิตใจแกสมาชิก ทําใหสมาชิกมี
พลังใจในการฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ ใหลุลวงไปได 

พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย (2545, 34-35) ไดกลาวถึงหนาท่ีของครอบครัวใน
หนังสือจิตวิทยาครอบครัวไว ดังน้ี 
 1.  หนาท่ีดานเศรษฐกิจ ในสมัยโบราณคนในครอบครัวเดียวกันตองชวยกันทํามา
หากิน ลูกตองรับภารกิจของพอ แตยังไมไดเปนเจาของจนกวาพอจะตาย ครอบครัวเปน
ผูผลิตและผูบริโภค ในปจจุบันการผลิตตางๆ ถูกตัวแทนนอกครอบครัวรับไปทําแทนทั้งส้ิน 
อาหารที่เคยทําในบานก็มีตัวแทนทํานอกบาน ในสังคมปจจุบันส่ิงตางๆ อาจหาซ้ือไดไมวา
อาหาร หรือเส้ือผา นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชทุนแรง  
 2.  หนาท่ีในการใหการศึกษา ในสมัยกอนแมสอนเร่ืองการบานการเรือนใหลูก 
สอนใหอาน เขียน หรือทําเลขงาย ๆ แตทุกวันท่ีเด็กใชเวลาในโรงเรียน หรือในการเรียน
มากกวาอยูบาน กินขาวกลางวันท่ีโรงเรียนถึงบานในเวลาเย็น โรงเรียนเลิกก็มีกิจกรรม
นอกหลัก สูตร  แตกระ น้ันครอบครั วก็ ยั ง เปน ตัวแทนวัฒนธรรมที่ จ ะถ ายทอด
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ความเชื่อ คานิยม งานอดิเรกและกิจกรรมที่จะเรียนไดใน
บานเด็กซ่ึงจะเรียนจากที่อื่นไมได เด็กท่ีไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวท่ีทําอะไร ๆ 
รวมกันจะตางจากเด็กท่ีมาจากบานท่ีตางคนตางอยูตางคนตางทํา การปฏิบัติและดําเนิน
ชีวิตในครอบครัวเปนตัวแทนในการเรียนที่เขมแข็งกวาจะเรียนจากหนังสือท่ีโรงเรียน ถา
ครอบครัวไมยอมทําอะไรเลยก็จะสูญเสียหนาท่ีทางการศึกษาและเด็กท่ีดีจะขาดความ
สนับสนุนที่ควรไดจากครอบครัว 
 3.  หนาท่ีในการปกปองสวัสดิภาพ หนาท่ีสําคัญอีกประการที่ไมควรละเลยของ
ครอบครัว คือ ครอบครัวตองปกปองสวัสดิภาพของสมาชิก อาจอาศัยตํารวจหรือ
หนวยงานอื่นๆ เชน สาธารณสุข ยา ประกันชีวิต ประกันรถ  



 4.  หนาท่ีในการสันทนาการ มีสันทนาการซึ่งเปนสวนสําคัญของชีวิตครอบครัวใน
ปจจุบัน เชนฟุตบอล บาสเกตบอล ภาพยนตร การใชเวลาสันทนาการรวมกันน้ัน จะทําให
ความสัมพันธในครอบครัวดีข้ึน 
 5.  หนาท่ีทางศาสนา การศาสนาในบานเรามีนอยลงไปเรื่อย ๆ เพราะความไม
สะดวกคนหนุมสาวไมสนใจการเขาวัด ในชนบทเวลามีงานวัดก็เขาไปเพ่ือสนุกมากกวาท่ี
จะสนใจกับพิธีศาสนา ความเช่ือพ้ืนฐานตางๆ เด็กก็มักจะไดจากครอบครัว ครอบครัวควร
ชวยใหเขามีปรัชญาชีวิต ศีลธรรมท่ีเขามี เขาไดมาจากครอบครัวของเขาเอง การศึกษา 
พบวา หนุมสาวเรียกตนเองวาพุทธ  ศาสนิกชน เพราะเกิดมาในครอบครัวท่ีนับถือศาสนา
พุทธ แตแทจริงแลวครอบครัวสวนมากไมสามารถใหคุณคาทางศาสนาแกเด็กไดอยาง
แทจริงและไดผลสําเร็จ 
 6.  หนาท่ีในการใหความรัก ในวัยทารกเด็กจะไดรับการอุมชูกอดรัดในระหวางให
นมมารดาจะทําใหเขาเกิดความไววางใจ เขาไดรับการเปลี่ยนผาท่ีเปยกแฉะ และมีคนใน
ครอบครัวมาเลนดวย เม่ืออายุได 3 เดือน เขาก็เร่ิมจะเห็นความแตกตางระหวางบุคคลแต
ละคน รูวาใครเปนใครในครอบครัว การอุมชูแสดงความรักเด็กจะเกิดความรูสึกอบอุน
ม่ันคงปลอดภัย ซ่ึงจะชวยใหเขาปรับตัวใหเขากับโลกภายนอกได  
 7.  หนาท่ีทางชีววิทยาของครอบครัว ครอบครัวมีหนาที่ใหเกิดบุตรเมื่อมนุษย
สามารถสืบพันธุอยูตอไปได เด็กท่ีเกิดไมถูกกฎหมายในครอบครัวท่ีไมตองการมักจะเปน
ปญหาและภาระของสังคม ซ่ึงมีอยูมากในสังคมไทย ดังน้ันทุกชีวิตท่ีเกิดตองมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับความรักและความเอาใจใส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วรวิทย  พัฒนาอิทธิกุล(2546, http://els.nsru.ac.th/advertising/chapter9.htm) 
ไดกลาวถึง บทบาทของครอบครัว (Role of family) วาครอบครัวมีบทบาทตองใหส่ิง
ตอไปนี้กับสมาชิก – นิสัย (Habit), คานิยม (Value), การมองโลกหรือโลกทัศน (World 
view) ซ่ึงเปนเร่ืองของการรับรู (Perception), บุคลิกภาพ (Personality), ทัศนคติ 
(Attitude) การที่จะชอบไมชอบส่ิงใดก็ตาม ครอบครัวจะมีหนาท่ีตอสมาชิกเสมอ 
หนาท่ีของครอบครัว (Functions of the family) หนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการของครอบครัวซ่ึง
เกี่ยวของกับผูบริโภคมีดังน้ี   

1. ทําหนาท่ีเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว (Economic well-being) ความกินดีอยูดีใน
เชิงเศรษฐานะ ความรับผิดชอบของครอบครัว ก็คือการสรางความเปนอยู ท่ีดีใหกับ
ครอบครัว ในอดีตครอบครัวไทยมีสามีทําหนาท่ีเปนผูสรางรายไดเพ่ือเลี้ยงดูภรรยาและ
บุตรแตเพียงผูเดียว แตในปจจุบันน้ันบทบาทของภรรยามีความรับผิดชอบในการสราง
รายไดใหกับครอบครัว โดยตองทํางานนอกบานดวย เหตุน้ีบทบาทในการเลี่ยงดูบุตรจึง
เปลี่ยนแปลงไป ผูชายจําเปนตองมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรและชวยงานบานมากข้ึน 
เน่ืองจากครอบครัวมีหนาท่ีในการหารายได  

2. ทําหนาท่ีเสริมสรางขวัญกําลังใจ (Emotional support) หนาท่ีท่ีสําคัญของ
ครอบครัวอีกประการหน่ึงก็คือ การแกปญหา การดูแลและ(หรือ) ใหความอบอุนกับสมาชิก
ของครอบครัว บิดาและมารดาเปนนักจิตวิทยาหรือผูใหคําแนะนําระดับมืออาชีพในการ
แกปญหาดานจิตใจ หรือดานอารมณแกบุตรในครอบครัว 

3. ทําหนาท่ีวางรูปแบบการดํารงชีวิตของครอบครัวท่ีเหมาะสม (Suitable family 
lifestyle) หนาท่ีของครอบครัวในสวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคก็คือ การสราง
รูปแบบชีวิตที่เหมาะสมใหกับครอบครัว เชน การใหคําแนะนําหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษา การเลือกอาชีพ การอานหนังสือ การชมโทรทัศน การรับประทานอาหารนอก
บาน การเลือกรายการบันเทิง และกิจกรรมการพักผอน รูปแบบการดํารงชีวิตในครอบครัว 
ตัวอยางเชน การเพ่ิมจํานวนสตรีทํางานเมื่อแตงงานแลว จะเปนตัวสรางโอกาสทาง
การตลาดสําหรับสินคาสะดวกซ้ือ และรานอาหารฟาสตฟูด ดังนั้นท้ังบิดาและมารดาซ่ึง
ทํางานนอกบาน จะตองคํานึงถึงคุณภาพของเวลา (Quality of time) แทนท่ีจะเปนปริมาณ
ของเวลา (Quantity of time) ท่ีใหสําหรับเด็กและสมาชิกในครอบครัว 

4. ทําหนาท่ีสรางใหเกิดกระบวนการทางสังคม (การขัดเกลา) ของสมาชิกใน
ครอบครัว (Socialization of children and other family members) กระบวนการสังคม 
(Socializing) หมายถึง การเตรียมตัวใหสมาชิกเขาสูสังคม เปนกระบวนการซ่ึงเด็กคนหา
ทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีจําเปนในครอบครัว 
ครอบค รัว เปนส วนห น่ึงของกระบวนการทางสั งคมของผู บ ริ โภค  (Consumer 
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socialization) โดยการเตรียมสมาชิกเขาสูสังคม เม่ือเกิดมาอยูกับพอแมก็เตรียมเราเขา
โรงเรียนอนุบาล พอจบก็จะเตรียมใหเขาสูระดับประถม มัธยม เปนตน กระบวนการทาง
สังคมนอกจากจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัวแลว ยังมีสถาบันการศึกษา ศาสนา ชาติ 
การเมือง ส่ือมวลชน สถาบันเหลาน้ีถือวามีอิทธิพลตอการสรางใหเกิดกระบวนการทาง
สังคม 

ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมสถาบันแรกของมนุษย แมครอบครัวจะมี
วิวัฒนาการมาหลายรูปแบบ    แตครอบครัวทุกรูปแบบมีความสําคัญเหมือนกันตอสมาชิก 
ความสําคัญของครอบครัว มีหลายประการ ไดแก (คณะอนุกรรมการดานครอบครัว 2537 
อางใน รุจา ภูไพบูลย 2542, 108)  

1. ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานแรกที่สุดของมนุษย และเปนสถาบันที่เกาแก
ท่ีสุดในโลก ท่ีทําหนาท่ีในการหลอหลอมความเปนมนุษย ของสมาชิกใหมในครอบครัว  

2. การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และการใหการศึกษาในครอบครัว มีอิทธิพล
ตอระดับคุณภาพของคน และบุคลิกภาพ ซ่ึงรวมท้ังคานิยม เจตคติ และพฤติกรรมของเด็ก 
และเยาวชน วิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลตอกัน โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชน ครอบครัวเปนเบาหลอมความคิด คานิยมตางๆ ท่ีสําคัญ  

3. เปนหนวยของสังคมพื้นฐาน ท่ีประกอบดวยวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคน วิถีชีวิต
น้ี รวมท้ังดานเศรษฐกิจ และการเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพของสังคม  

4. ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคม ท่ีสามารถจุนเจือเด็ก และ
เยาวชน ท่ียังตองการพึ่งพาผูอื่นในวัยเยาว  

5. ปญหาสังคมหลายประการจะปองกันได โดยสถาบันครอบครัว สถาบัน
ครอบครัวท่ีรวมตัวกันได จะเปนกลุมพลัง/ชุมชน ท่ีสามารถพัฒนา ปองกัน และแกไข
ปญหาของตนเองได  
 
ลักษณะโครงสรางของครอบครัว  
 
 วรวิทย  พัฒนาอิทธิกุล(2546, http://els.nsru.ac.th/advertising/chapter9.htm) 
ไดกลาวถึงลักษณะของโครงสรางครอบครัว (Characteristic of family) ควรมีลักษณะดังน้ี 
 1. มีจุดมุงหมายรวมกัน (Common purpose) ไมวาจะเปนสามี หรือภรรยา หรือ
ลูก มีเปาหมายชีวิตเหมือนกัน เปนเปาหมายเดียวกัน เชน ตองการสรางครอบครัวใหมี
ความสุขปราศจากอบายมุข ท้ังสามี ภรรยา บุตร จะตองละเวนจากอบายมุขท้ังปวง ถา
เชนน้ันครอบครัวก็จะมีความสุข 
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 2. เปนการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดานระหวางสมาชิก 
(Specialization among members) ในครอบครัวจะมีการแบงงานกันทําระหวางสมาชิก 
โดยอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน เชน ภรรยาทํากับขาว สามีขับรถ ลูกชวยทําความ
สะอาดบาน เปนตน 
 3. ครอบครัวตองมีลักษณะเปนผูนําและมีการกําหนดสถานะ (Leadership and 
status) ในครอบครัวจะมีการกําหนดวาใครเปนผูนําครอบครัว ใครมีบทบาทและสถานะ
อยางไรในครอบครัว เชน ครอบครัวคนจีนจะเดนชัดในเร่ืองบทบาทและสถานะมาก
ระหวางลูกสาวและลูกชาย 
 4. ครอบครัวตองมีความรวมมือกัน (Cooperation) ครอบครัวตองมีการรวมมือกัน
ในการทํางาน สรางรายไดใหกับครอบครัว สามี ภรรยา ชวยกันทํางานหารายไดใหกับ
ครอบครัว สวนลูกใหกําลังใจ ขยันเรียน เปนตน 
 5. ตองมีการสื่อสารภายในครอบครัว (Communication) ในครอบครัวตองมีการ
พบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะการอบรมสั่งสอนลูก 
              ท้ังน้ีวงจรชีวิตครอบครัว วงจรชีวิต (Family life cycle) สามารถแบงกลุมได
ดังน้ี 
              (1) เปนโสด (Bachelorhood) 
              (2) คูสมรสใหม (honey mooners) 
              (3) ครอบครัวท่ีมีบุตร (Parenthood) 
              (4) ครอบครัวท่ีอยูคนเดียว (Dissolution) 
 โดยท่ีในแตละแบบน้ันจะประกอบไปดวยบุคคลในวัยตางๆ ดังน้ี 
 1. วัยทารก (Baby) เปนวัยท่ีไมมีอิทธิพลอะไรเลยตอการซ้ือ เพราะพอแมเปนผู
จัดหาทุกอยางให 
 2. วัยกอนเขาเรียน (Pre school child) อายุ 3-6 ป เปนวัยท่ีเร่ิมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อของพอแม โดยเด็กจะรบเราใหพอแมซ้ือให อยากไดอะไรตองได นักการตลาด
ตองเลนกับวัยน้ี 
 3. วัยเรียน (School age) อายุ 7-12 ป เปนวัยเรียนระดับประถม มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อนอยกวาวัยกอนเขาเรียน นักการตลาดมักใชวิธีจูงพอแมท่ีอยากเห็นความ
เจริญเติบโตของลูก 
 4. วัยรุน (Teenage) อายุ 13-19 ป เปนวัยท่ีติดเพ่ือนมาก ไมคอยไปไหนมาไหน
กับพอแม อํานาจซ้ือท่ีแทจริงไมมี แตเปนกลุมท่ีถูกยัดเยียดใหซ้ือ ขอเงินจากพอแมเพื่อซ้ือ
สินคาตามใจ เพื่อชดเชยการที่ไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดู ไมมีเวลาอยูกับลูกโดยใหเงิน ซ่ึงวัยนี้
เปนวัยท่ีไดรับความกดดันจากเพื่อน (Peer group pressure) มักทําอะไรตามเพ่ือ เปน



พวกท่ีคลั่งไคลแฟช่ันความนิยมในสินคา มีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไดงายและรวดเร็ว สินคา
ท่ีขายใหกับกลุมวัยรุนตองเปนสินคาท่ีมีวงจรชีวิตส้ัน การทําธุรกิจกับกลุมน้ีตองคืนทุนเร็ว 
เนนความเปนแฟช่ันสรางสินคาใหเปนของยอดนิยม เพราะชอบเลียนแบบบุคคลท่ีตนยก
ยองบูชา (Idol) ไดแก นักรอง ดารา โดยมีพฤติกรรมเลียนแบบ แตคนกลุมน้ีเหมาะที่จะ
เปนพรีเซนเตอรใหกับสินคา 

5. วัยผูใหญ (Adolescent) อายุ 25-40 ป เปนวัยฉกรรจ วัยหนุมสาว ทําอะไร
ตามใจตัวเอง 

6. วัยแตงงาน (Honey mooners) เปนวัยท่ีอยูในชวงการสรางเน้ือสรางตัว 
พยายามเก็บเงินซ้ือบาน ซ้ือรถ การใชจายเงินตองมีการปรึกษากัน 

7. วัยท่ีเร่ิมมีบุตร (Parenthood) เปนกลุมท่ีใชเงินเพื่อบุตรมากข้ึน ใหความสนใจ
สินคาสําหรับเด็กมากขึ้น ประกันชีวิต อาหาร การดูแลสุขภาพ เส้ือผาเด็ก 

8. วัยท่ีเปนมาย (Desolution) เปนวัยท่ีเฝาดูการเจริญเติบโตของลูกหลาน รัก
หลานมากกวาลูก เน่ืองจากวาวัฏจักรชีวิตครอบครัวต้ังแตวัยผูใหญ(Adolescent) ข้ึนไป
เปนขั้นที่มีอํานาจซ้ือสูง  
 
ประเภทของครอบครัว 
  
 นักมนุษยวิทยาไดทําการสํารวจประเภทของครอบครัวมนุษยในสังคมตาง ๆ 
พบวา ครอบครัวมนุษยพอจะแบงแยกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท คือ (เฉลียว  
บุญยงค 2538, 8-9) 

1. ครอบครัวเน้ือแทหรือครอบครัวพ้ืนฐาน (Nuclear or Elementary Family) เปน
ครอบครัวท่ีประกอบดวยบุคคลที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดท่ีสุด ประกอบดวย พอ 
แม และลูกๆ แตบางสังคมวัฒนธรรมอาจกําหนดใหญาติบางคนอาศัยรวมอยูดวย ซ่ึง
อาจจะเปนพี่ หรือนองของสามี หรือภรรยา ท่ียังเปนโสด แตอํานาจของหัวหนาครอบครัว
ยังมีอยูอยางสมบูรณ ครอบครัวประเภทนี้ตามปกติจะมีสมาชิกนอยมาก อาจจะมีเฉพาะ
สามี ภรรยา และลูกๆ เทาน้ัน 

2. ครอบครัวขยายหรือครอบครัวรวม (Extended or Joint Family) ไดแก
ครอบครัวแบบเน้ือแทหรือครอบครัวพ้ืนฐานต้ังแตสองครอบครัวข้ึนไปมารวมกันเขา 
กลายเปนหนวยครอบครัวใหมท่ีใหญกวาครอบครัวเดิมน่ันเอง อํานาจสิทธิ์ขาดในการ
ตัดสินตาง ๆ มิไดอยูท่ีพอหรือแม แตอยูกับญาติผูใหญท่ีอาวุโสฝายใดฝายหน่ึงเปนหลัก  

3. ครอบครัวซอน (Composite or Compound Family) ครอบครัวแบบน้ีเกิดมีข้ึน
ในสังคมที่อนุญาตใหชายหรือหญิงมีภรรยาหรือสามีไดมากกวาหน่ึงคน ซ่ึงแยกไดดังน้ี 



 ก  ชายมีภรรยาไดหลายคน (polygynous marriage) 
 ข  หญิงมีสามีไดหลายคน (polyandrous marriage) 
 ท้ังสองระบบน้ีคูครองจะอยูรวมในครอบครัวเดียวกันหรือไมก็ตาม ยอมถือวา
รวมในครอบครัวเดียวกัน ชายไทยที่มีภรรยาและบุตรแลว แตกลับไปแตงงานใหม (มีเมีย
นอย) ถาชายน้ันเอาหญิงเมียนอยมาอยูดวยก็เกิดเปนครอบครัวซอนขึ้น สวนครอบครัว
ซอนแบบท่ีหญิงหัวหนาครอบครัวมีสามีไดหลายคนในขณะเดียวกันน้ัน ไมใครปรากฏ จะ
มีอยูบางระหวางกลุมชนท่ีสตรีขาดแดลนบางกลุมเทาน้ัน ประเพณีแบบน้ีมักจะมีพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจไมม่ันคงนัก 
 ในสังคมตะวันออก มักจะเปนครอบครัวซอนประเภทชายมีภรรยาไดหลายคน 
และมักจะมีอยูกับชนช้ันสูงซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจดี อยางไรก็ตามครอบครัวแบบน้ียอมจะ
สลายตัวไดงายกวาครอบครัวขยาย  

4. ครอบครัวสาระ (Essential Family) ครอบครัวแบบน้ีเปนครอบครัวท่ีขาดความ
อบอุนจากพอผูเปนหัวหนาครอบครัว เน่ืองจากตองออกไปทํามาหากินนอกบาน เชน 
ทํางานตางอําเภอ ตางจังหวัด หรือตางประเทศ ความอบอุนท่ีลูก ๆ ไดรับจึงตกอยูกับแม 
โดยมีแมเปนหลักของครอบครัว เน่ืองจากแมตองอยูในฐานะรับผิดชอบตอความเปนอยู
ของลูก ๆ ครอบครัวประเภทนี้บางทีเรียกวา ครอบครัวภาระ 
 Murdock (อางใน สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย 2524, 88-89)       
นักมนุษยวิทยา ไดแบงประเภทของครอบครัว ดังน้ี 

1. ครอบครัวเดี่ยว (Independent monogamous หรือ immediate family) 
ประกอบขึ้นดวยสามีภรรยาและบุตรเทาน้ัน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด คือ ท้ังทาง
สายโลหิตและกฎหมาย เปนครอบครัวเล็ก ซ่ึงมีมากในสังคมชายตะวันตก มีอิสระเสรีใน
การดําเนินชีวิต มีความสัมพันธกับญาติพี่นองนอยลง เกิดจากแนวโนมในสังคมซ่ึงย้ํา
ความคิดในเร่ืองความเปนตัวเอง ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจทําใหไมอาจรับภาระใน
การเลี้ยงดูบุคคลอื่นซ่ึงมีความสัมพันธนอกเหนือทางสายโลหิต  

2. ครอบครัวหลายภรรยาหรือหลายสามี(Polygamous family) ครอบครัวหลาย
ภรรยา คือสามีหน่ึงมีภรรยาหลายคน บุตรจากทุกภรรยามีบิดารวมกัน ภรรยาคนหนึ่งๆ 
อาจแยกครัวเรือนอยูตางหาก มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัว หรืออยูใน
ครอบครัวเดี่ยวกัน สวนภรรยาคนเดียวมีสามีหลายคน โดยไมไดเลิกรางกับคนแรง มีอยู
นอยในสังคม ยังมีอยูในสังคมธิเบต 

3. ครอบครัวตอกาน (stem family) ครอบครัวเดิมกับครอบครัวสรางขึ้นอยูดวยกัน 
อาจเปนครัวเรือนเดียวกันหรือตางครัวเรือน บิดามารดาท่ีต้ังบานเรือนอยูในท่ีดินท่ี
กวางขวาง มักจะนิยมปลูกสรางเรือนหอใหบุตรอยูในบริเวณเดียวกัน บางคร้ังครอบครัว



ใหมกินรวมกับครอบครัวเดิม บางครอบครัวใหมก็ชอบหุงหากินตางหาก โดยมากผูมีบุตร
คนเดียว หรือมีหลายคนแตแยกครัวเรือนไปหมดเหลือแตคนสุดทอง มักปรารถนาท่ีจะให
บุตรอยูใกล เพ่ืออาศัยไหววานหรือเพ่ือความอบอุนใจ 

4. ครอบครัวแตกกิ่ง (lineal family) โดยมากเปนครอบครัวท่ีบิดามารดามีบุตร
หลายคน แตละคนมีครอบครัวท่ีสรางข้ึนของตนเอง แตมาโยงเขากับครอบครัวเดิมคือ 
บิดามารดา โดยมากบิดามารดามักจะเปนผูมีฐานะทางสังคมสูง ครอบครัวพ่ีครอบครัวนอง
ก็ผูกพันกันอยูได ถึงแมเม่ือบิดามารดาลวงลับไปแลว ความผูกพันก็ยังมีอยู ยกเวนในกรณี
ท่ีบิดามารดามีทรัพยสมบัติมาก และยังไมไดทําพินัยกรรมยกมรดกใหใคร ครอบครัวพ่ีนอง
ก็มักจะแตกแยกฟองรองเปนความกัน 

5. ครอบครัวขยาย (extended family) ครอบครัวประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือครัวเรือน
ซึ่งรวมครอบครัวสองครอบครัว หรือมากกวาน้ันของพี่นอง และอยูกับครอบครัวแกวาอีกหนึ่งชั่ว
อายุ เชน ครอบครัวของบิดามารดาเรียกวาครอบครัวขยาย ในครอบครัวขยาย ทรัพยสิน 
โดยเฉพาะที่ดิน วัวควายและเครื่องประกอบอาชีพมักเปนสมบัติสวนกลาง มีญาติอาวุโสเปน
ผูดูแลมีอํานาจเหนือสมาชิกครอบครัวทุกคน 

วรวิทย  พัฒนาอิทธิกุล(2546, http://els.nsru.ac.th/advertising/chapter9.htm) ไดสรุป
เก่ียวกับประเภทของครอบครัวไววา ครอบครัวจะมีความสัมพันธและมีความเก่ียวของกันดานใด
ดานหนึ่ง ลักษณะของครอบครัวมี 3 แบบ ดังนี้ 

1.  กลุมครอบครัวสามีและภรรยา (Married couple) ประกอบดวย สามีและภรรยาที่ยัง
ไมมีลูก 

2.  กลุมครอบครัวเด่ียว (Nuclear family) เปนครอบครัวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก 
3.  ครอบครัวใหญหรือขยาย (Extended family) ประกอบดวย ปู ยา ตา ยาย พอ 

แม ลูก ลุง ปา นา อา หลาน 
 

สภาพการณเกี่ยวกับครอบครัวไทย 
 

ครอบครัวไทยเปนสถาบันท่ีมีลักษณะทั้งเฉพาะที่ไมเหมือนของสังคมอื่น และมี
ลักษณะรวมกันกับของสังคมอื่น ภาพทั่วไปในครอบครัวไทย พอแมลูกจะใกลชิดสนิทสนม
กัน พอแมจะทะนุถนอมลูกเหมือนดอกไม ลูกจะใกลชิดแมมากกวา พอแมไทยจะเอาใจลูก
มาก จนแมลูกโตเปนผูใหญ ลูกไทยจึง “เลี้ยงไมโต”  

สําหรับสภาพการณไทยปจจุบัน สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2544, 65-67) เรียบเรียง
ไว ดังน้ี 

1.  ดานประชากร จากขอมูลของประชากรไทย ป 2541 ตามหลักฐานเอกสารของ
สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีประชากรรวม 60,806,000 เปนหญิง

http://els.nsru.ac.th/advertising/chapter9.htm


มากกวาชายเล็กนอย อัตราเพ่ิมตอปรอยละ 1.16 ความหนาแนน 119 คนตอตาราง
กิโลเมตร เปนคนในเขตเทศบาล หรือเปนชาวเมืองท่ัวประเทศ 18.4% อายุไขเฉลี่ย ชาย 
67.36 หญิง 71.74 ป ในป 2540 ท่ีผานมามีการจดทะเบียนสมรสประมาณ 400,000 คู 
หยา 60,000 คู คิดเปนการหยาขาดจากกันของคนไทยท้ังประเทศประมาณ 16%  
 2.  ประเภทของการสมรส ครอบครัวไทยเปนแบบคูครองคนเดียว แตในทาง
ปฏิบัติในสมัยกอน หรือในสมัยปจจุบันบาง เปนแบบหลายคูครอง น่ันคือสามีมีภรรยา
หลายคน โดยเฉพาะสามีท่ีรํ่ารวย มีอํานาจ หรือเปนขุนนางช้ันผูใหญ แตสําหรับปจจุบัน
คนไทยทุกช้ันถือหลักคูครองคนเดียว 
 3. ประเภทของครอบครัว ครอบครัวไทยเปนครอบครัวเด่ียวหรือครอบครัวขนาด
เล็ก (nuclear family) เปนครอบครัวแบบพอแมลูก โดยเฉพาะสังคมในเมือง ตลอดจน
กฎหมายไทยระบุวา การจดทะเบียนสมรสจะถูกตองก็เพียงคนเดียวเทาน้ัน คือ แบบสามี
หน่ึง ภริยาหน่ึงเทาน้ัน อยางไรก็ตามในสมัยกอนชายมักนิยมมีภริยาหลายคน (polygons) 
คือ แบบสามีหน่ึงภริยาหลายคน  
 4.  ท่ีอยูอาศัยหลังสมรส สําหรับเกณฑปฏิบัติของสังคมไทยมีอยูสองแบบ คือ 
แบบอยูกับฝายหญิง เปนแบบที่นิยมในอดีตและในสังคมชนบทปจจุบัน สวนแบบแยกบาน
ไปต้ังใหมเปนแบบนิยมในปจจุบันท้ังในเมืองและชนบท สวนการจัดงานมีอยู 2 แบบ คือ 
แบบอาวาหมงคล เปนการจัดงานและท่ีอยูหลังสมรสท่ีบานชาย และวิวาหมงคล เปนการ
จัดงานและท่ีอยูอาศัยหลังสมรสท่ีบานฝายหญิง แสดงใหเห็นวาในสังคมไทยมีธรรมเนียม
ปฏิบัติอยูท้ังสองอยาง จะทําแบบไหนก็ได สุดแตผูใหญของทั้งสองฝายจะตกลงกัน ส่ิงที่
มักจะตองพิจารณากันในการที่จะเลือกจัดงานฝายใด มักข้ึนอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมของแตละฝาย ถาฝายใดสูงกวา รวมกวา ฝายน้ันก็เปนผูจัด  
 5.  การสืบเช้ือสายและการสืบมรดก (descent and inheritance) สําหรับประเพณี
ไทย เปนแบบสืบทางสายพอ น่ันคือ เม่ือชายหญิงสมรสกันแลว ฝายหญิงจะเปลี่ยน
นามสกุลจากเดิมมาใชของสามี ลูกของพอแมจะใชนามสกุลของพอ เม่ือสามีตาย หรือหยา
ขาดจากกันภรรยายังใชนามสกุลสามีอยูเชนเดิม สวนท่ีเกี่ยวกับการรับมรดก ลูกไทยจะ
ไดรับมรดกท้ังจากปู ยา และตา ยาย แลวแตความพอใจของทั้งฝายพอ และฝายแม แตถา
ฝายใดฝายหน่ึงหม้ันเปนพิธีกรรม หรือเปนขนบธรรมเนียม ไมไดกําหนดรายละเอียดเปน
กฎหมายลายลักษณอักษร โดยปกติเม่ือผูใหญฝายชายไปสูขอฝายหญิง ก็จะประกอบพิธี
หม้ันหมายกัน โดยมีสินสอดทองหม้ัน อันกฎหมายถือวาเปนสัญญาตามกฎหมายถาหม้ัน
แลวไมแตง โดยฝายชายผิด ฝายหญิงสามารถรับของหมั้น นอกน้ันกฎหมายยังใหโอกาส
เรียกคาทดแทนความเสียหายไดอีกสวนหน่ึง 



 6.  อํานาจในครอบครัว ดังสุภาษิตท่ีวา “ชายเปนชางเทาหนาหญิงเปนชางเทา
หลัง” แตในทางปฏิบัติมักมีการออมชอมกันมาแตไหนแตไร รวมถึงปจจุบันโดยใหหญิง
เปนใหญในบาน ชายเปนใหญเร่ืองนอกบาน เชน ลูกควรเรียนโรงเรียนไหน เรียนสาขา
อะไร ประกอบอาชีพอะไร การปกปองคุมครองครอบครัว การหาเลี้ยงครอบครัว การ
แกปญหาจากภายนอก ในสมัยปจจุบันประชาธิปไตย สามีภรรยายอมมีสิทธิเสรีภาพเสมอ
กัน สามีภรรยา และลูกมักจะปรึกษาหารือกันมากกวาการใชอํานาจเด็ดขาดของฝายใด แต
อยางไรเสียสามีก็ยังมีภาษีอยูเปนสวนใหญ  
 7.  ขอหามสมรสกับญาติสนิท คือถือหลักสมรสนอกวงศวาน ไมใชคนนามสกุล
เดียวกัน ไมใชพี่นองใกลชิดกัน หลักเฉพาะบางอยาง เชน หามสมรสกับบุตรบุญธรรม 
หามสมรสกับพระ เณร ชี ชายตองอายุ 17 ปบริบูรณ หญิงตองอายุ 15 ป บริบูรณ เม่ือ
บิดามารดาอนุญาต ชายหญิงไมเปนคนวิกลจริต 
 เอกลักษณของสังคมไทยท่ี สุพัตรา  สุภาพ (2537, 63-65) ไดกลาวถึงไวเพิ่มเติม
จากท่ีกลาวมาขางตน ดังน้ี 

1. การเคารพเชื่อฟงตามลําดับอาวุโส (seniority) ครอบครัวไทยจะย้ําเร่ืองอาวุโส
ต้ังแตวัยเด็ก โดยนองตองเคารพพี่ ปา นา อา โดยเฉพาะ พอ แม ปู ยา ตา ยาย เปนการ
ย้ําเร่ืองวัยวุฒิ โดยเฉพาะในชนบท จึงทําใหชาวชนบทไมกลาเสนอความคิดริเร่ิมท่ีมีเหตุ
ยลท่ีเปนการขัดความประสงคของผูใหญ สวนในเมือง ลําดับอาวุโสก็ยังเปนส่ิงสําคัญ เชน
ใหเกียรติผูอาวุโส หรือไมผูอาวุโสมักจะดํารงตําแหนงสูงตามลําดับ 

2. ความผูกพันทางสายโลหิต บิดามารดามักจะรักและหวงใยลูกของตนเอง ไมวา
จะเปนโสดหรือสมรสแลว หรือเกื้อกูลใหญาติพี่นองอยูอาศัยบางเม่ือจําเปน และญาติท้ัง
สองฝายมักจะมีความเทาเทียมกัน คือ ใหความสําคัญของญาติท้ังทางขางพอและขางแม 
เราตองยอมรับวาครอบครัวไทยน้ัน พอแมมักจะมีความรักและผูกพันหวงใยลูกอยางลึกซ้ึง
ดวยความหวงใยลูกน่ีเอง พอแมจึงมักจะติดตามไปดูลูกท้ังท่ีเปนโสดอยู หรือแมจะสมรส
แลวก็ตาม บางคร้ังเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงหรือความไมพอใจระหวางเขยและสะใภ ซ่ึง
อาจจะรวมถึงญาติพี่นองดวย ในชนบทชายหญิงท่ีสมรสแลวมักจะเลือกอยูกับพอแมของ
ฝายหญิง ชวยพอแมทํามาหากินสักระยะหนึ่งกอนแยกเรือนไปอยูตามลําพังอิสระ คือ
อาจจะอยูรับใชพอแมจนกระท่ังลูกสาวที่ถัดไปแตงงานแลวนําสามีมาอยูชวยพอแม จึงแยก
ไปอยูตามลําพัง หรือไมก็อยูชวยพอแมจนมีลูกคนแรกจึงจะออกเรือน 

นอกจากน้ี แสงสุรีย  ทัศนพูนชัย (2547, 126) ไดรวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ
ครอบครัวไทยในปจจุบันวา ครอบครัวไทยในปจจุบันตองเผชิญกับสภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอันเน่ืองมาจากปจจัยภายในครอบครัว และปจจัยแวดลอมในชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอมสงผลกระทบตอแบบแผนการดําเนินชีวิตของครอบครัวแบบขยายมาเปน



ครอบครัวเด่ียว จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีการลดลงอยางตอเน่ืองคิดโดยเฉลี่ยได 3.5 
คนตอครัวเรือน อัตราการจดทะเบียนสมรสก็ลดลงเหลือ 18.6 คูตอ 1,000 ครัวเรือน 
ในขณะที่อัตราการหยารางกลับเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีอัตราการหยารางสูงท่ีสุด ครัวเรือนความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัว และ
สัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัวมีแนวโนมลดลง ขณะเดียวกันการพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจกลับมีทิศทางท่ีดีข้ึน  

จากบทความพิเศษของ รุจา ภูไพบูลย (2542, 89-91) ไดกลาวถึงลักษณะ
ครอบครัวไทย วาปจจุบัน ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสราง และจํานวน
สมาชิกอยางเห็นไดชัด จากการศึกษาจํานวนประชากรไทย หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จะ
เห็นวา อัตราการเพิ่มของประชากรเพิ่มอยางรวดเร็ว และไดมีการดําเนินการ ควบคุม
จํานวนประชากร อยางมีประสิทธิภาพในเวลาตอมา ท่ียังผลใหอัตราการเพิ่มของประชากร
ลดลง จากรอยละ 2.7 (พ.ศ.2508-2523) เหลือรอยละ 1.8 (พ.ศ.2523-2533) และเหลือ
รอยละ 1.3 ในป พ.ศ.2537 การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหโครงสรางประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลงไป พบวา หญิงไทยมีบุตรเฉลี่ยลดลง จากมีบุตรเฉลี่ย 6 คน เม่ือราว 30 ปท่ี
แลว เหลือเพียงเฉลี่ย 2 คน ในปจจุบัน  ผลคือ ครอบครัวมีขนาดลดลง เหลือเฉลี่ย 4.4 คน
ตอครอบครัว และสัดสวนของประชากรอายุตํ่ากวา 15 ป หรือประมาณ ¼ ของประชากร
ท้ังหมด กลาวคือ เม่ือมีการเกิดของเด็กนอยลง ผูใหญวัยแรงงาน และผูสูงอายุมีจํานวน
มาก เม่ือเทียบกับจํานวนเด็ก สัดสวนเด็กท่ีเปนภาระของผูใหญลดลง แตสัดสวนของ
ผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน นอกจากน้ัน ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเด่ียว มากกวา
เปนครอบครัวขยาย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีครอบครัวเด่ียวถึงรอยละ 86.7  

ในการสํารวจสํามโนประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา มีจํานวน
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจาก 8 ลานครัวเรือน เม่ือ พ.ศ.2527 น้ัน เปน 12 ลานครัวเรือน ในป 
พ.ศ.2537 จากการสํารวจประชากรป พ.ศ.2533 พบวา ในประชากรเกือบ 55 ลานคน มี
อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกรประมาณรอยละ 50 โดยท่ีประชากรในชนบท มีอาชีพเปน
เกษตรกร มากกวาประชากรในเมือง จํานวนสมาชิกเฉลี่ยเทากับ 4.4 คนตอครอบครัว 
พบวา ครอบครัวสวนใหญกวา 8 ลานครอบครัว เปนครอบครัวเด่ียว ท่ีเหลือเปนครอบครัว
ขยาย และอยูคนเดี่ยว ครอบครัวสวนใหญมีผูชายเปนหัวหนาครอบครัว จึงสรุปไดวา 
ลักษณะครอบครัวไทยเดิม ท่ีมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ท่ีมีคนอยูรวมกันมากกวา 2 
รุน ในครอบครัวท่ีมีการลดจํานวนลง และพบวา ครอบครัวท่ีมีพอ แม ลูก อยูดวยกัน มี
แนวโนมลดลง มีครอบครัวท่ีมีการหยา แยก หมาย เพ่ิมมากข้ึน ปจจุบันครอบครัวการหยา
รางเพิ่มข้ึน จากการศึกษา พบวา ระยะเวลาการอยูรวมกันของคูสมรสน้ันส้ันลง จากสถิติ
ของกรมการปกครอง ในป 2531 พบวา อัตราการหยารางเทากับ 8.5 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากป 



2530 ท่ีเทากับ 7.3 จากขอมูลการสํารวจครอบครัวไทย ตามภาคตางๆ ท่ัวประเทศจํานวน 
3,237 ครอบครัว ของสถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2537 
พบวา ราวรอยละ 50 ของครอบครัวในเขตเมือง และชนบท มีสมาชิกระหวาง 4-6 คน และ
ราวรอยละ 30 ท่ีมีจํานวนสมาชิก 1-3 คน แสดงวา ครอบครัวไมไดมีขนาดท่ีใหญ
จนเกินไป และพบวา ในเขตเมือง และชนบท มีคูสมรสท่ีครอบครัวมีคูสมรส แตงงาน และ
อยูดวยกัน รอยละ 64.1-41.9 สวนที่เหลือ ถือเปนครอบครัวท่ีอยูในภาวะเสี่ยง เน่ืองจาก
โครงสรางครอบครัวไมสมบูรณ ประกอบดวย ครอบครัวเขตเมือง และเขตชนบท ท่ีคูสมรส
ไมอยูดวย รอยละ 3.1-5.3 โดยพบวา ผูหญิงมีสถานะสมรส แยก / หยา / หมาย มากกวา
ผูชาย สําหรับครอบครัวในชนบท จะเปนครอบครัวท่ีคูสมรสอยูดวยกันมากกวา ครอบครัว
ในเขตเมือง มีราวรอยละ 80 ของกลุมตัวอยางที่สัมภาษณ ท่ีแตงงานคร้ังเดียว แลวยังอยู
กินรวมกัน และพบจํานวนคร้ังของการแตงงานใหม มีวิสัยความถี่ระหวาง 2-7 คร้ัง แสดง
ใหเห็นแนวโนม การเกิดปญหาเน่ืองจากครอบครัว มีโครงสรางที่ไมสมบูรณ ท่ีอาจนําไปสู
การเปนครอบครัวในภาวะเส่ียง เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  
 
สรุป 
 

ภาพของวิวัฒนาการครอบครัวไทยในอดีต ถึงปจจุบัน ยังแสดงการทําหนาท่ีสําคัญ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดูแลสมาชิกใหม ใหเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพ ดังน้ัน สถาบัน
ครอบครัวจึงยังคงเปน สถาบันพ้ืนฐานของสังคม ท่ีจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพ ของ
ประชากรไทย โดยเนนใหการดูแล ท้ังดานพัฒนาการทางรางกาย อารมณ จิตใจ ความคิด 
และศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต แตโครงสรางครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เน่ืองจากการแตกแยกของครอบครัว ทําใหครอบครัวจํานวนหน่ึง เปนครอบครัวท่ีมีภาวะ
เส่ียงสูง ท่ีจะไมสามารถทําหนาท่ี บทบาท ในการดูแล อบรม เด็ก และเยาวชน ใน
ครอบครัวตนไดดี ครอบครัวท่ีมารดา หรือบิดาทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว อาจ
มีปญหาเศรษฐกิจท่ีจะเกื้อกูลบุตร การใหเวลาเพ่ือดูแล อบรม ส่ังสอน อาจไมเพียงพอ 
และการท่ีครอบครัวไทยมีลักษณะเปนครอบครัวเด่ียวมากขึ้น จะทําใหไมไดรับการ
เกื้อหนุนเชนเดียวกับ ครอบครัวไทยดั้งเดิม ท่ีเปนครอบครัวขยาย การสนับสนุนจาก
สมาชิกครอบครัวรุนกอน เชน ปู ยา ตา ยาย ท่ีชวยปลูกฝง สืบทอดคานิยมในการดําเนิน
ชีวิตรวมกับผูอื่น การเคารพ กตัญูผูใหญ จะไมไดรับการสืบทอดดังแตกอน ท่ีมีการเลี้ยง
ดูเด็กในครอบครัวท่ีมีญาติ และเครือญาติอาศัยอยูรวมกันอยางใกลชิด สังคม และ
หนวยงานตางๆ จึงควรเกื้อกูลแกครอบครัว ท่ีมีปญหา เพ่ือปองกันปญหาสังคม ท่ีมี
แนวโนมจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 



กิจกรรมเสนอแนะ 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของครอบครัวตามความเขาใจของนักศึกษา 
2. จงอธิบายถึงลักษณะโครงสรางของครอบครัวตามความเขาใจ 
3. จงแสดงความคิดเห็นที่มีตอสภาพการณเกี่ยวกับครอบครัวไทย 
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	วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล(2546, http://els.nsru.ac.th/advertising/chapter9.htm) ได้กล่าวถึง บทบาทของครอบครัว (Role of family) ว่าครอบครัวมีบทบาทต้องให้สิ่งต่อไปนี้กับสมาชิก – นิสัย (Habit), ค่านิยม (Value), การมองโลกหรือโลกทัศน์ (World view) ซึ่งเป็นเรื่องของการรับรู้ (Perception), บุคลิกภาพ (Personality), ทัศนคติ (Attitude) การที่จะชอบไม่ชอบสิ่งใดก็ตาม ครอบครัวจะมีหน้าที่ต่อสมาชิกเสมอ
	หน้าที่ของครอบครัว (Functions of the family) หน้าที่พื้นฐาน 4 ประการของครอบครัวซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมีดังนี้  
	1. ทำหน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว (Economic well-being) ความกินดีอยู่ดีในเชิงเศรษฐานะ ความรับผิดชอบของครอบครัว ก็คือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัว ในอดีตครอบครัวไทยมีสามีทำหน้าที่เป็นผู้สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูภรรยาและบุตรแต่เพียงผู้เดียว แต่ในปัจจุบันนั้นบทบาทของภรรยามีความรับผิดชอบในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยต้องทำงานนอกบ้านด้วย เหตุนี้บทบาทในการเลี่ยงดูบุตรจึงเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายจำเป็นต้องมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรและช่วยงานบ้านมากขึ้น เนื่องจากครอบครัวมีหน้าที่ในการหารายได้ 
	2. ทำหน้าที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจ (Emotional support) หน้าที่ที่สำคัญของครอบครัวอีกประการหนึ่งก็คือ การแก้ปัญหา การดูแลและ(หรือ) ให้ความอบอุ่นกับสมาชิกของครอบครัว บิดาและมารดาเป็นนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำแนะนำระดับมืออาชีพในการแก้ปัญหาด้านจิตใจ หรือด้านอารมณ์แก่บุตรในครอบครัว
	3. ทำหน้าที่วางรูปแบบการดำรงชีวิตของครอบครัวที่เหมาะสม (Suitable family lifestyle) หน้าที่ของครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือ การสร้างรูปแบบชีวิตที่เหมาะสมให้กับครอบครัว เช่น การให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพ การอ่านหนังสือ การชมโทรทัศน์ การรับประทานอาหารนอกบ้าน การเลือกรายการบันเทิง และกิจกรรมการพักผ่อน รูปแบบการดำรงชีวิตในครอบครัว ตัวอย่างเช่น การเพิ่มจำนวนสตรีทำงานเมื่อแต่งงานแล้ว จะเป็นตัวสร้างโอกาสทางการตลาดสำหรับสินค้าสะดวกซื้อ และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ดังนั้นทั้งบิดาและมารดาซึ่งทำงานนอกบ้าน จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของเวลา (Quality of time) แทนที่จะเป็นปริมาณของเวลา (Quantity of time) ที่ให้สำหรับเด็กและสมาชิกในครอบครัว
	4. ทำหน้าที่สร้างให้เกิดกระบวนการทางสังคม (การขัดเกลา) ของสมาชิกในครอบครัว (Socialization of children and other family members) กระบวนการสังคม (Socializing) หมายถึง การเตรียมตัวให้สมาชิกเข้าสู่สังคม เป็นกระบวนการซึ่งเด็กค้นหาทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) ที่จำเป็นในครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมของผู้บริโภค (Consumer socialization) โดยการเตรียมสมาชิกเข้าสู่สังคม เมื่อเกิดมาอยู่กับพ่อแม่ก็เตรียมเราเข้าโรงเรียนอนุบาล พอจบก็จะเตรียมให้เข้าสู่ระดับประถม มัธยม เป็นต้น กระบวนการทางสังคมนอกจากจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัวแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษา ศาสนา ชาติ การเมือง สื่อมวลชน สถาบันเหล่านี้ถือว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างให้เกิดกระบวนการทางสังคม
	5. วัยผู้ใหญ่ (Adolescent) อายุ 25-40 ปี เป็นวัยฉกรรจ์ วัยหนุ่มสาว ทำอะไรตามใจตัวเอง
	6. วัยแต่งงาน (Honey mooners) เป็นวัยที่อยู่ในช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัว พยายามเก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ การใช้จ่ายเงินต้องมีการปรึกษากัน
	7. วัยที่เริ่มมีบุตร (Parenthood) เป็นกลุ่มที่ใช้เงินเพื่อบุตรมากขึ้น ให้ความสนใจสินค้าสำหรับเด็กมากขึ้น ประกันชีวิต อาหาร การดูแลสุขภาพ เสื้อผ้าเด็ก
	8. วัยที่เป็นม่าย (Desolution) เป็นวัยที่เฝ้าดูการเจริญเติบโตของลูกหลาน รักหลานมากกว่าลูก เนื่องจากว่าวัฏจักรชีวิตครอบครัวตั้งแต่วัยผู้ใหญ่(Adolescent) ขึ้นไปเป็นขั้นที่มีอำนาจซื้อสูง 

