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รายงานการจัดเก็บสถิติขอมลู  

โครงการสํารวจและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานครอบครัว 

สถาบันครอบครัวถือเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอมนุษยและสังคม  ครอบครัวมีหนาที่  
หลอหลอมและขัดเกลาความเปนสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งอบรมเลี้ยงดูใหความรัก การชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทางสังคมใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเปนคน
ดีมีคุณธรรมและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  การที่เด็กจะเติบโตข้ึนมาเปนผูใหญอยางไรน้ันครอบครัวจึงมี
บทบาทสําคัญอยางมากในการอบรมเลี้ยงดู อยางไรก็ตามในปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งดานวิถีชีวิต
และการดําเนินชีวิต  โดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยเปนครอบครัว
ขยายอยูรวมกัน พอแม ปูยา ตายาย  ปจจุบันครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเด่ียวซึ่งประกอบดวย พอ แม 
และลูก  หรือแมแตเปนครอบครัวเลี้ยงเด่ียวที่มีแตพอกับลูกหรือแมกับลูกก็ย่ิงมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนตามสภาพ
ของสังคมในปจจุบัน   

ดวยเหตุน้ีโครงการสํารวจและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานครอบครัว จึงไดดําเนินการสํารวจสถิติ
และขอมูลดานครอบครัวในหลากหลายมิติ โดยสรุปสถิติและขอมูลดานครอบครัวที่นาสนใจและเปนปจจุบัน
ที่สุดไดดังตอไปน้ี 

1. สถิติดานโครงสรางประชากร 

1.1 จํานวนประชากรและการกระจายตัว 

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ วันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 65.5 ลานคน โดยแบงเปนหญิง 33.4 ลานคน (รอยละ 
51.0)  และชาย 32.3 ลานคน (รอยละ 49.0)  คิดเปนอัตราสวนเพศ เพศชายจํานวน 96.2 ตอเพศหญิง
จํานวน 100 คน  

ดานการกระจายตัว พบวา สัดสวนประชากรในเขตเทศบาลตอนอกเขตเทศบาลเปน 44.1 ตอ 
55.9 ซึ่งสัดสวนของประชากรในเขตเทศบาลมีแนวโนมสงูข้ึนเรื่อย ๆ (จากป 2533 และ 2543 เปน 29.4 
และ 31.1 ตามลําดับ) และเมื่อพจิารณาในระดับภาค พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมปีระชากรอาศัยอยู
มากที่สุด 18.8 ลานคน (รอยละ 28.7) รองลงมา คือ ภาคกลาง 18.1 ลานคน (รอยละ 27.7) ภาคเหนือ 
11.5 ลานคน (รอยละ 17.5) ภาคใต 8.9 ลานคน (รอยละ 13.5) และกรงุเทพมหานคร 8.2 ลานคน    
(รอยละ12.6)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 

ขอมูลจํานวนประชากรและการกระจายตัวช้ีใหเห็นวาประชาการยังคงอาศัยอยูในเขตเมืองใน
สัดสวนที่มาก โดยปจจัยหน่ึงที่อาจสามารถนํามาอธิบายไดคือตลาดงานหรือทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่อาจจะมากกวานอกเขตเทศบาล หากมองในแงของการกระจายตัวของประชากรในเขตภูมิภาค
ตางๆ แมวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีประชากรอาศัยอยูมาก (รอยละ 28.7) ใกลเคียงกับภาคกลาง 
(รอยละ 27.7) เมื่อคิดตามสัดสวนเมื่อเทียบพื้นที่แลว พบวาประชาชนอาศัยอยูในเขตภาคกลางมากกวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 
 



[2] 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนครัวเรือนและประชากรประเทศไทย จําแนกตามภาค 
และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 

 
(จํานวน :ลาน) 

 
       ที่มา : การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2553  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
 

1.2. อัตราการเพ่ิมของประชากร 

          ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนตลอดการทําสํามะโนประชากรทุก 10 ป โดยมีอัตราการเพิ่ม
ของประชากรแตละรอบแตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวาอัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศไทยไดลดลง
อยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2503 เปนตนมา คือ อัตราการเพิ่มของประชากรในระหวางป 2503-2513 เปนรอยละ 
2.70 ตอป ระหวางป 2533-2543 เปนรอยละ 1.10 ตอป และระหวางป 2543-2553 ลดลงเหลือรอยละ 0.72 
ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่ลดตํ่าลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2554) 
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แผนภูมิท่ี 1 จํานวนประชากรของประเทศไทย และอัตราเพ่ิมประชากรตอป 
พ.ศ. 2452-2553 

 

 
                ที่มา : การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
 

1.3 ขนาดครัวเรือน 
ประเทศไทยมจีํานวนครัวเรอืนทั้งสิ้น 20.3 ลานครัวเรือน โดยมีขนาดครัวเรือน (จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน) 3.2 คน ซึ่งมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกบัสํามะโนประชากรและเคหะในรอบปการสํารวจทีผ่านมา  
ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งมีขนาดครัวเรอืน เฉลี่ย 3.8 คน และในเขตเทศบาลมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเล็กกวานอกเขต
เทศบาล (3.0 และ 3.4 คน ตามลําดับ) ซึ่งเปนแบบแผนเชนน้ีมาโดยตลอด ภาคที่มขีนาดครัวเรือนเฉลี่ยใหญ
สุดคือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีขนาดเทากันคือ 3.5 คน รองลงมาคือ ภาคเหนือ (3.1 คน) 
ภาคกลาง (3.0 คน) สวนกรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรอืนเฉลี่ยเล็กสุด คือ 2.9 คน  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2554) 
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ตารางท่ี 2 ขนาดครัวเรือน อัตราสวนเพศ และความหนาแนนของประชากร 
จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 

 

 
     1/ ชาย ตอ หญิง 100 คน 
     2/ คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร 

    ที่มา : การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ,2554 
 

 

1.4 อายุและเพศของประชากร 

ประเทศไทยมปีระชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ป จํานวนรอยละ 19.5 วัยแรงงาน (15-59 ป) รอยละ 
67.5 และวัยสูงอายุ  60 ปข้ึนไป รอยละ 13.0 และพบวาในเขตเทศบาลมสีัดสวนประชากรวัยแรงงานมากกวา
นอกเขตเทศบาล (รอยละ 71.7 และ 64.2 ตามลาดับ) โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานคร มีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานสูงถึงรอยละ 76.4 รองลงมา คือภาคกลาง (รอยละ 71.2) และตํ่าสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รอยละ 62.0) ซึ่งเปนภาคที่มสีัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุสูงกวาภาคอื่น คือรอยละ 23.2 และ 14.8 
ตามลาดับ อยางไรก็ตามมีขอสงัเกตวาถึงแมประชากรชายวัยเด็กจะมสีัดสวนสูงกวาหญิง (อัตราสวนเพศ 
108.1) แตเมือ่อายุมากข้ึนกลบัพบวา สัดสวนประชากรหญงิจะสูงกวาชาย (อัตราสวนเพศ วัยแรงงานและวัย 
สูงอายุเทากบั 95.5 และ 82.8 ตามลาดับ)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 
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ตารางท่ี 3  รอยละของประชากร จําแนกตามโครงสรางทางอาย ุเขตการปกครอง ภาค และอัตราสวนเพศ 
 

 
            1/ อัตราสวนชายตอหญิง 100 คน  

            ทีม่า : การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
 
2. สถิติดานรูปแบบโครงสรางครอบครัว 

2.1 ประเภทและเพศหัวหนาครัวเรือน 

ในปพ.ศ. 2553 พบวา ประเทศไทยมีจํานวนครอบครัว 21,382,000 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2554) ประเภทของครัวเรือน แบงออกเปน 4 ประเภท ประเภทแรก คือ ครอบครัวเด่ียวรอยละ 

52.3  โดยแบงเปน สามีและภรรยารอยละ 15.0 สามีและภรรยาและลูกรอยละ 2.97 สามีหรือภรรยาและลกู

รอยละ 7.6  ประเภทที่สอง คือ ครอบครัวขยายรอยละ 34.5 ประเภททีส่าม คือ อยูคนเดียวรอยละ 12.6  

และประเภทที่สี่ คือ อยูกับคนที่ไมใชญาติรอยละ 0.6 เพศของหัวหนาครัวเรือน  เพศชายรอยละ 67.0   เพศ

หญิงรอยละ 33.0 กลาวโดยสรปุจะเห็นวาครัวเรือนสวนใหญปจจุบันเปนครัวเด่ียวเปนสวนใหญ และเพศชาย

ยังทําหนาที่เปนหัวหนาครัวเรือน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4 และ 5 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 
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ตารางท่ี 4 โครงสรางครัวเรือน 

โครงสรางครัวเรือน ป พ.ศ. 2553 

จํานวนครัวเรือน   21,382,000 

ประเภทครัวเรือน รวม  100 

ครอบครัวเด่ียว  52.3 

 (สามีและภรรยา) (15.0) 

 (สามีและภรรยาและลูก) (29.7) 

 (สามหีรือภรรยาและลกู) (7.6) 

ครอบครัวขยาย  34.5 

ครอบครัวทีอ่ยูคนเดียว  12.6 

ครอบครัวอยูรวมกบัคนที่ไมใชญาติ  0.6 

เพศของหัวหนา
ครัวเรือน 

ชาย  67.0 

หญิง  33.0 

ที่มา : เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจและสงัคมไทยทีส่ําคัญ ป พ.ศ. 2554 . สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
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ตารางท่ี 5  โครงสรางครัวเรือน ใน พ.ศ. 2551-2553 
 

 2551 2552 2553  
โครงสรางครัวเรือน    Household  structure 
 2008 2009 2010  
ประเภทครัวเรือน 
รวม 
ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 
   สามีและภรรยา 
   สามีและภรรยาและลกู 
   สามีหรือภรรยาและลูก 
ครอบครัวขยาย 
อยูคนเดียว 
อยูกับคนที่ไมใชญาติ 
เพศของหัวหนาครัวเรือน 
   ชาย 
   หญิง 

 
100.0 
53.3 
14.4 
31.5 
7.4 
34.6 
11.6 
0.6 
 
68.8 
31.2 

 
100.0 
53.1 
14.4 
31.1 
7.6 
35.1 
11.4 
0.4 
 
68.2 
31.8 

 
100.0 
52.3 
15.0 
29.7 
7.6 
34.5 
12.6 
0.6 
 
67.0 
33.0 

Type of Household 
Total 
Nuclear  family 
   Head & Spouse 
   Head & Spouse & Child 
   Head/Spouse & Child 
Extended family 
Alone 
Unrelated 
Sex of Household Head 
   Male 
   Female 

  ที่มา : เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกจิและสงัคมไทยทีส่ําคัญ ป พ.ศ. 2554 . สํานักงานสถิติแหงชาติ,2554 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวา นอกจากกน้ีจากสถานการณในปจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจและสังคมมี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเกิดปรากฎการณการยายถ่ินเพื่อเขามาหางานทําในเมืองเพิ่มมากข้ึน มีผลทําให

ครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลงอยางตอเน่ืองดวยเชนกัน คือลดลงจาก 5.2 คนตอหน่ึงครัวเรือน ในป 2523 เหลือ 

3.8 คนตอหน่ึงครัวเรือน ในป 2543 และเหลือเพียง 3.2 คนตอหน่ึงครัวเรือน ในป 2553  และจากขอมูลยัง

พบวา การอยูคนเดียวของคนไทยเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน คือจากรอยละ 3.5 ในป 2523 เปนรอยละ 9.4 ในป 

2543 และเพิ่มถึงรอยละ 12.6 ในป 2553 ซึ่งเพิ่มข้ึนเกือบ 4 เทา ในระยะเวลาเพียง 30 ป (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2554) 

2.2 อัตราการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหยา 

 ในสถานะของภาวะสมรส (Nuptiality) ซึ่งรวมถึง การชะลอการแตงงาน (Delayed Marriage) โดยดู
จากการมีอายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรก (Singulate Mean Age at First Marriage-SMAM) หรือ การไม
แตงงาน ที่มีแนวโนมสูงข้ึน รวมถึง การครองโสดของหญิงวัยแตงงานและโดยเฉพาะอยางย่ิงการครองโสดถาวร
ของหญิง (Permanent  Celibacy) น้ัน  การครองโสดของหญิงมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด และมี
แนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุมหญิงอายุ 20-34 ป ซึ่งอยูในวัยแตงงานและมีความพรอมในการมีบุตร แตกลับ
พบวามีการครองโสดสูงข้ึนเรื่อยๆจากรอยละ 22 ในป 2513 เพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 33 ในป 2543 นอกจากน้ียัง
พบวาหญิงไทยที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป ซึ่งถือวาพนวัยเจริญพันธุไปแลวและยังคงครองโสดเพิ่มข้ึนกวาเทาตัวจาก
รอยละ 2.2 ในป 2513 เปนรอยละ 4.6 ในป 2543 จากแนวโนมการแตงงานที่ชาลงและการอยูเปนโสดมาก
ข้ึนของหญิงไทย สงผลโดยตรงตอจํานวนประชากรของประเทศอยางมากเพราะเมื่อหญิงอยูเปนโสดมากข้ึน 
ขณะเดียวกันก็แตงงานชาลงดวยประกอบกับคานิยมในการมีบุตรจํานวนนอยลง ทําใหประเทศเขาสูสภาพการ
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ขาดแคลนหนุมสาววัยแรงงานในอนาคต ดังน้ันจึงเปนเรื่องที่ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตองหันหนาเขา
มาคุยกันอยางจริงจังและรวมกันกําหนดแนวทางการแกปญหา เพื่อเตรียมพรอมรับสังคมที่จะมีแตผูสูงอายุกัน
อยางไรดี (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543) 
 สถานภาพการสมรสในป พ.ศ. 2553 ประชากรอายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป จานวน 55.2 ลานคน มีผูสมรส
ทั้งสิ้น 31.0 ลานคน (รอยละ 56.2) โดยสัดสวน ชายและหญิงที่สมรสใกลเคียงกันคือ รอยละ 56.6 และ 55.9 
ชายมีสัดสวนที่เปนโสดสูงกวาหญิงคือ รอยละ 33.6 และ 26.8 และพบวาหญิงมีสัดสวนที่เปนหมาย หยา 
แยกกันอยู สูงกวา ชายถึง 2.2 เทา คือรอยละ 16.0 และ 7.4 ตามลาดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 
 แตเมือ่พิจารณาถึง การหยา ซึ่งในที่น้ีหมายถึง การที่สามีภรรยาที่หยากันอยางถูกตองตามกฎหมาย 
จะเห็นวา ในชวง 20 ปที่ผานมา การหยาของทั้งชายและหญิงเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน โดยชายเพิ่มข้ึนจากรอยละ 
0.69 ในป 2533 เปนรอยละ 0.92 ในป 2543 และหญิงเพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.26 ในป 2533 เปนรอยละ 1.53 
ในป 2543 แสดงใหเห็นแนวโนมของความแตกแยกในครอบครัวที่เพิ่มสูงข้ึน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543) 

ในพ.ศ. 2553 พบวา มีการจดทะเบียนสมรส จํานวน 285,944 คน พบวา อัตราการสมรสที่ลดลงจาก
ทุกป ต้ังแตพ.ศ. 2551 เปนตนมา  สวนอัตราการจดทะเบียนหยา จํานวน  108,482 คนปรากฎการณของการ
หยารางในสังคมไทยเพิ่มจํานวนสูงข้ึนทุกป ปพ.ศ. 2548 มีอัตราการหยาราง รอยละ 26.27  ตอมาภายหลังป 
(พ.ศ.2553) มีอัตราสูงข้ึนรอยละ 37.94   (กรมสุขภาพจิต, 2555) 

  
ตารางท่ี 6 สถิติการสมรส การหยารางและอัตราการหยาราง ป พ.ศ. 2548-2553 

 (หนวย: คน) 
สถิติ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
สมรส 345,234 358,505 307,910 318,496 300,878 285,944 

หยาราง 90,688 98,388 100,420 109,084 109,277 108,482 
อัตราหยาราง 26.27 27.44 32.61 34.25 36.32 37.94 

    ที่มา : สถิติการสมรส การหยาราง และอัตราการหยาราง  พ.ศ. 2548-2553. กรมสุขภาพจิต, 2555 
 

2.3 ความสัมพันธในครอบครัว 

ขอมูลจากรายงานโครงการสรางดัชนีช้ีวัดสุขภาวะครอบครัว (ศิวพร ปกปอง และคณะ, 2552) 
แสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2552 พบวา ครอบครัวไทย จํานวนนอยกวารอยละ 50 มีการปฏิบัติสิ่งที่ดีที่ชวย
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เชน การใชวาจาที่ไพเราะตอกัน การกลาวคําขอโทษหรือ
ขอบคุณคนในครอบครัว การแสดงความรักตอกันดวยการโอบกอดหรือสัมผัสเปนประจํา  ดานการทํากิจกรรม
รวมกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัวน้ัน  ขอมูลสถิติแสดงใหเห็นวามีจํานวนมีไมถึงครึ่งของครอบครัวไทยที่ใช
เวลาที่พอจะมีกิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวเปนประจํา (รายละเอียดดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2) 

ในครอ 
บครัว เ 
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แผนภูมิท่ี 2 ดัชนีชี้วัดครอบครัวสื่อสารดี มีเวลารวมกัน และแบงปนใสใจกันและกัน 
 

  
 

ที่มา: โครงการสรางดัชนีช้ีวัดสุขภาวะครอบครัว (2552) โดย ศิวพร ปกปอง, สาวิตร ีทยานศิลป 
จีรนันท ขํานอง และสาลินี จันทรเจรญิ. สถาบันแหงชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 

 
     2.4 การใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ 

ในป 2554 มีจํานวนประชากรอายุ 6 ป ข้ึนไปทั้งสิ้น ประมาณ 62.4 ลานคน ในจํานวนน้ีมีผูใช
คอมพิวเตอร 19.9 ลานคน หรือรอยละ 32.0 ผูใชอินเทอรเน็ต 14.8 ลานคน หรือรอยละ 23.7 และผูใช
โทรศัพทมือถือ 41.4 ลานคน หรือ รอยละ 66.4 เมื่อเปรียบเทียบระหวางเขตการปกครอง ในเขตเทศบาลมี
สัดสวนผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 44.3 ผูใชอินเทอรเน็ต รอยละ 36.0 และผูใชโทรศัพทมือถือ รอยละ 74.8 
ในขณะที่นอกเขตเทศบาลมีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 25.5 ผูใชอินเทอรเน็ต รอยละ 17.2 และผูใช
โทรศัพทมือถือ รอยละ 62.0 เมื่อพิจารณาแนวโนมการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือของ
ประชาชนอายุ 6 ป ข้ึนไป ในระหวางป 2548 - 2554 พบวาผูใชคอมพิวเตอรมีสัดสวน เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 
24.5  เปนรอยละ 32.0  ผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมข้ึนจากรอยละ 12.0 เปนรอยละ 23.7 และผูใชโทรศัพทมือถือ
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 36.7  เปนรอยละ 66.4 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  ในแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3 รอยละของประชากรอายุ 6 ป ข้ึนไปที่ใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมอืถือ            
     พ.ศ.  2548-2554 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึน- ไปท4◌ีใช้คอมพวิเตอร์ 

 
 

ที่มา: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรอืน พ.ศ. 2554อิสํานักงานสถิติ 
       แหงชาติ, 2554 และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2548-2554 

 
สําหรับสถานที่ใชอินเทอรเน็ตพบวาในป 2554  สวนใหญใชในสถานศึกษา รอยละ 49.4 รองลงมาคือ 

บาน รอยละ 42.7 และที่ทํางานรอยละ 30.8 สวนกิจกรรมที่ใช  สวนใหญใชในการคนหาขอมูลทั่วไป/สินคา
หรือบริการ รอยละ 82.2 รองลงมาคือ ขาวสาร/อาน นสพ. แม็กกาซีน อื่นๆ และเลนเกมส ดาวนโหลดเกมส 
รอยละ 54.9  สําหรับความถ่ีในการใชอินเทอรเน็ตพบวา มากกวาครึ่งหน่ึงของผูใชอินเทอร เน็ตใชคอนขาง
บอย (1-4 วันใน 1 สัปดาห) รอยละ 59.9 รองลงมาใชเปนประจํา (5-7 วันใน 1 สัปดาห) รอยละ 26.4 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 
 
      2.4.1. การมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรือน 

     ในระหวางป 2550 - 2554 พบวาครัวเรือนที่มีโทรศัพทพื้นฐานมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 23.4 
เปนรอยละ 18.6 ครัวเรือนที่มีเครื่องโทรสารเพิ่มข้ึนเล็กนอย จากรอยละ 1.4 เปนรอยละ 1.6 ครัวเรือนที่มี
เครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนจากรอยละ 17.5 เปนรอยละ 24.7 สําหรับครัวเรือนที่มีการเช่ือมตออินเทอร เน็ตมี
สัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 7.6 เปนรอยละ 13.4  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  ในตารางที่ 7 
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ตารางที ่7 รอยละของครัวเรือนที่มีอปุกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร พ.ศ. 2550 – 2554  
 

 
 

ที่มา: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรอืน พ.ศ. 2554อิ 
       สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 

 
2.5 เศรษฐกิจในครอบครัว 

     2.5.1 รายไดของครัวเรือน 
ในป 2554 พบวาครัวเรือนทั่วประเทศมรีายไดเฉลี่ยเดือนละ 23,236 บาท โดยสวนใหญเปนรายได

จากการทํางาน (รอยละ 72.0) ซึ่งไดแก คาจางเงินเดือน (รอยละ 38.5) จากการทําธุรกิจ (รอยละ 20.1) และ
จาก การทําการเกษตร (รอยละ 13.4) และมรีายไดที่ไมไดเกิดจาก การทํางาน เชน เงินที่ไดรบัความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ (รอยละ 10.8) รายไดจากทรัพยสิน เชน ดอกเบี้ย (รอยละ 2.0) นอกจากน้ียัง
มีรายไดในรูปสวัสดิการ/สินคาและบริการตางๆ (รอยละ 13.6)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  
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แผนภูมิท่ี 4  รอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายได ป 2554 
 

 
       ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน พ.ศ. 2554. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
 
     2.5.2 คาใชจายในครัวเรือน 

ในป 2554 มีคาใชจายเฉลี่ย เดือนละ 17,403 บาท คาใชจายรอยละ 33.6 เปนคาอาหาร และ
เครื่องด่ืม (ซึ่งในจํานวนน้ีเปนคาเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล รอยละ 0.6) รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัยและเครื่องใช
ภายในบาน (รอยละ 20.4) ใชเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ(รอยละ 18.9) ใชสวนบุคคล/เครื่องนุงหม/
รองเทา (รอยละ 6.1) ในการสื่อสาร รอยละ 3.1 ใชในการบันเทิง/การจัดงานพิธี รอยละ 1.9 ใชในการศึกษา
รอยละ 1.6 คาเวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล รอยละ 1.5 และกิจกรรมทางศาสนามีเพียงรอยละ 1.0 แตอยางไร
ก็ตามพบวาคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เชน คาภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบง/ 
หวย ดอกเบี้ย สูงถึงรอยละ 11.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  รายละเอียดดังปรากฏในแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิท่ี 5 รอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย (ป 2554) 
 

 
          ทีม่า : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
      
      2.5.3 หน้ืสินของครัวเรือน 
    แผนภูมิที่ 6 แสดงใหเห็นวา จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 20 ลานครัวเรือน  พบวารอยละ 
55.8 เปนครัวเรือนที่มีหน้ีสิน โดยมีจํานวนหน้ีสิน เฉลี่ย 134,900 บาทตอครัวเรือน ซึ่งหน้ีสินสวนใหญ     
(รอยละ 73.8) เพื่อใชในครัวเรือน คือใชในการอุปโภคบริโภครอยละ 37.8 ซื้อบาน/ที่ดินรอยละ 34.0 และหน้ี
เพื่อใชในการศึกษามีเพียง รอยละ 2.0 เทาน้ัน สําหรับหน้ีเพื่อใชทําการเกษตรจะสูงกวา ใชทําธุรกิจอยูรอยละ 
4.1 (รอยละ 14.4 และ 10.3 ตามลําดับ) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  
 
แผนภูมิท่ี 6  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีหน้ีสนิ และจํานวนหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนก  
                ตามวัตถุประสงคของการกูยืม (ป 2554) 

จํานวนหน้ีสิน 134,900 บาท/ครัวเรือน 

 
         ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน พ.ศ. 2554. สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554 
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    2.5.5 การเปรียบเทียบรายได คาใชจาย หน้ีสินของครัวเรือน 
เมื่อเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหน้ีสินตอรายได พบวาครัวเรือนทั่วประเทศต้ังแตป 2545   

ถึง 2554 มีรายไดและคาใชจายเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีรายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จําเปนในการยังชีพ 
กลาวคือ รายไดเพิ่มจาก 13,736 เปน 23,236 บาท และคาใชจาย เพิ่มจาก 10,889 เปน 17,403 บาท 
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลตางของรายได และคาใชจาย ในป 2554 พบวารายไดสูงกวาคาใชจายที่ 
จําเปนในการยังชีพ 5,833 บาทตอครัวเรือน หรือประมาณ 1,823 บาทตอคน (ใชขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.2 
คน) เมื่อเปรียบเทียบหน้ีสินตอรายไดของครัวเรือน ต้ังแต 2545 ถึง 2554 พบวาหน้ีสินตอรายไดในป 2554 
ตํ่าสุด คือ 5.8 เทา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 

จากขอมูลขางตน มีประเด็นที่นาสนใจคือแมรายไดของครัวเรือนจะมีมากกวาคาใชจายที่จําเปน แต
การพบวาครัวเรือนครัวเรือนมีหน้ีสินตอรายไดในป 2554 ตํ่าสุด คือ 5.8 เทา น้ันอาจกลาวไดวา หน้ีสินของ
ครัวเรือนเกิดจากการใชจายที่นอกเหนือจากความจําเปนข้ันพื้นฐานของครัวเรือน 
 
แผนภูมิท่ี 7  รายไดและคาใชจายท่ีจําเปนในการยังชีพเฉลี่ยตอเดือน และหน้ีสินตอรายได ของครัวเรือน  
               (ป 2545 - 2554) 
 

 
        ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554. สํานักงานสถิติแหงชาติ,2554 
 
3. สถิติดานอนามัยเจริญพันธุ 

3.1 พฤติกรรมทางเพศวัยรุน  

ขอมูลดังแสดงในตารางที่ 8 ช้ีใหเห็นวา สถานการณอนามัยเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชน 
พบวาอายุของผูที่เริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุระหวาง 15-16 ป  และต้ังแตป พ.ศ. 2549-2553 ย่ิง
ไปกวาน้ัน แผนภูมิที่ 8 ช้ีใหเห็นวาจํานวนเด็กนักเรียนที่เคยผานการมีเพศสัมพันธมาแลวมีแนวโนมเพิ่ม
มากข้ึน พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชไมถึงครึ่งของเด็กที่เคยมี
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เพศสัมพันธครั้งแรก  ซึ่งการไมใชถุงยางอนามัยนอกจากจะทําใหเด็กมีโอกาสเสี่ยงตอการต้ังครรภแลว   
ยังมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ โดยอัตราการปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเด็ก
และเยาวชนอายุระหวาง 15-24 ป พ.ศ. 2548-2553 มีแนวโนมเพิ่มข้ึน (สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2555)  

 
 

ตารางท่ี 8 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 
 

 
      ที่มา: สถานการณอนามัยเจริญพันธุในเด็กและเยาวชน ป พ.ศ. 2553 สํานักอนามัยการเจรญิพันธุ, 2553 
 
 

แผนภูมิท่ี 8 อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวัยรุนและเยาวชน 15-24 ป 
 

 
          ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2553 
 
3.2 สถิติดานการวางแผนครอบครัว 

 กลุมเปาหมายสําคัญของการวางแผนครอบครัว ไดแก หญิงในวัยเจริญพันธุ อายุอยูในชวง 15-44 ป 
และชาย อายุ 15-59 ป  ประเทศไทยควบคุมการเพิ่มประชากรจากรอยละ 3.3 ในพ.ศ. 2513 จนลดลง
เหลือ รอยละ 1.1 ในพ.ศ. 2539 และรอยละ 0.5 ในพ.ศ. 2552 อัตราการคุมกําเนิดเพิ่มข้ึน จากรอยละ 
53.4 เปนรอยละ 79.6 ในพ.ศ. 2552 (สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2555) 
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แผนภูมิท่ี 9  รอยละการคุมกําเนิด ป พ.ศ. 2521 – 2552 

 
ที่มา : กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย. อนามัยการเจริญพันธุในประเทศไทย, 2546 (ชวงป  
        พ.ศ. 2521-2543)  สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ, 2552 (ชวงป พ.ศ.   
        2549-2552) 

 
4. สถิติดานมารดาและทารก 

     4.1 การคลอดบุตร 

  จากผลการสํารวจ พบวา มากกวารอยละ 90 ของหญิงต้ังครรภบุตรคนสุดทอง (ที่ยังมีชีวิตอยูอายุตํ่า
กวา 1 ป)  คลอดบุตรที่โรงพยาบาลของรัฐ  โดยกวา 2 ใน 5 คลอดที่โรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 42.0) 
รองลงมา คือ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป และสถานพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ (รอยละ 38.1 และ 10.8 ตามลําดับ) 
สําหรับบุคลากรผูทําคลอด พบวา 2 ใน 3 เปนแพทยและ 1 ใน 3 เปนพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุข  
รายละเอียดดังปรากฏในแผนภูม ิ10 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) 
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แผนภูมิท่ี 10 รอยละของหญิงเคยสมรสอาย ุ15 – 49 ปท่ีมีบุตรคนสุดทองท่ียังมีชีวิตอยูอายุตํ่ากวา 1 ป 
จําแนกตามสถานท่ีคลอดบุตร และผูทําคลอด พ.ศ. 2552 
 

 
1/ อ่ืน ๆ หมายถึง คลอดที่บาน และสถานที่อ่ืน ๆ 
2/ อ่ืน ๆ หมายถึง หมอตําแย/ผดุงครรภโบราณ นักศึกษาแพทยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สามี และ
คลอดเอง 

           ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจอนามยัเจริญพันธุ ,2552 (ชวงป พ.ศ. 2549-2552) 
 

       4.2 อัตราการตายของมารดา 

 อัตราสวนการตายมารดาลดลงจาก 660 ตอแสนการเกิดชีพ ในพ.ศ. 2494 เปน 170 และ 50  ตอ

แสนการเกิดชีพ ในพ.ศ. 2516 และพ.ศ. 2527 ตามลําดับ ในชวงพ.ศ. 2534 – 2536 จากรายงาน ก2 ซึ่งเปน

รายงานของสถานบริการสาธารณสุข ดําเนินการโดยกรมอนามัย  จะอยูในชวง 36-24 ตอแสนการเกิดชีพ  

(สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2552) 
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แผนภูมิที่ 11 อัตราสวนการตายของมารดา พ.ศ. 2533 – 2553 
 

 
ที่มา : รายงาน ก1 และ ก2  สํานักนโยบายและยุทธศาสตรรายงานทะเบียนราษฎร มรณบัตร  อางใน 
รายงานประจําป 2554 สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย,2555 
 

มารดาตายของไทย มีโอกาสนําเสนอในการประชุมเครื่องมือใหมในการวิเคราะหมารดาตายและ
แนวโนมของภูมิภาคเอเชียที่จัดโดย IHME เดือนพฤศจิกายน 2553 ประเทศศรีลังกาซึ่งประเทศไทยกําลัง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพขอมูลสาเหตุการตายลดความผิดพลาดการจําแนกกลุมสาเหตุการตาย  แนวทางการ
สอบสวนการตายโดยการประยุกตแบบสอบสวนการตายใชวิธี verbal  autopsy เพิ่มความสมบูรณและ
ถูกตอง   รายงานตัวเลขอัตราการตายมารดา ลดจาก 44.5 ตอแสนการเกิดชีพในป พ.ศ. 2547 (2004) เปน 
35.2 ในป พ.ศ. 2552 (2009) (สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2555) (ตารางที่ 9) 

 
ตารางท่ี 9 รายงานตัวเลขอัตราการตายมารดาของประเทศไทย 

 

 
ที่มา : สํานักสงเสริมสุขภาพสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุมวัย  รายงานประจําป 2554 กรมอนามัย,   
2555 
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4.3 การต้ังครรภของวัยรุน 

 วัยรุนมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุลดนอยลง  และการมีเพศสัมพันธครั้งแรก  สวนใหญเปนเพศสัมพันธ
ไมปลอดภัยเพราะใชถุงอนามัยไมถึงรอยละ 50 ที่สําคัญ คือ วัยรุนจํานวนมากขาดความเขาใจเรื่องการ
คุมกําเนิดอยางถูกวิธี  การไมสามารถควบคุมอารมณตนเองเมื่ออยูกับเพศตรงขาม  สงผลใหเกิดการต้ังครรภใน
วัยรุนเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 12.5 ในป 2539 เพิ่มข้ึนรอยละ 16.08 ในป 2552 ที่สําคัญ รอยละ 84.6 ของการ
ต้ังครรภในวัยรุนเปนการต้ังครรภไมพึงประสงค (แผนภูมิที่ 12) (สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2555)   
 

แผนภูมิท่ี 12 รอยละสตรีท่ีมีบุตรคนแรกอายุนอยกวา 20 ป พ.ศ. 2542 – 2554 
 

 
 
         ที่มา : สํานักสงเสรมิสุขภาพ  กรมอนามัย (ชวงป พ.ศ. 2542-2551) การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ  

        พ.ศ. 2552  สํานักสถิติแหงชาติ  ศูนยอนามัยที่ 1-12 (ชวงป พ.ศ. 2553-2554)   
    

  4.4 การใหบุตรด่ืมนม 

 หญิงเคยสมรสอายุ 15 – 49 ป ที่ใหบุตรคนสุดทองที่ยังมีชีวิตอยูอายุตํ่ากวา 6 เดือน ด่ืมนมแมภายใน 
24 ช่ัวโมงกอนเวลาสัมภาษณ มีประมาณ 3.2 แสนคน (คิดเปน รอยละ 84.0 ของหญิงเคยสมรส อายุ 15 – 
49 ปที่มีบุตรคนสุดทองมีชีวิตอยูอายุตํ่ากวา 6 เดือน) แตพบวามีเพียงรอยละ 15.1 ที่ด่ืมนมแมเพียงอยางเดียว 
รอยละ 27.3 ด่ืมนมแมและนํ้าและมีถึงรอยละ 41.6 ที่ใหบุตรด่ืมนมแมและ เครื่องด่ืม/อาหารอื่น ๆ ดวย เชน 
นํ้าผลไม นมผง กลวยบด เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552)  (แผนภูมิที่ 13) 
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แผนภูมิท่ี 13  รอยละของหญิงเคยสมรสอาย ุ15 – 49 ปท่ีมีบุตรคนสุดทองท่ียังมีชีวิตอยูอายุตํ่ากวา  
  6 เดือน ตามการใหบุตรด่ืมนมแมภายใน 24 ชั่วโมงกอนเวลาสัมภาษณ 

 

 
1/ การดื่มนมแมอยางเดียว หมายถึง การที่ทารกไดดื่มเฉพาะนํ้านมแมในชวง 24 ชัว่โมงกอนเวลาสัมภาษณ (โดย
ทารกอาจจะไดกินวิตามิน/เกลือแร/ยารักษาโรครวมดวยก็ได) 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจอนามัยเจิญพันธุ, 2552 (ชวง พ.ศ. 2549-2552) 
 

     4.5 การแพรเชื้อเอช ไอ วี จากแมสูลูก 

สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานวา  มีการติดเช้ือเอชไอวีในหญิงต้ังครรภ  ต้ังแตป 
2534  เปนตนมา  เริ่มอัตรารอยละ 0.6 ในป 2534 และเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองจนถึงรอยละ 2.29  ในป 2539  
หลังจากมีการดําเนินงานเพื่อการปองกันในหลายๆดาน เชน การรณรงคใหความรูกับเปาหมาย การสนับสนุน
การใชถุงยางอนามัยทําใหอัตราการติดเช้ือเอชไอวี  ในหญิงต้ังครรภมีอัตราลดลงในป 2553  อัตราการติดเช้ือ
ในหญิงต้ังครรภมีอัตราเทากับรอยละ 0.7 ตอมาในป 2554 อัตราการติดเช้ือในหญิงครรภลดลงเปนรอยละ 
0.58 (สํานักสงเสริมสุขภาพสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุมวัย, 2555) ( แผนภูมิที่ 14 )  
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แผนภูมิท่ี 14  อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงต้ังครรภท่ีมาฝากครรภ พ.ศ. 2533 – 2554 
 

 
       ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, พ.ศ. 2554 

 
5. สถิติดานความรุนแรงในครอบครัว 

5.1 สรุปจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว  

ความรุนแรงในครอบครัวในป 2555 (ขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555)  พบวา มีจํานวน
เหตุการณความรุนแรงจํานวน 275 เหตุการณ คิดเปนรอยละ 10.15  จํานวนผูกระทําทั้งหมด 229 คน      
เปนชายจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 88.65 หญิงจํานวน 25คน คิดเปนรอยละ 10.92  ไมสามารถระบุได
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.44  สวนจํานวนผูถูกกระทําทั้งหมด 232 คน ชายจํานวน 22 คน  คิดเปนรอย
ละ 9.48  หญิงจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 90.0  และไมสามารถระบุไดจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
0.43   (ศูนยขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว, 2555) 

 
ตารางท่ี 10 จํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว 

 
ที่มา : รายงานสรุปจํานวนความรุนแรงในครอบครัว ผูกระทาํ และ ผูถูกกระทํา ป พ.ศ. 2555  
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 5.2 สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว ป  2555 สามารถแบงเปน 6 สาเหตุ ไดแก 1.สื่อลามก  
2. เศรษฐกิจ/ตกงาน  3. สุขภาพกาย/จิต  4. นอกใจ/หึงหวง  5. เมาสุรา/ยาสพติด  6. ไมระบุสาเหตุ  
จากสถิติพบวาการเมาสุราและยาเสพติดเปนสาเหตุของการเกิดความรุนแรงมากที่สุด คือ จํานวน 230 จาก
ทั้งหมด 623  คิดเปนรอยละ 36.92 ของทั้งหมด  สวนที่เปนสาเหตุการเกิดความรุนแรงนอยที่สุด คือ สื่อลามก 
จํานวน 3 จากทั้งหมด 623  คิดเปนรอยละ 0.48 ของทั้งหมด (ศูนยขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว, 2555)   
 

ตารางท่ี 11 สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

 
ที่มา : รายงานสรุปจํานวนความรุนแรงในครอบครัว ผูกระทาํ และ ผูถูกกระทํา ป พ.ศ. 2555  

     

 5.3 ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว 

 ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว ป 2555 สามารถแบงออกเปน 6 ประเภท คือ 1.ทางรางกาย  
2.ทางจิตใจ  3.ทางสังคม  4.ทางเพศ  5.อื่น  6.ไมระบุ  พบวา จํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวทาง
รางกาย มีจํานวนมากทีสุ่ด  453 จากทั้งหมด 705 คิดเปนรอยละ 64.26 ของทั้งหมด  สวนจํานวนเหตุการณ
ความรุนแรงในครอบครัวนอยที่สุดรองจาก ไมระบุและอื่น  คือ ทางเพศ จํานวน 19 จากทั้งหมด 705 คิดเปน
รอยละ 3.84 ของทั้งหมด (ศูนยขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว,2555)  
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ตารางท่ี 12  ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว 
 

       
ที่มา : รายงานสรุปจํานวนความรุนแรงในครอบครัว ผูกระทาํ และ ผูถูกกระทํา ป พ.ศ. 2555  

 
 

     5.4 คดีความรุนแรงในครอบครัว 

 คดีความรุนแรงในครัว ป 2555 พบวา มีคดีอยูทั้งหมด 124 คดี  อยูระหวางไกลเกลี่ยข้ันตํารวจ 85 
คดี  ข้ันอัยการ 9 คดี ข้ันศาล 11 คดี  ยอมความ 7 คดี  ศาลลงโทษ 11 คดี  และไมพบในสวนของอัยการไม
สั่งฟอง  ศาลยกฟอง  และอยูระหวางอุทรณ (ขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556) (ศูนยขอมูลความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครวั, 2556)   
 

ตารางท่ี 13  จํานวนคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 

 
ที่มา : รายงานสรุปจํานวนความรุนแรงในครอบครัว ผูกระทาํ และ ผูถูกกระทํา ป พ.ศ. 2555  
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6. ความกาวหนาการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานครอบครัว 

6.1 การรวบรวมความวิจัยและเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับประเด็นดานครอบครัว 

จากการรวบรวมบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นครอบครัว สามารถ

รวบรวมไดจํานวนทั้งสิ้น 2,241 เรื่อง แบงเปนเอกสารทางวิชาการภาษาไทยจํานวนทั้งสิ้น 1,299  

เรื่อง ในจํานวนน้ีเปน  วิทยานิพนธ 792 เรื่อง  บทความ/วารสาร 167 เรื่อง  การศึกษาอิสระ/การคนควา

อิสระ/ปญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ  124 เรื่อง  งานวิจัย 106 เรื่อง  หนังสือ 55 เรื่อง  รายงาน 44 เรื่อง และสาร

นิพนธ 11 เรื่อง  (แผนภูมิที่ 15 และแผนภูมิที่ 16) 

แผนภูมิท่ี 15 จํานวนเอกสารวิชาการภาษาไทยท้ังหมดจากฐานขอมูล 
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แผนภูมิท่ี 16 รอยละของเอกสารวิชาการภาษาไทยท้ังหมดจากฐานขอมูล 
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ในสวนบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษมีน้ัน สามารถรวบรวมไดจํานวนทั้งสิ้น 942 

เรื่อง  โดยแบงออกเปน วิทยานิพนธ 464 เรื่อง  รายงาน 256 เรื่อง  บทความวารสาร 207 เรื่อง หนังสือ 945 

เรื่อง (แผนภูมิที่ 17 และแผนภูมิที่ 18) 

แผนภูมิท่ี 17  จํานวนเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท้ังหมดจากฐานขอมูล 

 

 

แผนภูมิท่ี 18 รอยละของเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท้ังหมดจากฐานขอมูล 

 

 

 



[27] 

 

6.2 รายละเอียดการจัดกลุมบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการ 

การจัดกลุมบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการสําหรับกิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน

ครอบครัว ประจําป 2553  ไดกําหนดกรอบประเด็นการจัดหมวดหมูบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการไว 

10 กลุม    ไดแก 1. ครอบครัวกับความยากจน  2. การปองกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก 3. 

ครอบครัวกับที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 4. ครอบครัวกับการศึกษา 5. ครอบครัวกับระบบการดูแลสุขภาพ

ข้ันพื้นฐาน 6. ความรุนแรงในครอบครัว 7. ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 8. ครอบครัวกับโรคติดเช้ือ เอช 

ไอ วี และเอดส 9. ครอบครัวกับความเปนหุนสวนระดับทองถ่ิน  และ 10. อื่น ๆ โดยอางอิงจากเปาหมายการ

พัฒนาแหงสหัสวรรษ Millennium Development Goals-MDGs 1 

อยางไรก็ตาม เมื่อจําแนกบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของแลว พบวากรอบการ

อางอิงเดิมทําใหบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เปนประเด็นสําคัญดานครอบครัวไดถูกจําแนกอยูใน

หมวดอื่นๆ  ดังน้ันเพื่อการแยกประเด็นที่สําคัญดานครอบครัวใหเห็นชัดเจนข้ึน คณะที่ปรึกษาฯ จึงได

ดําเนินการจัดหมวดหมูใหมสําหรับโครงการสํารวจและปรับปรุงสถิติขอมูลสารสนเทศดานครอบครัวประจําป 

2555  โดยเพิ่มหมวดหมูที่สะทอนใหเห็นประเด็นดานครอบครัวที่สําคัญและเปนหมวดที่มีงานวิจัยเกิดข้ึนแลว

เปนจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งปรับช่ือหมวดหมูเดิม โดยสรุปไดเปนหมวดหมูใหม 

รวมทั้งสิ้น 17 หมวด  ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การปองกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการใหความชวยเหลือระยะแรกเริ่ม : 

บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปองกันการตายของมารดาและทารกแรกคลอด 

รวมทั้งการใหความชวยเหลือระยะเริ่มแรกเพื่อปองกันความรุนแรงของโรคและความพิการในเด็ก 

2. ครอบครัว ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย :บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการในประเด็นที่

เกี่ยวของกับเพศสภาพ บทบาทและการทําหนาที่ทางสังคมของหญิงและชาย 

3. ครอบครัวกับโรคติดเชื้อ เอช ไอ วี และเอดส : บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

ครอบครัวและโรคติดเช้ือ เอช ไอ วี และเอดส โดยครอบคลุมถึงการบทบาทของครอบครัวในการ

ปองกันโรค และการดูแลผูปวยเอช ไอ วี และเอดส 

4. ครอบครัวกับการศึกษา: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับบทบาทของครอบครัว

ตอการพัฒนาการเรียนรูและศึกษาของเด็ก 

5. ครอบครัวกับความเปนหุนสวนระดับทองถ่ิน: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

การปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาระดับบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน 

                                                             
1  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ไดกําหนดประเด็นเปาหมายของการพัฒนาไวดังนี้   (1.) Eradicating extreme poverty and 
hunger, (2.) Achieving universal primary education, (3.) promoting gender equality and empowering women, (4.) 
Reducing child mortality rates, (5.) Improving maternal health, (6.) Combating HIV/AIDS, malaria, and other diseases, (7.) 
Ensuring environmental sustainability, and 8. Developing a global partnership for development.  

 



[28] 

 

6. ครอบครัว ความยากจน และการดํารงชีวิต: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

รายได อาชีพ การดํารงชีวิต และประเด็นที่เกี่ยวของกับความยากจน 

7. ครอบครัวกับท่ีอยูอาศัย และสภาพแวดลอม: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมที่สงผลตอครอบครัว โดยครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม 

8. ครอบครัวกับการสงเสริมและดูแลสุขภาพ: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

บทบาทของครอบครัวในการสงเสริมและดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐานของสมาชิกภายในครอบครัว  

9. ความรุนแรงในครอบครัว: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับความรุนแรงใน

ครอบครัวรูปแบบตางๆ และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งประเด็นทางดาน

กฏหมายและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว 

10. บทบาทและการทําหนาท่ีของครอบครัว: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับบทบาท

และการทําหนาที่ของครอบครัวโดยทั่วไป 

11. ครอบครัวกับการดูแลผูปวยและคนพิการ: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

บทบาทของครอบครัวในการปองกัน รักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยเรื้อรังและคนพิการ 

12. ครอบครัวและกับกฏหมาย: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด

กฏหมายรูปแบบตางๆ ที่มีนัยะตอประเด็นดานครอบครัว 

13. ครอบครัว เพศศึกษา และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการ

ที่เกี่ยวของกับประเด็นเพศศึกษา และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควรและผลกระทบที่เกิดข้ึนตอ

ครอบครัว โดยรวมถึงการทําหนาที่ของครอบครัวเรื่องเพศศึกษา การปองกันปญหาต้ังครรภกอนวัยอัน

ควร  

14. ครอบครัวและการหยาราง: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นดานการ 

หยารางและผลกระทบของการหยารางตอสมาชิกในครอบครัวและสังคม 

15. สัมพันธภาพในครอบครัว: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นดาน

สัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมถึงประเด็นเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัว 

16. แนวทาง/วิธีการทํางานกับครอบครัว: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ         

แนวทางการทํางานกับครอบครัว เชน แนวทางครอบครัวบําบัดรูปแบบตางๆ 

17. อ่ืนๆ: บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่ไมจัดอยูในหมวดที่ 1-16 ขางตน 

 

ทั้งน้ีบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เปนประเด็นคาบเกี่ยวกันสามารถจัดวางไวมากกวา 1 

หมวดได  โดยระบบการสืนคนจากฐานขอมูลจะถูกพัฒนาใหผูใชงานสามารถสืบคนบทความวิจัยและเอกสาร

ทางวิชาการเรื่องน้ันๆ ไดจากทุกประเด็นคาบเกี่ยว (หมวด) ที่เกี่ยวของ หรือสามารถ search all เพื่อใหผล

การสืบคนแสดงบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการทั้งหมดที่มีอยูในระบบ 

การกลุมบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการภาษาไทยทั้งหมด สามารถแบงการจัดกลุมจํานวน

เอกสารทางวิชาการ ไดดังน้ี  1.การปองกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการใหความ

ชวยเหลือระยะแรกเริ่ ม  46 เรื่อง   2. ครอบครัวความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 22 เรื่ อง  
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 3. ครอบครัวกับโรคติดเช้ือ เอช ไอ วี และเอดส 52 เรื่อง  4. ครอบครัวกับการศึกษา 86 เรื่อง                 

5. ครอบครัวกับความเปนหุนสวนระดับทองถ่ิน  40 เรื่อง  6. ครอบครัว ความยากจน และการดํารงชีวิต 72 

เรื่อง  7. ครอบครัวกับที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 24 เรื่อง  8. ครอบครัวกับการสงเสริมและดูแลสุขภาพ 

189 เรื่อง  9. ความรุนแรงในครอบครัว  140  เรื่อง  10. บทบาทและการทําหนาที่ของครอบครัว  159  เรื่อง  

11. ครอบครัวกับการดูแลผูปวยและคนพิการ  187 เรื่อง  12. ครอบครัวและกับกฏหมาย  64  เรื่อง  13. 

ครอบครัว เพศศึกษา และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร  30 เรื่อง 14. ครอบครัวและการหยาราง  26  

เรื่อง  15. สัมพันธภาพในครอบครัว  121  เรื่อง  16. แนวทาง/วิธีการทํางานกับครอบครัว  202  เรื่อง  และ 

17. อื่นๆ 163  เรื่อง  (ตารางที่  14 ) 

ตารางท่ี 14  จํานวนเอกสารวิชาการภาษาไทย 

ประเด็น (หมวดหมู) จํานวนเรื่อง รอยละ 
1.การปองกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการใหความ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 46 3 

2. ครอบครัว ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 22 1 

 3. ครอบครัวกับโรคติดเช้ือ เอช ไอ วี และเอดส 52 3 

4. ครอบครัวกับการศึกษา 86 5 

5. ครอบครัวกับความเปนหุนสวนระดับทองถ่ิน 40 2 

6. ครอบครัว ความยากจน และการดํารงชีวิต 72 5 

7. ครอบครัวกับที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 24 2 

8. ครอบครัวกับการสงเสริมและดูแลสุขภาพ 189 10 

9. ความรุนแรงในครอบครัว 140 9 

10. บทบาทและการทําหนาที่ของครอบครัว 159 10 

11. ครอบครัวกับการดูแลผูปวยและคนพิการ 187 12 

12. ครอบครัวและกับกฏหมาย 64 4 

13.  ครอบครัว เพศศึกษา และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอนัควร 30 2 

14. ครอบครัวและการหยาราง 26 2 

15. สัมพันธภาพในครอบครัว 121 8 

16. แนวทาง/วิธีการทํางานกับครอบครัว 202 13 

17. อื่นๆ 163 10 
*หมายเหตุ บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เปนประเด็นคาบเกี่ยวสามารถจัดอยูในมากกวา 1 หมวด 
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จํานวนเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษบางสวนจากทั้งหมดของขอมูลที่จัดเก็บไดมีการจัดหมวดหมูไว 

สามารถแบงการจัดกลุมบทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ออกเปน จํานวนดังน้ี  1.การปองกันการตาย

ของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการใหความชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 9 เรื่อง 2.ครอบครัว ความเสมอ

ภาคระหวางหญิงชาย 104  เรื่อง  3. ครอบครัวกับโรคติดเช้ือ เอช ไอ วี และเอดส 28 เรื่อง  4. ครอบครัวกับ

การศึกษา 2 เรื่อง  5.ครอบครัวกับความเปนหุนสวนระดับทองถ่ิน  3 เรื่อง  6.ครอบครัว ความยากจน และ

การดํารงชีวิต 19 เรื่อง  7. ครอบครัวกับที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 1 เรื่อง  8. ครอบครัวกับการสงเสริม

และดูแลสุขภาพ 1 เรื่อง  9. ความรุนแรงในครอบครัว  40  เรื่อง  10. บทบาทและการทําหนาที่ของ

ครอบครัว  8  เรื่อง  11. ครอบครัวกับการดูแลผูปวยและคนพิการ  1 เรื่อง  12. ครอบครัวและกับกฏหมาย  

0  เรื่อง  13. ครอบครัว เพศศึกษา และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร  0 เรื่อง  14. ครอบครัวและการ

หยาราง  0  เรื่อง  15. สัมพันธภาพในครอบครัว  0  เรื่อง 16. แนวทาง/วิธีการทํางานกับครอบครัว  13  

เรื่อง 17. อื่นๆ 131  เรื่อง  (ตารางที่ 15 ) 

ตารางท่ี  15  จํานวนเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ  

*หมายเหตุ บทความวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เปนประเด็นคาบเกี่ยวสามารถจัดอยูในมากกวา 1 หมวด 

ประเด็น (หมวดหมู) จํานวนเรื่อง รอยละ  
1. การปองกันการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก และการใหความ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 

18 2 

2. ครอบครัว ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย 119 11 

3. ครอบครัวกับโรคติดเช้ือ เอช ไอ วี และเอดส 30 3 

4. ครอบครัวกับการศึกษา 37 3 

5. ครอบครัวกับความเปนหุนสวนระดับทองถ่ิน 3 0 

6. ครอบครัว ความยากจน และการดํารงชีวิต 40 4 

7. ครอบครัวกับที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 1 0 

8. ครอบครัวกับการสงเสริมและดูแลสุขภาพ 13 1 

9. ความรุนแรงในครอบครัว 54 5 

10.บทบาทและการทําหนาที่ของครอบครัว 244 22 

11.ครอบครัวกบัการดูแลผูปวยและคนพกิาร 62 6 

12.ครอบครัวและกับกฏหมาย 17 2 

13.ครอบครัว เพศศึกษา และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร 3 0 

14.ครอบครัวและการหยาราง 1 0 

15.สัมพันธภาพในครอบครัว 43 4 

16.แนวทาง/วิธีการทํางานกบัครอบครัว 87 8 

17.อื่นๆ 321 29 
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6.3 การปรับปรุงหนาเว็บไซดฐานขอมลูระบบสารสนเทศดานครอบครัว   

การจัดทําระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศดานครอบครัว  เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานครอบครัว

สามารถเขาถึงแหลงความรูทางวิชาการโดยกวางและเบ็ดเสร็จในแหลงเดียว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information system) อันประกอบดวย ระบบ

คอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร  ซอฟทแวร  ระบบเครือขาย  ฐานขอมูลทั้งสถิติ  ขอมูล ขาวสาร ความรู ขอเท็จจริง 

ที่มีการบันทึกและประมวลผลในรูปแบบตาง ๆ เชน วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส 

งานวิจัย หนังสือ และตําราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นํามารวบรวม จัดเก็บขอมูล พัฒนาการประมวลผล

ขอมูลที่สําคัญคือการเผยแพรตอสาธารณะใหแกผูที่สนใจงานเกี่ยวกับดานครอบครัวใหมีความรู ความเขาใจ

มากข้ึน ในขณะเดียวกันผูปฏิบัติ ผูบริหาร หรือแมแตนักนโยบายดานครอบครัวก็สามารถนําขอมูลที่เกี่ยวของ

ไปใชประโยชนในการสนับสนุนหรือพัฒนาระบบการทํางาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร          

การควบคุม  การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานขององคกร นอกจากน้ีในดานการศึกษาขอมูลเหลาน้ีก็

สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอน การเขียนหนังสือ ตํารา บทความและรายงานการคนควาตาง ๆ 

รวมถึงนําไปใชประโยชนในการวิจัยดานครอบครัวไดเปนอยางดี   

ระบบฐานขอมูลดานสารสนเทศครอบครัวหรือเว็บไซดที่จัดเก็บขอมูลเดิม  ยังความขาดความ

นาสนใจและดึงดูดใหเขามาไปสืบคนขอมูล  จึงมีการปรับปรุงรูปแบบของหนาเว็บไซดใหม  จากเดิมที่มีมี

ลักษณะของโทนสีครีมนํ้าตาล  (ตัวอยางหนาเว็บไซดเดิมแสดงในตารางภาพที่ 1 )  และมีการปรับเปลี่ยนเปนสี

โทนมวงชมพู  เพื่อใหมีความสดใสเหมาะสมกับเปนเว็บไซดในการจัดเก็บขอมูลครอบครัว  สวนภาพที่จะใช

ประกอบหนาเว็บไซด  จะเปนภาพวาดการตูนเพื่อสื่อในเห็นความสัมพันธในครอบครัวอยูในระหวางการ

ดําเนินการจัดทํา  ภาพที่นํามาใชจึงเปนเพียงภาพตัวอยาง (ตัวอยางหนาเว็ปไซดใหมแสดงในตารางภาพที่ 2)   
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ตารางภาพท่ี 1 หนาเว็บไซดเดิม 
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ตารางภาพท่ี 2 หนาเว็บไซดใหม 
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6.4 การปรับปรุงระบบสืบคน 

นอกจากการปรับปรุงสวนของหนาเว็ปไซด  ในสวนของฐานขอมูลที่จัดเก็บมีการคนควาสืบคนขอมูล

และรวบรวมขอมูล สถิติ องคความรู นิยาม หัวขอ หรือคําสําคัญ จากบทความทางวิชาการงานวิจัย / งาน

สํารวจ วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระดานครอบครัว  เพิ่มเติมจากฐานขอมูลเดิม จากเดิมที่ฐานขอมูล

เดิมที่มีฐานขอมูลที่จัดเก็บรวมทั้งหมดจํานวน 954 เรื่อง/เลม โดยเปนฐานขอมูลภาษาไทยจํานวน 654 เรื่อง/

เลม และเปนฐานขอมูลภาษาอังกฤษจํานวน 300 เรื่อง/เลม เพิ่มเติมในดานของขอมูลภาษาไทยจํานวน 645 

เรื่อง/เลม และขอมูลดานภาษาอังกฤษจํานวน 642 เรื่อง/เลม รวมเปน 1,287 เรื่อง/เลม ฐานขอมูลรวม

ทั้งหมด จะมีจํานวน 2,241 เรื่อง/เลม เดิมมีการจัดกลุมประเด็น(หมวด) ในการคนหาไว 10 หมวด  มีการ

ปรับปรุงการจัดกลุมประเด็น(หมวด) เพิ่มเติมเปน 17 หมวด  เพื่อใหสะดวกในการคนหามากย่ิงข้ึน   และมี

การปรับเปลี่ยนหัวขอในการคนหาขอมูลบางหัวขอที่ไมมีมีความจําเปนในการคนหา  เพื่อใหหัวขอในการคนหา

กระชับและคนหาขอมูลไดงายย่ิงข้ึน  (ดูตัวอยางการสืบคนใหมจากตารางภาพที่ 3 ) 
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ตารางภาพท่ี 3 ตัวอยางการสืบคนขอมูลใหม 
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และนอกจากการปรับเปลี่ยนหนาและหัวขอในการสืบคนขอมูล  ยังมีการปรับเปลี่ยนในหนาผลของ

การสืบคน ใหสะดวกมากข้ึน  โดยสามารถจะเลือกวาตองการแสดงหนารายการในการสืบคนจํานวนกี่เลม  

โดยจะเริ่มต้ังแต 5,10,20,50,100 เรื่อง/เลม และมีปุมใหกดเลือกเมื่อตองการไปหนาแรก ยอนหลัง  หนาถัดไป  

และหนาสุดทาย  เพื่อใหสะดวกในการคนหาขอมูลมากข้ึน  และบางฐานขอมูลที่มีขนาดไฟลรวมเลมขนาดใหญ

ทําใหผูสืบคนตองใชเวลานานในการดาวนโหลดขอมูล  จะมีแยกยอยไฟลออกเปนบทเพื่อใหสามารถโหลด

ขอมูลไดรวดเร็วข้ึน  และเลือกดาวนโหลดเฉพาะไฟลขอมูล (ตัวอยางหนาผลการสืบคนใหมจากตารางภาพที่ 

4) 

ตารางภาพท่ี 4 ตัวอยางผลการสืบคนใหม 

 

 
 


