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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ความสขุของครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่
พกัอาศยั 

ผูว้ิจยั เอนกพงศ ์อิทธิจนัทร ์
ปรญิญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ  
อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นรสิรา พึ่งโพธิ์สภ  

  
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ท าความเขา้ใจความหมายของความสุขครอบครัว 

ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย 2) ศึกษาเงื่อนไขของความสุขครอบครวั 
ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 3) คน้หาแนวทางการเสริมสรา้งความสขุ
ครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั ออกแบบการวิจยัดว้ยการวิจยั
เชิงคณุภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี ก าหนดใหรู้ปแบบและประเภทครวัเรือนเป็นกรณีศึกษา มี
ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกครัวเรือนที่เลือกแบบเจาะจง  (Purposeful sampling) ร่วมกับแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) จากจ านวน  8 ครอบครัว  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง เนื ้อหา  พบว่า 
ความหมายของความสุขครอบครัวแบ่งได้เป็น  2 ลักษณะ ได้แก่ ความสุขครอบครัวภายใต้
สมัพันธภาพที่ดีของครอบครวั และความสุขครอบครวัภายใตค้วามเพียงพอของพืน้ที่ใชส้อยในที่
พกัอาศยั ส่วนเงื่อนไขความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศัย
พบ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การปฏิบติัตามหนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกนั 2) การปรบัตวัและ
ท าใจยอมรบัการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครวั และ 3) การไม่รุกล า้พืน้ที่สว่นตวั ดงันัน้ แนว
ทางการเสริมสรา้งความสขุครอบครวั ควรเริ่มตน้จากการรกัษาสมพนัธภาพที่ดีของครอบครวั การ
ปฏิบัติตามหน้าที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกัน การท าใจยอมรบัและปรบัตัว ขอ้คน้พบนีม้ี
ประโยชนใ์นเชิงวิชาการและน าไปใชเ้สรมิสรา้งความสขุครอบครวั 

 
ค าส าคญั : ความสขุของครอบครวั, การอยู่รว่มกนั, สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 
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The objectives of this research are as follows: (1) to understand the meaning 

of family happiness in the context of coexistence in residential architecture; (2) to study 
the conditions of family happiness in the context of coexistence in accommodation 
architecture; (3) to find ways to enhance family happiness in the context of coexistence in 
residential architecture. The research design was qualitative research, to determine 
household patterns and types as a case study. The data were collected from eight 
households with Purposeful Sampling and Snowball Sampling. The results of the content 
analysis revealed that the meaning of family happiness can be divided into two 
characteristics are family happiness in family relationships and family happiness in the 
sufficiency of living space in a residence.  The conditions for family happiness can be 
divided into three issues: (1) compliance in terms of roles and duties and respect the rules 
of each other; (2) adjusting and accepting the lifestyles of family members; and (3) non-
invasion of personal space. Therefore, guidelines for enhancing family happiness should 
start with maintaining good family relationships, compliance in terms of duties and respect 
for rules on acceptance and adaption. The findings are academically useful and can be 
used to enhance family happiness. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ดว้ยพืน้ฐานเดิมผมเป็นสถาปนิก ท างานดา้นการออกแบบมาโดยตลอด การไดต้ดัสินใจมา
ศึกษาต่อวิจัยพฤติกรรมศาสตรน์ีถื้อเป็นการก้าวขา้มศาสตร์ ในระยะแรกตอ้งปรบัความเขา้ใจกับ
ตัวเองมาก ในระหว่างเรียนทฤษฎีนั้น  องค์ความรู้ถูกเติมเต็ม  ต้องจดจ า ต้องเข้าใจ ต้องน าไป
ประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง พอถึงโหมดการท าวิจัยผมยอมรบัว่ามีความกังวลใจมาเป็นระยะ  เนื่องดว้ยสิ่งที่
ตอ้งท าตอ้งอาศยัทัง้แรงกายซึ่งตอ้งสรา้งสมดลุเวลาของงานที่ท าประจ าและเวลาท าวิจยั  และแรงใจ
ซึ่งตอ้งคนที่พดูภาษาเดียวกนักบัเรารูเ้รื่องถึงจะเขา้ถึงหวัอก  ดงันัน้ผมจึงขอขอบคณุบุคคลเหล่านีไ้ว้
มา ณ โอกาสนี ้

ผศ.ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและ ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ อาจารยท์ี่
ปรกึษารว่ม ตลอดเวลาที่ตอ้งตรวจทานไปพรอ้ม ๆ กนั ขอบพระคณุอาจารยท์ัง้สองที่เปิดโอกาสใหผ้ม
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประคบัประคองมาโดยตลอด มากกว่าหนา้ที่ใหค้  าปรกึษาคือความเกือ้กลู 

เจา้หนา้ที่สถาบนั ขอขอบคณุที่คอยดแูล ใหค้ าแนะน าถึงขัน้ตอนและเงื่อนไข จนกลายเป็น
พี่เป็นนอ้งกนัในที่สดุ 

รุน่พี่รุน่นอ้งสถาบนั ขอบคณุที่หยิบยื่นความเป็นกนัเอง หลาย ๆ โอกาสที่พวกเราไดร้่วมกนั
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ดว้ยสถาบนัเราเป็นสหศาสตรท์ าใหเ้ห็นมมุมองหลากหลายและลกึซึง้ 

เจา้นาย พี่นอ้ง เพื่อนร่วมงาน ทุก ๆ แห่ง ขอบคุณที่ใหใ้ชเ้วลาคาบเก่ียวระหว่างเรียนและ
ท างาน และคอยสอบถามถึงความคืบหนา้อยู่เรื่อยมา 

สดุทา้ยคงเป็นกลุ่มก๊วนที่อยู่ร่วมทุกขร์่วมสุขกันมา สลบัต าแหน่งกันเล่นเป็นผูท้อ้ แต่เราก็
ผ่านเป็นผูแ้ทก้นัมาได ้หลงัจากนีค้งตอ้งแยกยา้ยกนัไปตามฝัน ถนนมิตรภาพสดุทางที่หนองคาย แต่
ถนนของเรามนัตอ้งรอบโลก 

เพียงความตดัสินใจชั่ววบูในวนันัน้ถึงมีปริญญานิพนธฉ์บบัสมบรูณเ์ลม่นี  ้ซึ่งมนัสามารถใช้
บอกเล่าความเป็นตัวตนของผมไดเ้ป็นอย่างดี ขอบคุณตวัเองที่ตัดสินใจท าและประสบความส าเร็จ
อีกกา้วย่าง 

  
  

เอนกพงศ ์ อิทธิจนัทร ์
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บทที ่1 
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญ 

คงไม่อาจปฏิเสธไดว้่า “ความสุข” เป็นความปรารถนาของมนุษยท์ุกคน ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีความตอ้งการ (theory of need) ของมนุษยซ์ึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ถูกพัฒนาขึน้โดย 
อับราฮัม มาสโลว ์(Abraham Maslow) อันประกอบดว้ยล าดับขั้นความตอ้งการ 5 ขั้น ไดแ้ก่ 1) 
ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety 
Needs) 3) ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) 4) ความตอ้งการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem 
Needs) 5) ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) จากความ
ตอ้งการล าดบัต ่าสดุที่เป็นพืน้ฐานของชีวิต มีแรงผลกัดนัทางชีวภาพ เช่น ความตอ้งการอาหาร น า้ 
อากาศ ที่อยู่อาศัย เป็นตน้ เมื่อไดร้บัการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแลว้ในล าดับถัดมาจึงเป็น
ความตอ้งการความปลอดจากอันตรายทัง้ทางกายและจิตใจ และเพิ่มพูนขึน้เป็นความตอ้งการ
ความรกั มิตรภาพ ความใกลช้ิดผกูพนั ตอ้งการเพื่อน การเขา้สมาคมกบัผูอ่ื้น ไดร้บัการยอมรบัเป็น
สมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม จนสามารถสรา้งสถานภาพของตัวเองใหม้ีความรูส้ึก
มั่นใจ ความภูมิใจ การนับถือตัวเอง พรอ้มพัฒนาถึงความตอ้งการขัน้สูงสุดคือการพัฒนาทักษะ
ความสามารถใหถ้ึงขีดสุด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสรา้งสรรคส์ิ่งต่าง  ๆ อาจ
เรียกความส าเรจ็ในสิ่งที่ปรารถนาสงูสดุนีว้่า “ความสขุ” นัน้เอง 

การประเมินความสุขของประชากรในล าดับแรกเริ่มนั้น  องค์การสหประชาชาติ โดย
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ร่วมกับ
ธนาคารโลก (World Bank) ไดน้ าเสนอแนวคิด “ความอยู่ดีมีสขุ” หรือ “Well–being” ขึน้ในปี ค.ศ.
1950 เพื่อชีว้ัดถึงความอยู่ดีมีสุขในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก โดยอา้งอิงจากตัวชีว้ัดทางด้าน
สงัคม (new social indicators) ซึ่งในระยะเริ่มแรกของแนวคิดนีม้าจากส านกัอรรถประโยชนน์ิยม 
(Utilitarian) (สมบูรณ ์ศิริประชยั, 2554) แต่แนวความคิดที่มีอิทธิพลที่สุดนัน้ส่วนหนึ่งมาจากงาน
ของอมาตยา เซน (Amartya Sen) นกัเศรษฐศาสตรผ์ูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในปี ค.ศ.1998 ที่กล่าวถึง 
“การเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์” (Capability Approach) อันหมายถึงอิสรภาพในการ
ด ารงชีวิตรวมกบัขีดความสามารถ (Capabilities) จนเชื่อมโยงไปถึงความส าเร็จ (Functioning’s) 
ในสิ่งที่ตอ้งการ ซึ่งแต่ละปัจจัยต่างก็มีความสมัพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่
ออก ซึ่งรูปแบบการวัดนีเ้รียกอีกแบบหนึ่งว่าแบบวัดการพัฒนาของมนุษย์ และการวัดผลการ



  2 

พฒันาของมนุษยน์ีจ้ะมุ่งผลลพัธ ์(Result) ในที่นีอ้าจหมายถึงความสขุ ซึ่งมากกว่าการวัดเฉพาะ
ผลผลิตและผลได ้(Output and outcome)  

ส าหรับประเทศไทยนั้นเริ่มต้นการประเมินความสุขของประชากรจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนก์ารพฒันามาเป็นแบบองคร์วมภายใตก้รอบแนวคิด 
“ความอยู่ดีมีสขุ” หรือ “Well–being” ต่อมาแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบบั 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดใ้หก้ารต่อยอดความส าคญัในเรื่อง “สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุรว่มกนั” โดยเนน้
การพัฒนาใหเ้กิดสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งนักวิชาการไทยเรียก “สงัคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกนั” แตกต่างกนัออกไป เช่น “ความอยู่ดีมีสขุ” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2540;สมชาย ศกัดาเวคีอิสร, 2544; บวัพนัธุ ์พรหมพกัพิง, 2549; นิตยา สภุา
ภรณ,์ 2552) “ความอยู่เย็นเป็นสุข” (ดวงกมล ศกัดิ์เลิศสกุล, 2549) “ความอยู่ดี” (รศรินทร ์เกรย,์ 
วรชยั ทองไทย, และ เรวดี สวุรรณนพเกา้, 2553) “สขุภาวะ” (กณัฐิกา ชยัสวสัดิ,์ 2546) “ภาวะสขุ” 
(พนิดา คะชา, 2551) “ความผาสุก” (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร ,์ 2554) และ “ความสุข” (สาสินี เทพ
สุวรรณ์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์, และ รศรินทร ์เกรย์, 2556) โดยในวิจัยครั้งนีผู้ ้วิจัยใช้ค าว่า 
“ความสขุ” ซึ่งแตกต่างจากการเรียกความสขุตามทฤษฎีความสขุ (The Theory of Happiness )                                                                                        

แนวความคิดเรื่อง “ความสขุ” เป็นแนวคิดที่ไดร้บัความสนใจศกึษาในศาสตรต่์าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง อาทิเช่น ทางดา้นเศรษฐศาสตรท์ี่มุ่งประเด็นไปยงัการมีการศกึษา มีงานท า มีรายไดท้ี่ดี
จะน ามาซึ่งความสุข  ส่วนดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพนั้นถือเอาการมีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง 
ปลอดโรค อายุยืนจะน ามาซึ่งความสุข ส าหรบัทางจิตวิทยามักจะมองว่าความสุขเป็นเรื่องของ
อารมณ ์ความรูส้ึก ดงันัน้ความสขุจึงเป็นการวัดเฉพาะความอยู่ดีทางอารมณ ์(Emotional well – 
being) เท่านัน้ สอดคลอ้งกบัความหมายของ “ทฤษฎีความสขุ” (The Theory of Happiness) และ
ความรูส้ึกเชิงบวก (Positive Affect) แต่ถา้เป็นความสขุที่เป็น Well–being แลว้ก็จะวดัรวมเอามิติ
ของสุขภาพกาย (Physical health) และสุขภาพใจ (Mental health) เขา้ไปดว้ย (Lyubomirsky, 
2008) ซึ่งในการวดัและประเมินผลดงักลา่วแบ่งเป็นดา้นภววิสยัหรือเชิงปริมาณ (Objective) และ
ดา้นอตัวิสยัหรือเชิงคณุภาพ (Subjective) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาถึงดา้นคณุภาพ จะเป็นการกล่าวถึง
ประสบการณท์ี่บุคคลใหค้ณุค่าถึงสภาวการณท์ี่ตนก าลงัเป็น (Being) และก าลงัท า (Doing) เป็น
การรบัรูข้องบุคคลเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตตนเอง ที่ประสานกันในหลายมิติภายใต้
บรบิทสงัคม การใหค้ณุค่าของบุคคล มาตรฐานความเป็นอยู่ในสงัคม ความคาดหวงั เปา้หมายใน
ชีวิต และความห่วงใยที่มีอยู่ของบุคคล (ดารุณี จงอุดมการณ์ และ คณะ, 2560) เป็นไปในทิศ
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ทางการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามทฤษฎีความต้องการ (theory of need) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการที่เกิดจากความขาดแคลน (deficiency needs) เป็นความตอ้งการระดับต ่าจะไดร้บัการ
สนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล และความต้องการก้าวหน้า พัฒนาตนเอง (growth 
needs) เป็นตอ้งการระดบัสงู จะไดร้บัการสนองตอบจากปัจจยัภายในตวับุคคลเอง  

ถึงแมว้่าจะมีงานวิจัยหลายชิน้จากหลายสาขาวิชาพยายามระบุถึงที่มาในการก าหนด
ความสุข แต่ผลที่ออกมาก็ยังค่อนขา้งคลุมเครือและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น งานวิจัยดา้น
เศรษฐศาสตรข์องคาหเ์นมนัและดีลตนั (Kahneman และ Deaton, 2010) และริชารด์ อีสเตอรล์ีน 
(Easterlin, 1974) พบว่า รายได้ของคนอเมริกาและความสุขมีความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างต ่า 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กล่าวถึงเงื่อนไขที่ก าหนด
ความสขุนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ยงัขึน้อยู่กบัตวัชีว้ดัดา้นครอบครวั 
สงัคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มดว้ย (เริงชัย ตันสุชาติ และ ธรรญชนก ค าแกว้, 2552) หรือแม ้
กระทัง้ผูค้นที่อยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหนา้ทางนวตักรรม เทคโนโลยี 
ก็ไม่ได้มีความสุขไปมากกว่าสถานที่อันห่างไกลจากความเจริญ กลับพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยความสุขต ่ากว่าผูท้ี่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด  (กัลยาณี เสนาสุ, 2559) 
และแสดงใหเ้ห็นว่าจีดีพี (ผลผลิตมวลรวมต่อหัว: Gross Domestic Product per capital: GDP) 
นั้นยังไม่ใช่ค าตอบเดียวที่จะสามารถเป็นตัวชี ้วัดค่าของความสุขได้ ทั้ งนี ้ทางส านักงาน
คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบไว ้7 ดา้น อนัไดแ้ก่ 
การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู ้มีงานท าที่ทั่วถึง มีรายได้เพียงพอ มี
ครอบครวัอบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี และอยู่ภายใตร้ะบบบริหารจัดการที่ของรฐั เมื่อ
ตวัชีว้ดัทางสาธารณสขุ การศกึษา  เศรษฐกิจ ยงัไม่เพียงพอต่อการวดัประเมินความสขุ 

นิยามการสรา้งความสุขภายในบ้าน ย่อมเกิดขึน้จากองค์ประกอบส าคัญตั้งแต่งาน
สถาปัตยกรรม ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพันธใ์นครอบครวั เคล็ดลบัส าคัญจึงอยู่ที่การ
จดัสรรส่วนประกอบต่างๆ ของบา้นทัง้ในส่วนการจดัการพืน้ที่ หรือแมแ้ต่รายละเอียดเล็กๆ นอ้ยๆ  
มีงานวิจยัที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศยักบัความสขุ เช่น (ชุติมา ศรีอรุณ 
และ ไตรรตัน ์จารุทศัน,์ 2563) ที่พบว่า ในปัจจุบนัมีการพฒันาที่อยู่อาศยัในแนวสงูหรืออาคารชุด
เพิ่มมากขึน้เป็นจ านวนมากในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง ใน
พืน้ที่เขตชัน้ในมีจ านวนจ ากัดการพัฒนาอาคารสูงจึงเป็นทางเลือกที่ผูป้ระกอบการต่างเลือกใช้
น ามาพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์ละในปัจจบุนัประชาชนก็หนัมาอยู่อาศยัในอาคารประเภท
อาคารชุดกันมากขึน้ ในประเทศเกาหลีใตน้ัน้มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการอยู่อาศยัใน
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อาคารสงูว่าดว้ยลกัษณะของอาคารที่สงูขึน้ไปนัน้ท าใหม้ีความกงัวลใจ ผูท้ี่อาศยัอยู่ในอาคารสงูที่
ตัง้แต่ชัน้ที่ 18 ขึน้ไป อตัราเกิดโรควิตกกงัวลสงูขึน้ ความดนัเลือดสงูขึน้ โดยเฉพาะในผูส้งูอายุและ
เด็กทารก ผูอ้ยู่อาศัยมีความเครียดมากขึน้จากเสียงรบกวน และการใชง้านลิฟตร์วมไปถึงดา้น
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ  ส  าหรับมุมมองคุณค่าของสถาปัตยกรรมจะเกิดขึ ้นได้ก็เมื่อ
สถาปัตยกรรมนัน้ ๆ สามารถตอบสนองปัจจยัเฉพาะตวัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บา้นพกัอาศยัที่หาก
ผูอ้ยู่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดส้งูสดุ มีความสขุ และสบายใจ เมื่อไดใ้ชง้าน โดยอยู่รว่มกบับรบิทที่ตัง้ 
ทัง้ในแง่ชมุชนและสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างลงตวั  

ส าหรบับริบทการอยู่ร่วมกนัภายใตส้ถาปัตยกรรมที่พกัอาศัย สถาบนัครอบครวันบัไดว้่า
เป็นสถาบันสังคมแรกเริ่มที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื ้นฐานที่มีบทบาทสร้าง
ความสมัพันธ์อย่างใกลช้ิดที่สุดกับเรา มีหนา้ที่ถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สรา้งเสริมเจต
คติ ก าหนดบุคลิกภาพ พร ่าสอนวิธีประพฤติปฏิบติัตน รวมทัง้สรรสรา้งบรรทดัฐานทางสงัคมใหแ้ก่
สมาชิกใหม่ สมาชิกในครอบครัวต่างมีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบวิถีการด าเนินชีวิตที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั ซึ่งผลการศกึษาที่ผ่านมาที่พบว่า บทบาทของครอบครวั 
เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความสุข (Veenhoven, 2000) จากการส ารวจสภาวะสังคมและ
วฒันธรรม พบว่าครอบครวัไทยที่รบัประทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่งร่วมกนัเป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 
77.1 คนกลุ่มนีท้ี่บอกว่ามีความสุขมาก สูงกว่าผูท้ี่ไม่เคยรบัประทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่งร่วมกับ
ครอบครวัเลย  (ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2551) นอกจากนี ้(ดารุณี จง
อดุมการณ ์และ คณะ, 2560) ไดท้ าการวิจยัการรบัรูค้วามสขุเชิงอตัวิสยัดว้ยการศกึษาเชิงคณุภาพ
ตามการรบัรูข้องผูใ้หข้อ้มลูซึ่งเป็นเจา้ของประสบการณต์ามมิติค านิยามวิถีและบรบิทสงัคมไทย ซึ่ง
ไดย้กสภุาษิตไทยบทหนึ่งว่า “คบัที่อยู่ได ้คบัใจอยู่ยาก” ซึ่งสรุปเป็นคติที่สามารถสะทอ้นความคิด 
ถึงการให้ความส าคัญในปัจจัยแห่งจิตใจและความต้องการพืน้ที่ใช้สอยภายในครัวเรือนของ
สมาชิกในครอบครวั ทัง้ในดา้นพืน้ที่ใชส้อยส่วนตวัและพืน้ที่ใชส้อยรว่มกนั ดั่งในสมยัก่อนนัน้ ผูอ้ยู่
ในเรือนจะเป็นผูก้  าหนดพืน้ที่ตามความตอ้งการใชง้านจริง จนเกิดมีสภุาษิตไทยบทหนึ่งที่ว่า “ปลูก
เรือนตามใจผูอ้ยู่ ผกูอู่ตามใจผูน้อน” อนัหมายถึง การสรา้งเรือนใหเ้ป็นไปตามสภาพของบุคคลทุก
ผูทุ้กคนที่จะอาศยัอยู่ในเรือน ทัง้สภาพทางจิตใจและสภาพรา่งกาย ดงันีม้ิติของการออกแบบดา้น
พืน้ที่ในงานสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศยันัน้นบัว่ามีส่วนส าคญั ถึงแมว้่าปัจจุบนัสถาปนิกจะท าหนา้ที่
หลกัในการเรียงรอ้ยเรื่องราวทัง้หมดแทนผูอ้ยู่อาศยัจริง กว่าจะเกิดสถาปัตยกรรมที่ประกอบดว้ย
พืน้ที่และรูปทรงที่จับตอ้งไดน้ั้น นอกจากจะอาศัยเทคโนโลยีการก่อสรา้งแลว้ ยังตอ้งอาศัยการ
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ท างานร่วมกับนายทุน เจา้ของโครงการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ช่างก่อสรา้ง ผู้ใชง้านสถาปัตยกรรม 
หรือสมาชิกครอบครวั โดยยดึเอาโปรแกรมดา้นพืน้ที่ใชส้อยตามความตอ้งการหลกัเขา้มาใชใ้นการ
ออกแบบ ประกอบไปดว้ยเช่น หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งครวั หอ้งนั่งเล่น เป็นตน้ หรืออาจมีงานวิจยัที่
มุ่งหาความตอ้งการดา้นพืน้ที่ความตอ้งการที่อยู่อาศยั ราคาที่อยู่อาศยั รูปแบบที่อยู่อาศยั อนัขาด
มิติของความสุขซึ่งมีความละเอียดอ่อนยิ่งกว่า เพื่อใหท้ันต่อการแกปั้ญหาซึ่งมีความยุ่งยากและ
สลบัซบัซอ้น และถือว่าเป็น “เครื่องมือทางความคิด” ชนิดหนึ่งที่มีผลต่อ “กระบวนการคิด” ซึ่งจะ
โยงสัมพันธ์ไปถึงการปฏิบัติ (ต้นข้าว ปาณินท์, 2553) อันเป็นช่องว่างในมิติของเงื่อนไขของ
ความสุขครอบครวั อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสรา้งความสุขการอยู่ร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครวัได ้อีกทัง้ โสรจัจ ์หงศล์ดารมภ ์(2554) ที่ใหแ้นวทางการศึกษาในประเด็นความสุขเชิง
คณุภาพไดอ้ย่างน่าสนใจว่า “ทัง้นีย้งัจ าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ก่ียวกับธรรมชาติ
ของความสุข และความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกระหว่างปริมาณและคุณภาพของความสุข 
อาจเริ่มจากเปลี่ยนวิธีการหาค าตอบโดยไม่มีการแบ่งแยก” หรือกล่าวไว้เป็นอีกนัยหนึ่งว่า 
“ความสขุ” นัน้มีความซบัซอ้นเกินกว่าศาสตรใ์ดศาสตรห์นึ่งจะอธิบายไดอ้ย่างครอบคลมุและลึกซึง้
เพียงพอ หากตอ้งอาศยัการพฒันาองคค์วามรูแ้บบบูรณาการขา้มศาสตรเ์พื่อตอบโจทย ์ความสขุ
เป็นสิ่งปรารถนาสูงสุดของชีวิตนั้นเป็นความจริง แต่ชีวิตไม่ได้ปรารถนาได้ความสุขนั้นมา
ครอบครองแลว้จบสิน้ไป เพียงการประคบัประคองความสขุใหด้ ารงอยู่ระหว่างทางการด าเนินชีวิต
ของตนเองและการอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครวั ผูค้นในสงัคม ประเทศชาติ อย่างสมดุลถือ
เป็นโจทยส์  าคัญกว่า หากเป็นเช่นนั้นการเปิดมุมมองของ “ความสุข” เชิงพฤติกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตรด์ว้ยการศึกษาเชิงคุณภาพอาจน ามาซึ่งชิน้ส่วนความส าคัญดา้นการสรา้ง
องคค์วามรูเ้ชิงวิชาการ  ดา้นการสรา้งแนวทางเพื่อการปฏิบติั ดา้นการสรา้งแนวทางเพื่อการวิจัย
ในอนาคตที่ขาดหายไป 

การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อท าความเขา้ใจสภาวการณค์วามสขุของครอบครวั อนั
จะไดม้าซึ่งความหมายของความสขุครอบครวั พรอ้มทัง้ตอ้งการศึกษาถึงกระบวนการและเงื่ อนไข
ส าคญัที่มีสว่นช่วยในการคน้หาแนวทางการเสรมิสรา้งความสขุของครอบครวั ภายใตบ้รบิทการอยู่
ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศัย อันเป็นเหตุผลที่จะน ามาซึ่งประโยชนก์ารพฒันาแนวคิดการ
อยู่อาศยัรว่มกนั รองรบัความตอ้งการที่เหมาะสม 
  



  6 

ค าถามการวิจัย 
1.อะไรคือความหมายของความสขุครอบครวัภายใตบ้รบิทการอยู่รว่มกนั 

2.เงื่อนไขของความสขุครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั
เป็นเช่นใด 

3.ครอบครวัมีแนวทางการเสริมสรา้งความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัใน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัอย่างไร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพื่อท าความเขา้ใจความหมายของความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

2.เพื่อศกึษาเงื่อนไขของความสขุครอบครวั ภายใตบ้รบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรม
ที่พกัอาศยั 

3.เพื่อคน้หาแนวทางการเสริมสรา้งความสุขครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

 
ความส าคัญของการวิจัย  

ความส าคัญด้านการสร้างองคค์วามรู้เชิงวิชาการ 
การศกึษาความสขุครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั

ครัง้นี ้มีความส าคญัในการสรา้งองคค์วามรูด้า้นพฤติกรรมศาสตรท์ี่จะแสดงใหเ้ห็นถึงมมุมองและ
การใหค้วามหมายของความสขุผ่านการท าความเขา้ใจบริบทและวิถีการด าเนินชีวิตที่สมัพันธ์กัน
หรือมีผลกระทบต่อกันของครอบครัว ตลอดจนสามารถอธิบายถึงเงื่อนไขเชิงบูรณาการด้าน
พฤติกรรมศาสตรต่์อการเสริมสรา้งความสขุร่วมกันของสมาชิกในครอบครวั และความส าคัญใน
การเสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นสถาปัตยกรรม จากผลการศึกษาที่จะน าไปสู่ความรูค้วามเขา้ใจใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย การออกแบบการใช้พื ้นที่ให้เสริมสร้างความสุขของ
ครอบครวั 

ความส าคัญด้านการสร้างแนวทางเพ่ือการปฏิบัติ  
การศกึษาความสขุครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั

ครัง้นี ้มีความส าคัญในการสรา้งแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่ดีในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่พัก
อาศยัที่แตกต่างกนั ใหม้ีความเหมาะสมในการใชพ้ืน้ที่ที่สามารถเสรมิสรา้งความสขุครอบครวัได ้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาความสขุของครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกั
อาศัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) แนวการศึกษาเฉพาะกรณี  
(Case Study) รูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) และรูปแบบมุ่งหาค าอธิบาย (Explanatory) 
โดยมุ่งท าความเขา้ใจบริบทของการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครวั อนัจะน ามาซึ่งความเขา้ใจ
ความหมายของความสขุครอบครวัจากการอยู่อาศยัร่วมกนัในที่พกัอาศยัของครอบครวั และน ามา
สู่การศึกษาเงื่อนไขของความสุขครอบครวัจากการอยู่อาศัยร่วมกันในที่พักอาศัยของครอบครวั 
ตลอดจนแนวทางการเสริมสรา้งความสุขครอบครวัจากการอยู่อาศัยร่วมกันในที่พักอาศัยของ
ครอบครวั โดยจะใชก้ารเลือกกรณีศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกัหรือเรียกอีก
แบบหนึ่งว่าการเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง (Purposeful sampling) คือท าการก าหนดกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลักขึน้มาก่อนจ านวน 1 ครวัเรือน ไดแ้ก่ ครวัเรือนเด่ียวที่อาศัยอยู่ร่วมกันในที่อยู่อาศัย
รูปแบบบา้นเรือน และในล าดับต่อมาจะท าการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
ร่วมดว้ย จนไดข้อ้มลูสมบูรณเ์พียงพอต่อการวิเคราะห ์เพื่อตอบความมุ่งหมายในขอ้ที่ 1,2 และ 3 
ตามล าดับ เพื่อแสดงรายละเอียดและบริบทที่สมบูรณ ์ถือเป็นวิธีการหลักในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลเชิงลึกต่อความเขา้ใจถึงการใหก้ระบวนการหรือเงื่อนไขเชิงบูรณาการดา้น
พฤติกรรมศาสตร ์ใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 
เนื่องจากเป็นการเลือกกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของครอบครวันัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัการสนับสนุน
ขอ้สรุปในการตอบความมุ่งหมายของงานวิจยัไดค้รบทุกขอ้อย่างละเอียดลึกซึง้โดยการศึกษาจาก
เอกสาร  (Documentary Study) โดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย  (Analytical Induction) ภายใต้
หลกัการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) (ชาย โพธิสิตา, 2554)  

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
การศึกษาความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พัก

อาศัยครัง้นีใ้ชก้ารเลือกกรณีศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกัหรือเรียกอีกแบบ
หนึ่งว่าการเลือกกรณีศกึษาแบบเจาะจง (Purposeful sampling) คือท าการก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู
หลักขึน้มาก่อนจ านวน 1 ครัวเรือน และในล าดับต่อมาจะท าการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่  
(Snowball Sampling) รว่มดว้ย จนไดข้อ้มลูสมบูรณเ์พียงต่อการวิเคราะหเ์พื่อตอบความมุ่งหมาย
ในขอ้ที่ 1,2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งคัดเลือกจากการก าหนดคุณสมบติั (Criterion) ที่ผูว้ิจัยก าหนด 
โดยในการศึกษาจะแบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลัก ไดแ้ก่ 
ผูน้  าหรือตวัแทนของครอบครวั ซึ่งมีคณุสมบติัตอ้งมีการเตรียมการวางแผนจดัการเรื่องที่อยู่อาศัย 



  8 

กลุ่มที่สองคือเป็นผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บุคคลอนัเป็นสมาชิกในครอบครวัอนัที่มีบริบทและ
วิถีการด าเนินชีวิตที่สัมพันธ์กันหรือมีผลกระทบต่อกัน ซึ่งมีคุณสมบัติตอ้งเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางแผนครอบครวัเรื่องการจดัการที่อยู่อาศยั โดยยดึเอารูปแบบและประเภทของครวัเรือน ที่แบ่งไว้
เป็น 3 รูปแบบ คือ ครวัเรือนเด่ียว ครวัเรือนขยาย และครวัเรือนพิเศษ ที่อาศยัอยู่ในสถาปัตยกรรม
ที่พักอาศัย แบ่งไวเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ บา้นเรือน ทาวเฮาสห์รือทาวโฮม และคอนโด อย่างน้อย
รูปแบบและประเภทละ 1 ครวัเรือน รวมทัง้หมดไม่นอ้ยกว่า 6 ครอบครวั ทัง้นีย้งัตอ้งเป็นครอบครวั
ที่มีบา้นหรือที่อยู่อาศยัมั่นคง ถาวร เพียงพอ ซึ่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัทั้งหมดจะตอ้งยินดี สะดวกที่จะให้
ขอ้มลู และสามารถใหข้อ้มลูแก่ผูว้ิจยัไดต้ลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พัก

อาศยัครัง้นี ้โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1. ความหมายของความสขุครอบครวั 2. 
เงื่อนไขของความสขุครอบครวั และ 3. แนวทางการเสรมิสรา้งความสขุครอบครวั ภายใตบ้รบิทการ
อยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

นิยามศัพท์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้โดยผู้วิจัยท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี เพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู ทัง้นีส้ามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามขอ้คน้พบที่เกิดขึน้จรงิ 

ความสุขครอบครัว หมายถึง สภาพครอบครวัที่พึงประสงคอ์ันเกิดจากการรวมตัวใน
รูปแบบที่หลากหลายของบุคคลที่มาด าเนินชีวิตร่วมกนัอย่างมีจุดหมาย สามารถท าบทบาทหนา้ที่
ไดอ้ย่างเหมาะสม และรกัษาสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั โดยความหมายของความสขุครอบครวัภายใต้
บริบทการอยู่ร่วมกนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความหมายในลกัษณะที่ 1 ความสขุครอบครวั
ภายใตส้มัพนัธภาพที่ดีของครอบครวั ความหมายในลกัษณะที่ 2 ความสขุครอบครวัความเพียงพอ
ของพืน้ที่ใชส้อยในที่พกัอาศยั  

เงื่อนไข หมายถึง หลักการหรือข้อตกลงที่ถูกสร้างขึน้เพื่อก าหนดทิศทางการเกิด
พฤติกรรม 

ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนหรือสมาชิกภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่
พกัอาศยั เป็นหน่วยทางสงัคมอนัหนึ่งที่เรียกว่า “ครวัเรือน”  

ครัวเรือน หมายถึง หน่วยทางสงัคมของครอบครวั จ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  
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1. ครวัเรือนเด่ียว คือ ครวัเรือน 1-2 รุ่นอายุ ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่นอายุ
เดียว เช่น สามีกบัภรรยา พี่กบันอ้ง เป็นตน้ หรือเป็นคนรุน่พ่อแม่กับรุน่ลกู 

2. ครวัเรือนขยาย คือ ครวัเรือน 3 รุ่นอายุและมากกว่า ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคน
ในรุน่ปู่  ย่า ตา ยาย รุน่ลกู รุน่หลาน 

3. ครวัเรือนพิเศษ คือ ครวัเรือนขา้มรุ่น เป็นครวัเรือนที่มีลักษณะ “โหว่ตรงกลาง” 
ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่นปู่  ย่า ตา ยาย กับรุ่นหลาน หรือสมาชิกไม่มีความเก่ียวพนัทาง
เครือญาติต่อกัน มีสมาชิกอยู่ดว้ยกันตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่สมาชิกเหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นญาติกัน แต่
อาจจะมีความสมัพันธ์กันแบบอ่ืน เช่น กลุ่มบุคคลเพศทางเลือก กลุ่มคนรูจ้ักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 
เป็นตน้ 

บริบทการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ในการ
ใชพ้ืน้ที่สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั โดยมีสภาพผนวกกบัเหตกุารณ ์สภาพในที่นีก้ล่าวคือสภาพของ
บุคคล และสภาพทางสงัคมของบุคคล สภาพของบุคคลประกอบไปดว้ยสภาพภายในของบุคคล 
ไดแ้ก่ จิตใจ ความคิด ความรู ้ความเชื่อ ความรูส้กึ และสภาพภายนอกของบคุคล ไดแ้ก่ กิรยิา การ
แสดงออก สภาพทางสังคมของบุคคลเกิดจากสิ่งแวดลอ้ม 3 ประเภทหลักคือสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม และสิ่งแวดลอ้มทางครอบครวั มีอิทธิพลท าใหเ้กิดเหตกุารณ ์อนั
แสดงถึงใครท าอะไรกบัใคร ที่ไหน เมื่อไหร ่อย่างไร และผลเป็นเช่นใด 

สถาปัตยกรรมที่พักอาศัย หมายถึง สิ่งปลกูสรา้งที่มนุษยเ์ขา้ไปอาศยัอยู่กินร่วมกนัได ้
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บา้นเรือน (บา้นเด่ียว) 2) ทาวเฮา้สห์รือทาวโฮม และ 3)
คอนโด  

พื้นที่ใช้สอยส่วนตัว หมายถึง อาณาเขตส่วนบุคคล เก่ียวขอ้งกับอาณาเขตที่บุคคล
ครอบครองตั้งแต่ส่วนตัวของร่างกายไปจนถึงพืน้ที่เวน้ว่างรอบ ๆ ตัวบุคคล (Personal space) 
บคุคลมีการปกป้องและควบคมุการเขา้ถึงของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ตวัเราเอง เป็นอาณาเขตที่อยู่กับตวั
เราตลอดเวลา แมใ้นสภาพการณท์ี่มีความหนาแน่นสงู  

พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม หมายถึง อาณาเขตที่มีการกระท าต่อกัน ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีการ
ควบคมุชั่วคราว มกัไม่มีการ ท าเครื่องหมายท่ีชดัแจน แต่ก็ไม่อาจลว่งล า้เกินขอบเขตไดง้่าย 
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ผูว้ิจัยท าการศึกษา ทบทวน และรวบรวมเอกสารแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งในภาพกวา้ง โดยไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีที่ก าหนดมาใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู องคค์วามรูม้าเทียบเคียงกบัผลการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลู ถึงอย่างไรผูว้ิจยัจะไม่
น าแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบปิดกั้นหรือครอบง าสถานการณ์ที่ตอ้งการศึกษา เพราะยังให้
ความส าคญักบัขอ้มลูที่ไดจ้ากกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู โดยไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งไวด้งันี ้

ส่วนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
1.1 ความหมายและองคป์ระกอบของความสขุ 
1.2 การวดัความสขุ 
1.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสขุ  

ส่วนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัว 
ส่วนที่ 3 ความสุขภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย เงื่อนไขเชิง

บูรณาการด้านพฤติกรรมศาสตร ์
จิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม (Environmental Psychology) 

อาณาเขตครอบครอง (Territoriality of Human Beings) 
พฤติกรรมการเวน้ที่ว่างสว่นบคุคล (Personal Space Behavior) 
ความตอ้งการภาวะเป็นสว่นตวั (Needs of Privacy) 
ความแออดั (Crowding) 

วรรณกรรมและความคิดเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) 

ส่วนที ่4 วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 
ส่วนที ่5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ส่วนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการน าเสนอประเด็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อ

น าไปสู่เป้าหมายปลายทางที่แสดงถึงความตอ้งการอนัสงูสุดของมนุษยไ์วอ้ย่างหลากหลาย หนึ่ง
ในนัน้ก็คือ “ความสขุ”ถา้ความสขุเป็นความปรารถนาสงูสดุในชีวิตของคนเรา แลว้จะมีหนทางใด
จะน าพาคนเราไปถึงความสขุนัน้ ทิศทางของค าตอบก็คงแตกต่างกนัออกไปเพราะดว้ยความที่เป็น
ปัจเจกชนนัน้ลว้นแลว้แต่มีความปารถนาที่แตกต่างกนั เคยปรากฏเป็นประเด็นหรือขอ้ถกเถียงมา
นานในวงวิชาการตะวนัตกของกลุ่มนักปรชัญา“utilitarianism” โดยมีนกัปรชัญาและนกัปฏิรูปชื่อ
เจเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) เสนอว่า กฎหมายและหลกัทางศีลธรรมนัน้เป็นพืน้ฐานที่มุ่ง
ใหเ้กิดความสุขมากที่สุดกว่าหลกัการใด ๆ สงัคมมนุษยจ์ะเป็นสงัคมที่ดีไดก้็ต่อเมื่อประชากรใน
สงัคมนัน้มีกฎหมายและหลกัทางศีลธรรมที่ดี ถือเป็นการเพิ่มความสขุและลดความทุกข ์(misery) 
ของประชากรใหน้อ้ยลง เจเรมี เบนแธม ไดส้รา้งเครื่องมือส าหรบัเป็นดัชนีชีว้ัดความสุขโดยเอา
ผลลพัธจ์ากการน าความสขุในมิติต่าง ๆ ของคนในสงัคมมาบวกกนั และเรียกวิธีการนีว้่า “สมการ
ความสขุ” (Felicific Calculus) ซึ่งมิติต่าง ๆ เหล่านัน้ประกอบดว้ย 1) ความรุนแรงของความรูส้ึก 
(Intensity) หรือ Pleasure ความรูส้ึกดีนั้นมีความรุนแรงขนาดไหน 2) ระยะเวลาของความรูส้ึก 
(Duration) ความรูส้ึกดีนัน้คงอยู่ยาวนาวขนาดไหน 3) ความแน่นอน (หรือความไม่แน่นอน) ของ
ความรูส้ึก (Certainty or Uncertainty) อตัราที่จะรูส้ึกดีมีขนาดไหน 4) ระยะเวลาที่ตอ้งรอก่อนจะ
เกิดความรูส้ึก (Propinquity) ตอ้งใชเ้วลานานเท่าไหร่ถึงจะเกิดความรูส้ึกดี 5) โอกาสของการเกิด
ความรูส้ึกคลา้ย ๆ กัน (Fecundity) เมื่อเกิดความรูส้ึกดีแลว้โอกาสที่จะเกิดความรูดี้คลา้ย ๆ กัน
ตามมา 6) ความบรสิทุธิ์ของความรูส้ึก (Purity) เมื่อเกิดความรูส้ึกดีแลว้โอกาสที่จะเกิดความรูไ้ม่ดี
ตามมา 7) ขอบเขตของความรูส้ึก (Extent) จ านวนคนที่มีความรูส้ึกดีนัน้ ๆ และผลลทัธท์ี่ไดน้ีเ้จเร
มี เบนเธมเรียกว่า อรรถประโยชน ์(Utility) และยงัมีนกัปรชัญาที่มีชื่อเสียงในรุ่นหลงั ๆ อย่างจอหน์ 
สจวรต์ มิลล ์(John Stuart mill) ใหก้ารสนบัสนนุ (ณฐัวฒุิ เผ่าทวี, 2561)  

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเจา้ของรางวัลโนเบลปี 1994 ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาตรช์าว
อเมริกา-ฮังกาเรียน ชื่อจอหน์ ฮารซ์านยี (John Harsanyi) มองเห็นช่องโหว่ในการตีความค าว่า
อรรถประโยชน ์เพราะว่าเราไม่สามารถน าความสขุของคนหนึ่งไปเปรียบเทียบความสขุของอีกคน
หนึ่งได ้พรอ้มยืนยนัดว้ยผลงานวิจยัที่เก่ียวกบัสวสัดิภาพสงัคม (Social Walfare) จอหน์ ฮารซ์านยี
เรียกแนวความคิดนีว้่า ปัญหาการเปรียบเทียบ(Interpersonal Comparability problem) คือเรา
ไม่ควรเชื่อในสิ่งที่คนพูด แต่เราควรเชื่อในสิ่งที่คนเลือกปฏิบัติ และพอล แซมมวลสัน (Paul 
Samuelson) นักเศรษฐศาสตรช์าวอเมริกาไดน้ าแนวคิดปัญหาการเปรียบเทียบมาพัฒนาต่อจน
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กลายเป็นทฤษฎีความชอบของมนุษย ์(Revealed Preference) คือการค านวณความสุขจากการ
ตดัสินใจเลือก (choice) ของคน ดว้ยเหตผุลที่ว่าคนเราทุกคนมีเหตผุล (Rational) ในการเลือก จึง
ถือเป็นการกระท าที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้และพรอ้มส่งผลให้เกิดความสุข จนถึงปัจจุบันริชารด์  
เธเลอร์ (Richaed Thaler) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกาผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2017 ได้ตั้ง
ขอ้สังเกตว่าการตัดสินใจของคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเหตุผล ลว้นแต่มี “จิตวิทยา” และ 
“อารมณ”์ เขา้มาเก่ียวขอ้งเพราะคนเรานัน้มกัมีการตดัสินใจที่ผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ 

เมื่อกลา่วยอ้นกลบัไปในขณะที่หลกัทางปรชัญาของเจเรมี เบนแธมก็ไดร้บัการโตแ้ยง้จาก
นกัปรชัญาของส านกัคิดปฏิฐานนิยม (positivism) ความสขุไม่อาจนิยามได ้เนื่องจากมีความแปร
เปลี่ยนไปตามสภาวะจิตใจของบุคคล จึงมกัถูกแทนดว้ยสภาพหรือเงื่อนไขบางอย่าง ที่อนุมานว่า
จะท าใหค้นสุขกายแลว้จะน าว่าซึ่งความสุขใจ อย่างเช่นความจ าเป็นพื ้นฐานของชีวิต ในระยะ
ต่อมาท าใหก้ารคน้หาความสุขตกเป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยา ทั้งนีน้ักจิตวิทยาไดอ้อกมาแสดง
ความคิดเห็นไวว้่า คนที่มีความสขุ เป็นคนที่มีอายุนอ้ย สขุภาพดี มีการศึกษาดี มีรายไดดี้ เปิดเผย 
มองโลกในแง่ดี ปราศจากความกลวัหรือความกงัวล เป็นผูท้ี่เคร่งศาสนา เป็นผูท้ี่แต่งงานแลว้ และ
มีการนบัถือตนเอง (self-esteem) สงู มีความมั่นคงในการท างาน มีความใฝ่ฝันในระดบัปานกลาง 
ภายหลงัจากนัน้การศึกษาทางจิตวิทยาเก่ียวกบัความสขุเนน้อยู่ที่ว่า มีสาเหตอุะไรที่มีอิทธิพล หรือ
ส่งผลต่อความสุขของมนุษย์ คาห์เนมัน , ไดเนอร์ และสคลอวาซ์ (Kahnemann, Diener, & 
Schwaz, 1999) โดยการประเมินความสุข มักจะถือเอาการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด ารงชีวิต (satisfaction) ความผาสกุโดยรวม (global happiness) และในปัจจบุนัความสขุถูกรอ้ย
เรียงใหอ้ยู่ในหมวดหมู่ของความสขุ (Well-being) รว่มกนั 

1.1 ความหมายและองคป์ระกอบของความสุข  
ความหมายของความสุข 

จากการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาจากนักการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของ
ความสขุ ดงันี ้ประเวศ วะสี (2544 : 41) ใหค้วามหมายของความสขุ ไวว้่า ความสขุ คือ การสิน้ไป
ของความทุกข ์ซึ่งความทุกขเ์กิดจากการบีบคั้นทางกาย สงัคม จิตใจและปัญญา โดยการบีบคั้น
ทางกาย เช่น การขาดปัจจยั 4 สิ่งแวดลอ้มไม่ดี การเป็นโรค การบีบคัน้ทางสงัคม เช่น ความขดัแยง้
ในครอบครวั ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การขาดความยุติธรรม การบีบคั้นทางจิต เช่น 
หงุดหงิด ร  าคาญ โทสะ โลภะ พยาบาท ฟุ้งซ่าน สงสยัระแวง เห็นแก่ตวัจดั ขนาดสติ ขนาดสมาธิ 
การบีบคัน้ทางปัญญา เช่น เขา้ใจอะไร ไม่แจ่มแจง้ โง่ คิดและท าอะไรไม่ถกูตอ้ง  

อภิชยั มงคล และคณะ (2544 : 229) ระบวุ่า ความสขุ หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็น
สขุอนัเป็นผลงานจากการมีความสามารถในการจดัการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศกัยภาพที่ จะ
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พัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใตส้ภาพสงัคม
และสิ่งแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป 

กัณฐิกา ชัยสวัสดิ์ (2546 : 11) กล่าวถึง ความเป็นสุขเป็นสิ่งที่น าไปสู่การมีสุข
ภาวะ (Well - being) และการมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีเป็นความปรารถนาสูงสุดของ
มนุษย ์ซึ่งความสขุนัน้ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 1) ความพึงพอใจในชีวิต 2) ระดบั
ของอารมณ์ทางบวก หรือความเบิกบานใจ 3) ระดับของอารมณ์ทางลบในขณะนั้น เช่นความ
ซมึเศรา้ และความวิตกกงัวล 

สชุาติ ศรีรกัษา (2550 : 12) ไดส้รุปความหมายของความสขุ หมายถึง ความรูส้ึก
พงึพอใจต่อสิ่งรอบตวัต่าง ๆ รวมถึงความพงึพอใจที่ไดร้บัจากการปฏิบติัของคนอ่ืนต่อตนเอง 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ความสุข หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
ด ารงชีวิตอย่างมีดลุยภาพทัง้จิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกบั เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่าง
เป็นองคร์วมและสมพนัธก์นั ไดถ้กูตอ้งดีงามน าไปสู่การอยู่เย็นเป็นสขุ คือ การอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ
ระหว่างคนกบัคน และระหว่างคนกบัธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

องคป์ระกอบของความสุข 
กัณฐิกา ชัยสวัสดิ์ (2546 : 11) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสุขไวใ้น 3 ลกัษณะ 

คือ 1) ความพึงพอใจในชีวิต 2) ระดับของอารมณ์ทางบวก หรือความเบิกบานใจ 3) ระดับของ
อารมณท์างลบในขณะนัน้ เช่นความซมึเศรา้ และความวิตกกงัวล  นอกจากนัน้ยงัพบว่า บคุคลจะ
ใช้การประเมินความสุขจาก 2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบทางความคิด (Cognitive 
Components)  และองคป์ระกอบทางอารมณ์ (Affective Components) ทั้งนีอ้งคป์ระกอบทาง
ความคิด (Cognitive Components, Hedonic Level)  เป็นการประเมินความสุขโดยการใช้
ความคิดในการตัดสินหรือประเมินในรูปของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินแบบสรุป
รวมของบุคคล (Global Assessment) ทั้งเหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรม และสภาพแวดล้อม แลว้
ตัดสินว่ามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components, 
Hedonic Level) เป็นการประเมินความสุขโดยใชป้ระสบการณ์ทางความรูส้ึก  คือ การประเมิน
ความสขุในแง่ของอารมณท์างบวก และอารมณท์างลบ กลา่วคือ ในสถานการณแ์ต่ละสถานการณ ์
บคุคลจะมีปฏิกิรยิาทางอารมณ ์ความรูส้กึตอบสนองออกมาอย่างไร 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (2548 : 5) น าเสนอถึง ความสุขภายในใจของแต่ละคนมกั
ไดร้บัผลกระทบมาจากปัจจยัภายนอก องคป์ระกอบของความอยู่เย็นเป็นสขุจึงประกอบไปดว้ย 1) 
ความสขุภายใน คือ ความสขุที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ ไม่ไดข้ึน้กบัการมีหรือไม่ปัจจยัภายนอกโดยตรง 
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ความสุขภายในมักเป็นในระดับจิตและปัญญา แบ่งออกเป็นความสุขจากการมีอิสรภาพ ความ
ภาคภูมิใจ การเขา้ถึงหลักศาสนา (ศีล) ความสงบ (สมาธิ) ความไม่ยึดมั่น (ปัญญา) ความสุข
ภายใน สว่นใหญ่สามารถเรียนรูแ้ละเกิดขึน้เฉพาะคน แต่อาจจะตอ้งอาศยักลไกการสนบัสนุนจาก
ระบบสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการมีอิสรภาพที่มักผูกกับระบบสังคม การเมืองเศรษฐกิจ  2) 
ความสุขภายนอก คือ มักสมัพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต รวมทัง้ความสมัพันธ์ระหว่าง
มนุษยด์ว้ยกนัและปัจจยัทางสิ่งต่าง ๆ แบ่งออกไดเ้ป็น การมีปัจจยัสี่พอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต 
ครอบครวัอบอุ่น การมีชมุชนเขม้แข็ง มีสิ่งแวดลอ้มที่ดี 

สุภาณี สุขะนาคินทร ์(2549 : 16) กล่าวถึง ความสุข เกิดจากองค์ประกอบที่ดี 4 
ประการ คือ  

1. สขุภาวะที่สมบูรณท์างกาย หมายถึง ร่างกายสมบูรณแ์ข็งแรง คล่องแคล่ว มี
ก าลงัไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจยัที่จ  าเป็นพอเพียง ไม่มีอปัุทวนัตราย มีสิ่งแวดลอ้มที่
ส่งเสริมสขุภาพ ค าว่า กาย ในที่นี ้หมายถึง ทางกายภาพดว้ย ดงันัน้จึงครอบคลมุถึงสุขภาพทาง
กายเศรษฐกิจแบบพอเพียง ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนการรับรูถ้ึงความสามารถในการ
ปฏิบติักิจวัตรประจ าวันของตน รบัรูถ้ึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความเป็นอิสระไม่
ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรบัรูว้่าตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรกัษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ 

2. สขุภาวะที่สมบูรณท์างจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่
ติดขัดมีความเมตตา สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลด
ความเห็นแก่ตัวลงไปดว้ย เพราะตราบใดที่ยังมีความเห็นแก่ตัว ก็จะมีสุขภาวะที่สมบูรณท์างจิต
ไม่ได ้เป็นการรบัรูส้ภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรบัรูค้วามรูส้ึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง 
การรบัรูภ้าพลกัษณข์องตนเอง 

3. สขุภาวะที่สมบรูณท์างสงัคม หมายถึง การอยู่รว่มกนัดว้ยดี มีครอบครวัอบอุ่น 
ชมชนเขม้แข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็น
ประชาสงัคมมีระบบบรกิารท่ีดี และระบบบรกิารเป็นกิจการทางสงัคม 

4. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึน้
เมื่อท าความดีหรือจิตสมัผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความ
เมตตากรุณาเขา้ถึงพระรตันตรยัหรือการเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ ความสขุทางจิตวิญญาณเป็น
ความสขุที่ไม่ระคนอยู่กับความเห็นแก่ตัว แต่เป็นสขุภาวะที่เกิดขึน้เมื่อมนุษยห์ลดุพน้จากความมี
ตัวตน (Self Transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อนคลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความปีติ
แผ่ซ่านทั่วไป มีความสขุอนัประณีตและล า้ลึก หรือความสขุอนัเป็นทิพย ์สบายอย่างยิ่ง สขุภาพดี
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อย่างยิ่ง มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นยอดที่
ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อสุขภาพอีก 3 มิติ ถ้าขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย์จะไม่พบ
ความสขุที่แทจ้รงิและขาดความสมบรูณใ์นตวัเอง เมื่อขาดความสมบรูณใ์นตวัเองก็จะรูส้กึขาดหรือ
บกพรอ่งอยู่เรื่อยไป 

โดยสรุปองคป์ระกอบของความสขุ เป็นสว่นหนึ่งในการประเมินความสขุของผูถ้กูประเมิน 
บุคคลจะใชก้ารประเมินความสขุจาก 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบทางความคิด (Cognitive 
Components) และองค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components) องค์ประกอบทาง
ความคิด เป็นการประเมินความสุขโดยการใชค้วามคิดในการตัดสินหรือประเมินรูปของความพึง
พอใจในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินแบบสรุปรวมของบุคคล ทั้งเหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรม  และ
สภาพแวดลอ้ม แลว้ตดัสินว่ามีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ องคป์ระกอบทางอารมณ์ เป็นการ
ประเมินความสุขโดยใชป้ระสบการณท์างความรูส้ึก คือการประเมินความสุขในแง่ของอารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ กล่าวคือ ในสถานการณแ์ต่ละสถานการณบ์ุคคลจะมีปฏิกิริยาทาง
อารมณค์วามรูส้ึกตอบสนองออกมา ซึ่งขึน้อยู่กับสุขภาวะที่สมบูรณท์างกาย สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางจิต สุขภาวะที่สมบูรณท์างสงัคม และสุขภาวะที่สมบูรณท์างจิตวิญญาณหรือปัญญาของแต่
ละบุคคล อนัมีปัจจยัภายในทางคา้นจิตใจ และปัจจยัภายนอก ที่เกิดจากสภาวะแวดลอ้มของแต่
ละบคุคลมาเป็นตวักระทบ กระตุน้ใหเ้กิดความรูส้กึ 

1.2 การวัดความสุข 
โดยทั่วไปการวัดความสขุ มีแนวคิดและวิธีวิทยาที่แตกต่างเป็นสองกลุ่ม คือ การวัด

ความสขุทางภาวะวิสยั  หรือปริมาณของความสุข (Objective Wellbeing – OWB) หรือความสขุ
ทางรูปธรรม เป็นมมุมองและพฒันาเพื่อชีว้ัดที่เป็นวัตถุวิสยัหรือจับตอ้งได ้ถือเป็นการประเมินถึง
ความจ าเป็นพืน้ฐานที่ผนัแปรไปตามกลุ่มคนและปัจเจก (ยงยุทธ ขจรธรรม , 2543) ความตอ้งการ
พืน้ฐานเป็นเหตุส  าคัญในการก าหนดความสุขโดยตนเองต่อการเป็นเจ้าของทรพัยส์ินภายนอก 
ดังเช่น ปัจจัยพืน้ฐานที่นอ้ยจะมีความสมัพันธ์แบบผกผันกับความสุข ขณะที่ทรพัยส์ินภายนอก
กลบักลายมีความสมัพนัธเ์ชิงผนัแปรอย่างมากต่อความสขุ (Powdthavee, N.,  2007)  

ผลวิจยัความสมัพนัธร์ะหว่างเงินและความสขุ ของดนูน ์เอคนีน และนอรต์นั  (Dunn, 
Aknin, และ Norton, 2008) พบว่าระหว่างคนรวยและคนจนในช่วงเวลาเดียวกนั โดยเฉลี่ยแลว้คน
รวยมีความสขุกว่าคนจนชนัเจน แต่เมื่อท าการหาค่าเฉลี่ยของรายไดร้ายปีต่อคนอเมริกาที่มีอัตรา
เพิ่มขึน้ทกุปี กลบัพบว่าความสขุไม่เพิ่มขึน้ตาม 
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ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉลี่ยความสขุของคนอเมรกิา 
และรายไดต่้อคนตัง้แต่ปี 1972-2003 

(Dunn และคนอ่ืน ๆ, 2008) 
 
ผลการวิจยัที่ขัดแยง้กันนีเ้รียกว่าแนวคิด Easterlin Paradox ตามชื่อริชารด์ อีสเตอรล์ีน 

(Easterlin, R.A., 1974) ผู้ค้นพบ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าสาเหตุส  าคัญที่คนรวยมักจะมี
ความสุขมากว่าเป็นเพราะว่าคนเราแครเ์รื่องการเปรียบเทียบทางดา้นรายได ้(Relative Income) 
มากกว่าแครเ์รื่องจ านวนของเม็ดเงินจริง ๆ (Absolute Income) สอดคลอ้งกับผลวิจยัของแองกัส 
ดีตนั และดาเนียล คาหเ์นมนั (Kahneman. D. and Deaton, A., 2010) พบว่าระหว่างรายไดแ้ละ
การที่เราอารมณ์ดี (Positive Affect) ไม่มีอารมณ์เสีย (not Blue) และไม่มีความเครียด (Stress 
Free) ของแต่ละวันของคนอเมริกานั้น การที่มีรายไดเ้พิ่มขึน้แทบจะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ
อารมณดี์ในแต่ละวนัเลย 
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดข้องคนอเมริกา ความพงึพอใจในชีวิต 
และอารมณใ์นแต่ละวนั 

(Kahneman และ Deaton, 2010) 
 
นอกจากเรื่องเงินแลว้ยังมีตัวชีว้ัดอ่ืน ๆ มีผลวิจัยหาความสมัพันธ์กับความสุขจากการ

ขอ้มลูของ The Gallup World Poll (Esteban และ Max, 2018) ไวด้งันี ้
เพศ กล่าวถึงความพึงพอใจของคนในกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างชาวอเมริกา อังกฤษ 

เยอรมันนัน้ พบว่าผูห้ญิงมักจะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผูช้ายแต่ในทางกลับกัน 
ผูห้ญิงก็มีค่าเฉลี่ยความเครียดและความกังวลมากกว่าผูช้าย ในประชากรชาวไทยพบว่าผูห้ญิง
ไทยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต เป็น 6.14 สงูกว่าของผูช้ายไทยอยู่ที่  5.99 แต่ในทางกลบักัน
ค่าเฉลี่ยของความเครียด (Stress) พบว่าผูห้ญิงไทย เป็น 0.25 สงูกว่าของผูช้ายไทยอยู่ที่ 0.22 โดย
สาเหตหุนึ่งเกิดจากผูห้ญิงมีความผลกัดนัตวัเองใหไ้ปถึงเป้าหมายของชีวิตมากว่า ทัง้ในเรื่องสิทธิ
ของสตรี เรื่องภาระความเป็นแม่และลกู  

อาย ุในหลายประเทศอย่างองักฤษ เยอรมนี ออสเตรเลีย คนสว่นใหญ่มกัจะเริ่มชีวิตดว้ย
ความสุขที่มากล้นแต่หลังจากนั้นไม่นานความสุขจะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ตามอายุได้สัก
ประมาณยี่สิบปีตน้ ๆ ก่อนจะค่อย ๆ ปรบัตวัเพิ่มขึน้อีกครัง้ตามอายุจนเราอายุประมาณเจ็ดสอบ
กว่า ๆ ซึ่งเป็นปรากฎการณค์วามสมัพนัธท์ี่มีหนา้ตาเป็นรูปยิม้หรือตวั “U” 
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ภาพประกอบ 3 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในชีวิตและอายขุอง (a) คนองักฤษ (British Household 
Panel Survey) (a) คนเยอรมนั (German Socio-Economic Panel) (c) คนออสเตรเลีย (HILDA) 

และ (d) คนที่มีอาชีพเป็นหมอในออสเตรเลีย (MABEL) 
(Cheng, Powdthavee, และ Oswald, 2017) 

 
ส าหรับความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยพบว่ามรสุมวัยกลางคนจะเกิดขึน้ตอนอายุ

ประมาณ 55 ปี โดยที่ค่าเฉลี่ยของอายุขัยอยู่ที่ 74 ปี สาเหตเุพราะคนไทยส่วนใหญ่มักพบว่าสิ่งที่
เคยคาดหวงัเอาไวเ้มื่อยงัเป็นวัยรุ่นกับสิ่งที่เป็นจริงตอนอายุ 40-50 ปีนัน้มนัแตกต่างกันเหลือเกิน 
แต่หลงัจากนัน้จะสามารถ “ท าใจ” และปรบัตัวรบัสภาพความเป็นจริงได ้จึงส่งผลใหม้ีความสุข
มากขึน้ในตอนแก่  

การศึกษา ในกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉลี่ยแลว้การศึกษาที่ดีไม่ไดม้ีความสมัพันธ์ที่
ส  าคัญกับความพึงพอใจในชีวิต สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าการศึกษาเป็นแค่ “a means to an 
end” กลา่วคือคนเราเลือกเรียนสงู ๆ เพียงเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยเปิดโอกาสต่าง ๆ  ไม่ว่า
จะเป็นโอกาสของการมีรายไดท้ี่ดี มีหนา้ที่การงานที่ดี 
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หนา้ที่การงาน ผลวิจยัทางดา้นความสขุพบว่าคนที่ตกงาน (unemployed) จะมีความพึง
พอใจในชีวิตนอ้ยกว่าคนที่มีงานท าสูงมาก ถึงแมค้นตกงานจะยังมีรายไดก้็ตาม สาเหตุส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะว่าการว่างงานสง่ผลกระทบทางดา้นลบต่อความเชื่อมั่นในตนเอง (self-esteem) 

ในทิศทางตรงกันข้ามกับความสุขทางรูปธรรม คือการวัดความสุขทางอัตวิสัย หรือ
คุณภาพของความสุข (Subjective Wellbeing – SWB) หรือความสขุทางนามธรรม เป็นมมุมอง
ชีวิตถึงความพึงพอใจในชีวิตที่วางอยู่บนความนึกคิด (cognitive judgement) (บวัพนัธ ์พรหมพกั
พิง, 2549) เสมือนเป็นร่มที่ครอบคลุม 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสุขทางจิตใจ (Psychological 
well-being) ความสุขทางสังคม (Social well-being) ความสุขทางอารมณ์ (Emotional well-
being) (Snyder and Lopez, 2007) โดยแต่ละองคป์ระกอบมีสาระองคป์ระกอบย่อย ดงันี ้

ความสุขทางจิตใจ (Psychological well-being) ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ 
การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) การเติบโตทางบุคลิกภาพ (Personal Growth) การมี
เปา้หมายในชีวิต (Purpose in Life) สามารถจดัการกบัสิ่งต่างๆรอบตวั (Environmental mastery) 
การพึ่งพาตนเอง (Autonomy) การมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคนอ่ืน (Positive Relation with Others) 

ความสขุทางสงัคม (Social well-being) ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ การยอมรบั
ทางสงัคม (Social acceptance) การรบัรูค้วามเป็นจริงทางสงัคม (Social Actualization) ความ
ช่วยเหลือทางสังคม (Social Contribution) ความสมเหตุสมผลทางสังคม (Social Coherence) 
การเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัทางสงัคม (Social Integration) 

ความสุขทางอารมณ์ (Emotional well-being) ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ด้านได้แก่ 
อารมณท์างบวก (Positive Affect) อารมณท์างลบ (Negative Affect) ความพึงพอใจในชีวิต (Life 
Satisfaction) ความสขุ (Happiness) 

เอ็ด ไดเนอร ์( Ed Diener) ศาสตราจารยท์างดา้นจิตวิทยา จากมหาวิทยาลบัอิลลินอยส ์
(University of Illinois) ในอเมริกา ไดใ้หค้วามเห็นว่าความสขุ (Happiness) ที่นกัจิตวิทยาเรียกว่า 
“Affective Well-being” มีความหมายเก่ียวขอ้งกบัอารมณข์องคน ๆ หนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างบ่อยในหนึ่งวัน มากกว่าจะมีความหมายเดียวกันกับความพึงพอใจในชีวิต (Life 
Satisfaction) ที่นกัจิตวิทยาเรียกว่า “Cognitive Well-being” ที่รวมความถึงความพงึพอใจในชีวิต
ตัง้แต่เราเกิดมาว่าประสบกบัความส าเร็จมากนอ้ยเท่าไหร ่โดยสามารถเก็บขอ้มลูไดจ้ากค าถาม 5 
ขอ้ ดงัต่อไปนี ้1) ชีวิตของฉนัเกือบทุกดา้นเป็นไปตามคาดหวงัเอาไว ้2) สภาพแวดลอ้มในชีวิตของ
ฉันดีมาก 3) ฉันมีความพึงพอใจในชีวิต 4) ในขณะนีฉ้ันมีทุกอย่างที่อยากจะไดใ้นชีวิต 5) ถา้ยอ้น
เวลากลบัไปเริ่มใหม่ได ้ฉันจะไม่เปลี่ยนอะไรเลย โดยใหค้ะแนนระว่าง 1 (ไม่เห็นดว้ยเลย) ถึง 7 
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(เห็นดว้ยที่สุด) ถือว่าเป็นตัววัดที่ครอบคลุมความพึงพอใจทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ
คนเราไวไ้ด ้และสามารถย่อใหเ้หลือเพียงขอ้ค าถามเดียวว่า “ตลอดทัง้ชีวิต คณุมีความพึ่งพอใจใน
ชีวิตมากนอ้ยแค่ไหน” โดยใหค้ะแนนระว่าง 1 (พงึพอใจนอ้ยที่สดุ) ถึง 10 (พงึพอใจมากท่ีสดุ) 

ผลวิจยัความพึงพอใจในชีวิตของแอนดรูว ์ออสวอลด ์และสตีเฟน ว ู(Oswald, A.J. and 
Wu, S., 2010) นักเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวิทยาลัยแฮมิลตัน (Hamilton College) สามารถสรุป
แทนความสุขของคนเราไดจ้ริง พวกเขาไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของคนอเมริกามี
ความสมัพันธ์ที่ส  าคัญกับคุณลกัษณะของพืน้ที่อยู่อาศัย โดยน า “ดัชนีคุณภาพชีวิต” (Quality of 
Life Index) มาใช้ แต่เป็นดัชนีคุณภาพชีวิตที่มีคุณลักษณะเป็นภววิสัย (Objective) ทั้งหมด 
ตัวอย่างขอ้ค าถามเช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพของโรงเรียน อัตราการเกิดอาชญากรรม พืน้ที่สี
เขียว (Green Space) ค่าครองชีพ ยิ่งดชันีมีค่าต ่า คณุภาพชีวิตยิ่งมีค่าสงูผกผนักนัไป จาก 50 รฐั
ของอเมริกา ปรากฏว่ารฐันิวยอรก์มีคณุภาพชีวิตต ่าสุดเพราะมีอัตราการเกิดอาชญากรรมและค่า
ครองชีพสงู รองลงมาคือรฐัมิชิแกน ซึ่งมีอากาศหนาวตลอดทัง้ปี สว่นรฐัไวโอมิงเป็นรฐัที่มีคณุภาพ
ชีวิตสูงสุด เพราะประกอบด้วยพืน้ที่สีเขียวเยอะและคุณภาพของอากาศดีเยี่ยม รองลงมาคือ
เทนเนสซี แลว้น าค่าเฉลี่ยมาพล็อตกราฟพบว่าขอ้มลูความพึงพอใจในชีวิตที่มีคณุลกัษณะเป็นอตั
วิสยั (Subjective) มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักบัดชันีคณุภาพชีวิต 
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ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในชีวิต 
และดชันีคณุภาพชีวิตในแต่ละรฐัของอเมรกิา 

(Oswald, A.J. and Wu, S., 2010) 
  

เมื่อปี 2003 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติในหัวขอ้ “ปริทรรศนข์องความสุขในหลัก
เศรษฐศาสตร”์ (The Paradoxes of happiness in Economics) แอนดรูว์ ออสวอลด์ (Andrew 
Oswald) ศาสตราจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัวอรร์ิก (University of Warwick) 
ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตรค์นแรก ๆ ของโลกที่ท าการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เศรษฐกิจและความสขุของคน ไดต้อบค าถามช่วงหนึ่งว่า “ถา้โมเลกลุสามารถพดูได ้จะมีนกัฟิสิกส์
คนไหนที่ไม่อยากฟัง” 

ประกอบกับผลงานวิจัยชิน้หนึ่งของ กิโยม ดูเชน (Guillaume Duchenne, 1862) นัก
ประสาทวิทยาดา้นระบบประสาทและกลา้มเนือ้ ชาวปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่คน้พบรอยยิม้ที่ถือว่า
เป็น “ยิม้จริงใจ” (Genuine Smile) จากการท างานของระบบแสดงออกทางใบหน้าของมนุษย์ 
(The Mechanism of Human Facial Expression) ที่ต้องอาศัยกล้ามเนื ้อบริเวณส่วนแก้มที่อยู่ 
ใกล ้ๆ ริมฝีปาก (Zygomatic Major Muscle) ยกเลื่อนขึน้ ซึ่งจะท างานพรอ้ม ๆ กันกับกลา้มเนือ้
ส่วนแกม้ที่อยู่ขา้งใตต้า (Orbicularis Oculi Muscle) ส่วน “ยิม้ไม่จริงใจ” นัน้จะมีเพียงกลา้มเนือ้
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บริเวณส่วนแกม้ที่อยู่ใกล ้ๆ ริมฝีปาก (Zygomatic Major Muscle) เท่านัน้ที่ท างาน ในเวลาต่อมา
มีนกัจิตวิทยาหลายคนน ามาใชใ้นงานวิจยั เพื่อพิสจูนห์าถึงความสมัพนัธร์ะหว่างรอยยิม้จรงิใจกบั 
“ความสุขที่แทจ้ริง” และผลงานวิจัยดา้นจิตวิทยายังพบอีกว่า คนที่บอกตัวเองว่ามีความสุขมาก
มกัจะมีระดบัความดนัโลหิตที่ไม่ต ่าหรือสงูจนเกินไป มีความทรงจ าที่ดีในอดีตไดดี้ คนที่อยู่รอบขา้ง
จะสงัเกตไดว้่าคน ๆ นัน้ก าลงัมีความสุขมาก และรอยยิม้จริงใจนัน้ยังยิม้ไดน้าน (Duration) โดย
ปราศจากการบงัคับได ้ท าใหพ้ิสูจนไ์ดว้่าความสุขนัน้มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยทางด้าน
สรีรวิทยา 

อย่างไรก็ตามบนความตอ้งการใหไ้ดม้าซึ่งความสุขของคนเรายังมีแนวคิดที่สามารถใช้
เป็นแนวทางมุ่งสู่การใหค้วามหมายและเงื่อนไขอีกไม่นอ้ย วีนโฮเวน (Veenhoven, 2000) ไดอ้า้ง
ถึงทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาหลายทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการอธิบายถึงวิธีการที่จะ
ประเมินว่าเรามีความสขุเพียงใด เช่น ทฤษฎีกระบวนการรบัรู ้(Cognitive theory) จากหนทางที่จะ
ไดม้าซึ่งความสุขนัน้สามารถยกมารองรบัพฤติกรรมที่พึ่งปรารถนาต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิก
ในครอบครวั สอดคลอ้งกับทฤษฎีกระบวนการรบัรูท้ี่พยายามอธิบายถึง ความสุขคือผลิตผลทาง
ความคิดของมนุษย ์และสะทอ้นถึงความแตกต่างระหว่างการมองชีวิตที่เป็นอยู่กบัความคิดเห็นใน
สิ่งที่ชีวิตควรจะเป็น ทัง้นีค้วามคิดเห็นนัน้เป็นพืน้ฐานของความเชื่อที่สั่งสมขึน้มาและแตกต่างกัน
ไปตามวฒันธรรม ขึน้อยู่กบัการเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน การจะเขา้ถึงความอยู่ดีมีสขุนัน้อาจท า
ไดเ้พียงแค่ลดมาตรฐานภายในจิตใจลง ทัง้นีถ้ึงเราอาจจะสามารถประมาณตนไดว้่ามาตรฐานของ
ความอยู่ดีมีสุขไดน้ัน้อาจตอ้งอาศัย ความชอบเขา้มาช่วยในการพิจารณาดว้ย ทฤษฎีความชอบ 
(Affect theory) ความสุขเป็นการสะทอ้นว่าเรารูส้ึกดีโดยทั่ว ๆ ไปเพียงใด ในมุมมองนีเ้ราไม่ได ้
“ค านวณ” แต่ “อ้างอิงถึง” อาจอาศัยประสบการณ์ความชอบที่สะสมเชื่อมโยงกับฟังก์ชั่นของ
ความชอบ มุมมองเช่นนีท้  าใหเ้ป็นไปไดท้ี่ว่าคนเราจะสามารถสรา้งความสุขใหแ้ก่กันได ้คนเรา
สามารถท าใหเ้กิดความสขุโดยการปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ (กลัยาณี เสนาสุ, 2559) 

1.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความสุข 
ส าหรบังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสขุ ภายใตบ้ริบทของอยู่ร่วมกนัในครอบครวัหรือ

ที่พกัอาศยั พบงานวิจยัดงันี ้ทีซู และลิว (Tsou and Liu. 2001: online)  ไดศ้กึษาถึงภาวะความสขุ
กับขอบเขตของความพึงพอใจในคนไตห้วัน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคนไตห้วัน อายุ 20 - 64 ปี ที่
ไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบ Statiffed two - stage sampling พบว่าผูท้ี่มีรายไดสู้ง จะมีภาวะ
ความสขุอยู่ในระดบัสงูและสง่ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ นอกจากนีย้งัพบว่า ผูท้ี่แต่งงานแลว้มี
ภาวะความสขุและความพงึพอใจมากกว่าผูท้ี่ยงัไม่แต่งงาน รวมทัง้การเห็นคณุค่าในตนเอง เป็นสิ่ง
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ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตสมรสและความพึงพอใจในอาชีพ และลกัษณะของบุคลิกภาพ 
(Personal Characteristics) มีผลต่อความแตกต่างกนัของภาวะความสขุและความพึงพอใจในแต่
ละบุคคล และมีงานวิจัยในประเทศเกาหลีที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการอยู่อาศัยในอาคารสูงว่า
ดว้ยลกัษณะของอาคารที่สงูขึน้ไปนัน้ท าใหม้ีความกังวลใจ ผูท้ี่อาศัยอยู่ในอาคารสูงที่ตัง้แต่ชัน้ที่ 
18 ขึน้ไป อตัราเกิดโรควิตกกงัวลสงูขึน้ ความดนัเลือดสงูขึน้ โดยเฉพาะในผูส้งูอายแุละเด็กทารก ผู้
อยู่อาศยัมีความเครียดมากขึน้จากเสียงรบกวน และการใชง้านลิฟตร์วมไปถึงดา้นความปลอดภัย
และอุบัติเหตุ และงานของสุพัฒน ์สุระคนัย (2544 : 49) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง เครื่องชีว้ัดความ
ผาสุกของครอบครวัชนบทในจังหวัดขอนแก่น พบว่า เครื่องชีว้ัดความผาสุกของครอบครวัจาก
ทศันะชาวบา้น พบว่าชาวบา้นใหค้วามหมายของความผาสกุ มาจากความเป็นอยู่ของครอบครวั ที่
ประสบกบัความแหง้แลง้ ท าใหปั้จจัยขัน้พืน้ฐานของการด ารงชีวิตขาดความมั่นคง ชาวบา้นจึงมี
ความตอ้งการด ารงชีพ ในลกัษณะพออยู่พอกิน ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบั
ความสขุของครอบครวัเท่ากับ 18.98 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระดบัความผาสุกระหว่างประเภทครอบครวั พบว่าครอบครวัไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และพบว่าระดับความผาสกุของครอบครวั แตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และองค์ประกอบของครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์พบว่า
เครื่องชีว้ดัความผาสกุของครอบครวัจากทัศนะชาวบา้นกับภาครฐั แตกต่างกนัเป็นส่วนใหญ่ โดย
เครื่องชีว้ัดของภาครฐั 20 ตัวชีว้ัดเป็นตัวชีว้ัดที่ชาวบา้นมี 8 ตัวชีว้ัดเท่านั้น และเป็นตัวชีว้ัดของ
ชาวบา้นที่ภาครฐัไม่มีอีก 22 ตวัชีว้ดัซึ่งประกอบดว้ย 4 ดา้นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 9 ตวัชีว้ดั 
ดา้นปัจจยัพืน้ฐานในการครองชีพ 4 ตวัชีว้ดั คา้นสภาวะความเป็นอยู่ของครอบครวั 4 ตวัชีว้ดั และ
คา้นอ่ืน ๆ อีก 5 ตวัชีว้ดั 

 
ส่วนที ่2 แนวคิดวิถีชีวิตของครอบครัว  

ความหมายและพฤติกรรมของครอบครัว (families) ตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้
บญัญัติความหมายของค าว่า “ครอบครวั” คือสถาบนัพืน้ฐานของสงัคมที่ประกอบดว้ยสามีภรรยา
และหมายความรวมถึงลูกดว้ย สามารถอธิบายเพิ่มเติมว่า กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันในทาง
สายเลือด หรือการแต่งงาน (สุมัทนา สินสวัสดิ์ และ พนมพร พุ่มจันทร,์ 2557) หรือเป็นการอยู่
ร่วมกนัของบุคคลตัง้แต่ 2 วยัขึน้ไป ไดแ้ก่ วยัเด็ก วยัผูใ้หญ่ และในบางกรณีก็จะมีวยัสงูอายุอาศยั
อยู่ ร่ วมกันด้วย (ดุษฎี  โยเหลา , 2557)  ผูกพัน  แบ่ง ปันอารมณ์ ความรู้สึก  เฟรนด์แมน 
(Friedman,2003) กล่าวโดยสรุปไดว้่าครอบครวัเป็นสิ่งแวดลอ้มที่บุคคลเจริญเติบโตและพัฒนา
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ตลอดช่วงชีวิต ทัง้ไดร้บัการอบรมสั่งสอน ความรกั ความอบอุ่น ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวมา
จากการท าหนา้ที่ของสมาชิกในครอบครวั  (ดารุณี จงอดุมการณ์, 2550) ความเขา้ใจเก่ียวกับค า
ว่าครอบครวั และ “ครวัเรือน” มีความหมายต่างกนั ครวัเรือน (household) หมายถึงหน่วยการอยู่
อาศัย ซึ่งประกอบดว้ยบา้น (ที่อยู่) และคนที่อยู่และกินร่วมกันในบา้นนัน้ ในทางปฏิบัติแลว้แยก
ขาดจากกันไดย้ากเพราะกลุ่มคนที่มีความสมัพนัธ์ต่อกันที่เรียกว่าเป็น “ครอบครวั” นัน้ความจริง
แลว้ก็อาศัยและกินอยู่ดว้ยกันในครวัเรือน คือบา้นหรือที่อยู่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง และการอยู่
และกินร่วมกัน เช่นนัน้ก็ท า ใหค้รอบครวัเป็นหน่วยทางสงัคมอันหนึ่งที่เรียกว่า “ครวัเรือน” (ชาย 
โพธิสิตา, 2552)   

สัมพันธภาพและบทบาทของครอบครัว  
สมัพนัธภาพและบทบาทของครอบครวั จะเป็นภูมิคุม้กนัใหส้มาชิกทุกคนอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสขุ ปัจจุบนัสถาบนัครอบครวัเริ่มเสื่อมลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของสถาบนัครอบครวั จากครอบครวัขยายที่ ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลกู ปู่  ย่า ตา ยาย อาศยั
ในครอบครวัเดียวกนั ภายในครอบครวัมีความสมัพนัธเ์หนียวแน่น  มีความรกัใคร่ปรองดองซึ่งกัน
และกัน ใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กูลกัน คอยประสานความสมัพันธ์ โดยมากจะมีเวลาใหแ้ก่กันเมื่อ
เสรจ็จากการท างาน ก็จะมาท ากิจกรรมรว่มกนัภายในครอบครวัและเครือญาติ แต่สภาพครอบครวั
ขยายมีนอ้ยมากในปัจจุบนั ครอบครวักลายเป็นครอบครวัเด่ียวมากขึน้ ซึ่งสมาชิกในครอบครวัมี
เฉพาะ พ่อ แม่ ลกู จึงส่งผลใหค้รอบครวัมีขนาดเล็กลง จ านวนสมาชิกในครอบครวัลดลง รวมทัง้
จ านวนเครือญาติก็ลดลง ความสมัพนัธใ์นครอบครวัลดนอ้ยลง แนวโนม้ครอบครวัเด่ียวจะน ามาซึ่ง
การสลายตัวของวัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม และพืน้ที่การท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครอบก็
ลดลงและเปลี่ยนแปลง หากครอบครวัไม่มีเวลาพดูคยุพบปะกนั เกิดความเหินห่าง ความสมัพนัธ์
ยิ่งเจือจางลง ไม่มีการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั ใหค้วามอบอุ่น และเป็นเพื่อนที่ดีส  าหรบัลกู ไม่มีเวลาที่
จะร่วมท า กิจกรรมในครอบครวัได้ เช่น การปลูกตน้ไมร้่วมกัน รบัประทานอาหารร่วมกัน (กุลภา 
วจนสาระ, 2554) จากรายงานการวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัวไทย วัดจากสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 4 ด้าน คือ การใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกัน  การพูดคุย  ปรึกษาหารือ  และ
ตดัสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆ  การแสดงออกซึ่งความรกัความเอือ้อาทรต่อกันทัง้ทางกายวาจาใจ  
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว  พบว่าสัมพันธภาพใน
ครอบครวัโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปานกลาง (56.3%) (จิราพร  ชมพิกุล, ปราณี สุทธิ
สคุนธ,์ เกรียงศกัดิ ์ซื่อเลื่อม, และ ดษุณี ด ามี, 2552)  
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รูปแบบของครอบครัว 
รูปแบบการอยู่อาศยัซึ่งเป็นผลของการมีสมาชิกประเภทต่าง ๆ ใชช้ีวิตอยู่กินร่วมกัน

อยู่ในครวัเรือนเดียวกัน ส่งผลใหม้ีรูปแบบการอยู่อาศัยหลากหลาย เรียกว่า โครงสรา้งครวัเรือน 
(Household Structure) รูปแบบดังกล่าวนั้น ในด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนกระบวนการตาม
ธรรมชาติในวงจรชีวิตของครวัเรือน เมื่อเป็นเช่นนัน้แลว้โครงสรา้งครวัเรือนก็จะเปลี่ยนตาม แต่ใน
อีกแง่หนึ่งโครงสรา้งหรือรูปแบบการอยู่อาศัยก็สะทอ้นความจ าเป็นของคนที่อยู่คนครวัเรือนนั้น
ดว้ย สามารถจดัแบ่งโครงสรา้งครวัเรือนออกเป็น 6 รูปแบบ ตามรูปแบบของสมาชิกที่อยู่ร่วมกันใน
ครวัเรือน คือ 

1. ครวัเรือน 1 รุน่อาย ุครวัเรือนที่ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุน่อายเุดียว 
2. ครวัเรือน 2 รุ่นอายุ แกนหลกัของครวัเรือนประเภทนีคื้อมีสมาชิกรุ่นพ่อแม่กับ

รุน่ลกู 
3. ครวัเรือน 3 รุ่นอายุและมากกว่า แกนหลกัของครวัเรือนประเภทนีคื้อมีสมาชิก

รุน่ปู่  ย่า ตา ยาย รุน่ลกู รุน่หลาน 
4. ครวัเรือนขา้มรุ่น แกนหลกัขอครวัเรือนประเภทนีคื้อมีสมาชิก 2 วยั ไดแ้ก่ รุ่นปู่  

ย่า ตา ยาย กบัรุน่หลาน เป็นครวัเรือนที่มีลกัษณะ “โหว่ตรงกลาง” 
5. ครวัเรือนคนเดียว เป็นครวัเรือนที่มีสมาชิกอยู่เพียงคนเดียว 
6. ครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่มีความเก่ียวพันทางเครือญาติต่อกัน มีสมาชิกอยู่

ดว้ยกนัตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่สมาชิกเหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นญาติกนั แต่อาจจะมีความสมัพนัธก์ันแบบ
อ่ืน (ชาย โพธิสิตา, 2555) 

โดยนบัตัง้แต่ครวัเรือนประเภทที่ 3 ถึง 6 นัน้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ครวัเรือนพิเศษ” 
ในการวิจยัครัง้นีจ้ะจ าแนกรูปแบบของครวัเรือนออกเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. ครวัเรือนเด่ียว คือ ครวัเรือน 1-2 รุ่นอายุ ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่นอายุ
เดียว เช่น สามีกบัภรรยา พี่กบันอ้ง เป็นตน้ หรือเป็นคนรุน่พ่อแม่กบัรุน่ลกู 

2. ครวัเรือนขยาย คือ ครวัเรือน 3 รุ่นอายุและมากกว่า ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคน
ในรุน่ปู่  ย่า ตา ยาย รุน่ลกู รุน่หลาน 

3. ครวัเรือนพิเศษ คือ ครวัเรือนขา้มรุ่น เป็นครวัเรือนที่มีลักษณะ “โหว่ตรงกลาง” 
ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่นปู่  ย่า ตา ยาย กับรุ่นหลาน หรือสมาชิกไม่มีความเก่ียวพนัทาง
เครือญาติต่อกัน มีสมาชิกอยู่ดว้ยกันตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่สมาชิกเหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นญาติกัน แต่
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อาจจะมีความสมัพันธ์กันแบบอ่ืน เช่น กลุ่มบุคคลเพศทางเลือก กลุ่มคนรูจ้ักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 
เป็นตน้ 

“พฤติกรรมครอบครวั” และ “พฤติกรรมครวัเรือน” แตกต่างกนัเนื่องจากพฤติกรรมที่
ท าใหเ้กิดเป็นครอบครวัไดแ้ก่ การแต่งงาน การมีบุตร และการหย่ารา้ง และพฤติกรรมที่ท าใหเ้กิด
เป็นครวัเรือนไดแ้ก่ลกัษณะการอยู่และกินร่วมกันของกลุ่มคนที่มีหรือไม่มีความสมัพันธ์กันแบบ
ต่างๆ ดงันัน้ ถา้จะพดูถึงการเปลี่ยนแปลงครอบครวัและครวัเรือน เราจึงตอ้งพดูถึงมิติส  าคญัอย่าง
นอ้ย 4 ดา้นต่อไปนี ้คือ 1) ดา้นการแต่งงาน 2) ดา้นความมั่นคงหรือไม่มั่นคงของความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยา หรือคู่อยู่กิน 3) ดา้นขนาดครอบครวั ซึ่งในที่นีห้มายถึงเรื่องจ านวนบุตรที่เกิด
จากบิดามารดาเดียวกัน หรือต่างบิดามารดากัน 4) ด้านรูปแบบการอยู่อาศัย หรือเรื่องของ
โครงสรา้งและองคป์ระกอบครวัเรือน กลา่วคือการอยู่กนัเป็นครวัเรือนขยายและครวัเรือนเดี่ยว  

หากเป็นเช่นนั้นแล้วการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึง
วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของครอบครวัเสียก่อน โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็น
เรื่องการเปลี่ยนแปลงครอบครวัและสว่นหลงัเป็นการเปลี่ยนแปลงครวัเรือน 

การเปล่ียนแปลงครอบครัว  
การเปลี่ยนแปลงครอบครวั อนัหมายถึงรวมเรื่องการแต่งงาน การหย่ารา้ง และขนาด

ครอบครวั ในปัจจุบนัคนไทยมีลูกนอ้ยลงและครอบครวัไทยมีขนาดเล็กลง การเริ่มตน้ครอบครวั
หรือการแต่งงานก็ถกูชะลอออกไปมากขึน้ๆและอีกหลายคนที่ไดล้ิม้รสของการอยู่ในครอบครวัแลว้
กลบัเลือกที่จะถอยห่างออกจากความสมัพนัธก์บัคู่ที่ตวัเองสรา้งขึน้ โดยถือเอาความเป็นอิสระและ
ผลประโยชนส์่วนตนเป็นที่ตัง้ ท าใหแ้นวโนม้การหย่ารา้งสงูขึน้ในสงัคมไทยปัจจุบนั สงัเกตไดจ้าก
สถิติจ านวนการจดทะเบียนและจดทะเปลี่ยนหย่า พ.ศ.2536-2552 งานทะเบียนครอบครัว 
กรมการปกครองพบว่า การจดทะเบียนหย่าเพิ่มขึน้ขณะที่การจดทะเบียนสมรสกลบัลดลง ท า ให้
อตัราส่วน (ratio) การจดทะเบียนหย่าต่อการจดทะเบียนสมรสในแต่ละปีสงูขึน้เรื่อย ๆ เช่น ในช่วง 
3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2552 อัตราส่วนการจดทะเบียนหย่าต่อการจดทะเบียนสมรส เท่ากับ 
32.6, 34.2 และ 36.3 ตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงครัวเรือน   
การเปลี่ยนแปลงครวัเรือน  อนัหมายถึงโครงสรา้งครวัเรือน ซึ่งเป็นลกัษณะที่ก าหนด

ไดจ้ากประเภทของบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศยัเดียวกนั กล่าวคือ ถา้บุคคลที่อยู่
และกินร่วมกันมีเฉพาะรุ่นพ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัด เป็น ครัวเรือนเด่ียว หมายถึง
ครวัเรือนที่ประกอบดว้ยสมาชิกในครอบครวั 2 รุ่น ถา้มีทัง้รุ่นปู่ ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกรุ่น
หลานดว้ยก็จัดเป็น ครวัเรือนขยาย หมายถึงครวัเรือนที่ประกอบดว้ยสมาชิกในครอบครวั 3 รุ่น 
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หรือมากกว่า จึงอาจเรียกไดว้่าเป็น ครวัเรือนกระแสหลกั (ชาย โพธิสิตา, 2554) การเปลี่ยนแปลง
ครวัเรือนกระแสหลกั เริ่มจากในอดีตคนไทยส่วนใหญ่อยู่กันเป็นครวัเรือนใหญ่มีสมาชิกหลายรุ่น
อาย ุอยู่อาศยัและท ามาหากินรวมกนัเป็นครวัเรือนขยาย ต่อมาเมื่อมีความเป็นสมยัใหม่มากขึน้ทัง้
ในทางเศรษฐกิจและสงัคม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท า ใหค้รวัเรือนเล็กลง มีสมาชิกนอ้ยคน และ
โครงสรา้งครวัเรือนเปลี่ยนเป็นครวัเรือนเด่ียวมากขึน้ (อมรา สนุทรธาดา และ สพุตัรา เลิศชยัเพชร, 
2552) สอดคลอ้งกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงครอบครวัที่ กูดี ้(Goode, 1963) ศาสตราจารยท์าง
สังคมวิทยาชาวอเมริกัน เสนอไว้ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็น
อุตสาหกรรม (industrialization) จะท า ใหค้รวัเรือนเปลี่ยนจากการมีรูปแบบเป็นครวัเรือนขยาย
เป็นครัวเรือนเด่ียว เหตุผลก็เพราะเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมนั้นมีพลังหลายอย่างที่ท า ให้
ครวัเรือนขยายเป็นรูปแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเน้นความ
คลอ่งตวัของบคุคล เรียกรอ้งใหค้นมีความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเองนั่นคือเป็นปัจเจก 

การศึกษาความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พัก
อาศยัครัง้นี ้มีขอ้สงัเกตถึงการเปลี่ยนแปลงดา้นครอบครวัที่ท าใหข้นาดของครวัเรือนเปลี่ยนแปลง
ตาม ท าใหม้องเห็นประเด็นเรื่องการจดัการการที่อยู่อาศยัของสมาชิกในครอบครวัเริ่มเป็นประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องสุขภาวะของผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากที่อยู่อาศัย 
ครอบครวั และชุมชน พบว่าบา้นและสภาพแวดลอ้มมีความสัมพันธ์ต่อความสุขของสมาชิกใน
ครอบครวั โดยเฉพาะปัจจยัดา้นพืน้ที่ใชส้อยและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในบา้นเป็นปัจจยัที่มี
น าหนกัมากที่สดุ (ธีรสิชฌน ์สิรินาคบ ารุง, 2556) นั่นหมายความว่าองคค์วามรูท้ี่ส  าคญัที่สามารถ
ดงึมาช่วยแกไ้ขปัญหาดงักลา่วไดใ้นล าดบัต่อไป 
 
ส่วนที ่3 ความสุขภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย เงือ่นไขเชิงบูรณาการ
ด้านพฤติกรรมศาสตร ์

สถาปัตยกรรมที่ดีสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยได ้จากการที่ปัจจัย
แวดลอ้มมีผลกบัสถาปัตยกรรม อย่าง แดด แสงธรรมชาติ ลม เสียง อากาศ หรือแมก้ระทั่งคณุภาพ
อากาศ  

แมค้วามรูส้กึเรื่องของ “ความสขุ” จะเป็นเรื่องที่จบัตอ้งไม่ได ้แต่สมัผสัเหลา่นีเ้กิดขึน้ไดใ้น
หวัใจของผูท้ี่ไดใ้ชพ้ืน้ที่ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมในการใชง้านและความสบายใจที่จะอยู่ในพืน้ที่
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัเพื่อสง่เสรมิความสขุมีแนวคิดที่
เก่ียวขอ้งดงันี ้ 
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จิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Environmental Psychology)  
จิตวิทยาสภาพแวดลอ้มคือการสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มเพื่อการอยู่อาศัยและการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน ถือไดว้่าเป็นหนทางหลักในการระบุถึงสถานที่ที่น ามาซึ่งความสุข เพราะ
สถาปัตยกรรมที่พักอาศัยมีส่วนส าคัญในการเสริมสรา้งความสุขร่วมกันของสมาชิกในครอบครวั 
สถาปนิกหรือนกัออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีหนา้ที่หลกัในการเร่งพยายามในการท าความเขา้ใจ
และค านึงถึงพฤติกรรมของผูใ้ชส้อยนัน้ คนเรามีส่วนส าคัญในการก าหนดความสมัพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อม อาจวิเคราะห์ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมด้วย
สภาพแวดลอ้มกายภาพออกไดถ้ึง 7 ดา้นคือ  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Ambient Environment) เป็นคุณสมบัติเ ก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้ม เช่น ระดับเสียง ความสว่าง ระดับอุณหภูมิ เป็นตน้ มนุษยม์ีความสัมพันธ์กับ
สภาวะแวดลอ้มทางดา้นสรีรวิทยา และรวมไปถึงทางดา้นจิตวิทยา โดยมนุษยม์ีความจ ากัดต่อ
ระดบัสภาวะต่างๆ เช่น ระดบัอณุหภมูิที่สงูกว่าปกติ รวมทัง้ระดบัความสว่าง เป็นตน้ 

2) ดา้นการรูส้ึก (Sensational Environment) เป็นคุณสมบติัที่สมัพันธ์กับระบบ
ประสาทสัมผัสของมนุษยผ์่านทางอวัยวะต่าง ๆ มนุษยร์บัรูคุ้ณสมบัติของสภาพแวดลอ้มผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การมองเห็นทางตา ไดย้ินทางหู ไดก้ลิ่นทางจมกู รบัรสทางลิน้ และการ
สมัผสัทางผิวหนงั เช่น รูปร่างและสีสนัของสิ่งรอบตัว เสียงพดู กลิ่นเหม็นของขยะ ความเค็มของ
อาหาร ความลื่นของพืน้ผิว เป็นตน้ 

3) ดา้นมิติ (Dimensional Environment) เป็นคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับมนุษยใ์น
ดา้นขนาด โดยเก่ียวขอ้งกับสดัส่วนมนุษย์ทางสรีรวิทยาและทางจิตวิทยา เช่น ความสูงของโต๊ะ
และเกา้อีท้ี่ควรสมัพนัธก์นัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสดัส่วนมนุษยใ์นการใชง้าน เป็นตน้ นอกจากนีด้า้น
มิติยังเก่ียวกับระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีความส าคัญต่อการก าหนดอาณาเขตครอบครอง 
(territoriality) และพฤติกรรมการเว้นที่ว่างส่วนบุคคล (personal space behavior) ระยะห่าง
ระหว่างบา้นกบัที่ท างาน เป็นตน้ 

4) ด้านทิศทาง (Directional Environment) เป็นคุณสมบัติที่ก าหนดต าแหน่ง
บคุคลกบัสิ่งต่าง ๆ ที่ท าใหท้ราบว่าตอ้งเดินทางหรือเคลื่อนที่ในทิศทางใด ทิศทางจึงเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมเก่ียวกับการเคลื่อนที่ การเลือกที่ตัง้และการหันทิศทางตามความเชื่อเรื่องทิศตามแกน
เหนือใต ้หรือตะวนัออก ตะวนัตก 

5) ดา้นสัญลักษณ์  (Symbolic Environment) เป็นคุณสมบัติที่สื่อความหมาย
ผ่านสญัลกัษณ ์อาจใชภ้าษาสื่อความหมาย เช่น มีปา้ยบอกว่าเป็นหอ้งน า้ เป็นตน้ สญัลกัษณเ์ป็น
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คณุสมบติัที่จ  าเป็นต่อการคาดคะเนพฤติกรรมที่ควรเกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้ม ท าใหบุ้คคลปฏิบติั
ตวัไดถ้กูตอ้ง 

6)  ด้ า น ก า ร ก ร ะท า ร ะ ห ว่ า ง กั นท า งสั ง คม  ( Interactive Environment) 
ความสมัพนัธท์างสงัคมท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มดา้นปฏิสมัพนัธท์ี่เป็นการกระท าระหว่างกนั โดย
สภาพแวดลอ้มมีผลต่อความสมัพนัธข์องคนในลกัษณะสง่เสรมิหรือขดัขวางการกระท าระหว่างกนั 

7)  ด้านการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม  (Integrative Environment) เ ป็น
คณุสมบติัทางกายภาพที่ก่อใหเ้กิดการผสมผสานกบัวฒันธรรม กลา่วคือ สภาพแวดลอ้มก่อใหเ้กิด
ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม พบไดใ้นสงัคมที่ยงัคงวฒันธรรมเดิมอยู่มาก และต่างจากสงัคมที่เปิด
จนขาดจดุรว่ม 
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ภาพประกอบ 5 กรอบจิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม : สาระเก่ียวกบัความสมัพนัธม์นษุยก์บั
สภาพแวดลอ้มกายภาพที่เป็นขอ้พิจารณาต่องานออกแบบ 

 (วิมลสิทธิ์ หรยางกรู, บษุกร เสรฐวรกิจ, และ ศิวาพร กลิ่นมาลยั, 2556) 
   

อาณาเขตครอบครอง (Territoriality of Human Beings) 
เด็กเล็ก ๆ มีการทะเลาะกันเพราะแย่งต าแหน่งที่นั่งกัน เด็กมักมีมุมซุกของตัวเองที่

สามารถหลบหลีกจากคนอ่ืนในลักษณะเก็บตัวได ้ภายในบา้นทุกคนมักมีต าแหน่งเดิมเป็นของ
ตัวเอง เกา้อีต้ัวเดิมท่ีอยู่ในต าแหน่งเดิมในขณะพกัผ่อนหลงัภารกิจประจ าวันและอา้งสิทธิ์ไวเ้ป็น



  31 

ของตน เช่น แม่มีความเข้าใจว่าห้องครัวเป็นเขตของแม่บ้าน เป็นต้น ภาพแบบนี ้เรียกว่า 
“ปรากฏการณ์ขอการมีอาณาเขตครอบครอง (Phenomena of Territoriality)” โดยทั่ วไปเมื่อ
กล่าวถึงค าว่า “อาณาเขต (Territory)” เรามักเข้าใจว่าเป็นพืน้ที่หรือสถานที่ที่มีขอบเขตจ ากัด
ชดัเจน เช่น รัว้บา้น ผนงักัน้หอ้ง เป็นตน้ หากพิจารณาแลว้อาจหมายถึง สภาพแวดลอ้มกายภาพที่
มีการก าหนดอาณาบรเิวณโดยการท าเครื่องหมาย (Marking) มีการสรา้งสถานการณห์รือสิ่งต่าง ๆ 
โดยตัวบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อเป็นสิ่งบ่งบอกใหผู้อ่ื้นรบัรูไ้ดว้่าเป็นพืน้ที่ที่มีเจา้ของ ดังนั้นการมี
อาณาเขตครอบครองจึงเป็นพฤติกรรมในการก าหนดอาณาเขตโดยการพยายามควบคมุระยะห่าง 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความแออดั และคงไวซ้ึ่งการด าเนินชีวิตในสภาพแวดลอ้มกายภาพร่วมกนัใหเ้ป็นไป
อย่างปกติหรือการอยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุนัน้เอง 

หน้าทีข่องการมีอาณาเขตครอบครอง  
บุคคลต้อง เ ก่ียวข้องกับการมี อาณาเขตครอบครองอยู่ เสมอเนื่ องจากใน

ชีวิตประจ าวัน ทุกคนพยายามปกป้องอาณาเขตของตน โดยการแสดงความเป็นเจา้ของพืน้ที่ให้
ผูอ่ื้นรบัรู ้อาจดว้ยวิธีการใชส้ญัลกัษณห์รือดว้ยวิธีการสื่อสาร อาจแบ่งหนา้ที่ของการมีอาณาเขต
ครอบครองของมนุษย์ออกเป็น 4 ลักษณะ เบลล ์(Bell, P., 2001: 278-279) โดยพิจารณาตาม
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ดงันี ้ 

1) หนา้ที่ของการมีอาณาเขตครอบครองที่เกิดขึน้ในพืน้ที่สว่นตวั ไดแ้ก่ การท าให้
ผูอ่ื้นรูไ้ดว้่าเจา้ของพืน้ที่ก าลงัตอ้งการภาวะเป็นส่วนตัว และสามารถบ่งบอกลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูเ้ป็นเจา้ของอาณาเขต 

2) หน้าที่ของการมีอาณาเขตครอบครองที่เกิดขึน้ภายในกลุ่มคน ได้แก่ การ
ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกเป็น อนัหนึ่งอนัเดียวกนัของสมาชิก และส่งเสริมใหเ้กิดการท ากิจกรรมร่วมกนั
ขอสมาชิกภายในกลุม่ 

3) หน้าที่ของการมีอาณาเขตครอบครองที่เกิดขึน้ระหว่างกลุ่มคน ได้แก่ การ
แสดงใหบ้คุคลภายนอกกลุม่ไดร้บัรูถ้ึงการเป็นเจา้ของพืน้ที่หรืออาณาเขตครอบครอง เพื่อไม่ใหเ้กิด
การลว่งล า้อาณาเขตของกลุม่ 

4) หนา้ที่ของการมีอาณาเขตครอบครองที่เกิดขึน้ในพืน้ที่สาธารณะ ไดแ้ก่ การ
เป็นกลไกในการควบคมุระยะห่างระหว่างบุคคลใหเ้กิดความเหมาะสม 

หนา้ที่ของการมีอาณาเขตครอบครองใน 4 ลกัษณะดังกล่าวสอดคลอ้งกับประเภทของ
การมีอาณาเขตครอบครองที่พิจารณาจากขอบเขตและรูปแบบของอาณาเขตครอบครอง 
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ขอบเขตและรูปแบบของอาณาเขตครอบครอง ทัง้ที่เสนอโดย ออลตแ์มน (Altman, 
1975) และที่เสนอโดยไลแมนแสกอตต ์(Lyman and Scott, 1967) มารว่มเป็นหน่วยวิเคราะหโ์ดย
ไดแ้บ่งไว ้4 ประเภท ดงันี ้ 

1) อาณาเขตส่วนบุคคล เก่ียวขอ้งกบัอาณาเขตที่บุคคลครอบครองตัง้แต่ส่วนตวัของ
ร่างกายไปจนถึงพืน้ที่เวน้ว่างรอบ ๆ ตวับุคคล (Personal space) บุคคลมีการปกป้องและควบคมุ
การเข้าถึงของบุคคลอ่ืนที่ ไม่ใช่ตัวเราเอง เ ป็นอาณาเขตที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลา แม้ใน
สภาพการณท์ี่มีความหนาแน่นสงู 

2) อาณาเขตสงัคมปฐมภูมิ เป็นอาณาเขตที่บุคคลหรือกลุ่มคนใชเ้วลาส่วนใหญ่ของ
ชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ หอ้งนอนหอ้งท างานหรือบรเิวณโต๊ะท างาน เป็นอาณาเขตที่มีการปกปอ้งปละ
ควบคมุการเขา้ถึงของบคุคลอื่น 

3) อาณาเขตสังคมทุติยภูมิ เป็นอาณาเขตที่มีความส าคัญรองลงมาตามความ
ใกลช้ิด และเวลาที่ใชใ้นชีวิตประจ าวันที่นอ้ยกว่าในอาณาเขตสงัคมปฐมภูมิ ไดแ้ก่ มุมนั่งเล่น มี
การเขา้ถึงนอ้ยลง 

4) อาณาเขตสาธารณะ เป็นอาณาเขตส่วนรวมที่เปิดสู่สาธารณะไม่มีการควบคุม
และไม่อาจปกปอ้ง 

พฤติกรรมการเว้นทีว่่างส่วนบุคคล (Personal Space Behavior) 
เวน้ที่ว่างสว่นบุคคล หมายถึง ขอบเขตที่ว่างรอบตวับุคคลที่มองไม่เห็น คลา้ยกบัเป็น

ฟองอากาศที่แต่ละบุคคลเวน้ไวเ้ป็นเขตกนัชน เพื่อไม่ใหม้ีการบกุรุกถึงตวับคุคล ขอบเขตที่ว่างนีจ้ึง
เคลื่อนที่ ไปพร้อมกับตัวบุคคลและมีการยืดหรือหดลงได้ตามสภาพสถานการณ์ ซึ่งย่อม
หมายความว่ามีปฏิสมัพันธร์ะหว่างบุคคลเกิดขึน้ จึงไดเ้กิดมีระยะห่างเกิดขึน้มากหรือนอ้ยพรอ้ม
กบัการกระท าต่อกนั ซึ่งอาจเป็นการใชส้ายตาหรือการสมัผสัทางกาย รวมทัง้การหนัเหร่างกายต่อ
กนั อย่างไร่ก็ตาม ขอบเขตของที่ว่างรอบตัวบุคคลไม่ไดม้ีความชัดเจนแบบตดัตอน แต่มีลกัษณะ
ชดัเจนมากขึน้เป็นล าดับสู่ตัวบุคคล จนเป็นอาณาเขตครอบครองที่เล็กที่สุดเพื่อป้องกันการรุกล า้ 
(intrusion)  

ระยะห่างระหว่างมนุษย์  ซึ่ งหมายถึงระยะห่างระหว่างบุคคลเ ก่ียวข้องกับ
ความสมัพนัธต่์อกนัระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน จึงมีหนา้ที่ทางสงัคม
และวัฒนธรรม โดยมีความเก่ียวขอ้งกับการรบัรูแ้ละการส่งข่าวสารระหว่างกันซึ่งแปรเปลี่ยนไป
ตามระยะห่าง ความพอเหมาะพอดีของระยะห่างจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญของพฤติกรรมเวน้ที่ว่าง
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ระหว่างบุคคล หากมีการเขา้ใกลก้นัก็จะรูส้ึกอึดอดั แต่หากอยู่ไกลกนัเกินไปก็ย่อมมีปัญหาในการ
สื่อสารและมรปฏิสมัพนัธต่์อกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 แผนภาพระยะสว่นบุคคลที่เหมาะสมกบัระยะที่ไม่เหมาะสม 
 
ระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal Distance) ฮอลล์ (Hall, E. T., 1966) ได้ศึกษา

ระยะห่างระหว่างบุคคล ที่สัมพันธ์กับลักษณะของการกระท าต่อกัน และการรบัรูผ้่านประสาท
สมัผสัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) ระยะสนิทสนม (Intimate Distance) เป็นระยะใกลช้ิดที่สดุ  ประมาณ 0 – 18 นิว้
หรือ 0 – 15 ซ.ม. ซึ่งสามารถสื่อสารได้อย่างใกล้ชิดในทุกๆทาง เช่น  ภาษาพูด (Spoken 
language) ที่สนิทสนมและไม่เป็นทางการ  ภาษากาย (Body language)  การสมัผัสใกลช้ิดกัน  
ซึ่งใชเ้ฉพาะคนพิเศษหรือในเหตกุารณเ์ฉพาะอย่าง  เช่น  ในการแสดงความรกัระหว่างคู่รกั  คนใน
ครอบครวั  หรือในการปลอบโยนผูอ่ื้น  หรือในการเล่นกีฬาต่างๆ เช่น มวยปล า้  เทควันโด ฯลฯ  
เป็นตน้ 

2) ระยะสว่นตวั (Personal Distance)  เป็นเสมือนเขตปอ้งกนัตวัระยะใกล ้ ประมาณ 
18 – 30 นิว้ หรือ 1 – 2 ฟุต  เป็นระยะที่เราใชก้บัเพื่อนหรือคนที่สนิทสนมกนั  ซึ่งสามารถเอือ้มมือ
ถึงกันได้  สัมผัสกันและกันได้  สามารถพูดคุยกันได้ในระดับเสียงพูดปกติ  แต่ก็ยังคงรักษา
ระยะห่างสว่นบคุคลไวบ้า้ง 

3) ระยะสงัคม (Social Distance) เป็นระยะที่มักใชก้ับผูท้ี่ไม่คุน้เคย  ประมาณ 7 – 
12 ฟุตหรือ 2 – 3.5 เมตร  เป็นระยะที่ใชพ้ดูคยุทางสงัคมและหรือติดต่อทางกนัธุรกิจที่ไม่สามารถ
เอือ้มมือถึงกนัได ้ ภาษาที่ใชก้็จะเป็นภาษาที่เป็นทางการมากขึน้  และท่าทางการแสดงออกอาจ
อยู่ในเงื่อนไขของมารยาททางสงัคมที่ดี  อาจพูดเสียงดังขึน้  เพราะอยู่ห่างกันมากขึน้ เช่น โต๊ะ
ประชมุของนกัธุรกิจในระดบัผูบ้รหิารก็มกัใชร้ะยะทางสงัคมนีเ้อง 

4) ระยะสาธารณะ (Public Distance) มักเป็นระยะในการสื่อสารทางเดียว  คือ
ประมาณ 12 - 25 ฟุตหรือ 3.5 – 7 เมตรขึน้ไป  เช่นการปรากกฎตวัในที่สาธารณะ  ซึ่งเป็นระยะที่
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เป็นทางการมากขึน้  และตอ้งใชเ้สียงพดูดงัขึน้ไปอีก  เช่น  การกล่าวสนุทรพจน ์ การปราศรยัในที่
สาธารณะ เป็นตน้ ระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นอาณาเขตรอบตวับุคคลที่ไม่มีความตายตวัแน่นอน 
มกัแปรเปลี่ยนไปตามปัจจยัดา้นมนุษย ์ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ รวมถึงปัจจยัดา้นการกระท า
ต่อกนัทางสงัคมและกิจกรรม 

ความต้องการภาวะเป็นส่วนตัว (Needs of Privacy) 
โดยทั่วไปเรามกัเขา้ใจว่าความตอ้งการภาวะเป็นสว่นตวัเป็นความตอ้งการอยู่เงียบ ๆ 

ตามล าพัง โดยการแยกตัวออกหรือหลีกเลี่ยงการมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน อาจเป็นการแยกตัว
ของบคุคลหรืออาจเป็นการแยกตวัของกลุม่คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อไม่ใหถ้กูรบกวนมากจนเกินไป 
แต่นอกจากความหายของการแยกตวัออกจากบุคคล กลุ่มคนหรือสภาพแวดลอ้มแลว้ ภาวะความ
เป็นส่วนตัวยังหมายถึงการท่ีบุคคลมีสิทธิ์ในการเลือกควบคุมปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน กล่าวคือ
บุคคลมีเสรีภาพในการเลือกใหม้ีการกระท าต่อกันกับบุคคลอ่ืนหรือไม่ หรือมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้
รวมไปถึงการเลือกปิดกัน้ขอ้มลูสว่นตวัและการเลือกเปิดรบัการเขา้ถึงในดา้นข่าวสารจากผูอ่ื้น โดย
แต่ละบุคคลมีความตอ้งการภาวะความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นตามสภาพการณ ์รวมทัง้ความพึ่งพอใจในตวับคุคลเอง 

ความเป็นระบบในการเกิดภาวะเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1) การมี
หน่วยทางสงัคมเกิดขึน้ในปรากฏการณท์ี่เกิดภาวะเป็นส่วนตวั 2) การเลือกสรรในการควบคมุ ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลาตามความเหมาะสม เพื่อก าหนดระดบัภาวะความเป็นส่วนตัว 
3) การสื่อสารโดยการรบัเขา้จากบุคคลอ่ืนสู่ตัวเอง และการส่งออกจากตัวเองสู่บุคคลอ่ืนในสิ่งที่
ตอ้งการจะติดต่อสื่อสาร จะเห็นไดว้่าความเป็นส่วนตวันัน้ไม่ไดห้มายความถึงการแยกตวัออกโดย
ไม่มีผูอ่ื้นอยู่รอบขา้ง (isolation) หรือการหาความสนัโดษเท่านัน้ แต่พยายามเป็นสว่นตวัโดยทั่วไป
เป็นการแยกตัวออกท่ามกลางผูค้น (solitude) โดยพยายามรกัษาความเป็นส่วนตัวไวใ้นระดับที่
เหมาะสมโดยอาศยัการเลือกควบคมุนั่นเอง 

ความแออัด (Crowding) 
ความแออัด เป็นการตอบสนองในทางจิตวิทยาหรือเป็นความรู้สึกในทางลบ 

(Negative feelings) ที่มีต่อความหนาแน่น เป็นความรูส้ึกที่เกิดขึน้จากการรบัรูข้องมนษุย ์ปัจจยัที่
ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกแออัดมีหลายประการ ไดแ้ก่ ความรูส้ึกแออัดที่เกิดจากพืน้ที่ที่มีจ  านวนคน
หนาแน่น ความรู้สึกแออัดที่ เกิดจากพื ้นที่ อาคารที่คับแคบ รวมไปถึงสภาวะต่าง ๆ ใน
สภาพแวดลอ้ม เช่น ความรอ้น มลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น เป็นตน้ ปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกิด
ความรู้สึกแออัด แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้มนุษย์มีความรู้สึกแออัดมากที่สุด คือ ปัจจัยเรื่องความ
หนาแน่น 
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ความหนาแน่น (Density) เป็นหน่วยการวดัปริมาณ จ านวนคนต่อหน่วยพืน้ที่ มกัใช้
ในความหมายที่เก่ียวกับจ านวนและการวัดปริมาตรของสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย ์โดยหน่วยของ
ความหนาแน่นขึน้อยู่กับความสมัพันธ์ระหว่างจ านวนคนกับหน่วยพืน้ที่ อาทิเช่น จ านวนคนต่อ
หอ้ง (persons per square room) จ านวนคนต่อตารางเมตร (persons per square meter) เป็น
ตน้ 

ความเครียด (stress) เป็นผลของการตอบสนองของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมที่มี
ความกดดันสูง ความเครียดของมนุษย์มีผลมาจากการกระท าระหว่างกันของมนุษย์ใน
สภาพแวดลอ้มที่มีความตึงเครียด หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มและเกิดการคุกคาม
ต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของมนุษย ์การตอบสนองที่เป็นการรูส้ึกเครียดของมนุษยน์ัน้มีระดบั
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผลกระทบที่เกิดจากความเครียด คือ เกิดการป่วย รวมไปถึง
ความรู้สึกเชิงลบต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ความรู้สึกหมดหวัง ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกโกรธ 
ความรูส้กึเกลียดชงัสงัคม หรือแมแ้ต่การไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น 

ความเกี่ยวข้องกันของการมีอาณาเขตครอบครอง พฤติกรรมเว้นทีว่่างส่วน
บุคคล ความต้องการภาวะเป็นส่วนตัว และความแออัด (Relationships of Territoriality, 
Personal Space Behavior, Needs of Privacy and Crowding)  

การศึกษาความสุขครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย
ครัง้นี ้มีขอ้สงัเกตถึงพฤติกรรมเวน้ที่ว่างส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัการมีอาณาเขตครอบครอง 
โดยจดัเป็นหน่วยเล็กที่สุดของอาณาเขตครอบครอง เนื่องจากต่างก็มีความเก่ียวขอ้งกับเรื่องของ
ระยะห่างรอบตวับุคคล และเป็นพืน้ที่ที่เป็นอาณาเขตของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคน แต่อาจมีความ
แตกต่างกนัที่เป็นขอบเขตที่เวน้ที่ว่างส่วนบุคคลที่อยู่รอบตวัเป็นอาณาเขตที่เคลื่อนยา้ยไปไดต้าม
การเคลื่อนต าแหน่งของร่างกายและเป็นขอบเขตคล้ายฟองอากาศที่มองไม่เห็น ( Invisible 
bubble) ไดช้ดัเจนอย่างในขอบเขตของการมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลหรือกลุม่คนที่มกัเป็น
พืน้ที่หรือขอบเขตที่รบัรูแ้ละมองเห็นไดจ้ากการก าหนดเครื่องหมายเพื่อแสดงอาณาเขต บีชเทล 
(Bechtel, 1997: 185) 

ทัง้พฤติกรรมเวน้ที่ว่างสว่นบุคคล และการมีอาณาเขตครอบครองต่างก็แสดงระยะห่างที่
บุคคลหรือกลุ่มคนสรา้งขึน้เพื่อป้องกันการล่วงล า้ภาวะเป็นส่วนตัว หรือเพื่อป้องกันอาณาเขต
ส่วนตวัจากการถูกบุกรุกโดยบุคคลภายนอกนั่นเอง ดงันัน้พฤติกรรมทัง้สองจึงมีความส าคญัยิ่งต่อ
การช่วยใหพ้ฤติกรรมที่เกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมด าเนินไปอย่างปกติ ออลตแ์มน (Altman, 1976: 
8) ไดใ้หค้วามหมายของความเป็นส่วนตวัไวอ้ย่างรดักุมว่า “การเลือกควบคมุการเขา้ถึงตงัเองหรือ
กลุม่ (Selective control of access to the self or to one’s group)” หากไม่มีการก าหนดขอบเขต
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รอบตวับุคคล หรือไม่มีอาณาเขตครอบครองเกิดขึน้ สงัคมจะเกิดความวุ่นวายเนื่องจากบุคคลไม่
เคารพสิทธิซึ่งกนัและกนั มีการล่วงล า้พืน้ที่ส่วนบุคคล เกิดการบุกรุกพืน้ที่ที่มีผูค้รอบครองอยู่ และ
ส่งผลใหบุ้คคลไม่สามารถมีภาวะเป็นส่วนตัว ความตอ้งการภาวะเป็นส่วนตัวก าหนดการเลือก
ควบคมุการเขา้ถึงจากบุคคลภายนอก โดยบุคคลมกัอาศยัความพึงพอใจในการเลือกควบคุมการ
เขา้ถึงของข่าวสารจากผูอ่ื้น ผ่านช่องทางในการสื่อสารทัง้จากการมองเห็นและการไดย้ิน และใน
ขณะเดียวกนัก็มีการเลือกควบคมุการส่งออกขอ้มลูจากตวับุคคลหรือกลุ่มคน ความตอ้งการภาวะ
เป็นส่วนตวัท าใหบุ้คคลตอ้งคงไวซ้ึ่งระยะห่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่เหมาะสม ดงันัน้ หากมี
ความหนาแน่นสงู โดยเกิดจากมีจ านวนคนมากในพืน้ที่ที่จ  ากดั ย่อมส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรูส้ึก
แออัด ซึ่งเป็นความรูส้ึกในทางลบจนกลายเป็นความเครียด โดยความหนาแน่นที่เกิดขึน้ น าไปสู่
การท าลายการมีอาณาเขตครอบครองท าลายพฤติกรรมเวน้ที่ว่างส่วนบุคคล และการมีภาวะเป็น
สว่นตวั โดยอาจสรุปความสมัพนัธข์องปัจจยัดงักลา่วไดต้ามผงัความสมัพนัธ์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ผงัความสมัพนัธข์อความนาแน่นสงูต่อการมีอาณาเขตครอบครองพฤติกรรมเวน้ที่
ว่างสว่นบุคคล การมีภาวะเป็นสว่นตวั ต่อความรูส้กึแออดัและความเครียด 

 
วรรณกรรมและความคิดเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม    

เมื่อยอ้นมองไปถึงเหตุที่เป็นไปเช่นนัน้แลว้ จึงเป็นที่มาในการเสาะแสวงหาซึ่งไดม้า
ของค าตอบที่ว่าการอยู่ร่วมกนัอย่างไรในบริบทสิ่งแวดลอ้มที่มีขอ้จ ากดัเพิ่มมากขึน้ตามเงื่อนไขของ
กาลเวลาและยุคสมยั สถาปัตยกรรมที่พกัอาศัยนัน้มีส่วนส าคญัไม่นอ้ยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข
ของการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครวั ทฤษฎีมักถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อการท าความ
เขา้ใจ ท าใหบ้างครัง้ความส าคญัของที่มาทางความคิดถกูบดบงัดว้ยรูปลกัษณข์องผลลพัธส์ุดทา้ย
ของสิ่งก่อสรา้ง ซึ่งถึงแมจ้ะไม่ใช่สิ่งผิด แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นสิ่งที่อ  านวยใหเ้กิดงานสถาปัตยกรรมที่มี
ทิศทาง กระบวนการตั้งค าถามและความคิดเชิงทฤษฎีก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะท าให้เรามี
สภาพแวดลอ้มที่ดี แต่ทฤษฎีก็นบัว่าเป็น “เครื่องมือทางความคิด” ชนิดหน่ึงที่มีผลต่อ “กระบวนการ
คิด” ซึ่งจะโยงสมัพนัธไ์ปถึงการปฏิบติั (ตน้ขา้ว ปาณินท,์ 2553)  
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ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเป็นวิทยาการส่วนผสมของวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะศาสตร ์
อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 หลกัการใหญ่ไดแ้ก่วรรณกรรมเชิงทฤษฎี  โดยมารค์สั วิทรูเวียส โปลลิโอ 
(Marcus Vitruvius Pollio, 1960) สถาปนิกโรมนัผูเ้ขียนต าราทฤษฎีสถาปัตยกรรมเลม่แรกที่เก่าแก่
ที่สดุชื่อ The Ten Books of Architecture ซึ่งมีเนือ้หาอธิบายครอบคลมุถึงหวัใจหลกั 3 ประการคือ 
ความมั่นคง ประโยชนใ์ชส้อย และความงาม (Firmitas, Utilitas, Vaenustas)) และยังเป็นความ
คิดเห็นที่สมัพนัธก์บัการงานของสถาปนิกทกุยุคทุกสมยั ความคิดเชิงทฤษฎี ถึงอย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนผ่านของยุคทางสถาปัตยกรรมก็ไม่ใช่การมุ่งสรา้งความแปลกใหม่ที่แตกต่างเพื่อเรียกรอ้ง
ความสนใจ แต่ความใหม่นัน้ขึน้อยู่กับที่มา อาจเกิดขึน้เพื่อรองรบัการใชง้าน มีความสมัพันธ์กับ
ความตอ้งการและสถานการณต์ลอดจนบริบทเฉพาะ เกิดความพอดีขอการสรา้งสรรค ์เกิดสิ่งใหม่
ดว้ยความเขา้ใจสิ่งเดิม และความเป็นไปไดข้องสิ่งใหม่ที่จะกลายเป็นสิ่งเก่าที่คงคุณค่าเมื่อเวลา
ผ่านไป 

จาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งสามารถอธิบายสนบัสนนุจากงานวิจยัที่ผ่านมาที่
พยายามค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัใหต้รงกบัพฤติกรรมการอยู่อาศยัและความพึ่งพอใจของผูอ้ยู่อาศยั เรื่อง
แนวทางการออกแบบหน่วยพกัอาศยัขนาดเล็กพิเศษ ที่เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใชง้านของคน
ไทย พบว่า นอกจากรูปแบบผงัและแนวทางส าหรบัการสรา้งและพฒันาหน่วยพกัอาศัยขนาดเล็ก
พิเศษที่ตอ้งค านึงถึงราคาก่อสรา้งแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและความพึ่งพอใจดา้นพืน้ที่
ใชส้อยของผูพ้กัอาศยัดว้ย (ศศิภา โรจนว์ีระสิงห์, 2554) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการออกแบบ
ภายในบา้นพักอาศัยที่สอดคลอ้งกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยดว้ยแนวคิดการออกแบบเพื่อความ
ยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บา้นชัยพฤกษ์ บางบวัทอง ว่าแนวทางการออกแบบบา้นตอ้งสอดคลอ้งต่อ
ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั โดยค านึงถึงพฤติกรรมการอยู่อาศยัที่ประกอบดว้ย ระยะเวลาการอยู่
อาศยัภายในหมู่บา้น กิจกรรมที่ท าในชีวิวิตประจ าวนัดว้ย (ศิรพิร ใจชื่น, 2551) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม เป็นทฤษฎีของศาสตราจารยแ์บนดรูา แห่งมหาวิทยาลยั

สแตนฟอรด์ (Stanford) ประเทศสหรฐัอเมริกา แบนดูราอธิบายว่าการเรียนรูเ้กิดจากปฏิสมัพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มในสงัคม ซึ่งทัง้ผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั (แบน
ดูรา, 1969-1971) ทัง้บุคคลที่ตอ้งการจะเรียนรูแ้ละสิ่งแวดลอ้มเป็นสาเหตุของพฤติกรรมและได้
อธิบายการปฏิสัมพันธ์ ดังนี ้ B = พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล P = บุคคล E = 
สิ่งแวดลอ้ม (สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2553) เมื่อคนเรามีระบบความสมัพันธก์ับบุคคลอ่ืนหรือแม้
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กระทัง้กบับริบทสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆจนเกิดการสรา้งเขตเขตพืน้ที่ของตนขึน้มาท าใหเ้กิดการเลื่อม
ล า้ถึงกันและกันเป็นที่มาถึงการยกแนวคิดทฤษฎีที่น าไปสู่การลดหรือปรบัเปลี่ยนเปลี่ยนเจตคติ
หรือพฤติกรรมนัน้ๆ เพื่อความสมดลุของการด าเนินชีวิตอนัเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของความสขุ เมื่อ
คนเรามีระบบความสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนหรือแมก้ระทัง้กับบริบทสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆจนเกิดการ
สรา้งเขตเขตพืน้ที่ของตนขึน้มาท าใหเ้กิดการเลื่อมล า้ถึงกันและกันเป็นที่มาถึงการยกแนวคิด
ทฤษฎีที่น าไปสู่การลดหรือปรบัเปลี่ยนเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรมนัน้ๆ เพื่อความสมดลุของการ
ด าเนินชีวิตอนัเป็นสว่นหนึ่งของที่มาของความสขุ 
 
ส่วนที ่4 วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 

ความหมายและลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณี  
การศกึษาเชิงกรณีคือการวิจยัที่มุ่งศึกษากรณีที่เฉพาะเจาะจง จดุเนน้อยู่ที่สิ่งที่จะถูก

ศกึษา ซึ่งมีขอบเขตก าหนดใหช้ดัเจน มีความสมบรูณใ์นตวัเอง โดยใชว้ิธีการศกึษาที่เป็นมาตรฐาน
ใด ๆ ที่ใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณสามารถใชก้บัการศึกษา
เฉพาะกรณีไดท้ัง้สิน้ โดยความหมายสามารถแบ่งเป็น 2 ประการ ประการแรก หมายถึงเรื่องราว 
ปรากฏการณ ์หรือบุคคล ฯลฯ ที่เจาะจงเลือกมาเพื่อเป็นตวัอย่างส าหรบัแสดงประเด็นใดประเด็น
หนึ่งในหัวข้อ การวิจัยทั่วไปให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ประการที่สอง หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ 
เรื่องราว หรือบคุคลที่มีอะไร น่าสนใจ น่ารู ้และความรูเ้รื่องนัน้ ๆก็ยงัไม่มีการเปิดเผยมาก่อน (ชาย 
โพสิตา, 2548) สอดคลอ้งกบั ยิน (Yin.  2003) ที่กล่าวว่า การศึกษาเฉพาะกรณีเป็นการสืบคน้หา
ความรูค้วามจริงอย่างละเอียดลึกซึง้ เก่ียวกบัปรากฏการณท์ี่ สนใจซึ่งเกิดขึน้ในบริบทหรือระบบที่
มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or Bounded system) ปรากฏการณท์ี่สนใจนั้นอาจ
เป็นบคุคลกลุม่บุคคลโครงการเหตกุารณช์มุชนหรือองคก์รเฉพาะรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้
ที่นักวิจัยเลือกมาท าการศึกษาวิจัยการศึกษารายกรณีมีความหมายตั้งแต่การบันทึกและการ 
รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับประวัติของบุคคล (Case record or case history) ส าหรบัน าไปใชใ้นดา้น
ต่าง ๆ และรวมไปถึงการน าขอ้มลูในประเด็นเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัที่ตอ้งการสืบคน้หาความรู้
ความจริงจากกรณีศึกษา นั้นมาท าการวิเคราะหแ์ละตีความหมายอย่างละเอียดเข้มข้นโดยมี
เปา้หมายหลกัเพื่อตอ้งการศกึษาหรือเรียนรู ้กรณีศกึษาที่สนใจเป็นเฉพาะ (Intrinsic Interest)  

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เป็นการศึกษาเก่ียวกับเรื่องราว หรือบุคคล 
กลุ่มคน ที่มีความน่าสนใจ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือมีบริบทและขอบเขตที่มีความ
เฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัเนือ้หา เวลา และสถานที่ เป็นการสืบคน้หาความรูค้วามจริงอย่างละเอียด
ลึกซึง้เพื่อท าความเข้าใจสภาวการณ์ของความสุขครอบครัวและความหมายของความสุข
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ครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย เพื่อศึกษากระบวนการและ
เงื่อนไขของความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั เพื่อคน้หา
แนวทางการเสริมสร้างความสุขครอบครัว ภายใต้การออกแบบบริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั  

การเลือกกรณีตัวอย่าง  การที่จะก าหนดว่าสิ่งไหนเป็นกรณีส าหรบัศึกษาไดห้รือไม่ได ้
เราควรจะพิจารณาคุณสมบัติของสิ่งที่เรา สนใจศึกษานั้นเป็นส าคัญ เป็นสิ่งที่สามารถก าหนด
ขอบเขตไดช้ดัเจน (ชาย โพธิสิตา, 2548) และสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Intrinsic Case เป็นการเลือกกรณีศึกษาเพราะความ
สนใจอยากรูห้ลกั ซึ่งเป็นกรณีที่น่ารูแ้ละมีความสมบรูณใ์นตวั 

2) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Instrumental Case เป็นการเลือกกรณีศึกษาเพื่อเป็น
ตวัแทนของกรณี อ่ืน ๆ และนกัวิจยัตอ้งการแสดงอะไรบางอย่างใหช้ัดเจนมากขึน้ผ่านกรณีศึกษา
หรือใชเ้พื่อสนบัสนนุขอ้สรุปบางอย่าง 

3) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Collective Case เป็นการศึกษาหาความรูค้วามจริงที่
เก่ียวกับปรากฏการณห์รือประเด็นปัญหาใด ๆ จากกรณีศึกษาหลาย ๆ รายเพื่อขอ้สรุป แนวคิด 
สนับสนุนหรือข้อโต้แย้งในเรื่องเดียวกัน กล่าวได้ว่าเป็นการเลือกศึกษา Instrumental case  
หลาย ๆ ราย 

โดยการวิจัยครั้งนีเ้ลือกการศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Instrumental Case เพื่อท าความ
เขา้ใจบรบิทการอยู่ร่วมกนัของครอบครวัและความหมายของความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการ
อยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั เพื่อศกึษาเงื่อนไขของความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการ
อยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั เพื่อคน้หาแนวทางการเสรมิสรา้งความสขุครอบครวั ภายใต้
การออกแบบบรบิทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

รูปแบบการท าวิจัย   การวิจัยแบบกรณีศึกษาท าได้ 3 รูปแบบ นักวิจัยจะเลือก
กรณีศึกษามาเพียงกรณี เดียวหรือหลายกรณีก็ได ้(ชาย โพธิสิตา.  2548; อา้งอิงจาก Yin.  1993) 
ไดแ้ก่  

1) ศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) มุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทั้งบริบทอย่าง
สมบรูณ ์น าเสนอเนือ้หาดว้ยเทคนิคการบรรยายสิ่งส าคญัซึ่งไม่เนน้การวิเคราะห ์

2) ศึกษาแบบมุ่งการคน้หา (Exploratory) การศึกษาแบบนีเ้ป็นการใชเ้ป็นการวิจัย
น าร่อง เพื่อหานิยามของมโนทศันท์ี่ยงัไม่ชดัเจน หรือเพื่อสรา้งสมมติุฐาน คน้หาว่าประเด็นปัญหา
ที่แทจ้รงิ ซึ่งขอ้คน้พบจะเป็นขอ้คน้พบชั่วคราว เพื่อรอการวิเคราะหเ์จาะลกึมายืนยนั 
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3) ศกึษาแบบมุ่งหาค าอธิบาย (Explanatory) ท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณห์รือสิ่ง
ที่เลือกมาเป็นกรณีศกึษาและหาค าอธิบายใหส้ิ่งที่เลือกมาศึกษา 

การศึกษาความสุขของครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พัก
อาศัยครัง้นี ้ใชก้ารวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสืบคน้หาความรูค้วามจริง
อย่างละเอียดลึกซึง้ โดยเลือกแนวการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) แบบ Instrumental Case 
เป็นการเลือกกรณีศึกษาเพื่อเป็นตวัแทนของกรณี อ่ืน ๆ และผูว้ิจยัตอ้งการกล่าวถึงบริบทการอยู่
ร่วมกนัอย่างชดัเจนมากขึน้ผ่านกรณีศึกษาหรือใชเ้พื่อสนบัสนุน โดยในล าดบัแรกจะถ่ายทอดผ่าน
รูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของพรอ้มทั้งบริบทอย่างสมบูรณ์ 
น าเสนอเนือ้หาดว้ยเทคนิคการบรรยายสิ่งส าคัญซึ่งไม่เนน้การวิเคราะห ์ เพื่อใหเ้ห็นบริบทการอยู่
ร่วมกันของครอบครัว ในล าดับต่อมาจะถ่ายทอดผ่านรูปแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) ซึ่ง
การศกึษาแบบนีเ้ป็นการใชเ้ป็นการวิจยัน าร่อง เพื่อหานิยามของมโนทศันท์ี่ยงัไม่ชดัเจน หรือคน้หา
ว่าประเด็นปัญหาที่แทจ้ริง ซึ่งขอ้คน้พบจะเป็นขอ้คน้พบชั่วคราว เพื่อรอการวิเคราะหเ์จาะลึกมา
ยืนยนั  ผนวกกบัจะถ่ายทอดผ่านรูปแบบมุ่งหาค าอธิบาย (Explanatory) ซึ่งจะท าความเขา้ใจกับ
ปรากฏการณห์รือสิ่งที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาและหาค าอธิบายใหส้ิ่งที่เลือกมาศึกษา อนัน ามาถึง
การตอบความมุ่งหมายในการวิจยั ในประเด็นความหมายของความสขุครอบครวั เงื่อนไขความสขุ
ครอบครัว และแนวทางการเสริมสร้างความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัตามล าดบั 
 
ส่วนที ่5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัครัง้นี ้ผูว้ิจยั
มีกรอบแนวคิดที่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอน ส าหรบักรอบแนวคิดตอนที่ 1 เป็นการสมัภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อค้นหาความหมายของความสุขครอบครัว โดยใช้แนวคิดวิถีชีวิตของ
ครอบครวั มี 4ประเด็นดว้ยกัน คือ ความหมายและพฤติกรรมของครอบครวั สัมพันธภาพและ
บทบาทของครอบครวั รูปแบบของครอบครวั และการเปลี่ยนแปลงครอบครวัและการเปลี่ยนแปลง
ครวัเรือน ส าหรบักรอบแนวคิดตอนที่ 2 มุ่งหาค าตอบชองความมุ่งหมายของการวิจยัในขอ้ที่ 2 และ 
3 เป็นการศึกษาเงื่อนไขของความสุขครอบครัวและแนวทางการเสริมสรา้งความสุขครอบครัว 
ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พักอาศัย โดยอาศัยเงื่อนไขเชิงบูรณาการดา้นพฤติกรรมศาสตร ์ประกอบดว้ย 3
แนวคิดและทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ทฤษฎีจิตวิทยา
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สภาพแวดล้อม  (Environmental Psychology) และวรรณกรรมและความคิดเชิ งทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 

จากที่กล่าวมาในเบือ้งตน้สามารถเขียนเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเป็น
แนวทางในการวิจยัไดด้งัภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย  

การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดแ้บ่งผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั
และผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 1,2 และ 3 ตามล าดบั โดยใน
ล าดบัเริ่มตน้ผูว้ิจยัจะเลือกใชก้ารเลือกกรณีศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกัหรือ
เรียกว่าการเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง (Purposeful sampling) คือก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ขึน้มาก่อน จ านวน 1 ครัวเรือน และหรือในล าดับต่อมาจะท าการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) ร่วมก็ได ้จนไดข้อ้มลูเพียงพอต่อการวิเคราะห ์ซึ่งคดัเลือกจากการก าหนด
คุณสมบติั (Criterion) ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี ้กลุ่ม 1 คือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลัก ซึ่งมีคุณสมบติัต้อง
เป็นผูน้  าหรือตัวแทนของครอบครวัและตอ้งมีการเตรียมการวางแผนจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย และ
กลุ่ม 2 คือผูใ้หข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติดอ้งเป็นบุคคลอันเป็นสมาชิกในครอบครวัอันมี
บริบทหรือวิถีการด าเนินชีวิตที่สมัพันธ์กันหรือมีผลกระทบต่อกัน และมีตอ้งเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางแผนครอบครวัเรื่องการจดัการที่อยู่อาศยั  

โดยยึดเอารูปแบบครอบครวั ที่แบ่งไวเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ครวัเรือนเด่ียว 2) ครวัเรือน
ขยาย และ 3) ครวัเรือนพิเศษ จบัคู่กบัประเภทของสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั แบ่งไวเ้ป็น 3 ประเภท 
คือ 1) บา้นเรือน 2) ทาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม 3) คอนโด อย่างนอ้ยรูปแบบครอบครวัและประเภท
ครวัเรือนละ 1 ครวัเรือน รวมทัง้หมดอย่างนอ้ยจ านวน 9 ครอบครวั ทัง้นีย้งัตอ้งเป็นครอบครวัที่มี
บา้นหรือที่อยู่อาศยัมั่นคง ถาวร เพียงพอ 
  



  43 

ตาราง 1 รูปแบบครวัเรือนและประเภทที่พกัอาศยัของผูใ้หข้อ้มลู 
 

รูปแบบครอบครวั 
ประเภทของสถาปัตยกรรม 
ที่พกัอาศยั 

หน่วย 
(ครวัเรือน) 

ครวัเรือนเดี่ยว 
บา้นเรือน 

1 
ครวัเรือนขยาย 1 
ครวัเรือนพิเศษ 1 
ครวัเรือนเดี่ยว 

ทาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม 
1 

ครวัเรือนขยาย 1 
ครวัเรือนพิเศษ 1 
ครวัเรือนเดี่ยว 

คอนโด 
1 

ครวัเรือนขยาย 1 
ครวัเรือนพิเศษ 1 

หมายเหต ุ  
1.ครวัเรือนเด่ียว คือ ครวัเรือน 1-2 รุ่นอายุ ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่นอายุเดียว 

เช่น สามีกบัภรรยา พี่กบันอ้ง เป็นตน้ หรือเป็นคนรุน่พ่อแม่กบัรุน่ลกู 
2.ครวัเรือนขยาย คือ ครวัเรือน 3 รุ่นอายุและมากกว่า ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่น

ปู่  ย่า ตา ยาย รุน่ลกู รุน่หลาน 
3.ครัวเรือนพิเศษ คือ ครัวเรือนข้ามรุ่น เป็นครัวเรือนที่มีลักษณะ “โหว่ตรงกลาง” 

ประกอบดว้ยสมาชิกเป็นคนในรุ่นปู่  ย่า ตา ยาย กับรุ่นหลาน หรือสมาชิกไม่มีความเก่ียวพนัทาง
เครือญาติต่อกัน มีสมาชิกอยู่ดว้ยกันตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่สมาชิกเหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นญาติกัน แต่
อาจจะมีความสมัพันธ์กันแบบอ่ืน เช่น กลุ่มบุคคลเพศทางเลือก กลุ่มคนรูจ้ักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 
เป็นตน้    

เกณฑก์ารคัดเข้า (Inclusion Criteria)  
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1) เป็นผูน้  าหรือตวัแทนของครอบครวั 
2) มีการเตรียมการวางแผนจดัการเรื่องที่อยู่อาศยั 
3) เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัหรือมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ้่ายในเรื่องที่อยู่อาศยั 
4) มีรายไดพ้อเพียงในการด ารงชีวิต 
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5) มีความมั่นคงในที่อยู่อาศยัและปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิต 
6) มีโอกาสอยู่พรอ้มหนา้และท ากิจกรรมสงัสรรคร์ว่มกนั 

ผู้ให้ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
1) บุคคลอนัเป็นสมาชิกในครอบครวัอันมีบริบทหรือวิถีการด าเนินชีวิตที่สมัพันธ์

กนัหรือมีผลกระทบต่อกนั 
2) เป็นสว่นหนึ่งในการวางแผนครอบครวัเรื่องการจดัการที่อยู่อาศยั  

เกณฑก์ารคัดออก (Exclusion Criteria)  
ไม่ยินดี และไม่สะดวกที่จะใหข้อ้มลูกบัผูว้ิจยัไดต้ลอดระยะเวลาการศกึษา 

 

ตาราง 2 สรุปผูใ้หข้อ้มลูของการวิจยัตามความมุ่งหมายการวิจยั 
 

ความมุ่งหมายการวิจยั ผูใ้หข้อ้มลู เกณฑก์ารคดัเลือก 

1.เพื่อท าความเขา้ใจความหมายของ

ความสขุครอบครวั ภายใตบ้รบิทการอยู่

รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

 2.เพื่อศกึษาเงื่อนไขของความสขุ

ครอบครวั ภายใตบ้รบิทการอยู่รว่มกนัใน

สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

 3.เพื่อคน้หาแนวทางการเสริมสรา้ง

ความสขุครอบครวั ภายใตบ้รบิทการอยู่

รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัผูน้  า/

ตวัแทนของครอบครวั  
 

มีการเตรียมการ

วางแผนจดัการเรื่องที่

อยู่อาศยั  

ผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 

บคุคลอนัเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัอนัมี

สภาวการณ/์วิถีการ

ด าเนินชีวิตที่สมัพนัธ์

หรือมีผลกระทบต่อกนั 

เป็นสว่นหนึ่งในการ

วางแผนครอบครวัเรื่อง

การจดัการท่ีอยู่อาศยั 

   
วิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล   

ในการเขา้ถึงผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1) ประสานงานเข้าไปยังบุคคลอันเป็นสมาชิกใสครอบครวั ที่อาศัยอยุ่ร่วมกันใน

สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) ส่งหนังสือเพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับบุคคลหรือครอบครัวที่

เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลู 



  45 

3) หากไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยัจะทาการติดต่อไปยงัผูใ้หข้อ้มลูแต่ละราย 
โดยผูว้ิจยัแจง้ความประสงคใ์นการศึกษาและชีแ้จงวิธีการด าเนินการศึกษาแก่ผูใ้หข้อ้มูลทราบใน
เบือ้งตน้  

4) ท าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มลูอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลยัถึงหน่วยงาน
ของผูใ้หข้อ้มลู 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวผู้วิจัยคือเครื่องมือที่ ดีที่สุดในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องมีประสบการณ์และ
ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตอ้งศึกษากระบวนการที่เกิดขึน้อย่างลึกซึง้และเขา้ใจใน
ความมุ่งหมายของการวิจยั จึงจ าเป็นตอ้งมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ แนวค าถาม
ส าหรับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแนวค าถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เองและให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจทานและแกไ้ข และท าการทดลองใช้สมัภาษณก์่อนจะน าไปเก็บกับกรณีศึกษา
จริง โดยเป็นแนวค าถามในประเด็นกว้าง ๆ ปลายเปิดแต่ครอบคลุมการค้นหาค าตอบ เน้นให้
กรณีศึกษาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวไดอ้ย่างเปิดกวา้งและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณใ์น
ขณะที่ท าการเก็บข้อมูลผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-structure 
interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นและป้องกันการขาดตกบกพร่องของประเด็นค าถามการวิจัย 
รวมถึงอุปกรณภ์าคสนาม มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการช่วยเก็บขอ้มลูในการวิจยั
เชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ สมดุจดบนัทึก สมดุสเก๊ต ปากกา ดินสอ เครื่องบนัทกึเสียง กลอ้งถ่ายภาพ เพื่อ
บนัทกึเรื่องราว สีหนา้ ท่าทาง อารมณค์วามรูส้กึ ทัง้นีย้งัสามารถลดหรือปอ้งกนัความมีอคติในการ
เก็บขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูอีกดว้ย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจัยสรา้งและพฒันาเครื่องมือเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้  
1. แบบคดักรองผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และ 2. แนวทางการสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง  

1. แบบคัดกรองผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ค าชีแ้จง 
ท่านเลือกค าตอบหรือกรอกขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิของตวัท่านมากที่สดุ 

1. ท่านเป็นผูน้  าหรือตวัแทนของครอบครวั ในการเตรียมการวางแผนและจดัการเรื่องที่อยู่
อาศยั 
 ใช่   ไม่ใช่ 

2. ท่านเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัหรือมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ้่ายในเรื่องที่อยู่อาศยั 
 ใช่   ไม่ใช่ 
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3. ครอบครวัของท่านมีรายได ้พอเพียงในการด ารงชีวิต 
 ใช่   ไม่ใช่ 

4. ครอบครวัของท่านมีความมั่นคงในที่อยู่อาศยัและปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิต 
 ใช่   ไม่ใช่ 

5. ครอบครวัของท่านมีโอกาสอยู่พรอ้มหนา้และท ากิจกรรมสงัสรรคร์ว่มกนั 
 ใช่   ไม่ใช่ 

6. ประเภทของครอบครวัของท่าน 
    ครวัเรือนเดี่ยว ประกอบดว้ยสมาชิก 2 รุน่อายุ  
    ครอบครวัขยาย ประกอบดว้ยสมาชิก 3 รุ่นอายขุึน้ไป  
    ครอบครวัพิเศษ ประกอบดว้ยสมาชิกไม่ไดเ้ก่ียวพนัเป็นเครือญาติกนั 

7. รูปแบบของที่อยู่อาศยัของท่าน 
    บา้นเรือน   ทาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม    คอนโด  

8. ท่านอาศยัอยู่ในที่พกัอาศยัมาแลว้……………………………ปี 
9. พืน้ที่ใชส้อยของที่พกัอาศยัประมาณ.....................................ตร.ม. 
10. ขอ้มลูที่สามารถติดต่อท่านได ้

   ID LINE.................................................... 
    เบอรโ์ทร................................................... 
   E-mail……………………………………… 

11. ท่านพรอ้มเป็นผูใ้หส้มัภาษณ ์วนัที่……เดือน…………….ปี 2563 เวลา.......................... 
              ----------------------------------------------------------------------------- 

 
2. แนวทางการสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง  
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แนวค าถามสัมภาษณ ์
 
ตาราง 3 ประเด็นค าถามและตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถาม ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
แนวคิดวิถีชีวิตของครอบครัว 
-รูปแบบและประเภทของครอบครวั 
 

ค าถามเกริ่นน า 
1) สมาชิกในครอบครวั 
2) ขอ้มลูทั่วไปของสมาชิก
ในครอบครวั 
 

-ปัจจบุนั ครอบครวัของ
คณุอาศยัอยู่ร่วมกนัก่ีคน 
มีใครบา้ง 
-ใหแ้ต่ละคนแนะน าตวั 
ชื่อ(นามสมมติุ)อะไร อายุ
เท่าไหร ่และท างานอะไร 

แนวคิดวิถีชีวิตของครอบครัว 
-ความหมายและพฤติกรรมของครอบครวั 
แนวความคิดบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
(The Big Five) 
- ความไม่มั่นคงทางอารมณ ์ (Neuroticism) 
-การเปิดตวั (Extraversion) 
-การเปิดรบัประสบการณ ์ 
(Openness to Experience) 
-ความเป็นมิตร(Agreeableness) 
-การมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning Theory) 
B=พฤติกรรม ,P=บุคคล ,E = สิ่งแวดลอ้ม 
เป็นเหตแุละผลซึ่งกนัและกนั 

ค าถามเขา้สูป่ระเด็น 
3) บคุลิกภาพของสมาชิก
ในครอบครวั 
4) บคุลิกภาพของ
ครอบครวั 

- เลา่ถึงนิสยัและบคุลิกที่
แสดงออกของคณุหรือแต่
ละคนในครอบครวัใหฟั้ง
ไดไ้หมครบั 
- มีใครที่นิสยัและบุคลิก
เหมือนกนัหรือไม่
เหมือนกนัในเรื่องอะไร 

ค าถามหลกั 
5) องคป์ระกอบของ
ครอบครวั 
6) ความหมายของ
ครอบครวั 
7) พฤติกรรมของสมาชิกใน
ครอบครวั 
8) พฤติกรรมของครอบครวั 

-เมื่อพดูถึงค าว่า 
“ครอบครวั” คณุนึกถึง
อะไรเป็นอนัดบัแรก ขอ 3 
ค า สัน้ๆ 
- 3 ค านีส้ามารถอธิบาย
เพิ่มเติมไดว้่าอย่างไร  
- คณุคิดว่าครอบครวัของ
คณุมีสว่นช่วยดแูล 
แนะน า ใหค้ าปรกึษาซึ่ง
กนัและกนัหรือไม่ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถาม ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
  - ยกตวัอย่างช่วยดแูล 

แนะน า ใหค้ าปรกึษาใน
เรื่องอะไร 

วรรณกรรมและความคิดเชิงทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 
     ความมั่นคง (Firmitas) 
     ประโยชนใ์ชส้อย (Utilitas) 
     ความงาม (Vaenustas) 

ค าถามเกริ่นน า 
9) รูปแบบหรือประเภทของ
ที่อยู่อาศยั 
10) ระยะเวลาที่อยู่อาศยั 
11) สถานะของที่อยู่อาศยั 

-คณุอาศยัอยู่ในที่พกั
อาศยัรูปแบบหรือประเภท
ใด (บา้นเรือน, ทาวน์
โฮมหรือทาวนเ์ฮาส,์ 
คอนโด) 
-อาศยัอยู่มานานแลว้หรือ
ยงั 
-เป็นเจา้ของเองหรือเช่า
อาศยั 

ค าถามเขา้สูป่ระเด็น 
12)การแบ่งพืน้ที่ใชส้อยใน
ที่พกัอาศยั 
 

-ในบา้นของคณุมีพืน้ที่ใช้
สอยอะไรบา้ง 
-คณุมีสว่นก าหนดพืน้ที่ใช้
สอยนัน้ไหม มีสว่น
อย่างไร 

ค าถามหลกั 
13)การใชส้อยพืน้ที่ในที่พกั
อาศยั 
 

-คณุใชเ้วลาส่วนใหญ่ อยู่
ที่ไหนของบา้น 
-เป็นพืน้ที่สว่นตวัหรือ
พืน้ที่สว่นรวม 
-พอใจกบัพืน้ที่และสภาพ
บา้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั
แค่ไหน อย่างไร 
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ตาราง 4 ประเด็นค าถามและตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้ส าหรบัท าความเขา้ใจสภาวการณข์อง
ความสขุครอบครวั กระบวนการและเงื่อนไขของความสขุครอบครวั 
 

ค าถามสภาวการณข์องความสุขครอบครัว กระบวนการและเงือ่นไขของความสุข
ครอบครัว 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถามหลกั ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
แนวคิดวิถีชีวิตของครอบครัว 
-สมัพนัธภาพและบทบาทของครอบครวั
แนวคิดการเสริมสร้างความสุข  
(Well-being) 
-ปรมิาณของความสขุ 
(Objective Well-being – OWB) 
-คณุภาพของความสขุ  
(Subjective Well-being – SWB) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning Theory) 
B=พฤติกรรม ,P=บุคคล ,E = สิ่งแวดลอ้ม 
เป็นเหตแุละผลซึ่งกนัและกนั 
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Environmental 
Psychology) 
-อาณาเขตครอบครอง  
(Territoriality of Human Beings) 
1.พฤติกรรมการเวน้ที่ว่างสว่นบคุคล 
(Personal Space Behavior) 
2.ความตอ้งการภาวะเป็นสว่นตวั 
(Needs of Privacy) 
3.ความแออดั (Crowding) 

ค าถามเกริ่นน า 
14)การอยู่สว่นตวัของ
สมาชิกในครอบครวั 
15)การอยู่รว่มกนัของ
ครอบครวัในที่พกัอาศยัของ
วนัปกติ 
16)การอยู่รว่มกนัของ
ครอบครวัในที่พกัอาศยัของ
วนัเวลาพิเศษ 
 

-คณุมีเวลาสว่นตวัช่วง
ไหน  
-มกัจะท ากิจกรรมใดตาม
ล าพงั  
-ในพืน้ที่สว่นไหนของบา้น 
-ในวนัปกติ ครอบครวัของ
คณุจะอยู่พรอ้มหนา้กนัใน
บา้น ช่วงเวลาใด  
-มีวนัเวลาพิเศษไหม ที่
ครอบครวัของคณุจะอยู่
พรอ้มหนา้กนัในบา้น 
-วนัเวลาพิเศษ เกิดขึน้
บ่อยแค่ไหน 

ค าถามเขา้สูป่ระเด็น 
19)การท ากิจกรรมร่วมกนั
ของครอบครวัในที่พกัอาศยั
ของวนัปกติ 
20)การท ากิจกรรมร่วมกนั
ของครอบครวัในที่พกัอาศยั
ของวนัเวลาพิเศษ 
 
 

-เมื่อครอบครวัของคณุอยู่
พรอ้มหนา้กนัในบา้น 
ปกติแลว้มีกิจกรรมแบบ
ไหนที่ท ารว่มกนั  
-กิจกรรมที่มกัเลือกท า
รว่มกนัเสมอคือกิจกรรม
ใด 
-กิจกรรมที่ท ารว่มกนั
ส าหรบัวนัเวลาพิเศษมี
อะไรบา้ง พิเศษอย่างไร 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถามหลกั ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
 ค าถามหลกั 

21)กิจกรรมรว่มกนัของ
ครอบครวั 
22)กิจกรรมสว่นตวัของ
สมาชิกในครอบครวั 

-บรรยากาศของการท า
กิจกรรมรว่มกนัเป็น
อย่างไร  
-ใชพ้ืน้ที่บรเิวณไหน 
ขนาดพืน้ที่เพียงพอไหม 
-ในมมุกลบักนั ขณะที่อยู่
คนเดียวคณุมีความรูส้กึ
ยงัไง ต่างจากช่วงเวลาที่
อยู่รว่มกนักบัคนใน
ครอบครวัอย่างไร 
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ตาราง 5 ประเด็นค าถามและตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้ส าหรบัท าความเขา้ใจความหมายของ
ความสขุครอบครวั กระบวนการและเงื่อนไขของความสขุครอบครวั 
 

ค าถามความหมายของความสุขครอบครัว กระบวนการและเงือ่นไขของความสุขครอบครัว 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถามหลกั ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
แนวคิดการเสริมสร้างความสุข  
(Well-being) 

-ปรมิาณของความสขุ 
(Objective Well-being – OWB) 
-คณุภาพของความสขุ  
(Subjective Well-being – SWB) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning Theory) 

B=พฤติกรรม ,P=บคุคล ,E = สิ่งแวดลอ้ม 
เป็นเหตแุละผลซึ่งกนัและกนั 

ค าถามเขา้สูป่ระเด็น 

23)พืน้ที่ส  าหรบัท ากิจกรรม 

24)บรรยากาศของกิจกรรม 

-พืน้ที่ส  าหรบัท ากิจกรรม
รว่มกนัมีสว่นสนบัสนนุ
หรือขดัขวางการท า
กิจกรรมรว่มกนัหรือไม่ 
อย่างไร 
-ช่วงเวลาท ากิจกรรม
รว่มกนั มีใครคอยสงัเกต
ไหมว่าแต่ละคนมี
ความรูส้กึและการ
แสดงออกอย่างไร 
-ความรูส้ึกรว่มกนัแบบนี ้
มนัเกิดขึน้บ่อยแค่ไหน 

ค าถามหลกั 

25)ความหมายของ
ความสขุครอบครวั 

-ความรูส้ึกและการ
แสดงออกรว่มกนันี ้
เรียกว่า “ความสขุรว่มกนั” 
ไดห้รือไม่ได ้อย่างไร 

-“ความสขุครอบครวั” ใน
มมุมองของคณุคืออะไร 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถามหลกั ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
แนวคิดการเสริมสร้างความสุข  
(Well-being) 

-ปรมิาณของความสขุ 
(Objective Well-being – OWB) 
-คณุภาพของความสขุ  
(Subjective Well-being – SWB) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning Theory) 

B=พฤติกรรม ,P=บคุคล ,E = สิ่งแวดลอ้ม 
เป็นเหตแุละผลซึ่งกนัและกนั 
แนวความคิดบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
(The Big Five) 

-ความไม่มั่นคงทางอารมณ ์(Neuroticism) 

-การเปิดตวั (Extraversion) 

-การเปิดรบัประสบการณ ์(Openness to 

Experience) 

-ความเป็นมิตร (Agreeableness) 

-การมีจิตส านึก (Conscientiousness) 

ค าถามหลกั 

26)เงื่อนไขของความสขุ
ครอบครวั 
 

-ครอบครวัของคณุมี
วิธีการสรา้งความสขุ
รว่มกนัใหเ้กิดขึน้ได้
อย่างไร ทัง้ในระยะเวลา
อนัใกล ้(ปัจจบุนั) และ
อนาคต 

-มีใครเป็นหลกัในการ
สรา้งขอ้ตกลงหรือก าหนด
ทิศทางในการอยู่รว่มกนั
ของคนในครอบครวั 

-แต่ละคนแสดงความ
คิดเห็นหรือแนะน าคนใน
ครอบครวัการอาศยัอยู่
รว่มกนัอย่างไร 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ประเด็นค าถามหลกั ตวัอย่างค าถามพรอ้มใช ้
แนวคิดวิถีชีวิตของครอบครัว 

- การเปลี่ยนแปลงครอบครวัและการ
เปลี่ยนแปลงครวัเรือน 
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Environmental 
Psychology) 

-อาณาเขตครอบครอง  
(Territoriality of Human Beings) 

1. พฤติกรรมการเวน้ที่ว่างสว่นบคุคล 
(Personal Space Behavior) 
2. ความตอ้งการภาวะเป็นส่วนตวั (Needs of 

Privacy) 

3. ความแออดั (Crowding) 

ค าถามเขา้สูป่ระเด็น 

27)รูปแบบหรือประเภทของ
ครอบครวัของสมาชิกใน
ครอบครวัเมื่อครัง้อดีต 

28)รูปแบบหรือประเภทของ
ที่อยู่อาศยัของสมาชิกใน
ครอบครวั เมื่อครัง้อดีต 

-มีใครเคยอยู่ในครอบครวั
รูปแบบอื่นมาก่อนไหม 
(เคยอยู่ครวัเรือนเดี่ยว, 
ครวัเรือนขยาย, ครวัเรือน
พิเศษมาก่อน) 
-มีใครเคยอยู่ในที่พกั
อาศยัรูปแบบอื่นมาก่อน
ไหม (เคยอยู่บา้นเรือน, 
ทาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม, 
คอนโดมาก่อน 

ค าถามหลกั 

29)ขอ้เปรียบเทียบระหว่าง
รูปแบบหรือประเภทของ
ครอบครวัของสมาชิกใน
ครอบครวั เมื่อครัง้อดีตและ
ปัจจบุนั 

-เมื่อเทียบอดีตถึงปัจจบุนั
คณุคิดว่าครอบครวัของ
คณุมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร เลา่ความ
เปลี่ยนแปลงนัน้ใหฟั้ง
หน่อยไดไ้หม 

-เมื่อเปรียบเทียบถึง
ความสขุร่วมกนักบัที่
ก าลงัท าหรือก าลงัเป็นอยู่
ในปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

 
3. แนวทางการสงัเกต 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชก้ารสงัเกตเป็นวิธีการรองในวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่ง
การสงัเกตนัน้ผูว้ิจยัไดก้ระท าควบคู่ไปพรอ้มกบัการสมัภาษณเ์พื่อเป็นขอ้มลูประกอบการวิเคราะห์
และสนบัสนนุขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์โดยไดส้รา้งกรอบการสงัเกตไวเ้ป็นแนวทาง ดงันี ้ 
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1) สงัเกตบริบทที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยไดท้ าการสงัเกตสภาพแวดลอ้มโดยรอบที่อยู่
อาศัย รูปแบบของที่อยู่อาศัย พื ้นที่ใช้สอยของที่อยู่อาศัยที่ใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของ
ครอบครวัผูใ้หข้อ้มลู 

2) สงัเกตพฤติกรรมของผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยัไดท้ าการสงัเกตสีหนา้ ท่าทาง น า้เสียง 
อารมณค์วามรูส้กึ และวิธีการเลือกใชค้ าตอบของผูใ้หข้อ้มลู 

3) สงัเกตความสมัพันธ์ของครอบครวั ผูว้ิจัยไดท้ าการสงัเกตถึงการเป็นผูน้  าใน
การตอบค าถาม ความพอใจ เกรงใจหรือบ่ายเบี่ยงในการใหค้ าตอบเมื่อตอ้งใหข้อ้มูลในขณะให้
สมัภาษณร์ว่มกนั 

4) สงัเกตการณม์ีส่วนร่วม ผูว้ิจยัไดท้ าการสงัเกตการมีส่วนร่วมในการใหค้ าตอบ 
โดยพึ่งเชื่อไดว้่าเป็นขอ้มลูที่ออกมาอย่างจรงิใจ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาความสุขของครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พัก
อาศยัครัง้นี ้ในระยะก่อนลงพืน้ที่เก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดศ้กึษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและ
น ามาสรา้งค าถามที่ใชใ้นการวิจยั โดยขณะที่เก็บขอ้มลูผูว้ิจยัลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูดว้ยตนเอง เพื่อท า
ความเขา้ใจถึงความหมาย เงื่อนไข และผลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจัยจะเตรียมแนว
ค าถามส าหรบัการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งทุกครัง้เพื่อการสมัภาษณจ์ะไดค้รบถว้น ทัง้นีผู้ว้ิจยั
จะไม่น าออกมาอ่านเพื่อถามผูถู้กสมัภาษณโ์ดยตรง และประเด็นการถามจะยืดหยุ่นตามบริบท
พรอ้มกนันีผู้ว้ิจยัไดท้าการสงัเกตกิริยาท่าทาง สีหนา้ ของผูถ้กูสมัภาษณข์ณะด าเนินการสมัภาษณ ์
จากนั้นเมื่อสัมภาษณ์ไปได้ระยะหนึ่งผู้วิจัยจะท าการสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู ้ถูก
สมัภาษณไ์ดผ้่อนคลายและเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเชื่อถือไดข้องขอ้มลูจากการ
สะทอ้นขอ้มลูกลบัไปยงัผูส้มัภาษณอี์กดว้ย และเมื่อท าการสมัภาษณเ์ก็บขอ้มลูเสร็จเรียบรอ้ยแลว้
ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แลกเปลี่ยนข้อซักถาม แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา
ประกอบการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. หลงัหวัขอ้การวิจยัผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยแ์ลว้ ผูว้ิจยัท าหนงัสือ
ขออนญุาตเก็บขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ท าการนดัหมายกบัผูใ้หข้อ้มลู เพื่อนดัวนั เวลา และสถานที่ในการสมัภาษณ ์
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3. เมื่อท าการนัดหมายเรียบรอ้ยแลว้ ในวันนัดหมายผูว้ิจัยจะเริ่มจากการแนะนาตัวกบั
ผูใ้หข้อ้มลู และเลา่ถึงวตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ ์และขออนญุาตบนัทึกภาพและเสียงเก่ียวกบั
บรบิทต่าง ๆ 

4. เริ่มการเก็บขอ้มลูกบักรณีศึกษาอย่างละเอียด และจะมีการสรุปขอ้มลูเป็นช่วง ๆ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งกับกรณีศึกษา โดยผูว้ิจัยจะเป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์กรณีศึกษาดว้ย
ตนเองทกุราย 

5. เมื่อผูว้ิจยัน าขอ้มลูกลบัมาลงบนัทึกและจดัระบบขอ้มลูแลว้ ทุกครัง้ผูว้ิจยัจะน าขอ้มลู
กลบัไปใหก้รณีศกึษาไดส้มัภาษณม์าไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูทกุครัง้ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกจากการวิเคราะหข์้อมูล โดยจะเก็บ
ขอ้มูลไปพรอ้ม ๆ กับการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อพิจารณาประเด็นขาดตกซึ่งถา้ขาดตกประเด็นใดไป
ผูว้ิจัยจะขออนุญาตท าการเก็บขอ้มูลเพิ่มอีกครัง้กับผูใ้หข้อ้มูล และเพื่อสรา้งสมมติฐานชั่วคราว  
(Working Hypothesis) รวมถึงสรา้งขอ้สรุปเทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฎี ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยั
ใช้การวิ เคราะห์เชิง เนื ้อหา  (Content Analysis) แบบการวิ เคราะห์ส รุปอุปนัย  (Analytical 
Induction) โดยแนวทางในการวิเคราะหข์้อมูลได้แก่ การจัดระเบียบขอ้มูล (Data Organizing) 
ประกอบดว้ย 2 กระบวนการคือ การถอดค าใหส้มัภาษณแ์ละการใหร้หัสขอ้มลู น ามาสู่การแสดง
ขอ้มูล (Data Display) เชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์รวมเป็นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห ์
และขัน้ตอนสดุทา้ยการอภิปรายและหาขอ้สรุป (Description and Conclusion) คือการน าขอ้มูล
ที่มีรหสัเดียวกนัมาท าการวิเคราะห ์สรุปและตีความซึ่งในการวิเคราะหผ์ูว้ิจยัจะใชแ้นวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งที่ทบทวนไวใ้นบทที่ 2 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะหแ์ละอภิปรายผล และในสว่นนีผู้ว้ิจยั
จะรายงานสิ่งที่เป็นข้อค้นพบใหม่ที่เกิดขึน้ในการวิจัยครั้งนีน้อกเหนือจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้
ประมวลไวด้ว้ย 

 
การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) อนัประกอบดว้ย 
1.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูมากกว่า 1 วิธี (Methodological Triangulation) ผูว้ิจยัใช้

วิธีในการเก็บขอ้มลูที่หลากหลายเพื่อยืนยนัความสอดคลอ้งของขอ้มลูที่ไดจ้ากวิธีการเก็บรวบรวม
ที่แตกต่างกนั ซึ่งในการวิจยันีผู้ว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวม คือ การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
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2. การสะทอ้นขอ้มลูกลบัไปยงัผูใ้หข้อ้มลู (Member checking) เมื่อท าการพดูคยุไป
ไดร้ะยะหนึ่ง โดยผูว้ิจยัจะพกัการสนทนาเพื่อทบทวนค าตอบที่ผูใ้หข้อ้มลูไดต้รวจสอบความเขา้ใจ
นัน้ถูกตอ้งและสอดคลอ้งตรงกันกับผูใ้หข้อ้มูลหรือไม่ พรอ้มปรบัความเขา้ใจในขณะนัน้หรือน า
กลบัไปใหผู้ใ้หข้อ้มลูหลกัตรวจสอบอีกครัง้หลงัถอดเทป 

ทัง้นีต้อ้งมีการตรวจสอบการด าเนินการวิจยัจากผูเ้ชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) โดย
มีอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผูต้รวจสอบการด าเนินการวิจัยในทุกขัน้ตอน สรา้งความ
ไวว้างใจได ้(Dependability) ซึ่งผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจัยและอธิบายใหเ้ห็นถึงขัน้ตอน รวมถึงการ
ยืนยนัผลการวิจยั (Confirm Ability) สามารถตรวจสอบผูว้ิจยัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็น
ระบบ มีการบนัทกึภาคสนาม (Field note) การอา้งค าพดู (Quotation) 
 
การพิทักษสิ์ทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 

เนื่องจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะกรณี ดว้ยเป็นการศกึษาที่ละเอียดลกึซึง้ถึง
วิถีด าเนินชีวิต แนวคิด รูปแบบและขัน้ตอนการท างานของกรณีศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งมีการพิทักษ์
สิทธิ์ของผูใ้หข้อ้มูล โดยหัวขอ้การวิจัยนีไ้ดร้บัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
หมายเลขรบัรอง : SWUEC/X/G-266/2562 และก่อนการเก็บขอ้มูลจริงผูว้ิจัยจะสอบถามความ
สมัครใจในการเขา้ร่วมวิจัยจากผูใ้หข้อ้มูลทุกท่าน แมใ้นกรณีศึกษาจะอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ของกรณีศึกษาได ้ผูว้ิจัยละเวน้การระบุถึงนาม สถานที่อ่ืน ๆ ที่เป็นการอา้งอิงกรณีศึกษาอย่าง
เฉพาะเจาะจงที่จะปรากฏในสว่นของการวิเคราะหข์อ้มลู โดยผูว้ิจยัจะใชเ้ป็นนามสมมติทัง้หมด 

ส าหรบัขัน้ตอนการเก็บขอ้มลูการสมัภาษณท์ุกครัง้ ผูว้ิจยัขออนุญาตในการบนัทึกเสียง
หรือภาพ กบักรณีศกึษาก่อนเริ่มการสมัภาษณ ์พรอ้มแจง้ใหก้รณีศกึษาทราบว่ากรณีศึกษามีอิสระ
ในการใหข้อ้มลูอย่างเต็มที่ ในกรณีของกรณีศึกษาไม่ยินดีใหท้ าการการบนัทกึเสียงหรือภาพผูว้ิจยั
จะปฏิบติัตามความพึงพอใจของกรณีศึกษาอย่างเคร่งครดั นอกจากนีผู้ว้ิจัยจะมีเวลาคิดทบทวน
ก่อนตดัสินใจใหค้ าตอบและเปิดโอกาสซกัถามแลกเปลี่ยนขอ้สงสยัจนไดค้วามกระจ่าง รวมถึงจะ
ท าการรกัษาขอ้มลูไวใ้นที่ปลอดภยั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

การศกึษาความสขุครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัครัง้
นี ้ใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) แนวการศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) แบบ 
Instrumental Case เป็นการเลือกกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของกรณีอ่ืน ๆ การน าเสนอจะ
ถ่ายทอดผ่านรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใชเ้ทคนิคการบรรยายไม่เนน้การวิเคราะห์
เพื่อใหเ้ห็นบริบทการอยู่ร่วมกนัของครอบครวั และรูปแบบมุ่งการคน้หา (Exploratory) เพื่อคน้หา
นิยามของมโนทัศน์ที่ยังไม่ชัดเจนและท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ เลือกมาเป็น
กรณีศึกษาและหาค าอธิบายใหส้ิ่งที่เลือกมาศึกษา ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเป็น 4 
ตอน ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 บรบิทของครอบครวั  
1.1 ครอบครวัรูปแบบที่ 1 ครวัเรือนเดี่ยว 
1.2 ครอบครวัรูปแบบที่ 2  ครวัเรือนขยาย  
1.3 ครอบครวัรูปแบบที่ 3 ครวัเรือนพิเศษ 

ตอนที่  2 ความหมายของความสุขครอบครัว  ภายใต้บริบทการอยู่ ร่ วมกัน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 

ตอนที่ 3 เงื่อนไขของความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัสถาปัตยกรรมที่
พกัอาศยั 

ตอนที่ 4 แนวทางการเสริมสรา้งความสุขครอบครัว  ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกัน
สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั 
 

ตอนที ่1 บริบทของครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่บุคคลเจริญเติบโตและพัฒนาตลอดช่วงชีวิต  ความสุข

ครอบครัวจึงมาจากบริบทการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว ส่วนความเข้าใจเก่ียวกับค าว่า 
“ครอบครวั” และ “ครวัเรือน” มีความหมายต่างกัน โดยที่ครวัเรือน (household) หมายถึงหน่วย
การอยู่อาศยั ซึ่งประกอบดว้ยบา้น ในการวิจยัครัง้นีใ้ชค้  าว่าสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั รวมกบัคนที่
อยู่และกินร่วมกันในบ้านนั้น ในทางปฏิบัติแล้วแยกขาดจากกันได้ยากเพราะกลุ่มคนที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อกันที่เรียกว่าเป็น “ครอบครวั” นัน้ ความจริงแลว้ก็อยู่และกินดว้ยกนัในครวัเรือน
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และการอยู่และกินร่วมกนัเช่นนัน้ก็ท าใหค้รอบครวัมีความหมายว่าเป็นหน่วยทางสงัคมอนัหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า “ครวัเรือน” 

ผูว้ิจัยแบ่งผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั มีคุณสมบติัเป็นผูน้  า
ครอบครวัหรือเป็นตัวแทนของครอบครวัและมีการเตรียมการวางแผนจัดการเรื่องที่อยู่อาศยั และ
กลุม่ที่ 2 คือผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง มีคณุสมบติัเป็นบุคคลอนัเป็นสมาชิกในครอบครวัที่มีบริบทและ
วิถีการด าเนินชีวิตที่สมัพนัธก์ันหรือมีผลกระทบต่อกันและเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนครอบครวั
เรื่องการจัดการที่อยู่อาศัย ภายหลงัเลือกตามคุณสมบติัพบว่ามี 8 ครวัเรือน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 
คือ 1) ครวัเรือนเดี่ยว 2) ครวัเรือนขยาย และ 3) ครวัเรือนพิเศษ จบัคู่กบัประเภทของสถาปัตยกรรม
ที่พกัอาศยั แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) บา้นเรือน 2) ทาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม 3) คอนโด อย่างนอ้ย
รูปแบบและประเภทละ 1 ครวัเรือน ดงัต่อไปนี ้

1.1. ครวัเรือนรูปแบบที่ 1 ครวัเรือนเดี่ยว 
1.1.1 ครอบครวัที่ 1 ประเภทบา้นเรือน 
1.1.2 ครอบครวัที่ 2 ประเภทบา้นเรือน 
1.1.3 ครอบครวัที่ 3 ประเภทบา้นเรือน 
1.1.4 ครอบครวัที่ 4 ประเภททาวนเ์ฮาส ์
1.1.5 ครอบครวัที่ 5 ประเภททาวนโ์ฮม 

1.2 ครวัเรือนรูปแบบที่ 2 ครวัเรือนขยาย 
1.2.1 ครอบครวัที่ 6 ประเภททาวนโ์ฮม 

1.3 ครวัเรือนรูปแบบที่ 3 ครวัเรือนพิเศษ 
1.3.1 ครอบครวัที่ 7 ประเภทบา้นเรือน 
1.3.2 ครอบครวัที่ 8 ประเภทคอนโด 

แต่ละรูปแบบครวัเรือนมีสาระส าคญัดงันี ้
1.1 ครัวเรือนรูปแบบที ่1 ครัวเรือนเดี่ยว 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูในครวัเรือนรูปแบบที่ 1 คือรูปแบบครวัเรือน
เด่ียว ซึ่งมีทั้งหมด 5 ครอบครวั ประกอบดว้ยครอบครวัที่อาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย
ประเภทบา้นเรือน จ านวน 3 ครอบครวั และประเภททาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม จ านวน 2 ครอบครวั 
โดยจะน าเสนอถึงขอ้มลูของครอบครวัผ่านบริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศัย และ
รูปภาพแสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวั ดงัต่อไปนี ้

1.1.1 ครอบครวัที่ 1 ประเภทบา้นเรือน 
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ตาราง 6 ขอ้มลูครอบครวัและบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัของครอบครวัที่ 1 
 

ข้อมูลครอบครัว บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัย 
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล 

พฤติกรรม
ครอบครัว 

กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ท่ีพักอาศัย 

รูป 
แบบ 

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ชื่อ อายุ 
(ปี) อา

ชีพ
 

บุคลิกภาพ กิจกรรมร่วมกัน ช่วง 
เวลา 

ปร
ะเ
ภท

 

สถ
าน

ะ 

การใช้พืน้ท่ี 

เดี่ยว 
พี่
นอ้ง 

พี1่ 32 

วิศว-
กร
ฝ่าย
ขาย 

ชอบท า
กิจกรรม 
เพ่ือนเยอะ 

1 ใชช้ีวิตตาม
รูปแบบของ
ตวัเอง 
2 ไม่ยุ่งเกี่ยว
เร่ืองส่วนตวั
ของกนั 

1 ท ากิจกรรมของใคร
ของมนั 
2 มีกินขา้ว ดทูีว ี
ท ากบัขา้วรว่มกนับา้ง 
3 แบ่งพืน้ที่และหนา้ที่
ดแูลท าความสะอาด
บา้นเป็นสดัสว่นชดัเจน 

เย็น 

บา้น 
เรือน 

เจา้ 
ของ  
30 ปี 

1 ท างานหรือ

กิจกรรมของตนเอง 

อยู่ในมมุของตนเอง 

2 กินขา้ว ปารต์ี ้ดทูวีี

รว่มกนับริเวณโถง

ของบา้น 

3 ท ากบัขา้วรว่มกนั

ในครวั 

นอ้ง
2 

28 

นกั 
วิชา- 
การ
อิสระ 

เงียบ ๆ 
ชอบความ
เป็นส่วนตวั 

สงัสรรค ์
แขก
มา
บา้น 

มีการจดัสรรพืน้ที่ใช้
สอยอย่างลงตวัและ

เพียงพอ 

 
จากตารางที่ 6 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 1 อาศยัอยู่รว่มกนั 2 คน ไดแ้ก่ พี่ชาย อาย ุ32 ปี 

มีอาชีพเป็นวิศวกรขาย ในแต่ละวนัก็จะออกไปพบลกูคา้ในพืน้ที่ต่าง ๆ ท าใหรู้จ้กัคนเยอะ มีเพื่อน
เยอะ หลากหลายวงสงัคม และดว้ยความเป็นคนที่ชอบท ากิจกรรมนอกบา้นจึงไม่ค่อยไดใ้ชเ้วลา
อยู่บา้น ส่วนนอ้งชาย อายุ 28 ปี มีอาชีพเป็นนักวิชาการอิสระ เป็นคนที่ชอบอยู่เงียบ ๆ อยู่ตาม
ล าพงักบัสตัวเ์ลีย้งอย่างนอ้งแมวและนอ้งหมา ไม่ค่อยออกนอกบา้น เพราะท างานที่บา้นเป็นหลกั 
มีนิสยัใจคอค่อนขา้งแตกต่างจากพี่ชาย พี่ชายจะมีความเหมือนแม่ที่ชอบคยุและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
นอกบา้น และนอ้งชายเองกลบัเหมือนพ่อที่พดูนอ้ย มีโลกสว่นตวัสงู  ดงัค าที่กลา่วว่า 

“ผมเงียบ ๆ คือแบบไม่ค่อยเขา้สงัคมเท่าไหร ่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า” 
(นอ้ง2) 
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ผมเองจะตรงขา้มกบันอ้ง มีสงัคมเยอะ เพื่อนเยอะ ชอบออกไปท ากิจกรรมนอกบา้น  
เลน่กีฬา มนัก็จะผสม ๆ กนันะ คืออย่างนอ้งเอง ค่อนขา้งคลา้ยพ่อก็คือไม่เขา้สงัคม  

แต่ผมเองก็จะออกไปทางแม่ที่แบบชอบออกไปท ากิจกรรม” 
(พี่1) 

ทัง้สองยังเล่าต่ออีกว่าดว้ยบุคลิกภาพที่ต่างกันแบบนีจ้ึงท าใหพ้่อกับแม่ตอ้งแยกกันอยู่ 
โดยพ่อแยกตัวออกไปพักอาศัยอยู่บ้านใกล้ที่ท างาน ส่วนแม่อยู่กับลูก ๆ ในบ้านสวนซึ่งเป็น
บา้นเรือนหลังเด่ียวตั้งอยู่ทามกลางสวนต้นไม้ผสม มีพืน้ที่ดินกว้างขว้าง ค่อนขา้งมีความเป็น
ส่วนตวัเพราะตวับา้นปลกูห่างจากบา้นของเพื่อนบา้นในละแวกนัน้พอสมควร บา้นเรือนหลงันีเ้ป็น
ของครอบครวัเอง โดยอาศยัอยู่ร่วมกนัมาราว 30 ปีแลว้ จนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แม่ไดแ้ยกตวัออกไป
พกัอาศยัอยู่ที่บา้นของคณุยาย เหลือเพียงพี่ชายและนอ้งชายที่ไดอ้าศยัอยู่ร่วมกนัสองคน ดงัค าที่
กลา่วว่า 

 “ครอบครวัเด่ียว มีพ่อแม่ พ่อกบัแม่แยกออกไปจากเรา  
เป็นบา้นอยู่ในสวน ปลกูบา้นไวท้ี่นี ้30 ปีแลว้นบัตัง้แต่ช่วงที่ว่าอยู่รว่มกนัแค่ 2 คน ได ้2 ปีแลว้นะ” 

 

ในที่นีพ้ฤติกรรมของครอบครวัจึงถูกกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เป็นของพี่น้องเท่านั้น โดย
พี่ชายและนอ้งชายจะใชช้ีวิตตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของตัวเอง ไม่ยุ่งเก่ียวในเรื่องส่วนตวัของ
กนั แต่คอยเฝ้าดแูล ช่วยเหลือกนัอย่างห่าง ๆ และไม่รูส้ึกว่าถูกรบกวนหรือก าลงัรบกวนความเป็น
สว่นตวัของกนัและกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 
 ““สงบ วุ่นวาย โลกสว่นตวัสงู” “อิสระ” เออ มนัไม่วุ่นวายกบัใคร แค่แบบอยู่กนัภายในครอบครวั ก็
มีบางเรื่องที่แบบขดัใจกนับา้ง มนัก็เป็นปัญหาอยู่บา้ง แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาที่ตอ้งมาทะเลาะกนั 

ไลฟ์สไตลก์ารใชช้ีวิตมนัคนละแบบกนัอยู่แลว้ ก็จะไม่ค่อยยุ่งกนัเท่าไหร”่ 

ในส่วนของพืน้ที่ใชส้อยภายในบา้นแบ่งพืน้ที่ใชส้อยส่วนตวัและพืน้ที่ส่วนรวมออกอย่าง
เพียงพอต่อการใชท้ ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ปรากฏในรูปภาพที่ 9 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกันและท า
กิจกรรมรว่มกนั อาทิเช่น ในช่วงเวลาเย็นของเกือบทกุวนัจะรบัประทานอาหารเย็นรว่มกนัที่โซนโต๊ะ
รบัประทานอาหาร พูดคุยและดูทีวีร่วมกันในบริเวณโถงนั่งเล่น หรือในบางวันก็เขา้ครวัช่วยกัน
ท ากับขา้ว และในวันเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมบา้นจะมีปารตี์ก้ันบริเวณโถงหน้าบา้น เป็นตน้ เมื่อใช้
พืน้ที่เดียวกันแต่ไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ในช่วงเวลากลางวันของบางวันหรือในวันหยุด จะมี
กิจกรรมที่ต่างคนต่างท า อาทิเช่น น้องชายท างานที่บา้น เล่นเกม เล่นมือถือ และพี่ชายดูทีวีใน
บริเวณโถงนั่งเล่น เป็นตน้ เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกันและไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ในช่วงเวลา
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กลางคืนต่างคนต่างเขา้นอนในหอ้งนอนของตวัเอง เป็นตน้ ทัง้นีย้งัมีการแบ่งหนา้ที่กนัรบัผิดชอบ
ดแูลการท าความสะอาดบา้นกนัไวเ้ป็นสดัสว่นอย่างชดัเจน ดงัค าที่กลา่วว่า 

  “บา้นก็จะแยกโซนชดัเจน ถา้เกิดจะนั่งเล่น นั่งดทูีวีก็จะเป็นหอ้งนั่ งเล่น ใชส้  าหรบั
รบัแขก เขา้มาก็จะอยู่ในหอ้งโถง ส่วนตวัจริง ๆ ก็จะเป็นหอ้งนอน หอ้งน า้ใชร้่วมกนั มีหอ้ง
เดียว จะเป็นช่วงเย็นมากกว่า ช่วงเวลา 5 โมง อยู่ตรงห้องโถงนีแ้หละครับ ส่วนใหญ่
หอ้งนอนก็คือเขา้นอน ผม (นอ้ง2) ติดบา้นมาก สว่นใหญ่ก็ใชห้อ้งโถง ไม่ ก็ต่างคนต่างก็นั่ง
ท ากิจกรรมของตวัเองไป ไม่ไดม้ีปัญหา พอมนัโปรง่ มนัรูส้กึไม่อดึอดั และสว่นใหญ่ถา้เกิด
เหมือนเรื่องท าความสะอาดบา้น ก็จะใหพ้ี่ชายท าเป็นหลกั เพราะผมกวาดบา้นไม่ค่อยเป็น 
(หวัเราะ)” 
ดงัรูปภาพแสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมต่อไปนี ้
 

 

 
ภาพประกอบ 9 แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวัที่ 1 
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1.1.2 ครอบครวัที่ 2 ประเภทบา้นเรือน 
 

ตาราง 7 ขอ้มลูครอบครวัและบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัของครอบครวัที่ 2 
 

ข้อมูลครอบครัว บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัย 
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล 

พฤติกรรม
ครอบครัว 

กิจกรรมร่วมกันของ
ครอบครัว ท่ีพักอาศัย 

รูป 
แบบ 

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ชื่อ อายุ 
(ปี) อา

ชีพ
 

บุคลิกภาพ กิจกรรม
ร่วมกัน 

ช่วง 
เวลา ปร

ะเ
ภท

 

สถ
าน

ะ 

การใช้พืน้ท่ี 

เดี่ยว 

สามี
กบั
ภรร- 
ยา 

พี่
ดอย 

39 วิศว-กร 

จริงจงั 
จริงใจ 
ละเอียด 
สนัโดษ 

1 ใชช้ีวิต
ตาม
รูปแบบ
ของตวัเอง 
เพราะมี
พืน้ฐาน
ครอบ
ครอบที่
ต่างกนั
มาก 
2 ไม่ยุ่ง
เกี่ยวเร่ือง
ส่วนตวัข
เวลา
ส่วนตวั
พืน้ที่
ส่วนตวั
ของกนั
และกนั 
3 คอย
ช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและ
กนั 

1 มีกินขา้ว
รว่มกนับา้ง 
ท ากิจกรรม
ของใครของ
มนั 
2 แต่ละคน
ติดอยู่ใน
พืน้ที่ส่วนตวั 
จน
กลายเป็น
ความเคย
ชิน 3 มีการ
ท ากิจกรรม
รว่มกนันอ้ย 
เพราะมี
ความชอบ
ในกิจกรรม
ที่ต่างกนั 
4 ดแูล ท า
ความ
สะอาดบา้น
ช่วยกนั 

เย็น 
และ
วนั 
หยดุ 

บา้น 
เรือน 

เจา้ 
ของ  
7 ปี 

1 ท ากิจกรรม

ของตนเอง 

อยู่ในมมุ

พืน้ที่ของ

ตนเอง 

2 กินขา้ว

รว่มกนั

บริเวณโถง

ของบา้น 

พี่
แป๋ว 

39 
พนกังาน
ประจ า 

สบาย ๆ  

รา่เริง  

เอาใจใส่

ความรูส้กึ

คนอ่ืน 

อยู่ในพืน้ที่
ของตวัเอง 
แต่สามารถ
มองเห็นและ
รบัรูไ้ดว้่าอีก
คนอยู่ไหน 
ก าลงัท า
อะไร 

 
จากตารางที่ 7 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 2 อาศยัอยู่ร่วมกนั 2 คน ไดแ้ก่ สามีกบัภรรยา 

สามีมีอาชีพเป็นวิศวกร เป็นคนที่จรงิจงักบัทุกเรื่อง จรงิใจกบัทุกคน ใหค้วามส าคญัในรายละเอียด
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือวิถีการด าเนินชีวิต ถือสนัโดษ ชอบปลีกตวัออกไปอยู่ตามล าพงัใน
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ช่วงเวลาที่เป็นส่วนตวั ส่วนภรรยามีอาชีพเป็นพนกังานประจ า นิสยัใจคอค่อนขา้งตรงขา้มกบัสามี
คือเป็นคนสบาย ๆ อธัยาศยัดี มนษุยส์มัพนัธดี์ เป็นที่รูจ้กัของเพื่อน ๆ มีหลายกลุม่สงัคม ชอบดแูล
เอาใจใส่คนรอบขา้งโดยจะแอบจดจ าพฤติกรรมของคนอ่ืนว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแลว้ท า
เซอรไ์พรใ์หต้ลอด ภรรยาเองชอบชกัชวนสามีใหท้ าความรูจ้กักบักลุ่มเพื่อนของตนเองอยู่เสมอ ทัง้
สองมีพืน้ฐานครอบครวัเดิมแตกต่างกันมาก จึงเป็นที่มาของนิสยัใจคอที่ต่างกัน โดยสามีมาจาก
ครอบครวัเด่ียว ประกอบดว้ยพ่อแม่และพี่ชาย พ่อแม่มีอาชีพเป็นชาวสวนจึงมีเวลาอยู่กับลูก ๆ 
ค่อนขา้งนอ้ย ในวยัเด็กจึงมีพี่ชายเป็นเพื่อนเล่น ประกอบกบัความเป็นผูช้ายที่มีความนิ่งเงียบและ
เขม้ขรมึ ต่างจากภรรยาที่มาจากครอบครวัของขา้ราชการ ในตอนวยัเด็กตอ้งยา้ยที่อยู่และโรงเรียน
ตามพ่อแม่อยู่บ่อยครัง้ ท าใหเ้รียนรูท้ี่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและสภาพแวดลอ้มที่หลากหลายมา
โดยตลอด ดงัค าที่กลา่วว่า 

“แป๋ว เป็นคนแบบสบาย ๆ เหมือนเพื่อนกนั คนกนัเอง เป็นคนรา่เรงิ ถา้โกรธก็
โกรธจรงิจงันะ แต่เขาไม่ค่อยโกรธใครง่าย ๆ พี่ดอยเป็นคนจรงิจงั จรงิใจกบัทกุ
เรื่อง มีรายละเอียด แลว้ก็ใส่ใจโดยที่ไม่เคยตอ้งบอก ไม่ค่อยถาม เขา (พี่ดอย) 

เป็นคนพดูนอ้ย เพื่อนนอ้ย เป็นคนค่อนขา้งสนัโดษ พี่แป๋วเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว 
เป็นคนค่อนขา้งอิสระ เป็นคนซพัพอรต์เตอรท์ี่ดีใหก้บัทกุคน อยู่ในบา้นคนเดียว พี่
ก็จะเหมือนปลีกวิเวก เหมือนอยู่ในโลกของพี่ เหมือนพี่ดอยเองเขาก็จะมีเวลาของ

เขา เขาชองเลีย้งสตัว ์ธรรมชาติ สิ่งที่ไม่เหมือนกนัก็คือพี่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ 
ต่างกนัมนัคงเป็นเพราะที่มาของครอบครวั พี่ดอยเขาจะอยู่กบัครอบครวัเขา  มี

กนัอยู่ 4 คน เขาก็จะใชช้ีวิตของเขาเป็นสนัโดษ สว่นพี่แป๋วมาจากครอบครวัที่เป็น
ขา้ราชการ ไม่ไดอ้ยู่ติดบา้น โดนยา้ยไปอยู่กบัลงุ กบัปา้ เลยไดอ้ยู่ใกลช้ิดกบัผูค้น

มากมายหลากหลายนิสยั” 
ทัง้สองอายุ 39 ปี เท่ากัน เริ่มตน้รูจ้ักกันแบบเพื่อน และแต่งงานอยู่กินดว้ยกันมาราว 7 ปี 

แต่ยังไม่มีลูกดว้ยกัน เพราะประสบสภาวะมีบุตรยาก มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองคือดอนโดและ
ทาวนโ์ฮม แต่ใชท้าวนโ์ฮมเป็นที่พกัอาศยัหลกั ดงัค าที่กลา่วว่า 

“จะเป็นทาวนโ์ฮมเป็นหลกั อยู่พรอ้มแต่งงานเน๊อะ 7 ปีแลว้ค่ะ ถา้เป็นเรื่องมีนอ้ง ก็คือมีก็
ได ้ไม่มีก็ได”้ 

การอาศยัอยู่ร่วมกนัจะยึดหลกัอยู่กนัแบบเพื่อน ใชช้ีวิตตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง ไม่ยุ่งเก่ียวในเรื่องสว่นตวัแต่คอยดแูล ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ไม่รูส้กึว่าถกูรบกวนหรือก าลงั
รบกวนกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 
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“มีทัง้ความเป็นอิสระ เป็นกนัเอง และก็ความใสใ่จ เป็นกนัเอง ที่บา้นอยู่กนัแบบ
เพื่อน ๆอิสระก็คือ เหมือนกบัว่าเราอยู่กนั 2 คน ตามล าพงั มนัเลยอิสระในการใชช้ีวิต ใส่
ใจในความเป็นเรา จ าสิ่งที่เขาชอบ อิสระของครอบครวันีเ้ป็นอิสระที่มีขีดจ ากดันะ เราจะรู้
ของเราเอง คือเรามาเจอกนัตอนเราโต เรามีอะไรที่เป็นอาชีพ มีฐานะที่พอจะรูต้วัเองแลว้ 
มนักลายเป็นว่าอิสระ พอมาคบกนั อย่างที่เลา่มาเราโตมาโดยพืน้ฐานต่างกนั แต่ว่าเราก็
แชรก์นัได ้แต่ที่พี่แป๋วจะท าอะไร จะไปไหน พี่แป๋วก็จะรูต้วัว่าก่ีโมงแลว้ ถึงเวลาแลว้ หรือ
ว่ารูแ้ลว้ว่ามนัไม่ปลอดภยัก็จะรีบแจง้เขา หรือว่าจะนดัแนะกนัไว ้แต่เป็นพี่ดอยที่เคยโทร
ตามเลยนะ ถา้เขารูว้่าพี่แป๋วไปกบัเพื่อนมอปลายคนนี ้เขาจะรูเ้ลยว่ามนัอาจจะกลบัเชา้

หรือกลบัดึกมาก อะไรอย่างนี”้ 
แบ่งพืน้ที่ใชส้อยภายในบา้นเป็นพืน้ที่ใชส้อยส่วนตวั มมุสว่นตวั และพืน้ที่สว่นรวมไดอ้ย่าง

ลงตวั หยิบยื่นแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดงัค าที่กลา่วว่า 

“บา้นรมิสดุ มีพืน้ที่ขา้งบา้นนิดนึง ชัน้บนมีหอ้ง 3 หอ้ง หอ้งนอนใหญ่ แลว้ก็
หอ้งนอนเล็กอีก 3 หอ้ง ชัน้ล่างก็เป็นโถงเป็นครวั เรื่องรายจ่ายก็หารกนั แชรก์นั ทัง้ค่าบา้น 

ค่ารถ ค่าใชจ้่าย หลกั ๆ คือพี่ดอยรบัเรื่องที่อยู่อาศยั พี่แป๋วเรื่องรถ น า้มนั สว่นเรื่องกิน 
เสือ้ผา้ก็แชรก์นัตามแต่โอกาส” 

ปรากฏในรูปภาพที่ 10 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัและท ากิจกรรมร่วมกนั อาทิเช่น ในช่วงเวลา
เย็นของเกือบทุกวนัจะรบัประทานอาหารเย็นรว่มกนัที่โซนโต๊ะรบัประทานอาหาร และพกัผ่อนหลบั
นอนในหอ้งนอนเดียวกัน เป็นตน้ มีการท ากิจกรรมร่วมกันค่อนขา้งน้อย เพราะมีความชอบใน
รูปแบบของกิจกรรมที่ต่างกนัจนเกิดเป็นการอยู่ดว้ยกนัแบบเคยชิน เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัแต่ไม่ไดท้ า
กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ในช่วงเวลาเย็นของบางวันหลงัจากรบัประทานอาหารเย็นร่วมกันแลว้
หรือในวันหยุด สามีและภรรยาจะอยู่ในมุมของตนเองบริเวณโถงนั่งเล่น โดยท ากิจกรรมส่วนตัว 
สามีนั่งท างานที่โต๊ะท างานใกล ้ๆ กบัชุดโซฟาพกัผ่อนที่มีภรรยานั่งเล่นมือถือหรือท ากิจกรรมอื่น ๆ 
อยู่ เป็นตน้ เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกันแต่ท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ในบางช่วงเวลาจะเปิดเพลง ฟัง
รว่มกนัซึ่งเสียงเพลงจะดงัในระดบัไดย้ินกนัในบรเิวณบา้น ถึงแมว้่าจะชอบคนละแนวเพลงแต่จะใช้
วิธีสลบัการเลือกเปิดตามอารมณ ์ไม่ไดเ้ป็นการรบกวนกนั เป็นตน้ เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกนัและไม่ไดท้ า
กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ในช่วงเวลาว่างส่วนตัว สามีและภรรยามักจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความชอบของตนเองอยู่ในพืน้ที่ของตนเอง เช่นภรรยามกัจะท างานอดิเรก ท ากบัขา้ว ท าขนม หรือ
กิจกรรมตามเทรนของสงัคมในโลกออนไลนใ์นขณะนัน้ ส่วนสามีมักจะอยู่ในสวนหลงับา้น ปลูก 
ตดั ตกแต่ง ดแูลตน้ไม ้และเลีย้งปลากดั เป็นตน้ ดงัค าที่กลา่วว่า 
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“ช่วงเย็น 2 ทุ่ม พี่แป๋วจะไปรบัพี่ดอยหลงัเลิกงาน ขึน้รถกลบัดว้ยกนั ก็ไม่ทกุวนันะ 
ถา้เขามีธุระ มมุโปรดและกิจกรรมที่ท าคือหลงับา้นผม (พี่ดอย) จะมีเป็นบ่อปลากดั พี่แป๋ว

ไม่ค่อยชอบ พี่แป๋ว คือหนา้ทีวี แต่ไม่ค่อยดทูีวี เลน่มือถือ ถา้เขามาเปลี่ยนช่องอะ คือ
รบกวน ถา้เขามานั่งดทูีวีดว้ยแลว้เปิดช่องที่ดไูม่สนุก พี่แป๋วก็จะหนีขึน้หอ้งนอนเปิดแอร ์

แลว้เปิดเพลง เป็นมมุสว่นตวัมากกว่า พี่ดอยเขาจะมีโต๊ะท างานขา้ง ๆ โซฟาหนา้ทีวี เขาก็
จะอยู่ตรงนัน้เป็นหลกั เขาก็จะหนัมาดทูีวีบา้ง สายตาเขา้ถึงไดท้กุที่เลย ไม่ไดห้่างกนั ไม่ได้

หายไปไหน มีวนัเวลาพิเศษที่ตอ้งมีกิจกรรมรว่มกนัคือทานขา้ว กบันอนไง” 
ถึงแมก้ารท ากิจกรรมของตนเองในพืน้ที่ของตนเอง แต่ก็สามารถมองเห็นและรบัรูไ้ดว้่า

อีกคนอยู่ตรงไหนและก าลงัท าอะไร ทัง้นีม้ีการท าความสะอาดบา้นช่วยกนั ดงัรูปภาพแสดงพืน้ที่ใช้
สอยและกิจกรรมต่อไปนี ้

 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวัที่ 2 
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1.1.3 ครอบครวัที่ 3 ประเภทบา้นเรือน 
 
ตาราง 8 ขอ้มลูครอบครวัและบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัของครอบครวัที่ 3 
 

ข้อมูลครอบครัว บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย 
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล 

พฤติกรรม
ครอบครัว 

กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ท่ีพักอาศัย 

รูป 
แบบ 

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ชื่อ อายุ 
(ปี) อา

ชีพ
 

บุคลิกภาพ กิจกรรมร่วมกัน ช่วง 
เวลา ปร

ะเ
ภท

 

สถ
าน

ะ 

การใช้พืน้ท่ี 

เดี่ยว 

พ่อ 
แม่ 
กบั 
ลกู 

พ่อ 58 
ผู ้

ใหญ่
บา้น 

มีความเป็น
ผูน้  าสงู นิ่ง 
เด็ดขาด 

1 ทกุคนนิสยั
คลา้ยกนั  
2 เช่ือมั่นใน
ตวัเองสงู 
เด็ดขาด 
3 อยู่ดว้ยกนั
ดว้ยความเคย
ชิน  
4 พดูคยุ 
ปรกึษา ตกลง
กนัได ้

1 อยู่รว่มกนัเกือบ
ตลอดเวลาเพราะ
ท างานที่บา้น 
2 หลงัจากเสรจ็ภาระ
งาน ไดพ้กัผ่อน ท า
กิจกรรมของใครของ
มนั 
3 แต่ละคนตดิอยู่ใน
พืน้ที่ส่วนตวั จน
กลายเป็นความเคยชิน 
4 มีการท ากิจกรรม
ครอบครวัรว่มกนันอ้ย 

ทัง้
วนั 

บา้น 
เรือน 

เจา้ 
ของ  
30 ปี 

1 ท ากิจกรรมของ
ตนเอง อยู่ในมุม
พืน้ที่ของตนเอง 
2 กินขา้ว ปารต์ี ้
รว่มกนับริเวณรา้น
ขายอาหารของบา้น 

แม่ 52 
แม่ 
คา้ 

เช่ือมั่นใน
ตวัเองสงู 

ลกู
ชาย 

- พระ นิ่ง เด็ดขาด 

ลกู
สาว 
(หยก) 

28 
แม่ 
คา้ 

เช่ือมั่นใน
ตวัเองสงู 

คิดอะไรพดู
เลย 

บางครัง้เลือกที่จะท า
กิจกรรมรว่มกนันอก

บา้น 

อยู่ในพืน้ที่ของตวัเอง 
แต่สามารถมองเห็น
และรบัรูไ้ดว้่าอีกคน
อยู่ไหน ก าลงัท า

อะไร 

 
จากตารางที่ 8 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 3 อาศยัอยู่รว่มกนั 3 คน ไดแ้ก่ พ่อ อาย ุ58 ปี มี

อาชีพเป็นผูใ้หญ่บา้น มีความเป็นผูน้  าสงู นิ่งเงียบ พดูนอ้ยแต่ค าพดูมกัจะเป็นค าสั่งที่เด็ดขาด แม่ 
อายุ 52 ปี มีอาชีพเป็นแม่คา้ เป็นคนที่พูดนอ้ย เชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบท าตามใจตัวเอง ลูกชาย
ตอนนีบ้วชเรียนถือสมณเพศ ไม่ไดอ้ยู่รว่มกนักบัครอบครวั มีนิสยัใจคอเหมือนพ่อ และลกูสาว อายุ 
28 ปี มีนิสัยใจคอเหมือนแม่คือเชื่อมันในตัวเองสูง แต่จะต่างกันตรงที่ชอบพูดคุย คิดอะไรก็พูด
ออกมาแบบนัน้ มีอาชีพเป็นแม่คา้ ขายอยู่ดว้ยกนักบัแม่ ดงัค าที่กลา่วว่า 
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 “หยกเป็นคนเชื่อมั่นในตวัเองสงูนะ คิดอะไรก็พดูเลย แม่ก็เป็นคนที่มีความคิด
เป็นของตวัเองค่ะ คิดว่ามนัเป็นแบบนี ้มนัก็ตอ้งเป็นแบบนี ้พ่อก็ชอบช่วยเหลือสงัคม คน
หมู่มากมาก่อน มองขา้งนอกกว่าในบา้น หยกน่าจะเหมือนแม่พระ คือนอ้งชายของหยกที่

บวชพระอยู่ คนนัน้จะเหมือนพ่อ จะมีความเด็ดขาดเหมือนพ่อ” 
 

โดยใช้บ้านเด่ียวของตนเองแบ่งพืน้ที่ออกมาท ารา้นค้ากับข้าวตามสั่ง ก๋วยเต๋ียวและ
เครื่องดื่ม อยู่อาศยัมาราว 30 ปีแลว้ ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

“บา้นเด่ียว 30 ปี ไดแ้ลว้มัง้ เป็นที่ตวัเอง แลว้ก็ปลกูบา้น 
ชัน้เดียว ก็มีหอ้งนอน 3 หอ้ง หอ้งน า้ 1 แลว้ก็จะมีพืน้ที่ขา้งบา้นเป็นรา้นขา้ว รา้นกาแฟ และมีสวน 

มีโถงดว้ย และหอ้งนั่งเลน่หมา” 
 

จะอยู่ร่วมกันในเกือบทุกช่วงเวลา รูจ้ักนิสยัใจคอกันเป็นอย่างดีและสามารถปรบัตัวอยู่
ร่วมกนัไดจ้นเกิดความเคยชิน พืน้ที่ใชส้อยภายในบา้นค่อนขา้งเพียงพอ หลงัจากเสร็จภาระงานก็
จะปลีกตัวอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัว ท ากิจกรรมของใครของมัน ไม่ค่อยไดท้ ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย
รว่มกนัในบา้น แต่ออกไปท ากิจกรรมรว่มกนันอกบา้นเป็นบางครัง้ ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

“ชอบพืน้ที่และกิจกรรมคือหอ้งนอนแหละ เพราะมนัเป็นมมุสว่นตวัที่เราได้
พกัผ่อน ใช่ นอนดหูนงั นอนเลน่โทรศพัท ์นูน้นีน้ัน้ สว่นตวัอะไรอย่างนี ้พ่อชอบทกุที่ เดิน
ไปไหน นั่งตรงไหน ไดห้มด มนัไม่มีพืน้ที่สว่นตวัของใคร เพราะว่าทกุคนเขา้ไปได ้ไม่ได้
รูส้กึอึดอดัอะไรเลย เราอยู่รว่มกนัภายในบา้นที่พรอ้มหนา้กนัตลอดเลยนะ เพราะว่า

ท างานในบา้นอยู่แลว้ กิจกรรมรว่มกนัของครอบครวัเรา ท ากบัขา้ว เวลามีออเดอรเ์ยอะ 
เราท ากิจกรรมเป็นพิเศษเป็นการออกไปกินขา้วนอกบา้นบา้ง ถา้อยู่บา้น ก็มีโทรศพัทค์น
ละเครื่อง คนละมมุเลย ถา้มีเพื่อนมาค่อยจะเป็นการกินขา้ว ถึงจะท าปารตี์เ้ล็ก ๆ แม่ก็มา

นั่ง พ่อก็มานั่งดว้ย” 
 

ปรากฏในรูปภาพที่ 11 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัและท ากิจกรรมร่วมกนั อาทิเช่น ในช่วงเวลา
กลางวันของทุกวัน แม่และลกูสาวจะอยู่บริเวณส่วนรา้นคา้ ทุกคนจะมารบัประทานอาหารกนัใน
พืน้ที่ส่วนนี ้และมีบางครัง้ที่พ่อมานั่งเล่นดว้ย เป็นตน้ และพ่อกบัแม่พกัผ่อนหลบันอนในหอ้งนอน
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ใหญ่ดว้ยกัน เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกันแต่ไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน ในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนและใน
วนัหยุด ทุกคนจะมีมมุของตวัเองในบริเวณโถงรวมและหอ้งนอน โดยจะมีกิจกรรมที่ต่างคนต่างท า 
อาทิเช่น เล่นมือถือ นั่งเล่น พักผ่อน เป็นตน้ เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกันและไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน ลูก
สาวแยกหอ้งนอนส าหรบัพกัผ่อนหลบันอนคนเดียว และถึงแมก้ารท ากิจกรรมของตนเองในพืน้ที่
ของตนเอง แต่ก็สามารถมองเห็นและรบัรูไ้ดว้่าอีกคนอยู่ตรงไหนและก าลงัท าอะไร ดงัรูปภาพแสดง
พืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวัที่ 3 
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1.1.4 ครอบครวัที่ 4 ประเภททาวนเ์ฮาส ์
 

ตาราง 9 ขอ้มลูครอบครวัและบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัของครอบครวัที่ 4 
 

ข้อมูลครอบครัว บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัย 
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล 

พฤติกรรม
ครอบครัว 

กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ท่ีพักอาศัย 

รูป 
แบบ 

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ชื่อ อายุ 
(ปี) อา

ชีพ
 

บุคลิกภาพ กิจกรรมร่วมกัน ช่วง 
เวลา ปร

ะเ
ภท

 

สถ
าน

ะ 

การใช้พืน้ท่ี 

เดี่ยว 

พ่อ 
แม่ 
กบั 
ลกู 

พ่อ 43 
ช่าง
รบั 
เหมา 

นิ่ง พดูนอ้ย
เด็ดขาด 

1 อยู่รว่มกนั
หลายช่วงวยั  
รูจ้กันิสยัใจคอ
กนัเป็นอย่างดี 
 
2 พ่อแม่คอย
ดแูล สั่งสอน 
ชีแ้นะใหแ้ก่
ลกู ๆ 

1 ท ากบัขา้ว กินขา้ว ดู
หนงั รว่มกนัเป็นประจ า 
2 ดแูล ท าความสะอาด
บา้นในพืน้ที่ของตนเอง 
และพืน้ที่สว่นรวม
ช่วยกนั 

เย็น 
และ
วนั 
หยดุ 

ทาวน์
เฮา้ส ์

เจา้ 
ของ  
5 ปี 

1 ท ากบัขา้วรว่มกนั
ในครวั 
2 กินขา้ว ดหูนงั
รว่มกนับริเวณโถง
ของบา้น 

แม่ 35 
แม่ 
คา้ 

ชอบพดู
จดัแจง 

เจา้ระเบียบ 
ลกู
สาว
คน
โต 

16 
นกั 
ศกึ 
ษา 

เก็บตวั  
(วยัรุน่) 

ลกู
สาว
คน
กลาง 

8 
นกั 
เรียน 

ซน  
(วยัเด็ก) 

พ่อและแม่จดัสรร
พืน้ที่ใชใ้หแ้ก่ลกู ๆ ลกู

สาว
คน
เล็ก 

0.2 - 

แบเบาะ 

(ทารก) 

 
จากตารางที่ 9 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 4 อาศยัอยู่รว่มกนั 5 คน ไดแ้ก่ พ่อ อาย ุ43 ปี มี

อาชีพเป็นช่างรบัเหมา เป็นคนที่นิ่งเงียบ พดูนอ้ยแต่ค าพดูมกัจะเป็นค าสั่งที่เด็ดขาด แม่ อาย ุ35 ปี 
มีอาชีพเป็นแม่คา้ เป็นคนที่ชอบพดูคยุ ชอบจดัแจงคนอ่ืนใหท้ าตามตวัเองสั่ง ค่อนขา้งเจา้ระเบียบ 
ลกูสาวคนโต อายุ 16 ปี เรียนอยู่ระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เป็นเด็กสาววยัรุ่นที่ชอบเก็บตัว 
ไม่ค่อยสงุสิงกบัคนในครอบครวัเนื่องจากเป็นช่วงวยัรุ่นที่ก าลงัติดเพื่อนและเป็นลกูสาวที่ติดพ่อมา
เลยมีระยะห่างทางความสัมพันธ์กับแม่ (แม่เลีย้ง) ลูกสาวคนกลาง อายุ 8 ปี เรียนอยู่ระดับชั้น
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ประถมศึกษาตอนตน้ เป็นเด็กหญิงก าลงัซุกซนตามวัย ค่อนขา้งเชื่อฟังค าสอนของพ่อแม่ ลกูสาว
คนเล็ก อาย ุ2 เดือน เป็นทารกแรกเกิด ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

พ่อเป็นคนไม่พดู ถา้พดูนีจ้ะพดูแรง พดูหนกั คณุแม่ก็ดี แต่ก็บ่นเยอะไป
หน่อย คนโต 16 ปีนี ้จะเขา้ ปวช. แลว้ เป็นวยัรุน่ โลกสว่นตวัจะสงูนิดนึง แต่ก็จะ
ไม่ค่อยยุ่ง ส่วนไอค้นกลางนีก้็จะซนนิดนึง จะชอบเลน่กบัเพื่อน จะชอบเล่นแผลง 

ตวัเล็กนีก้็พึ่งคลอด” 
 

อาศยัอยู่ในทาวนเ์ฮา้สข์องตนเอง มาราว 5 ปีแลว้ ก่อนหนา้นีพ้่อและแม่พกัอาศยัอยู่ใน
หอ้งชดุของโครงการเอือ้อาทรแห่งหนึ่ง ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

“เราอาศยัอยู่ทาวนเ์ฮา้สค่์ะ บา้นหลงันีไ้ดน้าน5 ปี เป็นเจา้ของที่ผ่อน
ช าระอยู่ เป็นของตวัเองมนัก็รูส้กึอุ่นใจนะ เหมือนเราช่วยกนัหาถึงไดม้า” 

 
ส าหรบัพฤติกรรมของครอบครวันัน้เนื่องดว้ยมีความแตกต่างกนัหลายช่วงวยัจึงท าใหม้ี

ความเป็นตวัเองสงูตามไปดว้ย แต่ก็รูจ้กันิสยัใจคอกนัและสามารถปรบัตวัอยู่ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยมีพ่อแม่คอยดแูล สั่งสอน ชีแ้นะใหแ้ก่ลกู ๆ ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

“จะไม่มีใครเหมือนแม่ ลกูจะไปทางพ่อมากกว่า จะนิ่งแต่ก็ซน ก็ดือ้ตาม
ปะสา ก็ไม่พดูไม่จาแต่บางเรื่องก็ดือ้ ใหโ้อกาสลกู ๆ ค่ะ อนัไหนที่เขาไม่ชอบท า
อย่างนี ้เขาก็จะบอก ไม่ชอบตรงไหน ไม่เอาตรงไหน เขาจะบอก เราจะถามว่า

ท าไม เป็นเพราะอะไร” 
 

ส่วนของพืน้ที่ใชส้อยภายในบา้นค่อนขา้งไม่เพียงพอ ขาดพืน้ที่ใชส้อยสว่นตวัที่ชดัเจนจึง
ท าใหข้าดความเป็นสว่นตวัและพืน้ที่สว่นรวมก็ค่อนขา้งไม่เพียงพอต่อการใชท้ ากิจกรรมรว่มกนั มกั
ใชส้ถานที่นอกบา้นในการท ากิจกรรมร่วมกนั ทัง้นีย้งัตอ้งดแูล ท าความสะอาดบา้นช่วยกัน โดยมี
แม่เป็นคนจดัแจงตามความเหมาะสม ดงัค าที่กลา่วว่า 
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“สว่นมากก็จะจดัใหค่้ะ ลกูก็อยู่หอ้งนอนเล็ก พ่อแม่ก็อยู่หอ้งนอนใหญ่ แต่ว่า
ความรบัผิดชอบในหอ้งก็ของใครของมนั แต่แม่ก็จะเขา้ไปดแูลช่วยนานๆ ที หอ้งโถง 

หอ้งครวั หอ้งน า้ นีก้็ช่วยกนัดแูล ก็คือจะใชร้ว่มกนั บา้นเราก็ถือว่ายงัเล็กอยู่ มีอปุสรรคอยู่
เพราะถา้เขาไปพรอ้มกนัมนัก็ค่อนขา้งที่จะเกะกะ ส าหรบัครอบครวัเรา 5 คนตอนนี ้ยงัถือ

ว่าไม่พอ เวลาอยู่ดว้ยกนัค่อนขา้งที่จะนอ้ยนิดนึง สขุจรงิ ๆ ก็น่าจะเป็นเวลาเราออกไป
ทานอาหารกนันอกบา้น ไปดหูนงักนั สว่นมากความสขุจะอยู่อย่างนัน้ ถา้อยู่ในบา้นจริง ๆ 

จะต่างคนต่างนอนแลว้ที่นี ้เวลาวนัหยดุ วนัอาทิตยอ์ย่างนีจ้ะชวนกนัไปขา้งนอกซะ
มากกว่า สวนสาธารณะบา้ง อ่า ไปอวกาศ ไปอะไรอย่างนี ้เพราะบา้นเรามนัก็ไม่ค่อยมี

ตน้ไม ้พาไปขา้งนอกไปดนููน้ดนูี”้ 
 

ปรากฏในรูปภาพที่ 12 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกันและท ากิจกรรมร่วมกนั ในช่วงเวลาเย็นของ
เกือบทุกวันและในวันหยุดจะรบัประทานอาหารเย็นร่วมกันที่โถงรวม ในบางครัง้ก็หาเวลาพดูคยุ
และดหูนงัร่วมกนั ส่วนใหญ่พ่อแม่จะสลบักนัเข้าครวัท ากบัขา้ว โดยมีลกู ๆ คอยช่วยเป็นลกูมือใน
การท ากบัขา้วในบางครัง้ พ่อแม่ ลกูสาวคนกลางและลกูสาวคนเล็ก พกัผ่อนหลบันอนในหอ้งนอน
ใหญ่ดว้ยกนั เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัแต่ไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั ในช่วงเวลากลางคืนของบางวันหรือ
ในวนัหยุด แต่ละคนจะมีมมุของตัวเองในบริเวณโถงรวมและหอ้งนอน โดยจะมีกิจกรรมที่ต่างคน
ต่างท า อาทิเช่น เลน่มือถือ ท าการบา้น เป็นตน้ เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกนัและไม่ไดท้ ากิจกรรมรว่มกนั ลกู
สาวคนโตแยกหอ้งนอนส าหรบัพกัผ่อนหลบันอนคนเดียว ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

แม่ : “สว่นใหญ่ก็จะดหูนงั” 
พ่อ : “กินขา้ว ท ากบัขา้ว รดน า้ตน้ไม”้ 

อยากใหช้่วยเลา่เหตกุารณท์ี่เราช่วยกนัท ากบัขา้ว มนัมีแบบขัน้ตอนเป็นยงัไง ช่วยเหลือกนัยงัไง
ครบั? 

แม่ : “ถา้ท ากบัขา้ว ตอนนีล้กู ๆ เขาก็จะช่วยท าไดเ้ยอะ” 
“คนกลางนี,้อยากกินบะหมี่อย่างนีก้็ใชเ้ขาได”้  

“คนโตก็ถา้หลกั ๆ หนา้ที่รบัผิดชอบคือลา้งชาม” 
“คนกลางรบัหนา้ที่ก็คือกรอกน า้ประจ าของเขา” 
“มนัมีแบบพวกป้ิงย่างอะไรอย่างนีก้็จะช่วยกนั” 

(ครอบครวัที่ 4) 
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ดงัแผนที่แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมต่อไปนี ้

 
 

ภาพประกอบ 12 แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวัที่ 4 
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1.1.5 ครอบครวัที่ 5 ประเภททาวนโ์ฮม 
 

ตาราง 10 ขอ้มลูครอบครวัและบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัของครอบครวัที่ 5 
 

ข้อมูลครอบครัว บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัย 
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล 

พฤติกรรม
ครอบครัว 

กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ท่ีพักอาศัย 

รูป 
แบบ 

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ชื่อ อายุ 
(ปี) อา

ชีพ
 

บุคลิกภาพ กิจกรรมร่วมกัน ช่วง 
เวลา ปร

ะเ
ภท

 

สถ
าน

ะ 

การใช้พืน้ท่ี 

เดี่ยว 
แม่ พี่
และ
นอ้ง 

แม่ 64 
แม่ 
บา้น 

สบาย ๆ  

ไม่เครียด 

ใชช้ีวิต

อิสระ 

มีน า้ใจ 

และมนษุย-

สมัพนัธด์ี 

1 ทกุคนนิสยั
คลา้ยกนั  
2 สบาย ๆ ไม่
เครียด  
3 คอย
ช่วยเหลือซึ่ง
กนัและกนั 
4 มอบความ
อบอุ่น 
ก าลงัใจ 
5 เม่ือมี
ปัญหา 
ปรกึษา 
พดูคยุ หา
ขอ้สรุป 

 
1 กินขา้ว ดทูีว ี
รว่มกนัเป็นประจ า 
2 แม่เป็นคนท ากบัขา้ว
และงานบา้น  
3 แต่ละคนตดิอยู่ใน
พืน้ที่ส่วนตวั จน
กลายเป็นความเคยชิน 
4 มีการท ากิจกรรม
รว่มกนันอ้ย 

เย็น 
ทาวน์
โฮม 

เจา้ 
ของ  
30 ปี 

1 กินขา้ว ดทูีวี

รว่มกนับริเวณโถงชัน้

ล่างของบา้น 

2 ท ากิจกรรมส่วนตวั

ในหอ้งนอนพืน้ที่ของ

ตนเอง 
พี่เก่ง 39 

พนกั
งาน
มหา-
ลยั 

นอ้ง
กอลฟ์ 

31 ครู 
แบ่งพืน้ที่ใชส้อยเป็น
พืน้ที่ส่วนตวัและ

พืน้ที่ส่วนรวมชดัเจน 

 
จากตารางที่ 10 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 5 อาศยัอยู่ร่วมกนั 3 คน ไดแ้ก่ แม่ อายุ 64 ปี 

เป็นแม่บา้นวยัเกษียณ พี่ชาย อายุ 39 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานมหาลยั และนอ้งชาย อายุ 31 ปี มี
อาชีพเป็นครู ทัง้สามคนมีนิสยัใจคอคลา้ย ๆ กัน เป็นครอบครวัที่สบาย ๆ ไม่เครียด ใชช้ีวิตแบบ
อิสระในรูปแบบของตนเอง ถึงจะมีบางกิจกรรมที่ชอบไม่เหมือนกนั มีการคอยตกัเตือน ปรกึษากนั
เมื่อตอ้งการตดัสินใจท าอะไรหรือไปที่ไหน แต่ไม่ไดห้า้มเด็ดขาด ดงัค าที่กลา่วว่า 

 
 “(พี่เก่ง) เป็นคนสบาย ๆ ใชช้ีวิตเรื่อย ๆ  ไม่เครียด ไม่มีแบบแผนตายตวั ขึน้อยู่

กบัสถานการณ ์ใชช้ีวิตก็อิสระ พี่เก่งเป็นคนใจดี คิดถึงคนอ่ืนก่อน ไม่ค่อยคิดถึงตวัเอง 
คิดถึงครอบครวัก่อน 
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ผม (นอ้งกอลฟ์) นิสยัมนัก็ไม่ต่าง ก็คลา้ย ๆ พี่ ก็คืออยู่สบาย ๆ ไม่คิดอะไร 
 คนในครอบครวัเราทัง้นัน้กอลฟ์เป็นคนมีน า้ใจ คิดถึงเพื่อน คิดถึงคนในครอบครวั คอยช่วยเหลือ

คนอ่ืน 
ความชอบ กิจกรรมที่ท า มนัก็ไม่เหมือนกนัซะทีเดียว  

คณุแม่เป็นคนดแูลลกู ๆ เขามีสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนบา้น  
แม่ใหอิ้สระในการใชช้ีวิตค่อนขา้งสงูเลย คอยเตือนอยู่บ่อย ๆ  

แต่ถา้สดุทา้ยเราท าแกก็ไม่ไดว้่าอะไร” 
 

นอกจากนีค้รอบครวันีย้ังเป็นคนมีน า้ใจและมีมนุษยสมัพันธ์ดีต่อคนรอบขา้ง  ท าใหพ้วก
เขามองว่าครอบครวัเป็นเหมือนดั่งความสขุ ความอบอุ่น และท าใหม้ีสขุภาพจิตที่ดีตามมา ดงัค าที่
กลา่วว่า 

 
 “นึกถึงความสขุ” “อบอุ่น” “สขุภาพจิตดี” ความสขุนีม้นัคือเราไม่เคยทะเลาะกนั

เลย แม่กบัพี่เขาเสียสละใหทุ้กอย่าง มนัก็คือการอยู่รว่มกนั มนัก็มีความขดัแยง้ มีการคยุ
กนัจนไดข้อ้สรุป เราท าแลว้คือเรามีความสขุ ครอบครวัไม่ไดท้ิง้ปลอ่ยใหเ้ราอยู่ตามล าพงั 

“อบอุ่น” มนัเป็นความรูส้กึทางจิตใจ มนัก็คือมีความอบอุ่นในหวัใจ” 
 

อาศัยอยู่ในทาวนโ์ฮมของตนเอง ยอ้นกลับไปประมาณ 30 ปีก่อนอยู่กันแบบครอบครวั
ขยายมีคณุย่า คณุนา้ (ลกูสาวของคุณย่า) พ่อ แม่ พี่ชาย นอ้งชาย แบ่งพืน้ที่กนัอยู่คนละชัน้ โดย
คณุย่าและคณุนา้ไดอ้ยู่ชัน้ที่ 2 พ่อแม่ พี่ชาย นอ้งชาย อยู่ชัน้ที่ 3 เหลือพืน้ที่โถงชัน้ที่ 1 เป็นพืน้ที่ใช้
สอยสว่นรวมในเวลานัน้นอ้งชายยงัเป็นเด็กเล็ก มีเพียงพี่ชายที่จ  าความไดว้่าอยู่กนัค่อนขา้งล าบาก
เพราะพืน้ที่ส่วนตวัค่อนขา้งจ ากัด ต่อมาพ่อเสียชีวิตลง ท าใหค้ณุย่าและคณุนา้ไดย้า้ยออกไปราว 
15 ปีแลว้ จึงเหลือเพียงสามคนแม่ลกูที่อาศยัอยู่ในทาวนโ์ฮมนี ้โดยแบ่งพืน้ที่กนัออกเป็นคนละชัน้ 
โถงชัน้ที่ 1 ยงัเป็นพืน้ที่ใชส้อยส่วนรวม พี่ชายอยู่ชัน้ที่ 2 เนื่องจากมีโรคประจ าตวัไม่สะดวกขึน้ลง
บนัไดหลายชัน้ แม่อยู่ชัน้ที่ 3 และนอ้งชายอยู่ชัน้ที่ 4 ซึ่งเป็นพืน้ที่ต่อเติมในภายหลงั  ดงัค าที่กล่าว
ว่า 
 

“มนัก็เป็นทาวนเ์ฮา้สแ์บบตกึแถว 4 ชัน้ นานแลว้ ก็ 30 ปีได ้แต่ก่อนเป็นครอบครวั
ขยาย มีพ่อ มีย่า มีอา แลว้ก็มีเนีย้ แม่ นอ้งชาย พี่ แลว้ก็มีการแยกครอบครวัออกไป ใน
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ที่สดุเหลือแค่ 3 คน ตอนพ่อเสีย 15 ปี แลว้มัง้ก็สว่นใหญ่พืน้ที่ที่ใชร้ว่มกนัเยอะ ชัน้ 1 
เหมือนหอ้งโถง พืน้ที่ใชส้อยก็ไม่ไดเ้ยอะ มนัใชไ้ดห้ลายกิจกรรมมากเลยอะ เป็นหอ้งน า้กบั
ครวั พี่เก่งแกป่วย เจ็บขา ก็เลยใหอ้ยู่ชัน้ 2 สว่นแม่ก็ยงัแข็งแรงนีก้็ใหอ้ยู่ชัน้ 3 สว่นผมก็อยู่

ชัน้ 4 ไปเลย” 
 

เนื่องดว้ยทุกคนมีนิสยัใจคอที่เป็นคนสบาย มีอิสระในการใชช้ีวิต โดยเมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกัน
และไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน เวลาส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจึงอยู่ในพืน้ที่ส่วนตัวของใครของมัน ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามล าพงั ปรากฏในรูปภาพที่ 13 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัและท ากิจกรรมร่วมกนั จะมี
เพียงช่วงเวลาเย็นหลงัเลิกงานที่มารบัประทานอาหาร พดูคยุกนั เพียงเล็กนอ้ย  ดงัค าที่กลา่วว่า 

 
สว่นใหญ่ก็เป็นเวลาเย็นไปเลย หลงั 6 โมง ไปหา 4 ทุ่ม อยู่ชัน้ลา่งจรงิ ๆ 

ก็กินขา้ว ดหูนงั ถา้กินขา้วเสรจ็ช่วงเวลาหนึ่งก็เริ่มแยกยา้ยเป็นกิจกรรมประจ า
แบบนีว้นไป 

ในช่วงวนัหยุด เชา้ก็ลงมากินขา้ว ดหูนงั แป๊บเดียวก็ขึน้ขา้งบน ลงมาอีกครัง้หนึ่งก็จะเย็นเลย  
ประมาณนี ้ช่วงเวลากลางวนัคืออยู่ขา้งบนเลยซะสว่นใหญ่  

พี่ (พี่เก่ง) ก็จะคลา้ย ๆ กนั มีธุระออกไปขา้งนอกก็ไป ถา้ไม่มีนดั  
จะว่าไปมนัก็ไม่มีกิจกรรมอะไรมากกว่านีแ้ลว้นะ  

เพราะการมากินขา้วรว่มกนัคือช่วงเวลาที่ทกุคนไม่ไดเ้รง่รีบไปไหน” 
 

พืน้ที่ใชส้อยภายในบา้นในปัจจุบนัค่อนขา้งเพียงพอ ขาดเพียงสว่นของพืน้ที่สว่นรวมที่ใช้
ส  าหรบัสรรหากิจกรรมที่ท าร่วมกัน อาทิเช่น ครวัที่เอือ้ต่อการท ากับขา้วร่วมกัน พืน้ที่สีเขียวที่เอือ้
ต่อการท าผักสวนครวัร่วมกัน เป็นตน้ และมักมีปัญหาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกบา้นมากกว่า 
เช่น ปัญหาที่จอดรถยนตล์ า้กนักบัเพื่อนบา้น ปัญหาหามลพิษฝุ่ นควนั เป็นตน้ อย่างไรก็ตามพี่ชาย
ยังใหค้วามเห็นถึงการใชส้อยพืน้ที่ในอนาคตเมื่อน้องชายตอ้งการแต่งงานมีครอบครวัเป็นของ
ตัวเอง และแม่ที่มีความคุน้ชินกับการอยู่อาศัยในบา้นหลงันีแ้ลว้และไม่ตอ้งการยา้ยที่อยู่อีก ดัง
รูปภาพแสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 13 แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวัที่ 5 
 

1.2 ครอบครัวรูปแบบที ่2  ครัวเรือนขยาย  
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูในครวัเรือนรูปแบบที่ 2 คือรูปแบบครวัเรือน

ขยาย ซึ่งมีทั้งหมด 1 ครอบครวั ประกอบดว้ยครอบครวัที่อาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย
ประเภททาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม จ านวน 1 ครอบครวั โดยจะน าเสนอถึงขอ้มลูของครอบครวัผ่าน
บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย และแผนที่แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของ
ครอบครวั ดงัต่อไปนี ้

1.2.1 ครอบครวัที่ 6 ประเภททาวนโ์ฮม 
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จากตารางที่ 11 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 6 อาศยัอยู่ร่วมกนั 7 คน ไดแ้ก่ ปู่  อาย ุ57 ปี มี
อาชีพเป็นช่างเทคนิคไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ย่า อาย ุ53 ปี มีอาชีพเป็นแม่คา้เปิดรา้นขายขา้วแกง
ในอาคารปฏิบติัการของบริษัทแห่งหนึ่ง นอ้งสาว อายุ 12 ปี เรียนอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
พี่ชาย อายุ 31 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหารไม่ประจ า พี่สะไภ ้อายุ 30 ปี มีอาชีพเป็นแม่คา้
ขายขนมปังที่หนา้ทาวนโ์ฮม หลานสาว อายุ 9 ปี เรียนอยู่ในระดับประถม และหลายชาย อายุ 5 
ขวบ เรียนอยู่ในระดบัก่อนปฐมวยั เนื่องดว้ยอยู่อาศยัร่วมกนัหลายคนหลายช่วงวยั ท าใหท้กุคนไม่
แสดงออกถึงมีนิสยัใจคอของตนเองเพียงแต่เล่าเป็นภาพรวมว่าแต่ละคนมีความเป็นตวัเองและไม่
ยุ่งเก่ียวกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

“ค าว่าสนิท มนัก็ระดบัหน่ึง แต่เราจะอยู่กบัแบบว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่
มากกว่า ครอบครวัของพี่ก็ขายของอยู่หนา้บา้น พอลกู ๆ กลบัจากโรงเรียนก็จะ
อยู่กนัตรงนี ้ส่วนแม่กลบัมา นอ้งสาวกลบัมา เขาก็จะอยู่ในบา้น แม่ก็จะอยู่มมุ

หนึ่ง นอ้งก็จะอยู่มมุหนึ่ง ป๊าก็จะเป็นอยู่ตวัคนเดียวอยู่แลว้ เขากลบับา้นมาเขาก็
จะใชช้ีวิตอยู่ในมมุของเขา อยู่บนหอ้งเขา เป็นมมุท างาน นอ้งสาวของแฟน เขา
เป็นคนค่อนขา้งกลวัพี่กบัพี่ชายของเขา คงเป็นเพราะเขาโตเป็นสาว มีความคิด

เป็นของเขาเอง เหมือนเราก็ชอบดเุขา แลว้พี่ก็เป็นพี่สะไภด้ว้ย นอ้งสาวจะยิ่งกลวั
กว่าตวัพี่ชายแท ้ๆ ของเขา เพราะพี่เป็นผูห้ญิง เขาจะดจูากท่ีพี่บ่นลกูหรือว่าลกู 
เขาคงแบบว่าไม่อยากจะโดนแบบนัน้ แต่พี่เป็นคนขีบ้่น แต่ไม่ตี เมื่อก่อนเขาอยู่
ดว้ยกนันอ้ง ๆ สนิทกนั แต่นอ้งสาวแฟนเขาเขา้สูว่ยัรุน่ไปแลว้ แต่ถา้พี่ยุ่งจรงิ ๆ 
หรือไม่อยู่ เขาก็สามารถดแูลนอ้ง ๆ 2 คนแทนได ้มนัเป็นช่วงวยั ที่บางทีเขาก็ไม่
อยากใหน้อ้งเขา้ไปยุ่ง พี่ว่าทุกคนมีความเป็นสว่นตวัสงูนะ แม่มา แม่ก็จะดซูีรี่ย ์

นอ้งสาวก็จะเลน่ จะคยุโทรศพัทอ์ะไร” 
 

มีการแบ่งครอบครวัย่อยเฉพาะส่วนออกมา เนื่องจากครอบครวัใหญ่ดูแลกนัไดไ้ม่ทั่วถึง 
ท าใหค้นในบา้นรูส้ึกว่ายังตอ้งการมีกิจกรรมที่สง่เสรมิใหค้รอบครวัมีความสขุร่วมกนั ถึงอย่างนัน้ก็
ยังมีบางช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครวัหาช่วงเวลาที่สะดวกมารวมตัวกันเพื่อรบัประทานอาหาร
รว่มกนั โดยใชส้ถานที่ทัง้ในบา้นและนอกบา้น ดงัค าที่กลา่วว่า 
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“สขุ ไม่ สดุ” ก็อยู่กนัเป็นแบบครอบครวัใหญ่ อยากท าอะไร
รว่มกนัมากกว่านี ้แต่พอเวลาจะท าก็มกัมีอะไรมาขดั เหมือนเราออกไป
ต่างจงัหวดั อยากจะพาแม่ไปดว้ย มนัก็จะมีแม่ก็ห่วงป๊า ไม่อยากจะไป 
ช่วงเย็นป๊าก็ไม่อยากออกจากบา้น ไม่อยากใหน้อ้งสาวคนเล็กไปไหน 
แลว้ไม่ไดเ้หมือนว่าเราไปท ากิจกรรม มีความสขุรว่มกนัถึงที่สดุ คงเป็น
การพรอ้มหนา้กนักินหมกูระทะ เดือนละครัง้ สองครัง้ ทุกคนมารวมตวั
กนั หรือว่าอยากกินเมนูอรอ่ย ๆ ก็ออกไปกินขา้งนอก มีแค่ป๊าคนเดียวท่ี

จะไม่ออกไปไหนกบัเรา นอ้ยครัง้มาก ๆ” 
 

อยู่ร่วมกันมาราว 8 ปีแลว้ท าใหม้ีความคุน้ชินกับวิถีชีวิตและกิจวัตรประจ าวัน เป็นการ
เช่าพักอาศัยในทาวนโ์ฮม 3 ชัน้ แบ่งพืน้ที่ใชส้อยกันออกเป็นสัดส่วนไม่ล่วงล า้พืน้ที่ของกัน โดย
พืน้ที่ชั้นที่ 3  มีพี่ชาย พี่สะไภ ้และหลานสองคนใชเ้ป็นพืน้ที่พักผ่อนหลบันอนและกิจกรรมส่วน
ครอบครวัย่อยในช่วงเวลากลางคืน และในพืน้ที่หนา้บา้นชัน้ 1 เปิดเป็นรา้นขายขนมและพักผ่อน
ในช่วงเวลากลางวัน ชัน้ที่ 2 มีปู่ คนเดียวที่ใชเ้ป็นพืน้ที่ท างานและพักผ่อนหลับนอน ส่วนย่าและ
นอ้งสาว (ลกูสาว) ใชพ้ืน้ที่บริเวณโถงชัน้ที่ 1 ใชเ้ป็นพืน้ที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ และพกัผ่อนหลบันอน 
ดงัค าที่กลา่วว่า 

 
“ทาวนโ์ฮม 4 ชัน้ อนันีก้็ไม่ใช่บา้นตวัเองนะ อยู่มาเขา้ปีที่ 8 แลว้ เช่าเขา

อยู่มาตัง้แต่ที่ยงัไม่มีรถไฟฟ้าเลยชัน้ 2 ก็จะเป็นหอ้งนอนของแม่ ของนอ้ง ของป๊า 
และเป็นหอ้งท างานของป๊าดว้ย ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงรวมแลว้ก็เป็นครวั แต่เดียวนี ้
แม่กบันอ้งสาวยา้ยกนัลงมานอนขา้งลา่ง เพราะว่านอนกับป๊า โดนป๊าด ุนอ้งสาว
โดนป๊าด ุเพราะนอนดึกแลว้เลน่โทรศพัท ์แม่เขาไม่นอนแอร ์เขาหนาว เขาเลยมา

นอนอยู่ขา้งลา่งดว้ยเลย สว่นชัน้ 2 เป็นป๊าที่ครองคนเดียว สว่นชัน้ 3 ก็จะเป็น
ครอบครวัของพี่ พี่ก็จะแบ่งออกเป็นหอ้งนอน หอ้งใชส้ว่นกลางแลว้ก็หอ้งเก็บของ 

เก็บของลกู ๆ” 
 

ปรากฏในรูปภาพที่ 14 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัและท ากิจกรรมรว่มกนั พืน้ที่บรเิวณโถงชัน้ที่ 1 
ย่าและนอ้งสาว (ลูกสาว) ใช ้ใชเ้ป็นพืน้ที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ และพักผ่อนหลับนอน  ในพืน้ที่หนา้
บา้นชัน้ 1 เปิดเป็นรา้นขายขนมและพกัผ่อนในช่วงเวลากลางวนัของพี่สะไภ ้พี่ชาย และหลานสอง
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คน และสว่นพืน้ที่ชัน้ที่ 3 ใชเ้ป็นพืน้ที่พกัผ่อนหลบันอนและกิจกรรมสว่นครอบครวัย่อยในช่วงเวลา
กลางคืน เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกนัและไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั จะเป้นพืน้ที่ชัน้ที่ 2 มีปู่ คนเดียวที่ใชเ้ป็น
พืน้ที่ท างานและพกัผ่อนหลบันอน พืน้ที่ใชส้อยมีอยู่อย่างจ ากดัจึงท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครวั
ใหญ่ไดค่้อนขา้งล าบาก มีการท ากิจกรรมรว่มกนัเฉพาะในครอบครวัย่อย โดยใชส้ถานที่นอกบา้นที่
อ  านวยความสะดวกกว่า ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

เราอยู่กนัคนละชัน้ ถึงเวลาก็เขา้หอ้งใครหอ้งมนั มีกิจกรรมรว่มกนัก็คือออกนอก
บา้น ในบา้นไม่ค่อยมีอะไรไดท้ าเลยจรงิ ๆ” 

 
ดงัรูปภาพแสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมต่อไปนี ้

 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมของครอบครวัที่ 6 
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1.3 ครอบครัวรูปแบบที ่3 ครัวเรือนพิเศษ 
ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลในครวัเรือนรูปแบบที่ 3 คือรูปแบบครัว

พิเศษ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ครอบครวั ประกอบดว้ยครอบครวัที่อาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย
ประเภทบา้นเรือน จ านวน 1 ครอบครวั และประเภทคอนโด จ านวน 1 ครอบครวั โดยจะน าเสนอถึง
ขอ้มลูของครอบครวัผ่านบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั และแผนที่แสดงพืน้ที่ใช้
สอยและกิจกรรมของครอบครวั ดงัต่อไปนี ้

1.3.1 ครอบครวัที่ 7 ประเภทบา้นเรือน 
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จากตารางที่ 12 อธิบายไดว้่า ครอบครวัที่ 7 อาศยัอยู่ร่วมกนัหลกั ๆ 3 คน ไดแ้ก่ พี่บอย 
อายุ 33 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานประจ า พี่ญาอายุ 48 ปี เป็นแม่บา้นที่คอยดูแลสามี (พี่เขย) อายุ 
60 ปี ซึ่งตอนนีเ้กษียณอายุท างานแลว้ นอกจากนีย้ังมีพี่น้องในเครือญาติที่แวะเวียนเขา้มาพัก
อาศยัที่บา้นเป็นระยะและถือว่าบา้นหลงันีเ้ป็นจุดรวมตวักนัของครอบครวั มีพี่ณี (พี่สาวคนรอง) ที่
จะคอยเขา้มาที่บา้นทุกเย็นเพื่อมารดน า้ตน้ไมแ้ละดูแลบา้นในส่วนอ่ืน ๆ ทัง้นีม้ีแม่ พี่ชายคนโต 
และหลาน 2 คน ที่คอยไปมาหาสู่จนเรียกไดว้่ายังเป็นครอบครวัเดียวกันและอาศัยอยู่ในบ้าน
เดียวกนัอยู่ ถือไดว้่าสมาชิกในครอบครวันีม้ีนิสยัใจคอคลา้ย ๆ กนัคือทกุคนเป็นคนที่ไม่เรื่องมาก มี
ความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตสูงในแบบชนิดที่ว่าไม่มีอะไรตายตัวเลย ทัง้นีย้ังเป็นครอบครวัที่เรียบ
ง่าย ไม่หรูหราหรือโรแมนติก จนกลายเป็นความคุน้เคยในการอยู่รว่มกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 

“มนัเหมือนกบัความเคยชินนะ ไม่โรแมนติกหรืออะไร คือไม่ไดเ้รื่อง
มากอะ คือในการใชช้ีวิตมนัค่อนขา้งเฟลคซิเบิลพอสมควร มนัยืดหยุ่นมากนะ มนั
ไม่ใช่แบบว่าอะไรที่ตอ้งสติก๊ตายตวั บา้นพี่เป็นครอบครวัใหญ่นะที่จรงิ เดี๋ยวจะมี

แฟนของพี่อีกคนหนึ่ง แลว้ก็มีพี่สาวของพี่อีกคนหนึ่ง มีพี่เขยอีก หลาน 2 คน 
นอ้งชายอีกคนหนึ่ง คือเขามีครอบครวัใช่ไหม แยกบา้น แต่ก็ยงัเหมือนกบั

ครอบครวัเดียวกนั ก็ยงัอยู่บา้นนี ้ทกุคนมีหอ้งเป็นของตวัเอง บา้นหลงันีท้ี่อยู่
ดว้ยกนัมนัเป็นเซ็นเตอร”์ 

พอเป็นครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกที่มีความหลากหลายของช่วงอายุและเพศ เกิดการ
คลกุเคลา้รูปแบบการใชช้ีวิตจนกลายเป็นความถ่อยที่ถ่อยอาศยั มีเรื่องราวและพืน้ที่สว่นตวัที่สงวน
ไวโ้ดยไม่ประสงคใ์หม้ีใครเขา้มายุ่งเก่ียว และไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวในเรื่องส่วนตวัของใครคนใดคนหนึ่ง
มากเกินไป เพียงแต่เวลาที่มีปัญหา หรือตอ้งการตัดสินใจท าอะไรร่วมกนัก็สามารถน ามาปรึกษา
กนัได ้ท าความเขา้ใจและตกลงกนัก่องลงมือท า โดยถือว่าเป็นเรื่องสว่นรว่ม ดงัค าที่กลา่วว่า 

“เรื่องของเธอ เรื่องของฉนั เรื่องของเรา” “สนุกดี แลว้ก็ทกุขส์ขุปะปนกนั” คือเราไม่
มีค  าว่าเขา้ไปยุ่งยากในชีวิตซึ่งกนัและกนั คนอยู่ดว้ยกนัมนัตอ้งมีแยกแยะเรื่องสว่นตวัของ

เขา  
เรื่องสว่นตวัของเราใช่ป่ะ บางทีก็ท าใหด้ว้ยเพราะว่าความเคยชิน ถา้มีอะไรคยุกนั

แลว้มนัก็คือจบตรงนัน้ ไม่ไดม้ีมาทะเลาะเถียงกนั” 
 
เป็นบา้นเรือนเด่ียวที่เป็นเจา้ของเอง โดยซือ้กบัทางโครงการหมู่บา้นจดัสรรและอาศยัอยู่

มานานราว 10 ปีแลว้ มีพืน้ที่ค่อนขา้งเพียงพอต่อการใชง้าน โดยแบ่งพืน้ที่ส่วนใหญ่ไวเ้ป็นพืน้ที่
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ส่วนรวม ไดแ้ก่ โถงใหญ่ไวค้อยรบัแขกและใชเ้ป็นพืน้ที่หรือมุมท ากิจกรรมส่วนตัวตามอัธยาศัย 
พืน้ที่รบัประทานอาหาร หอ้งน า้ หอ้งพระ สวนหนา้บา้น โรงจอดรถ จะมีเพียงหอ้งนอนทีเป็นพืน้ที่
ส่วนตวัแต่ทุกคนก็สามารถเขา้ถึงได ้อาทิเช่น เขา้ไปช่วยท าความสะอาด เก็บกวาด เช็ดถู เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีการแชรค่์าใชจ้่ายในบา้นตามความเหมาะสม ดงัค าที่กลา่วว่า 

   “อย่างนีเ้รียกบา้นเดี่ยวเลย หอ้งนอน 3 หอ้ง หอ้งพระ 1 หอ้งน า้ 2 ขา้งลา่งก็จะมี
หอ้งนอนแม่ที่มนัทรุดอยู่ แลว้ก็สเปซทั่วไป หอ้งครวั แลว้ก็เป็นสเปซกินขา้ว รบัแขก หอ้งนอนมนั

เป็นหอ้งสว่นตวั  
ยงัเขา้ออกกนัไดแ้ลว้แต่ว่าจะเขา้ไปท าอะไร พืน้ที่ส่วนรวมเกือบทัง้หมด 80 เปอรเ์ซ็นตข์องบา้น  

ทั่วไปในบา้นก็เป็นพี่ก็จะจ่าย ค่าน า้ ค่าไฟ ก็จะเป็นบอย  
แต่ว่าค่าน า้ค่าไฟบา้งเดือนมนัก็จะสงูหน่อยเราก็จะแชรก์นัมากกว่า” 

 
ปรากฏในรูปภาพที่ 15 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัและท ากิจกรรมร่วมกนั อาทิเช่น ในช่วงเวลา

ที่สะดวกต่อการรวมตัวกัน จะเป็นการซือ้อาหารและเครื่องด่ืมเขา้มารบัประทาน (ปารตี์)้ ร่วมกัน
บริเวณโถง และมีพี่ญาและสามี (พี่เขย) พกัผ่อนหลบันอนในหอ้งนอนส่วนตวั เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนั
แต่ไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั ส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นการใชพ้ืน้ที่โถงแต่เปลี่ยนมาเป็นการท ากิจกรรมตาม
อธัยาศยัในมมุของตวัเอง อาทิเช่น การดทูีวี เลน่มือถือ เลน่กีตา้ร ์เป็นตน้ ทัง้นีถ้ึงแมว้่าจะเป็นการอ
ยใูนพืน้ที่เดียวแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนกนั นอกจากนีย้งัมีบางครัง้เมื่อใชพ้ืน้ที่แยกกนัและไม่ได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น พี่บอยพักผ่อนหลบันอนในหอ้งนอนส่วนตัว พี่ญาท ากับขา้วในครวั 
พี่ณีรดน า้ตน้ไมท้ี่สาวนหนา้บา้น เป็นตน้ โดยจะมีโอกาสพิเศษในการท ากิจกรรมรว่มกนั ก็จะเลือก
สถานที่นอกบา้นในการท ากิจกรรม อาทิเช่น การไปรบัประทานอาหารร่วมกนัที่รา้นอาหาร เป็นตน้ 
ดงัค าที่กลา่วว่า 

“ถา้เป็นแมทซท์ี่เป็นสเปเซี่ยลเลยนี ้ก็มีไปกินขา้วขา้งนอก ถา้ท าขา้งในนี ้
จะเป็นลกัษณะการซือ้เขา้มากินมากกว่า มนัหลายคน มนัเยอะ แต่ถามว่าท าได้
ไหมก็ท าได ้คือมนัไม่มีสเปซที่จะท าไดม้ากนกั ตอ้งพดูอย่างนี ้เพราะว่ามนัไม่มี

พืน้ที่เอา้ทด์อที่จะไปกินได ้คือแต่ละคนเวลาไม่ตรงกนั ไม่เท่ากนัอะไรอย่างนีด้ว้ย 
เอาจรงิ ๆ ถึงไม่มี ในบา้นมนัก็ท าไดน้ะ” 

โดยจะมีโอกาสพิเศษในการท ากิจกรรมร่วมกัน ก็จะเลือกสถานที่นอกบ้านในการท า
กิจกรรม อาทิเช่น การไปรบัประทานอาหารร่วมกันที่รา้นอาหาร เป็นตน้ ดังรูปภาพแสดงพืน้ที่ใช้
สอยและกิจกรรมต่อไปนี ้
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1.3.2 ครอบครวัที่ 8 ประเภทคอนโด 
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ตาราง 13 ขอ้มลูครอบครวัและบรบิทการอยู่รว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัของครอบครวัที่ 8 
 

ข้อมูลครอบครัว บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัย 
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล 

พฤติกรรม
ครอบครัว 

กิจกรรมร่วมกัน
ของครอบครัว ท่ีพักอาศัย 

รูป 
แบบ 

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ชื่อ อายุ 
(ปี) อา

ชีพ
 

บุคลิกภาพ กิจกรรม
ร่วมกัน 

ช่วง 
เวลา ปร

ะเ
ภท

 

สถ
าน

ะ 

การใช้พืน้ท่ี 

พิ-
เศษ 

คู่ 
ชีวิต 

บอส 32 
นกั

ออกแบบ 
ดือ้ มีความ
เป็นศิลปิน 

1 เป็นคู่รกั
ที่นิสยั
ต่างกนั 
เป็นตวั
ของตวัเอง 
2 ใชช้ีวิต
ตาม
รูปแบบ
ต่างกนั  
3 ท า
ความ
เขา้ใจ 
เรียนรู ้
ปรบัตวั 
อยู่รว่มกนั
ได ้

1 ท า
กิจกรรม
ของใคร
ของมนั 
2 มีกินขา้ว 
ดทูีว ี
3 
ท ากบัขา้ว
รว่มกนัเป็น
ประจ า 

เย็น 
และ
วนั 
หยดุ 

คอน 
โด 

เจา้ 
ของ  
3 ปี 

1 ท า

กิจกรรมของ

ตนเอง อยู่

ในมมุพืน้ที่

ของตนเอง  

2 กินขา้ว

รว่มกนั

บริเวณหอ้ง

โถง 
ปาลม์ 27 

บาริส- 
ตา้ 

ตรงไป 

ตรงมา  

ใส่ใจ

รายละเอียด 

รา่เริง 

อธัยาศยัด ี
ใชพ้ืน้ที่

รว่มกนั แต่
ไม่รูส้กึ

รบกวนกนั 

 

จากตารางที่ 13 อธิบายไดว้่าครอบครวัที่ 8 อาศยัอยู่รว่มกนั 2 คน ไดแ้ก่ บอส อาย ุ32 ปี 
มีอาชีพเป็นนกัออกแบบและมีงานอดิเรกเก่ียวกบังานประดิษฐ์ดอกไมส้ด บอสจะเป็นคนที่ค่อนขา้ง
มีอารมณท์ี่เป็นศิลปินสงู กล่าวคือมีอารมณท์ี่สดุขัว้ไปทิศทางนัน้ ๆ โดยถา้คนทั่วไปอาจจะไม่กลา้
เขา้หาเมื่อยงัไม่รูจ้กับอสอย่างสนิท และบอสมีความมั่นใจในตวัเองสงูพอสมควร ส่วนปาลม์ อายุ 
27 ปี มีอาชีพเป็นนักชงเครื่องด่ืม ซึ่งก่อนหนา้นีป้าลม์ท างานเป็นพนักงานประจ าบริษัทแห่งหนึ่ง 
ปาลม์เองเป็นคนค่อนขา้งจะใชค้ าพูดและแสดงออกมาตรงกับสิ่งที่คิด มีความสดใส ร่าเริง และมี
มนษุยสมัพนัธท์ี่ดีต่อคนรอบขา้ง ดงัค าที่กลา่วว่า 

“นอ้งปาลม์เป็นคนใจรอ้นค่ะ เป็นคนใส่ใจรายละเอียดของเรา แลว้ก็เป็นคนสดใส 
รา่เรงิ เขา้กบัทกุคน เขา้กบัเพื่อน ๆ เราไดเ้ป็นอย่างดี ปาลม์ก็ใจรอ้น เหมือนค่อนขา้ง
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ตรงไปตรงมามากกว่า เราก็จะพดูออกมาตรง ๆ เขา (บอส) จะรูว้่าเราก าลงัรอ้นอยู่นะ เขา
ก็จะเย็น แต่บางทีเขาจะดือ้ ความเป็นศิลปินของเขา ถา้คนไม่รูจ้กัเขาดีพอว่าเขาเป็นยงัไง 

ก็จะไม่เขา้ใจ  
อย่างเราเขา้ใจในสิ่งที่เขาเป็น บางทีมนัก็ ตอ้งคยุกนั” 

 

ทั้งสองคนเป็นคู่ชีวิตกัน แต่มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเรื่องเวลาพักผ่ อน 
ในขณะที่บอสชอบเขา้นอนและต่ืนเป็นเวลาที่เป็นกิจวตัร แต่ปาลม์ชอบพกัผ่อนไม่เป็นเวลา นอนที่
ละนิดและตื่นที่ละหน่อย แต่ทัง้สองก็อยู่ดว้ยกนัได ้เริ่มจากการท าความเขา้ใจในรูปแบบการใชช้ีวิต
ของกนัและกนั พรอ้มที่จะเรียนรูแ้ละปรบัตวัเขา้หากนัอยู่เสมอ ดงัค าที่กลา่วว่า 

“แทบไม่มีความเหมือนกนัเลย โคตรต่างกนัค่ะ เขาจะพกัผ่อนไม่เป็นเวลา เขาจะ
เป็นแบบ นอนนิดนึง แลว้ก็ต่ืน แลว้ก็มานอนอีกนิดนึง “ความเขา้ใจ” “เรียนรู ้แลว้ก็

ปรบัตวั” “เรียนรู ้แลว้ก็ปรบัตวั” ความเขา้ใจ ก็เหมือนชีวิตคู่อะครบั ถา้รกัอย่างเดียวมนัไม่
พอ เราตอ้งเขา้ใจดว้ยว่า หนึ่งเขาเป็นคนยงัไง สองที่ไปที่มาที่มนัท าใหเ้ขาเกิดบคุลิกอย่าง
นัน้ เกิดเพราะอะไร พอเราใชค้วามเขา้ใจแลว้ เราก็ตอ้งเรียนรู ้เรียนรูท้ี่จะอยู่ดว้ยกนั เรียนรู้
ที่จะแกไ้ขปัญหา แลว้สดุทา้ยก็คือปรบัตวั ปรบัตวัก็เหมือนการเขา้หากนั มนัคนสองคนนะ
เกิดต่างครอบครวั ต่างสิ่งแวดลอ้ม มนัเป็นไปไม่ไดท้ี่จะเหมือนกนัรอ้ยเปอรเ์ซ็นตห์รือว่าจะ
ใหค้นหนึ่งเปลี่ยนตวัเองไปเลยเพื่ออีกคนหนึ่ง มนัก็ท าไม่ได ้เพราะฉะนัน้แลว้ก็ตอ้งปรบัตวั

กนัคนละครึง่ทาง ปรบัจนูเขา้หากนัเพื่อจะท าใหอ้ยู่กนัได ้ใช่ ๆ มนัคือการใชช้ีวิตอยู่
รว่มกนั” 

 

ก่อนหนา้นีท้ัง้สองไดอ้าศัยอยู่ร่วมกันในหอพักใหเ้ช่าเป็นเวลา 2 ปี ก่อนจะตัดสินใจซือ้
คอนโดโดยเป็นเจา้ของร่วมกันมา 3 ปี ตลอดระยะเวลาที่ใชช้ีวิตคู่ก็นับไดร้าว 5 ปีมาแลว้ ที่พัก
อาศัยตัง้แต่เริ่มแรกที่อยู่ดว้ยกันจนถึงปัจจุบนัมีความคลา้ยคลึงกันในเรื่องของพืน้ที่ใชส้อย ซึ่งมี
พืน้ที่ไม่มากแต่ก็เพียงพอต่อการอยู่อาศยัส าหรบัสองคน ประกอบดว้ยพืน้ที่หอ้งโถงส าหรบัพกัผ่อน 
โต๊ะรบัประทานอาหาร หอ้งนอนใหญ่ หอ้งนอนส าหรบัแขกมาเยือนที่ปรบัเป็นหอ้งแต่งตวัและเก็บ
ขา้วของเครื่องใช ้หอ้งน า้ หอ้งครวั และระเบียงขนาดเล็กหลงัหอ้ง ดงัค าที่กลา่วว่า 

“คอนโดค่ะ ยา้ยมาใชช้ีวิตดว้ยกนั 5 ปีแลว้ครบั ก่อนที่จะซือ้คอนโดก็อยู่
หอพกัดว้ยกนัมาก่อน คบปีแรกยงัไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั เขา้ปีที่สองยา้ยมาอยู่หอพกั
ดว้ยกนั พอปีที่สามก็มาซือ้คอนโด เขา้มาก็เป็นลิฟวิ่งรูม เขา้มาเป็นครวั เป็น

หอ้งน า้ แลว้ก็หอ้งนอน” 
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ปรากฏในรูปภาพที่ 16 เมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัและท ากิจกรรมรว่มกนั ช่วงเวลาเย็นหลงัเลิก
งาน ทัง้สองจะกลบัเขา้ที่พกั รบัประทานหาหารเย็นร่วมกนัเป็นประจ า และเมื่อใชพ้ืน้ที่เดียวกนัแต่
ไม่ไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน หลงัจากนัน้ก็ต่างคนต่างมีมุมพักผ่อนของตนเอง โดยส่วนใหญ่บอสจะ
เลือกนั่งท างานอดิเรกที่โถงและมีปาลม์นอนเล่นมือถือ ดทูีวีอยู่ใกล ้ๆ ในช่วงเวลาที่ปาลม์ตอ้งการ
พักผ่อนก็ปลีกตัวเข้าไปหลับนอนก่อน แต่ทั้งสองยังคงรบัรูไ้ด้ว่าคนใดคนหนึ่งท าอะไร มุมไหน
ภายในหอ้ง และไม่รูส้กึว่าถกูรบกวนเวลาและพืน้ที่สว่นตวัของกนัและกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 

“ช่วงหลงัเลิกงาน 6 โมงเย็น ทุ่มหนึ่ง ก็เป็นการทานขา้วเย็น ในวนัอาทิตย์
ก็ไปดหูนงับา้ง ต่างคนก็มีกิจกรรมของตวัเองบา้ง เขาก็มีงานเสรมิของเขา งานจดั
ดอกไม ้ปาลม์ก็นอนดทูีวี บางทีก็ไปนอนอยู่ขา้ง ๆ เขา พืน้ที่จ  ากดัไหม แต่เรารูส้กึ
สบายใจมากกว่าที่ไดอ้ยู่ใกล ้ๆ กนั อย่างนี ้มองไปก็เห็นเขานั่งอยู่ใกล ้ๆ มนัก็แบบ 
ความรูส้กึสบายใจ อยู่กนัแค่สองคน ไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ที่อะไรเยอะเลย ถา้ฉนั
ท างานอยู่ แลว้มนัดกึแลว้ เป็นช่วงเวลาที่ปาลม์จะนอน ปาลม์ก็เขา้ไปนอนไดใ้น

หอ้ง มนัก็มีการรบกวนกนัเกิดขึน้” 
ในช่วงวนัหยุดทัง้สองมกัเลือกออกไปท ากิจกรรมร่วมกนันอกที่พกัอาศัย อาทิเช่น กินขา้ว 

ดหูนงั เป็นตน้ ดงัรูปภาพแสดงพืน้ที่ใชส้อยและกิจกรรมต่อไปนี ้
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ตอนที ่2 ความหมายของความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย 

ดว้ยมโนทศันท์ี่คลมุเครือไม่สามารถหาค าตอบไดอ้ย่างแน่ชดัว่า “ความสขุครอบครวั” มี
ความหมายว่าอย่างไร หลายคนอาจเขา้ใจว่าคนที่พกัอาศยัอยู่ในบา้นหลงัใหญ่โต ครอบครวัจะมี
ความสขุเพิ่มขึน้ แต่ในความเป็นจรงิแลว้ การอยู่บา้นหลงัใหญ่ขึน้ย่อมมีค่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึน้ และ
มกัจะท างานนานขึน้เพื่อหารายไดใ้หเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย นอกจากนี ้ความตอ้งการมีพืน้ที่มากขึน้
ในที่พกัอาศยัก็ไม่ไดเ้ป็นเพียงเงื่อนไขที่ขึน้อยู่กบัสถานที่ที่เราเคยอยู่มาก่อนเท่านัน้ แต่ยงัขึน้อยู่กบั
เพื่อนบา้นของเราดว้ยเพราะขนาดบา้นหรือที่พกัอาศยัเป็นสญัลกัษณแ์สดงสถานะ เราจะรูส้ึกดอ้ย
กว่า เมื่อคนอ่ืนมีบา้นหลงัใหญ่กว่า ในเมื่อความสุขไม่ไดเ้กิดจากขนาดของพืน้ที่สถาปัตยกรรมที่
พกัอาศยัแลว้ ความสขุครอบครวัมีความหมายอย่างไร ซึ่งจากขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้ิจัยแบ่งความสุขครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยได ้ 
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2 ลักษณะ ได้แก่ ความหมายในลักษณะที่ 1 ความสุขครอบครัวภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของ
ครอบครวั และความหมายในลักษณะที่ 2 ความสุขครอบครวัภายใตค้วามเพียงพอของพืน้ที่ใช้
สอยในที่พกัอาศยั  

ความหมายในลักษณะที ่1 ความสุขครอบครัวภายใต้สัมพันธภาพทีด่ีของ
ครอบครัว 

สัมพันธภาพที่ดีของครอบครวัเป็นสิ่งที่ส  าคัญส าหรบัการอยู่ร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครวั เพราะหากครอบครวัมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั แสดงออกซึ่งรกั ความห่วงใย มีการใชเ้วลา
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกัน จะ
ส่งผลให้สุขภาพใจของทุกคนในบ้านแข็งแรง อันน ามาซึ่งความอบอุ่นและความสุขร่วมกันใน
ครอบครวั 

การใชเ้วลาและการท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครวั ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้
น าไปสู่ความสุขครอบครวั เป็นการใหค้วามส าคัญถึงพฒันาการเรียนรูใ้หเ้กิดเขา้ใจซึ่งกันและกัน
ของบรบิทการอยู่รว่มกนั ดงันัน้สมาชิกในครอบครวัจึงควรช่วยกนัสรา้งโอกาสหรือจดัหาเวลาใหไ้ด้
พบปะ พดูคยุ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั อาทิเช่น รบัประทานอาหารร่วมกนั ท าความสะอาดที่พกั
อาศยัช่วยกัน ดแูลสตัวเ์ลีย้ง รดน า้ตน้ไม ้เล่นกีฬาสนัทนาการ หรือ ออกไปท่องเที่ยวดว้ยกนั เป็น
ตน้ เพื่อสานความสมัพนัธข์องสมาชิกในครอบครวั แบ่งปันเรื่องราวและความทรงจ าแก่กนั เพราะ
ช่วงเวลาแห่งความสขุที่มีพลงัที่สดุคือการท่ีทกุคนในครอบครวัใชเ้วลาดว้ยกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 

“กิจกรรมของพวกเราก็จะแลว้แต่เทรน เขาก็จะไปสรรหาเรื่องที่อยากท าใช่ไหม  
แลว้ผมก็จะไปหาวิธีท า แลว้มาลงมือท ารว่มกนั”  

(ครอบครวัที่ 2) 
 

“เย็นมาเราก็อยากจะมีกิจกรรม ถา้ท าครวัร่วมกนัคิดว่ามนัก็จะช่วยกนัไดเ้ยอะ แลว้ลกูก็จะ
ไดเ้ห็นดว้ยว่า เออ กบัขา้วตวันีท้  ายงัไง เผื่อเขาอยากท า อยากลอง อยากช่วย เพราะว่าไอค้นกลาง
นีก้็ชอบช่วย ถา้แม่ท ากบัขา้วเขาก็จะไปช่วย แม่เด๋ียวหนูคนให ้เด๋ียวหนผูลิกให ้เด๋ียวหนผูดัให ้จะ
ชอบ อาจจะสงัเกตเราไดเ้ยอะขึน้ สมมติุเราอาจจะบอกว่าใหท้ าตวันี ้อาจจะท าไดเ้ลยไม่ตอ้งบอก

ว่าตอ้งใสย่งัไง ๆ” 
(ครอบครวัที่ 4) 

“คงเป็นการพรอ้มหนา้กนักินหมกูระทะ เดือนละครัง้ สองครัง้ ทกุคนมารวมตวักนั  
หรือว่าอยากกินเมนูอร่อย ๆ ก็ออกไปกินขา้งนอก” 

(ครอบครวัที่ 6) 
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“ก็เหมือนเรามีความสขุที่ไดท้ ากบัขา้วใหเ้ขาทาน มีความสขุที่ไดน้ั่งใกล ้ๆ  
ดเูขาท างาน มีความสขุที่ไดแ้อบหนีไปนอนก่อน” 

(ครอบครวัที่ 8) 
 

ความหมายในลักษณะที ่2 ความสุขครอบครัวภายใต้ความเพียงพอของพืน้ทีใ่ช้
สอยในทีพั่กอาศัย 

การสรรสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าเหมาะต่อการอยู่อาศัยและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ถือเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสรา้งความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการร่วมกนัใน
สถาปัตยกรรมที่พักอาศัย คนส่วนใหญ่ซือ้บา้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส าหรบัครอบครวั พืน้ที่ใชส้อย
ภายในบา้นจึงควรสอดรบักับจ านวนสมาชิกในบา้น รวมถึงไลฟ์สไตลก์ารใชช้ีวิต ท าใหผู้พ้ัฒนา
อสงัหาริมทรพัยส์รา้งบา้นมาเพื่อตอบโจทยก์ับความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ 
ส าหรบัหนุ่มโสดสาวโสดหลายคนนิยมซือ้คอนโดมิเนียม ดว้ยเหตุผล เช่น ใกลท้ี่ท างาน หรือเพื่อ
แยกความเป็นส่วนตวัออกมาจากครอบครวัใหญ่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่คอนโดมิเนียมมกัอยู่ในท าเลเมือง 
ใกลแ้หล่งธุรกิจ ใกลร้ถไฟฟ้า สามารถเดินทางง่าย ๆ ดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ ในขณะที่คนที่อยู่
คอนโดมิเนียมก็ไม่จ าเป็นจะตอ้งมีรถยนตก์็ได ้แต่ก็มีหนุ่มโสดสาวโสดอีกไม่นอ้ยที่มีเงินเดือนสูง
มองถึงระยะยาว จะเริ่มหนัมาสนใจกบัการเลือกที่อยู่อาศยัแบบแนวราบมากขึน้ เพราะมีที่จอดรถ
แบบส่วนตัวและขยายพืน้ที่ไดด้ว้ย พอเริ่มมีการวางแผนครอบครวั หรือคู่รกัที่แต่งงานใหม่ เขา
มกัจะขยบัขยายพืน้ที่เพิ่มขึน้ เริ่มมองหาบา้นที่เป็นสดัสว่นมีรัว้รอบขอบชิดมากขึน้ ทาวนโ์ฮมเป็นที่
อยู่อาศัยที่ลงตัวตอบโจทยจ์ านวนสมาชิกแบบคู่รัก ซึ่งคนในวัยแต่งงานนีเ้ขาจะเริ่มมีทรพัยส์ิน
เพิ่มขึน้ เช่น การซือ้รถยนต ์รถจักรยานยนตบ์ิ๊กไบค ์ท าใหต้อ้งมีพืน้ที่ส  าหรบัจอดรถ เมื่อจ านวน
สมาชิกเพิ่มขึน้ หลายครอบครวัเลือกที่จะมองหาบา้นที่เป็นสัดส่วน มีจ านวนหอ้งที่เพียงพอกับ
สมาชิกในบา้น ยิ่งถา้งบประมาณสูงพอเขามักจะยกระดับที่อยู่อาศัย อาจมีการซือ้บา้นใหม่ หรือ
เลือกที่จะปรบัเปลี่ยนพืน้ที่โดยกัน้หอ้งเพิ่มเติม ซึ่งบา้นยคุใหม่ค่อนขา้งค านึงถึงการขยายครอบครวั
รองรบัการเปลี่ยนแปลงสามารถปรบัฟังกช์นัใหร้องรบัสมาชิกเพิ่มเติมได ้

จากข้อมูลการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า พื ้นที่ใช้สอยที่ไม่เพียงพอ ส่งผลกับความสุข
ครอบครวัในบริบทของการอยู่ร่วมกัน ท าใหส้มาชิกในครอบครวัรูส้ึกอึดอัดไม่มีความเป็นส่วนตวั 
ดงัค าที่กลา่วว่า 

“มากคนมากเรื่อง มีความรูส้ึกว่าคนยิ่งเยอะ ปัญหาก็จะยิ่งเยอะ พืน้ที่อาจเริ่มมีสว่นเขา้มา
เพราะว่ามนัเล็ก  
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ไม่มีพืน้ที่ใหห้ลบัเลี่ยง ขาดความเป็นสว่นตวัดว้ย ความสขุอาจจะลดนอ้ยถอยลงก็ได”้  
(ครอบครวัที่ 3) 

“บา้นเราก็ถือว่ายงัเล็กอยู่ มีอปุสรรคอยู่เพราะถา้เขาไปพรอ้มกนัมนัก็ค่อนขา้งที่จะเกะกะ พืน้ที่เรา
นอ้ยก็มองเห็นกนัว่าท าอะไรอยู่ ใช่ ๆ พืน้ที่ไม่จ  าเป็นตอ้งมากตอ้งนอ้ย ตอ้งพอดี ขึน้อยู่กบัคนอยู่

รว่มกนั”  
(ครอบครวัที่ 4)  

ตอนที ่3 เงือ่นไขของความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่
พักอาศัย 

เงื่อนไขของความสุขครอบครวั คือหลักการหรือขอ้ตกลงที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อก าหนดทิศ
ทางการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความตอ้งการของครอบครวัโดยประมวลจากความคิดเห็นของ
สมาชิกในครอบครวัที่กล่าวถึงความอยากไดห้รือประสงค์ที่จะได ้เป็นความตอ้งการที่เกิดจาก
ความรูแ้ละการเรียนรูผ้่านบริบทการอยู่ร่วมกันเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจร่วมกัน และจ าเป็นตอ้ง
แสวงหาแนวทางในการที่จะไดม้าเพื่อตอบสนองความตอ้งการนัน้ ๆ 

ส าหรบัเงื่อนไขของความสขุครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกั
อาศยันัน้ พบว่ามีดงันี ้

1. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกัน 
สมาชิกในครอบครวัพึงมีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อ

กนั อาทิเช่น สมาชิกทกุคนในครอบครวัควรมีส่วนเขา้ไปร่วมรบัรูเ้รื่องราวที่เกิดขึน้ภายในครอบครวั 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะความเป็นอยู่ เรื่องรายรบั รายจ่าย ค่าใชจ้่ายที่ตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อมี
ปัญหาก็จะไดป้รึกษาหารือร่วมกันเพื่อคิดหาทางแก้ปัญหาไดท้ันท่วงทีหรือท าใหข้ึน้ มีการตกลง
แบ่งหนา้ที่งาน โดยมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกับจ านวน วัย และความสามารถของสมาชิกใน
ครอบครวั เพื่อใหผู้ร้บัมอบหมายงานปฏิบติัไดเ้ต็มใจและเต็มก าลงั เป็นตน้ และดว้ยการคงไวด้ว้ย
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ปฏิบติัสืบต่อกันมา อาทิเช่น สมาชิกในครอบครวัที่อายุนอ้ยกว่าหรือ
อ่อนอาวโุสกว่า ควรใหค้วามเคารพนบัถือผูอ้าวโุส ถือเป็นการใหค้วามเคารพในประสบการณช์ีวิต
มากกว่า ควรมีสมัมาคารวะและประพฤติตนไดอ้ย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ เป็นตน้ ดงัค าที่กล่าว
ว่า 
“ก็ค่อนขา้งอิสระ แลว้ก็ต่างคนต่างรบัผิดชอบหนา้ที่ของตวัเองในบา้น เช่น แบบนอ้งเขาจะลา้งจาน 
ซกัผา้ ผมกวาดบา้น ถบูา้น ทกุคนก็จะดวู่าพอถึงเวลาสมมติุว่าบา้นเลอะสกปรก ผมก็จะท า ผา้เริ่ม
เยอะนอ้งก็จะซกั มีจานกองอยู่นอ้งก็จะลา้ง ก็จะรบัผิดชอบ ต่างคนต่างรบัผิดชอบในบา้น โดยที่ทกุ

คนไม่ตอ้งมาบ่นอีก” (ครอบครวัที่ 1) 
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“คนกลางนีก้็ช่วยไดแ้ลว้ ไม่ก็ง่าย ๆ อย่างสมมติุว่าบะหมี่กึ่งส  าเรจ็นีถ้า้ใหเ้ขาท า เขาก็ท าได ้ตม้น า้  
ท าบะหมี่ใหพ้่ออย่างนี ้ช่วงเย็น ๆ บางทีพ่อเขาไม่อยากกินขา้ว อยากกินบะหมี่อย่างนีก้็ใชเ้ขาได ้

คนโตถา้หลกั ๆ หนา้ที่รบัผิดชอบคือลา้งชาม เพราะว่าคนเล็กมนัอาจจะ สว่นมากจานที่บา้นมนัจะ
เป็นพวกเซรามิก หนกัหน่อย ไอค้นกลางรบัหนา้ที่ก็คือกรอกน า้ประจ าของเขา แต่ท ากบัขา้วก็นาน 

ๆ จะช่วยกนัที มนัมีแบบพวกป้ิงย่างอะไรอย่างนีก้็จะช่วยกนั”  
(ครอบครวัที่ 4) 

 
“คือมนัตอ้งมาคยุไง ว่าท าไมตอ้งท า ถา้ไม่ท ามนัก็มีปัญหาอย่างนี ้ใครจะมาดแูลตลอดมนัก็ไม่ได ้
มนัก็ค่อนขา้งที่จะยากที่จะไม่ท า พี่ก็เลยตดัปัญหาว่า หญา้มนัขึน้รกอย่างนี ้อย่างที่เขาบ่นอย่างนี ้
พี่ก็จะถามเขากลบัไปว่า มาช่วยตดัไหมหละ อ่า ถา้ไม่ช่วยตดั ก็ควรท าสวนใหม่ถกูไหม มนัก็เป็น

เรื่องที่เขา้ใจได ้แต่ก็ขอบ่นหน่อยแลว้กนั แค่นัน้แหละ”  
(ครอบครวัที่ 7) 

 
2.  การปรับตัวและท าใจยอมรับการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 

บนพืน้ฐานการอยู่ร่วมกันตอ้งอาศยัความเขา้ใจในตัวตนซึ่งกนัและกัน เพื่อเป็นสิ่งที่
คอยขับเคลื่อนใหส้มาชิกในครอบครวัมีความสุข โดยตอ้งยินดีที่จะรบัรูว้่าตัวเราและคนที่อยู่รอบ
ข้างนั้นล้วนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไป อาจจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันหรือแม้กระทั้งไม่
เหมือนกันเลยโดยสิน้เชิง เริ่มต้นจากการคอยสังเกตรูปแบบการใช้ชีวิตของกันและกัน ความ
พยายามหมั่นคอยสงัเกต เอาใจใส่ตวัเองและคนรอบขา้งนัน้ ไม่ถือว่าเป็นการจบัจอ้งหรือตรวจคน้ 
หาสิ่งที่ผิดปกติในตวัเองและคนรอบขา้ง แต่เป็นการเรียนรูเ้พื่อท าความเขา้ใจ เอาใจเขามาใสใ่จเรา 
เอาใจเราไปใสใ่จเขาใหม้ากขึน้ สิ่งนีอ้าจช่วยใหเ้กิดความรูจ้กัหรือรูใ้จตวัเองและคนรอบขา้งไดดี้ขึน้ 
เพราะการรูจ้กัหรือใจจะท าใหป้ฏิบติัตวัถกู แบบทราบทางลมลว่งหนา้ว่าควรท าอย่างไร ควรไปทาง
ไหน ต่อมาคือการแลกเปลี่ยนและปรบัตัวใหเ้ขา้กับรูปแบบการใชช้ีวิตของกันและกัน ทั้งนีเ้ป็น
ปฏิบติัควบคู่กนัไปกบัการคอยสงัเกตรูปแบบการใชช้ีวิตของกนัและกนั เพราะถึงจะพยายามหมั่น
สังเกตกันก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวตนของคนที่อยู่รอบข้างได้ อาจจะอาศัยการเปิดเผยถึงความ
ตอ้งการของตนเอง แลกเปลี่ยนกันโดยการบอกกล่าวด้วยวาจา เพื่อใหเ้กิดเห็นทิศทางในการ
พยายามปรบัตัวต่อปัญหาที่เกิดขึน้แก่ตนเองและคนรอบขา้ง ไม่ว่าปัญหานัน้จะเป็นปัญหาของ
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมครอบครวั ที่อาจจะประกอบดว้ยส่วนของความตอ้งการหรือส่วนของ
อารมณ ์ใหเ้หมาะสมกบับรบิทการอยู่รว่มกนั ดงัค าที่กลา่วว่า 
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“ไลฟ์สไตลก์ารใชช้ีวิตมนัคนละแบบกนัอยู่แลว้ ก็จะไม่ค่อยยุ่งกนัเท่าไหร่  
ก็จะมีอย่างช่วงที่นอ้งมีงาน ก็จะไม่คยุกบันอ้ง ก็จะใหน้อ้งอยู่ในโลกของนอ้งไปเลย ก็คือ

ต่างคนต่างท า ก็อยากดทูีวีก็นอน อยากเลน่โทรศพัทก์็เล่น ในพืน้ที่เดียวกนั”  
(ครอบครวัที่ 1) 

 
“มนัก็เป็นการแชร ์ไม่ไดฝื้นซึ่งกนัและกนั นัน้ก็คือกิจกรรมที่มีความสขุร่วมกนัแบบคนละ

มมุ”  
(ครอบครวัที่ 2) 

 
“มนัก็ถือว่าเป็นความสขุนะ เพราะมนัเป็นแบบนีต้ัง้นานแลว้ เราเลยคุน้ชินกบักิจวตัรอย่าง

นี”้  
(ครอบครวัที่ 5) 

 
“แม่เขาใชใ้หล้กูชายเขาซือ้ของมาให ้ลกูชายลืมซือ้มาก็งอล แต่งอลแป๊บเดียวก็หาย 

เช่นป๊าเวลาเขากินเหลา้ เมาเหลา้ เขาเสียงดงัใสล่กูของพี่โดยไม่มีเหตผุล พี่ก็โกรธ แต่พี่ก็ไม่ไดพ้ดู 
แป๊บเดียวพอป๊าหายเมา ป๊าก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน พี่ก็เลยไม่ไดถื้อสาตอนที่เขาไม่มีสติ ก็แค่พอ

พาลกูเราหลบไป”  
(ครอบครวัที่ 6) 

 
“มนัไม่มีอะไรที่สเปเชี่ยลเลยจะว่าไป อย่างที่บอกตัง้แต่แรกแลว้  

ไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าโรแมนติกอะไรขนาดนัน้ คือมนัก็เฉย ๆ ธรรมดา ทั่ว ๆ ไป”  
(ครอบครวัที่ 7) 

 
“คือการมีเขาอยู่ขา้ง ๆ อย่างเขา้ใจ เรียนรู ้ปรบัตวั”  

(ครอบครวัที่ 8) 
 
เมื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรูปแบบการใชช้ีวิตของกนัและกนัแลว้ สดุทา้ยจะกลายเป็นการเกิด

ความคุน้เคยในรูปแบบการใชช้ีวิตของกนัและกนั หากกล่าวไดว้่าเป็นการฝึกรกัษาความรูส้ึกของ
กันและกัน อาจจะท าใหรู้ส้ึกว่าก าลังมองไปในทางเดียวกัน ไม่เกิดความระแวง สงสยั สบายใจ
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หรือไม่อึดอัดใจ และมีความมั่นใจ ไวใ้จ เชื่อใจกัน ใชช้ีวิตตามปกติ ไม่ตอ้งนัดแนะกันเป็นพิเศษ 
นอกจากนีย้ังคงเกิดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ติดคา้งคาใจ ไม่ถือสาความคิดหยุมหยิมของคน
รอบขา้ง จนสามารถอยู่ในบรบิทการอยู่รว่มกนันัน้ ๆ ไดอ้ย่างมีความสขุ 

3. การไม่รุกล า้พืน้ทีส่่วนตัว 
พื ้นที่ส่วนตัว หมายถึง  ระยะทางระหว่างบุคคลที่จะท าให้คุณรู้สึกปลอดภัยใน

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ความตอ้งการพืน้ที่ใชส้อยส่วนตวัเป็นตวัก าหนดทัง้พฤติกรรมเวน้ที่ว่างสว่น
บคุคล และการมีอาณาเขตครอบครอง ต่างก็แสดงระยะห่างที่สมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลสรา้ง
ขึน้เพื่อปอ้งกนัการล่วงล า้ภาวะเป็นส่วนตวั หรือเพื่อปอ้งกนัอาณาเขตสว่นตวัจากการถูกบกุรุกโดย
สมาชิกในครอบครวัคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอกนั่นเอง ดงันัน้ความตอ้งการทัง้สองจึงมีความส าคญั
ต่อการช่วยใหพ้ฤติกรรมที่เกิดขึน้ในบริบทการอยู่ร่วมกันใหด้ าเนินไปไดอ้ย่างปกติ หากไม่มีการ
ก าหนดขอบเขตรอบตัวบุคคล หรือไม่มีอาณาเขตครอบครองเกิดขึน้ ในครอบครวัก็อาจจะเกิด
ความวุ่นวายเนื่องจากสมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลไม่เคารพสิทธิซึ่งกนัและกนั มีการลว่งล า้พืน้ที่
ส่วนบุคคล เกิดการบุกรุกพืน้ที่ที่มีผู ้ครอบครองอยู่ และส่งผลให้บุคคลไม่สามารถมีภาวะเ ป็น
ส่วนตัว ความต้องการภาวะเป็นส่วนตัวก าหนดการเลือกควบคุมการเข้าถึงจากสมาชิกใน
ครอบครวัคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอก โดยบุคคลมักอาศัยความพึงพอใจในการเลือกควบคุมการ
เขา้ถึงของความสัมพันธ์จากผูอ่ื้น ผ่านช่องทางในการสื่อสารทั้งจากการมองเห็นและการไดย้ิน 
และในขณะเดียวกนัก็มีการเลือกควบคมุการสง่ออกความสมัพนัธจ์ากตวัสมาชิกในครอบครวัหรือ
บุคคลเอง ท าใหต้อ้งคงไวซ้ึ่งระยะห่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่เหมาะสม ดังนัน้ หากมีความ
หนาแน่นสงู โดยเกิดจากมีจ านวนคนมากในพืน้ที่ที่จ  ากดั ย่อมส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรูส้ึกแออัด 
ซึ่งเป็นความรูส้ึกในทางลบจนกลายเป็นความเครียด โดยความหนาแน่นที่เกิดขึน้ น าไปสู่การ
ท าลายการมีอาณาเขตครอบครองท าลายพฤติกรรมเว้นที่ว่างส่วนบุคคล และการมีภาวะเป็น
สว่นตวั  

มีข้อสังเกตถึงพฤติกรรมเว้นที่ว่างส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการมีอาณาเขต
ครอบครอง โดยจดัเป็นหน่วยเล็กที่สุดของอาณาเขตครอบครอง เนื่องจากต่างก็มีความเก่ียวขอ้ง
กบัเรื่องของระยะห่างรอบตวับุคคล และเป็นพืน้ที่ที่เป็นอาณาเขตของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคน แต่
อาจมีความแตกต่างกนัที่เป็นขอบเขตที่เวน้ที่ว่างสว่นบุคคลที่อยู่รอบตวัเป็นอาณาเขตที่เคลื่อนยา้ย
ไปได้ตามการเคลื่อนต าแหน่งของร่างกายและเป็นขอบเขตคล้ายฟองอากาศที่มองไม่เห็น 
(Invisible bubble) ไดช้ดัเจนอย่างในขอบเขตของการมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลหรือกลุ่ม
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คนที่มักเป็นพืน้ที่หรือขอบเขตที่รบัรูแ้ละมองเห็นไดจ้ากการก าหนดเครื่องหมายเพื่อแสดงอาณา
เขต ดงัค าที่กลา่วว่า 

“ยอ้นกลบัไปประมาณ 30 ปีก่อน บา้นนีอ้ยู่กนัแบบครอบครวัขยาย ครอบครวัเราอยู่ชัน้ 3 
อาศยัอยู่กนั 5 คน อีกครอบครวั เป็นย่ากบัอาอยู่ชัน้ 2 อยู่กนั 2 คน ตอนนัน้อยู่กนัค่อนขา้งล าบาก
เพราะพืน้ที่สว่นตวัค่อนขา้งจ ากดั จะท าอะไรก็ล าบากตอนนี ้ย่ากบัอายา้ยไปซือ้บา้นใหม่ พืน้ที่

เยอะขึน้ จะท าอะไรก็ไม่อึดอดัแลว้ มีความสขุขึน้”  
(ครอบครวัที่ 5)  

  
“ทาวนโ์ฮม 4 ชัน้ อนันีก้็ไม่ใช่บา้นตวัเองนะ อยู่มาเขา้ปีที่ 8 แลว้ เช่าเขาอยู่มาตัง้แต่ที่ยงัไม่

มีรถไฟฟ้าเลยชัน้ 2 ก็จะเป็นหอ้งนอนของแม่ ของนอ้ง ของป๊า และเป็นหอ้งท างานของป๊าดว้ย ชัน้
ล่างเป็นหอ้งโถงรวมแลว้ก็เป็นครวั แต่เดียวนีแ้ม่กับนอ้งสาวยา้ยกันลงมานอนขา้งล่าง เพราะว่า
นอนกับป๊า โดนป๊าดุ น้องสาวโดนป๊าดุ เพราะนอนดึกแลว้เล่นโทรศัพท ์แม่เขาไม่นอนแอร ์เขา
หนาว เขาเลยมานอนอยู่ขา้งล่างดว้ยเลย ส่วนชัน้ 2 เป็นป๊าที่ครองคนเดียว ส่วนชัน้ 3 ก็จะเป็น
ครอบครวัของพี่ พี่ก็จะแบ่งออกเป็นหอ้งนอน หอ้งใชส้ว่นกลางแลว้ก็หอ้งเก็บของ เก็บของลกู ๆ” 

(ครอบครวัที่ 6)  
 

ตอนที ่4 แนวทางการเสริมสร้างความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย  

การค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความสุขครอบครัว คือการค้นหาวิธีการที่จะให้
สมัพันธภาพครอบครวัหรือการแสดงออกซึ่งความสมัพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครวันั้น
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  เปรียบเสมือนไดถ้ึงการคน้หาแนวทางในการผลิตวคัซีนที่จะช่วย
สรา้งเสรมิภมูิคุม้กนัใหส้มาชิกทกุคนอยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุ 

แนวทางหนึ่งในการเสริมสรา้งความสุขครอบครวั ไดแ้ก่ การรกัษาสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครวั และ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกัน ดังจะเห็นไดจ้าก 
รูปแบบความสมัพนัธใ์นครวัเรือนขยาย ซึ่งมีสมาชิกหลายครอบครวัอยู่ดว้ยกนัจะมีการแสดงออก
ซึ่งความสมัพันธ์ในหลายรูปแบบ มีรูปปแบบความสมัพันธ์ความสลับซับซอ้นมากกว่าครวัเรือน
พิเศษและครวัเรือนเด่ียวตามล าดับ ไดแ้ก่ ความสมัพันธ์ระหว่างพี่กับนอ้ง ความสมัพันธ์ระหว่าง
พ่อ แม่กบัลกู และความสมัพนัธร์ะหว่างสามีกบัภรรยาหรือคู่ชีวิต ดงัปรากฏในครอบครวัที่ 6 ท าให้
เกิดปัญหาการรักษาความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จ าเ ป็นต้องเลือกปฏิบัติต่อความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลหลกัไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอาไว ้ดงัค าที่กลา่วว่า 
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“ค าว่าสนิท มนัก็ระดบัหนึ่ง แต่เราจะอยู่กบัแบบว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่
มากกว่า ครอบครวัของพี่ก็ขายของอยู่หนา้บา้น พอลูก ๆ กลบัจากโรงเรียนก็จะ
อยู่กันตรงนี ้ส่วนแม่กลบัมา นอ้งสาวกลบัมา เขาก็จะอยู่ในบา้น แม่ก็จะอยู่มุม
หนึ่ง นอ้งก็จะอยู่มมุหนึ่ง ป๊าก็จะเป็นอยู่ตวัคนเดียวอยู่แลว้ เขากลบับา้นมาเขาก็
จะใชช้ีวิตอยู่ในมุมของเขา อยู่บนหอ้งเขา เป็นมุมท างาน นอ้งสาวของแฟน เขา
เป็นคนค่อนขา้งกลวัพี่กับพี่ชายของเขา คงเป็นเพราะเขาโตเป็นสาว มีความคิด
เป็นของเขาเอง เหมือนเราก็ชอบดเุขา แลว้พี่ก็เป็นพี่สะไภด้ว้ย นอ้งสาวจะยิ่งกลวั
กว่าตัวพี่ชายแท ้ๆ ของเขา เพราะพี่เป็นผูห้ญิง เขาจะดูจากที่พี่บ่นลูกหรือว่าลกู 
เขาคงแบบว่าไม่อยากจะโดนแบบนัน้ แต่พี่เป็นคนขีบ้่น แต่ไม่ตี เมื่อก่อนเขาอยู่
ดว้ยกันนอ้ง ๆ สนิทกัน แต่นอ้งสาวแฟนเขาเขา้สู่วัยรุ่นไปแลว้ แต่ถา้พี่ยุ่งจริง ๆ 
หรือไม่อยู่ เขาก็สามารถดูแลนอ้ง ๆ 2 คนแทนได ้มันเป็นช่วงวยั ที่บางทีเขาก็ไม่
อยากใหน้อ้งเขา้ไปยุ่ง พี่ว่าทุกคนมีความเป็นส่วนตัวสูงนะ แม่มา แม่ก็จะดูซีรี่ย ์
นอ้งสาวก็จะเลน่ จะคยุโทรศพัทอ์ะไร”  

(ครอบครวัที่ 6) 
 

เมื่อสมัพนัธภาพครวัเรือนเริ่มเสื่อมลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของสมาชิกในครอบครัว จากครัวเรือนขยายอันประกอบด้วยสมาชิกหลายรุ่นอายุที่อาศัยอยู่
รว่มกนัในบา้นเป็นครอบครวัเดียวกนั มีความสมัพนัธท์ี่เหนียวแน่น รกัใคร ่ปรองดอง คอยประสาน
ความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยส่วนใหญ่จะมีเวลาใหแ้ก่กันเมื่อเสร็จจากการท างาน ก็จะมาท า
กิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวและเครือญาติ แต่รูปแบบของครัวเรือนขยายมีน้อยลงมาก 
กลายเป็นครวัครือนเด่ียวหรือครวัเรือนพิเศษมากขึน้ ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกในครอบครวัเพียง 1-2 
รุ่นอายุ ส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จ านวนสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติลดลง 
ความสมัพันธ์ในครอบครวัลดนอ้ยลงอย่างแปรผันตามกัน แนวโนม้ครวัเรือนเด่ียวและครวัเรือน
พิเศษจะน ามาซึ่งการสลายตวัของบริบทการอยู่ร่วมกนั ภายใตส้ถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั อาทิเช่น 
ครอบครวัใชเ้วลาอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกันน้อยลง ดูแล พูดคุย ชื่นชม ยินดี เห็นใจ ห่วงใย 
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนันอ้ยลง มอบความรกั ความอบอุ่น ความปรารถนาดีต่อกนัและกนันอ้ยลง และ
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครวันอ้ยลง เป็นตน้ 

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวท าให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหละหลวม ไม่เหนียวแน่น จากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมรว่มกนัไม่
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เพียงพอ คงหลงเหลือเพียงการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อตนเองและ
ครอบครวั เพื่อประคบัประคองความสขุครอบครวัเท่านัน้ ดงัค าที่กลา่วว่า 

“ก็อยู่กนัเป็นแบบครอบครวัใหญ่ อยากท าอะไรร่วมกันมากกว่านี ้แต่พอเวลาจะ
ท าก็มักมีอะไรมาขัด เหมือนเราออกไปต่างจังหวัด อยากจะพาแม่ไปดว้ย มันก็จะมีแม่ก็
ห่วงป๊า ไม่อยากจะไป ช่วงเย็นป๊าก็ไม่อยากออกจากบา้น ไม่อยากใหน้อ้งสาวคนเล็กไป
ไหน แลว้ไม่ไดเ้หมือนว่าเราไปท ากิจกรรม มีความสขุรว่มกนัถึงที่สดุ แต่ถา้ครอบครวัของพี่
เลย ทกุวนันีก้็มีความสขุแลว้ ก็ตัง้แต่พี่ออกจากงานมา พี่ก็พอมีเวลาใหล้กูไง”  

(ครอบครวัที่ 6) 
นอกจากนีแ้นวทางการเสริมสรา้งความสุขครอบครวัของครวัเรือนเด่ียว ครวัเรือนขยาย 

และครวัเรือนพิเศษ ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย อาจจะตอ้งเริ่มตน้
จากความสขุครอบครวัภายใตก้ารท าใจยอมรบัและปรบัตวั กลา่วคือตอ้งคอยสงัเกตรูปแบบการใช้
ชีวิตของกนัและกนั เรียนรูเ้พื่อท าความเขา้ใจ เอาใจเขามาใสใ่จเรา เอาใจเราไปใสใ่จเขาใหม้ากขึน้ 
สิ่งนีอ้าจช่วยใหเ้กิดความรูจ้กัหรือรูใ้จตวัเองและคนรอบขา้งไดดี้ขึน้ เพราะการรูจ้กัหรือใจจะท าให้
ปฏิบติัตวัถูกตอ้งและเหมาะสมของบริบท ตอ้งแลกเปลี่ยนและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรูปแบบการใชช้ีวิต
ของกันและกัน ถือว่าเป็นปฏิบติัควบคู่กันไปกับการคอยสงัเกตรูปแบบการใชช้ีวิตของกันและกนั 
เพราะถึงจะพยายามหมั่นสงัเกตกนัก็ไม่สามารถเขา้ถึงตวัตนของคนที่อยู่รอบขา้งได ้อาจจะอาศยั
การเปิดเผยถึงความตอ้งการของตนเอง และในทา้ยสดุตอ้งท าใหเ้กิดความคุน้ชินในรูปแบบการใช้
ชีวิตของกนัและกนั เป็นการฝึกฝนเอาใจใสใ่นเรื่องของความรูส้ึกซึ่งกนัและกนั อาจจะท าใหรู้ส้ึกว่า
ก าลงัมองเห็นในสิ่งเดียวกนั ไม่เกิดความสงสยั ระแวง มีความสบายใจหรือไม่อดึอดัใจ และมีความ
ไวใ้จ เชื่อใจกัน มั่นใจ ใชช้ีวิตตามปกติ ไม่ตอ้งนัดแนะกันใหเ้ป็นพิเศษนอกจากนีย้ังคงเกิดความ
เป็นตัวของตัวเอง ไม่ติดคา้งคาใจ ไม่ถือสาความคิดหยุมหยิมของคนรอบขา้ง จนสามารถอยู่ใน
บรบิทการอยู่รว่มกนันัน้ ๆ ไดอ้ย่างมีความสขุ ดงัค าที่กลา่วว่า 
 

“เหมือนที่อยู่ตอนนีม้นัไม่ไดม้ีปัญหาอะไรที่แบบอึดอดั  
คือตอ้งรูจ้กัว่านิสยัมนัเป็นยงัไง เลยชินแลว้”  

(ครอบครวัที่ 1) 
 

“เราอาจจะมาจากที่ต่างกัน เราอาจจะตอ้งมาแชรโ์ดยที่เราไม่ตอ้งเปลี่ยนอะไร
ตวัเองไปมาก จากการที่เราไดเ้ป็นตวัของเรา มนัก็มีบางส่วน ถา้เรามีความพอเพียง พอดี
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ต่อกัน มันเหมือนบางทีเราไปสร้างกฎใหม่ ฝืนจิตใจของแต่ละคนอีก เป็นการชี ้แนะ
จนเกินไป ฟังแลว้มนัก็ไม่สบายใจ”  

(ครอบครวัที่ 2) 
“เรียนรูช้ีวิตเขาเราจะไดอ้ยู่กบัเขาได”้  

(ครอบครวัที่ 4) 
“พี่ไม่อยากแบบว่าลกูมีอะไร ลกูโกหก ลกูไม่กลา้พดู ลกูปิด พยายามบอกตัวพ่อ

เขาว่ามีอะไรใหพู้ดกับลูก เพราะเขาเป็นผูช้าย พี่กลวัแบบว่าถา้ท าใหลู้กกลวัลูกจะไม่พูด 
คือบา้นพี่เอาง่าย ๆ มีความสขุ เพราะว่าเราคิดวางแผนไวต้ลอดเลย”  

(ครอบครวัที่ 6) 
ผนวกกบัการใหค้วามส าคญักบัความสขุครอบครวัภายใตอ้ารมณห์รืออดุมการณ ์คือการ

ไดร้บัความรกั ความอบอุ่น ความปรารถนาดีต่อกันและกัน การไดร้บัความเห็นใจ ความห่วงใย  
ความช่วยเหลือต่อกนัและกนั การไดร้บัความยินดี ชื่นชม สง่เสรมิต่อกนัละกนั และการไดใ้หค้วาม
ดูแล พูดคุย ปรึกษา แนะน าเมื่อตอ้งตัดสินใจในเรื่องส าคัญ และการใชเ้วลาในการท ากิจกรรม
รว่มกนัใหม้ากขึน้ 
 

“กิจกรรมที่ไดไ้ปเที่ยวอะไรแบบนี ้เหมือนไปเที่ยวต่างจงัหวดักนั อยากไปดว้ยกนั”  
(ครอบครวัที่ 3)  

“ก็ตอ้งหากิจกรรมเพิ่มเติมครบั อย่างว่าเน๊อะ ถา้เราไม่ตอ้งดิน้รนกนัมาก  
กิจกรรมเราก็จะเยอะขึน้เอง มีเวลาคยุกนัมากกว่านี ้มนัก็จะดี”  

(ครอบครวัที่ 4) 
“ทกุคนตอ้งวางมือจากโทรศพัทใ์หไ้ดก้่อน คือพี่ว่าโทรศพัทแ์ย่งเวลาของครอบครวั

เราไป”  
(ครอบครวัที่ 6) 

“จะท าอะไร จะคยุกนัก่อน มนัก็เป็นเรื่องปกติมาก ๆ มนัอยู่กนัมาแบบนีอ้ยู่แลว้  
หมายถึงว่าก็คยุกนัก่อน ฟังเหตผุลอะไรประมาณนี”้  

(ครอบครวัที่ 7) 
สดุทา้ยเป็นความสขุครอบครวัภายใตค้วามตอ้งการพืน้ที่ใชส้อยในที่พกัอาศยัที่เพียงพอ

รว่มดว้ย สมาชิกในครอบครวัมีส่วนส าคญัในการก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างสถาปัตยกรรมที่พกั
อาศยัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้  
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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาความสุขของครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พัก

อาศัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวการศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case Study) แบบ Instrumental Case ถ่ายทอดผ่านรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive) รูปแบบ
มุ่งการคน้หา (Exploratory) และรูปแบบมุ่งหาค าอธิบาย (Explanatory) ดงันัน้การน าเสนอผลการ
วิเคราะหใ์นบทนีเ้นน้ท าความเขา้ใจและแสดงรายละเอียดอย่างสมบูรณข์องกรณีศึกษาเก่ียวขอ้ง
กบัความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั โดยมุ่งน าเสนอใน
ภาพรวมของความเขา้ถึงแก่นในบริบทของการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครวั อนัจะน ามาซึ่ง
ความเข้าใจความหมายของความสุขครอบครัวจากการอยู่อาศัยร่วมกันในที่พักอาศัยของ
ครอบครวั และน ามาสู่เงื่อนไขของความสุขครอบครวัจากการอยู่อาศัยร่วมกันในที่พักอาศัยของ
ครอบครวัที่ปรากกฎ ตลอดจนแนวทางการเสริมสรา้งความสขุครอบครวัจากการอยู่อาศยัร่วมกัน
ในที่พกัอาศยัของครอบครวัอย่างแจ่มแจง้ เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้

ขอ้มลูที่ไดร้บัจากกรณีศึกษาในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งผูใ้หข้อ้มลูออกเป็น 2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
คือกลุ่มที่ 1 ผูใ้หข้อ้มูลหลัก และกลุ่มที่ 2 คือผูใ้หข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนีผู้ว้ิจัยเลือกใชก้ารเลือก
กรณีศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลักหรือเรียกว่าการเลือกกรณีศึกษาแบบ
เจาะจง (Purposeful sampling) คือก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัขึน้มาก่อน จ านวน 1 ครอบครวั 
และหรือในล าดับต่อมาไดท้ าการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ร่วมดว้ย จนได้
ขอ้มลูสมบรูณเ์พียงพอต่อการวิเคราะห ์โดยยดึเอารูปแบบของครวัเรือน ที่แบ่งไวเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 
1) ครวัเรือนเด่ียว 2) ครวัเรือนขยาย และ 3) ครวัเรือนพิเศษ จบัคู่กบัประเภทของสถาปัตยกรรมที่
พกัอาศยั แบ่งไวเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 1) บา้นเรือน 2) ทาวนเ์ฮาสห์รือทาวนโ์ฮม 3)คอนโด อย่างนอ้ย
รูปแบบและประเภทละ 1 ครอบครวั รวมทัง้หมด 8 ครอบครวั ดงัไดน้ าเสนอดงันี ้ครอบครวัรูปแบบ
ที่ 1 ครวัเรือนเด่ียว มีจ านวน 5 ครอบครวั ไดแ้ก่ ครอบครวัที่ 1 ประเภทบา้นเรือน ครอบครวัที่ 2 
ประเภทบ้านเรือน ครอบครัวที่  3 ประเภทบ้านเรือน ครอบครัวที่  4 ประเภททาวน์เฮาส ์และ
ครอบครวัที่ 5 ประเภททาวนโ์ฮม ครอบครวัรูปแบบที่ 2  ครวัเรือนขยาย จ านวน 1 ครอบครวั ไดแ้ก่ 
ครอบครวัที่ 6 ประเภททาวนโ์ฮม และครอบครวัรูปแบบที่ 3 ครวัเรือนพิเศษ จ านวน 2 ครอบครวั 
ไดแ้ก่ ครอบครวัที่ 7 ประเภทบา้นเรือนและครอบครวัที่ 8 ประเภทคอนโด 
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1.สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห ์ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ส่วนตามความมุ่งหมายในการวิจัย 

เมื่อความสขุครอบครวัอยู่ภายใตบ้ริบทการอยู่รว่มกนั และไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั
โดยตรง ความสุขครอบครวัคือเป้าหมายปลายทางที่แสดงถึงความตอ้งการอันสูงสุดที่สมาชิกใน
ครอบครวัทุกคนอยากได ้แต่ทุกคนในแต่ละครอบครวัหรือแต่ละครอบครวัลว้นมีความรูส้ึกนึกคิด
และแสดงออกมาไม่เหมือนกันว่าความสุขครอบครวันั้นครอบคลุมหรือสิน้สุดถึงที่ไหน เพื่อตอบ
ความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 1 ผูว้ิจัยน าเสนอผ่านส่วนที่ 1 ความหมายของความสุขครอบครัว 
ภายใตบ้รบิทการอยู่รว่มกนัสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 ความหมายของความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกัน
สถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย 

ความหมายของความสขุครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมที่พัก
อาศยั แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ความหมายในลักษณะที ่1 ความสุขครอบครัวภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของ
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กับลกู ความสมัพนัธร์ะหว่างพี่กับน้อง 
และความสมัพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาหรือคู่ชีวิต และไม่ว่าอาศัยในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย
แบบใด ความสขุภายในครอบครวัเกิดขึน้จากความสมัพนัธท์ี่ดีในครอบครวั อนัประกอบดว้ย  การ
แสดงออกซึ่งรกั ความห่วงใย มีการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนั และการปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกนั จะส่งผลใหส้ขุภาพใจของทุกคนในบา้นแข็งแรง อนัน ามา
ซึ่งความอบอุ่นและความสุขร่วมกันในครอบครวั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประทีป จินงี่ และคน
อ่ืน ๆ (2562) ที่พบว่า การที่สมาชิกในครอบครวัมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางดา้นความคิดซึ่ง
แสดงออกดว้ยการรบัรู ้รบัฟัง และการยอมรบัซึ่งกนัและกัน ดา้นความรูส้ึก ซึ่งแสดงออกดว้ยการ
ไวว้างใจ ความเอาใจใส ่ห่วงใย ความรกั ความผกูพนั ความรูส้กึรว่มกนั และการมีเจตคติที่ดีต่อกนั 
ดา้น การปฏิบัติซึ่งแสดงออก ดว้ยการใชเ้วลาอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน พูดคุย และทากิจกรรม  
ต่าง ๆ รว่มกนั ที่สง่ผล ใหส้มาชิกในครอบครวัอยู่รว่มกนัอย่างราบรื่นและมีความสขุ 

ความหมายในลักษณะที่ 2 ความสุขครอบครัวภายใต้ความเพียงพอของ
พืน้ทีใ่ช้สอยในทีพั่กอาศัย  

จิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม คือ การสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มที่มีคุณค่าเหมาะต่อการ
อยู่อาศยัและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ถือเป็นเสน้ทางหนึ่งในความพยายามของการบอกเล่าถึงที่
พักอาศัยที่น ามาซึ่งความสุขครอบครัว เพราะสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยมีส่วนส าคัญในการ
เสรมิสรา้งความสขุครอบครวั ภายใตบ้รบิทการรว่มกนัในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั ดงัจะเห็นไดว้่า
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สถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัมีหนา้ที่หลกัในการท าความเขา้ใจและค านึงถึงพฤติกรรมของผูใ้ชส้อยนัน้  
พืน้ที่ใชส้อยเพียงพอหรือพืน้ที่ใชส้อยไม่เพียงพอ สมาชิกในครอบครวัมีส่วนส าคญัในการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจวิเคราะห์ประเภท
ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มดว้ยสภาพแวดลอ้มกายภาพออกไดถ้ึง 7 ดา้นคือ 
1) ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Ambient Environment) เป็นคณุสมบติัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม มนุษยม์ี
ความสมัพนัธก์บัสภาวะแวดลอ้มทางดา้นสรีรวิทยา และรวมไปถึงทางดา้นจิตวิทยา โดยมนุษยม์ี
ความจ ากัดต่อระดับสภาวะต่างๆ 2) ดา้นการรูส้ึก (Sensational Environment) เป็นคุณสมบติัที่
สัมพันธ์กับระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ผ่านทางอวัยวะต่าง ๆ มนุษย์รับรู ้คุณสมบัติของ
สภาพแวดลอ้มผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 3) ดา้นมิติ (Dimensional Environment) เป็นคณุสมบติัที่
สัมพันธ์กับมนุษยใ์นดา้นขนาด โดยเก่ียวขอ้งกับสัดส่วนมนุษยท์างสรีรวิทยาและทางจิตวิทยา 
นอกจากนีด้า้นมิติยังเก่ียวกับระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีความส าคัญต่อการก าหนดอาณาเขต
ครอบครอง (territoriality) และพฤติกรรมการเวน้ที่ว่างส่วนบุคคล (personal space behavior) 
ระยะห่างระหว่างบ้านกับที่ท างาน เป็นต้น  4) ด้านทิศทาง (Directional Environment) เป็น
คณุสมบติัที่ก าหนดต าแหน่งบุคคลกบัสิ่งต่าง ๆ ที่ท าใหท้ราบว่าตอ้งเดินทางหรือเคลื่อนที่ในทิศทาง
ใด ทิศทางจึงเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเก่ียวกับการเคลื่อนที่  5) ด้านสัญลักษณ์  (Symbolic 
Environment) เป็นคณุสมบติัที่สื่อความหมายผ่านสญัลกัษณ ์อาจใชภ้าษาสื่อความหมาย 6) ดา้น
การกระท าระหว่างกันทางสังคม (Interactive Environment) ความสัมพันธ์ทางสังคมท าใหเ้กิด
สภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ที่ เ ป็นการกระท าระหว่างกัน โดยสภาพแวดล้อมมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ของคนในลักษณะส่งเสริมหรือขัดขวางการกระท าระหว่างกัน  7) ดา้นการผสาน
รวมกันทางวัฒนธรรม (Integrative Environment) เป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ, 2556) สอดคล้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอนัเป็นบุคคลกบัสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั ดว้ยความตอ้งการพืน้ที่ใช้
สอยในที่พกัอาศัยแบ่งออกได ้2 ดา้น คือ ดา้นมิติเป็นคุณสมบติัที่สมัพันธ์กับมนุษยใ์นดา้นขนาด 
ซึ่งเป็นคณุสมบติัเก่ียวกบัพืน้ที่ใชส้อยที่เพียงพอและไม่เพียงพอ โดยเก่ียวขอ้งกบัสดัสว่นมนษุยท์าง
สรีรวิทยาเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสดัส่วนมนุษยใ์นการใชง้าน นอกจากนีด้า้นมิติที่เก่ียวกับระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งมีความส าคัญต่อการก าหนดอาณาเขตครอบครองและพฤติกรรมการเวน้ที่ว่าง
ส่วน ดา้นการรูส้ึก ซึ่งเป็นคุณสมบติัที่สมัพนัธก์ับระบบประสาทสมัผัสของมนุษยผ์่านทางอวยัวะ
ต่าง ๆ มนษุยร์บัรูค้ณุสมบติัผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การมองเห็นทางตา ไดย้ินทางห ูไดก้ลิ่น
ทางจมกู รบัรสทางลิน้ และการสมัผสัทางผิวหนงั 
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จะเห็นไดว้่า คนสว่นใหญ่ซือ้บา้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัส าหรบัครอบครวั พืน้ที่ใชส้อยภายใน
บ้านจึงควรสอดรับกับจ านวนสมาชิกในบ้าน รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต  ท าให้ผู ้พัฒนา
อสงัหารมิทรพัยส์รา้งบา้นมาเพื่อตอบโจทยก์บัความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัหลากหลายรูปแบบ คน
หนุ่มสาวหลายคนนิยมซือ้คอนโดมิเนียม ดว้ยเหตุผล เช่น ใกลท้ี่ท างาน หรือเพื่อแยกความเป็น
ส่วนตัวออกมาจากครอบครวัใหญ่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่คอนโดมิ เนียมมักอยู่ในท าเลเมือง ใกลแ้หล่ง
ธุรกิจ ใกล้รถไฟฟ้า สามารถเดินทางง่าย ๆ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในขณะที่คนที่อยู่
คอนโดมิเนียมก็ไม่จ าเป็นจะตอ้งมีรถยนตก์็ได ้

วิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองที่มีความเรง่รีบ และท างานหนกัในภาวะที่มีการแข่งขนัสงูขึน้ 
ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตหรือกิจกรรมภายในบา้นที่เปลี่ยนไป หลงัจากเหนื่อยลา้จากการท างาน
ตลอดทัง้วนักลบัมาบา้นก็ตอ้งการผกัผ่อน ซึ่งอาจเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อการใหค้วามส าคญัของพืน้ที่
ส่วนตัวมากขึน้ เช่นขนาดพืน้ที่หอ้งนอนที่มีขนาดใหญ่ขึน้และรูปแบบกิจกรรมที่เพิ่มมากขึน้เช่น 
การที่หอ้งนอนมีหอ้งน า้ในตัว พืน้ที่ส่วนท างาน หรือบริเวณพักผ่อนเพื่อความสะดวกสบาย  ซึ่ง
ในทางกลับกันพืน้ที่ส่วนกลาง ที่ให้ความส าคัญน้อยลงเช่น ห้องครัวซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมในการท าอาหารลดลงเปลี่ยนเป็นการทานขา้วนอกบา้น ในกลุ่มตัวอย่างบา้นสรา้งเอง
ในช่วง พ.ศ. 2541-2550 พบว่ามีเพียงครวัเบา (Pantry) เพียงเท่านัน้  

ส่วนที่  2 เงื่อนไขของความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย 

เงื่อนไขของความสขุครอบครวั คือหลกัการหรือขอ้ตกลงที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อก าหนดทิศ
ทางการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความตอ้งการของครอบครวัโดยประมวลจากความคิดเห็นของ
สมาชิกในครอบครวัที่กล่าวถึงความอยากไดห้รือประสงค์ที่จะได ้เป็นความตอ้งการที่เกิดจาก
ความรูแ้ละการเรียนรูผ้่านบริบทการอยู่ร่วมกันเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจร่วมกัน และจ าเป็นตอ้ง
แสวงหาแนวทางในการที่จะไดม้าเพื่อตอบสนองความตอ้งการนัน้ ๆ 

ส าหรบัเงื่อนไขของความสขุครอบครวัภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกนัในสถาปัตยกรรมที่พกั
อาศยันัน้ พบว่ามีดงันี ้

1. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีแ่ละการเคารพกฎระเบียบต่อกัน 
บทบาทหนา้ที่ที่สมาชิกในครอบครวัพึ่งมีปฏิบติัต่อกันถือเป็นการใหค้วามเคารพ

กฎระเบียบต่อตนเองและสมาชิกในครอบครวัไปพรอ้ม ๆ กัน การปฏิบติัตนในสิ่งที่ถูกที่ควร ดว้ย
ความรบัผิดชอบตามสถานภาพของตนเอง นบัตัง้แต่ทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครวัมีหนา้ที่และ
บทบาทของตนเอง และตอ้งตัง้ใจปฏิบติัตนใหดี้ที่สดุ อาทิเช่น สมาชิกทกุคนในครอบครวัควรมีส่วน
เขา้ไปร่วมรบัรูเ้รื่องราวที่เกิดขึน้ภายในครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะความเป็นอยู่ เรื่อง
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รายรบั รายจ่าย ค่าใชจ้่ายที่ตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อมีปัญหาก็จะไดป้รกึษาหารือร่วมกนัเพื่อคิดหาทาง
แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือท าให้ขึน้ (กุลภา วัจนสาระ ,  2554) มีการตกลงแบ่งหน้าที่งาน โดย
มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัจ านวน วยัและความสามารถของสมาชิกในครอบครวั เพื่อใหผู้ร้บั
มอบหมายงานปฏิบัติได้เต็มใจและเต็มก าลัง เป็นต้น และด้วยการคงไว้ด้วยขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่ปฏิบติัสืบต่อกนัมา อาทิเช่น สมาชิกในครอบครวัที่อายนุอ้ยกว่าหรืออ่อนอาวโุสกว่า ควร
ใหค้วามเคารพนบัถือผูอ้าวโุส ถือเป็นการใหค้วามเคารพในประสบการณช์ีวิตมากกว่า ควรมีสมัมา
คารวะและประพฤติตนไดอ้ย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นตน้ (จิราพร  ชมพิกุล , ปราณี สุทธิ
สุคนธ์, เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม และ ดุษณี ด ามี, 2552) ดังจะยกตัวอย่างในหน้าที่และบทบาทใน
ฐานะพ่อแม่ พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกบัลกู หรือมีเวลาอยู่ร่วมกบัลกูแต่ไม่สามารถใช้
เวลาที่มีอยู่ไดอ้ย่างมีคณุภาพ ก็เหมือนกบัต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ท าให้
การอยู่ร่วมกันไม่มีความสุข การที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับแม่ มีวิธีการหรือจัด
กิจกรรมรว่มกนัในครอบครวัอย่างมีคณุภาพ ก็จะท าให ้มีชีวิตที่เป็นสขุยิ่งขึน้ 

2.  การปรับตัวและท าใจยอมรับการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
การท าใจยอมรบัและปรบัตัวตอ้งอาศัยปัจจัยส่งเสริมปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

อนัประกอบดว้ย 1) ความพงึพอใจรว่มกนั หมายถึง ความพอใจที่จะมีความสมัพนัธต่์อกนั เกิดเป็น
ความชอบพอระหว่างบุคคล ความสมัพนัธร์ะหว่าง บุคคลขึน้อยู่กบัผลประโยชนแ์ละผลเสียที่ทัง้ 2 
ฝ่ายต่างจะไดร้บั โดยบุคคลจะคาดหวงัถึงผลประโยชนท์ี่ตนควรไดร้บั เมื่อประเมินแลว้วรูส้กึว่าตน
ไดร้บัผลประโยชนไ์ม่เป็นไปตามระดบัที่ตนคาดหวงัไวก้็จะไม่มีความสขุ  2) ความเอือ้เฟ้ือ คือ การ
ที่บคุคลไดใ้หป้ระโยชนข์องตนเองต่อผูอ่ื้น เพื่อใหผู้อ่ื้นไดร้บัสิ่งที่ตอ้งการ ซึ่งการใหจ้ะท าใหผู้อ่ื้นเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้ ความสัมพันธ์จะคงอยู่ 3) ความไว้วางใจ การไว้วางใจเป็นสิ่งที่ท าให้
ความสมัพนัธท์างสงัคมเพิ่มมากขึน้ 4) บรรทดัฐานส่วนบุคคล คนทุกคนย่อมมีบรรทดัฐานส่วนตวั
ที่ตนยึดมั่นและ การแสดงออก พบว่าคนที่มีความสมัพนัธ์กนัจะมีบรรทัดฐานส่วนตัวใกลเ้คียงกัน 
(พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ และรัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ , 2558) สอดคล้องกับสิ่งที่คอย
ขบัเคลื่อนใหส้มาชิกในครอบครวัมีความสขุ โดยตอ้งยินดีที่จะรบัรูว้่าตวัเราและคนที่อยู่รอบขา้งนัน้
ลว้นมีนิสยัใจคอที่แตกต่างกนัออกไป อาจจะมีส่วนที่คลา้ยคลึงกนัหรือแมก้ระทัง้ไม่เหมือนกนัเลย
โดยสิน้เชิง เริ่มตน้จากการคอยสงัเกตรูปแบบการใชช้ีวิตของกนัและกัน ความพยายามหมั่นคอย
สงัเกต เอาใจใส่ตวัเองและคนรอบขา้งนัน้ ไม่ถือว่าเป็นการจบัจอ้งหรือตรวจคน้ หาสิ่งที่ผิดปกติใน
ตวัเองและคนรอบขา้ง แต่เป็นการเรียนรูเ้พื่อท าความเขา้ใจ เอาใจเขามาใสใ่จเรา เอาใจเราไปใสใ่จ
เขาใหม้ากขึน้ สิ่งนีอ้าจช่วยใหเ้กิดความรูจ้กัหรือรูใ้จตวัเองและคนรอบขา้งไดดี้ขึน้ เพราะการรูจ้ัก
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หรือใจจะท าใหป้ฏิบติัตวัถูก แบบทราบทางลมลว่งหนา้ว่าควรท าอย่างไร ควรไปทางไหน ต่อมาคือ
การแลกเปลี่ยนและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรูปแบบการใชช้ีวิตของกนัและกนั ทัง้นีเ้ป็นปฏิบติัควบคู่กันไป
กับการคอยสังเกตรูปแบบการใชช้ีวิตของกันและกัน เพราะถึงจะพยายามหมั่นสังเกตกันก็ไม่
สามารถเขา้ถึงตวัตนของคนที่อยู่รอบขา้งได ้อาจจะอาศยัการเปิดเผยถึงความตอ้งการของตนเอง 
แลกเปลี่ยนกันโดยการบอกกล่าวด้วยวาจา เพื่อให้เกิดเห็นทิศทางในการพยายามปรับตัวต่อ
ปัญหาที่เกิดขึน้แก่ตนเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาของบุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมครอบครัว ที่อาจจะประกอบด้วยส่วนของความต้องการหรือส่วนของอารมณ์ ให้
เหมาะสมกับบริบทการอยู่ร่วมกัน เมื่อปรบัตัวใหเ้ขา้กับรูปแบบการใชช้ีวิตของกันและกันแล้ว 
สดุทา้ยจะกลายเป็นการเกิดความคุน้เคยในรูปแบบการใชช้ีวิตของกนัและกนั หากกล่าวไดว้่าเป็น
การฝึกรกัษาความรูส้กึของกนัและกนั อาจจะท าใหรู้ส้กึว่าก าลงัมองไปในทางเดียวกนั ไม่เกิดความ
ระแวง สงสยั สบายใจหรือไม่อึดอัดใจ และมีความมั่นใจ ไวใ้จ เชื่อใจกนั ใชช้ีวิตตามปกติ ไม่ตอ้ง
นัดแนะกันเป็นพิเศษ นอกจากนี ้ยังคงเกิดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ติดค้างคาใจ ไม่ถือสา
ความคิดหยมุหยิมของคนรอบขา้ง จนสามารถอยู่ในบรบิทการอยู่รว่มกนันัน้ ๆ ไดอ้ย่างมีความสขุ 

3. การไม่รุกล า้พืน้ทีส่่วนตัว 
ความตอ้งการพืน้ที่ใชส้อย นบัว่าเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานการในบริบทของการ

อยู่ร่วมกนั การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ใชส้อยภายในสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั นอกจากจะ
เปลี่ยนตามความจ าเป็นของบริบทการอยู่ร่วมกันของครอบครวัแลว้ สิ่งส าคญัเป็นอย่างมากที่จะ
เป็นตัวก าหนดก็คือ พืน้ที่ใชส้อยที่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิกใน ที่มีต่อพืน้ที่ ใชส้อยที่
เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังคงอา้งถึงความต้องการพืน้ที่ใช้สอย ส่วนตัวที่เพียงพอ และ
ตอ้งการพืน้ที่ใชส้อยสว่นรวมที่เพียงพอ ตามทฤษฎีความตอ้งการ (theory of need) ของมนษุย ์ซึ่ง
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ถูกพัฒนาขึน้โดย อับราฮัม มาสโลว ์(Abrahum Maslow) นักจิตวิทยา
กลุม่มนษุยนิยมแห่งมหาวิทยาลยัแบรนดีส ์ประกอบดว้ยล าดบัขัน้ความตอ้งการ 5 ขัน้ โดยมีความ
สอดคลอ้งกับขั้นที่ 1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซึ่งเป็นตัวก าหนดทั้ง
พฤติกรรมเวน้ที่ว่างส่วนบุคคล และการมีอาณาเขตครอบครอง ต่างก็แสดงระยะห่างที่สมาชิกใน
ครอบครวัหรือบุคคลสรา้งขึน้เพื่อป้องกันการล่วงล า้ภาวะเป็นส่วนตัว หรือเพื่อป้องกันอาณาเขต
ส่วนตัวจากการถูกบุกรุกโดยสมาชิกในครอบครวัคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอกนั่นเอง ดังนัน้ความ
ตอ้งการทัง้สองจึงมีความส าคญัต่อการช่วยใหพ้ฤติกรรมที่เกิดขึน้ในบริบทการอยู่ร่วมกนัใหด้ าเนิน
ไปไดอ้ย่างปกติ หากไม่มีการก าหนดขอบเขตรอบตวับุคคล หรือไม่มีอาณาเขตครอบครองเกิดขึน้ 
ในครอบครวัก็อาจจะเกิดความวุ่นวายเนื่องจากสมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลไม่เคารพสิทธิซึ่งกนั
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และกนั มีการลว่งล า้พืน้ที่ส่วนบุคคล เกิดการบุกรุกพืน้ที่ที่มีผูค้รอบครองอยู่ และสง่ผลใหบุ้คคลไม่
สามารถมีภาวะเป็นสว่นตวั ความตอ้งการภาวะเป็นสว่นตวัก าหนดการเลือกควบคมุการเขา้ถึงจาก
สมาชิกในครอบครวัคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอก โดยบุคคลมักอาศัยความพึงพอใจในการเลือก
ควบคมุการเขา้ถึงของความสมัพันธ์จากผูอ่ื้น ผ่านช่องทางในการสื่อสารทัง้จากการมองเห็นและ
การไดย้ิน และในขณะเดียวกันก็มีการเลือกควบคุมการส่งออกความสัมพันธ์จากตัวสมาชิกใน
ครอบครวัหรือบุคคลเอง ท าใหต้อ้งคงไวซ้ึ่งระยะห่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่เหมาะสม ดงันัน้ 
หากมีความหนาแน่นสูง โดยเกิดจากมีจ านวนคนมากในพืน้ที่ที่จ  ากัด ย่อมส่งผลใหบุ้คคลเกิด
ความรู้สึกแออัด เป็นการตอบสนองในทางจิตวิทยาหรือเป็นความรู้สึกในทางลบ (Negative 
feelings) ที่มีต่อความหนาแน่น เป็นความรูส้ึกที่เกิดขึน้จากการรบัรูข้องมนุษย ์ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิด
ความรูส้ึกแออัดมีหลายประการ ซึ่งเป็นความรูส้ึกในทางลบจนกลายเป็นความเครียด ซึ่งมีผลมา
จากการตอบสนองของมนุษยต่์อสภาพแวดลอ้มที่มีความกดดนัสงู ความเครียดของมนุษยม์ีผลมา
จากการกระท าระหว่างกนัของมนุษยใ์นสภาพแวดลอ้มที่มีความตึงเครียด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มและเกิดการคกุคามต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของมนษุย ์ ดว้ยความหนาแน่น
ที่เกิดขึน้ น าไปสู่การท าลายการมีอาณาเขตครอบครองท าลายพฤติกรรมเวน้ที่ว่างสว่นบุคคล และ
การมีภาวะเป็นส่วนตัว (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ, 2556) มีขอ้สงัเกตถึงพฤติกรรมเวน้ที่ว่าง
ส่วนบุคคลที่มีความสมัพันธ์กับการมีอาณาเขตครอบครอง โดยจัดเป็นหน่วยเล็กที่สุดของอาณา
เขตครอบครอง เนื่องจากต่างก็มีความเก่ียวขอ้งกบัเรื่องของระยะห่างรอบตวับุคคล และเป็นพืน้ที่ที่
เป็นอาณาเขตของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคน แต่อาจมีความแตกต่างกันที่เป็นขอบเขตที่เวน้ที่ว่าง
ส่วนบุคคลที่อยู่รอบตวัเป็นอาณาเขตที่เคลื่อนยา้ยไปไดต้ามการเคลื่อนต าแหน่งของร่างกายและ
เป็นขอบเขตคลา้ยฟองอากาศที่มองไม่เห็น (Invisible bubble) ไดช้ดัเจนอย่างในขอบเขตของการ
มีอาณาเขตครอบครองของบุคคลหรือกลุม่คนที่มกัเป็นพืน้ที่หรือขอบเขตที่รบัรูแ้ละมองเห็นไดจ้าก
การก าหนดเครื่องหมายเพื่อแสดงอาณาเขต 

ส่วนที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างความสุขครอบครัว ภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกัน
สถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัย 

หนทางที่วางไวเ้ป็นแบบอย่างในการปฏิบติัการเสริมสรา้งความสขุครอบครวั คือการ
ค้นหาวิธีการที่จะให้สัมพันธภาพครอบครัวหรือการแสดงออกซึ่ งความสัมพันธ์ต่อกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครวันัน้เกิดความสขุครอบครวัที่ยั่งยืน   

การวิจัยครั้งนี ้พบว่าการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่อกันในครัวเรือนขยายมี
ความสมัพนัธท์ี่สลบัซบัซอ้นมากกว่าครวัเรือนพิเศษและครวัเรือนเดี่ยวตามล าดบั โดยจะเห็นไดว้่า
การที่ครวัเรือนขยายมีสมาชิกมากกว่าท าใหเ้กิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่หลากหลายการ
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แสดงออก ท าใหเ้กิดปัญหาการรกัษาความสัมพันธ์ไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร จ าเป็นตอ้งเลือกปฏิบัติต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหลักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอาไว ้สัมพันธภาพครวัเรือนเริ่มเสื่อมลง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครวั จากครวัเรือนขยายอัน
ประกอบดว้ยสมาชิกหลายรุน่อายุที่อาศยัอยู่ร่วมกนัในบา้นเป็นครอบครวัเดียวกนั มีความสมัพนัธ์
ที่เหนียวแน่น รกัใคร่ ปรองดอง คอยประสานความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยส่วนใหญ่จะมีเวลา
ใหแ้ก่กันเมื่อเสร็จจากการท างาน ก็จะมาท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครวัและเครือญาติ แต่
รูปแบบของครวัเรือนขยายมีนอ้ยลงมาก กลายเป็นครวัครือนเด่ียวหรือครวัเรือนพิเศษมากขึน้ ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวเพียง 1-2 รุ่นอายุ ส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จ านวน
สมาชิกในครอบครวัและเครือญาติลดลง ความสมัพันธ์ในครอบครวัลดนอ้ยลงอย่างแปรผันตาม
กัน แนวโนม้ครวัเรือนเด่ียวและครวัเรือนพิเศษจะน ามาซึ่งการสลายตัวของบริบทการอยู่ร่วมกัน 
ภายใตส้ถาปัตยกรรมที่พักอาศัย สอดคลอ้งกับแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงครอบครวัที่มีสาเหตมุา
จากเรื่องการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาดครอบครัว ในปัจจุบันคนไทยมีลูกน้อยลงและ
ครอบครวัไทยมีขนาดเล็กลง การเริ่มตน้ครอบครวัหรือการแต่งงานก็ถกูชะลอออกไปมากขึน้ ๆ และ
อีกหลายคนที่ไดล้ิม้รสของการอยู่ในครอบครวัแลว้กลบัเลือกที่จะถอยห่างออกจากความสมัพันธ์
กบัคู่ที่ตวัเองสรา้งขึน้ โดยถือเอาความเป็นอิสระและผลประโยชนส์่วนตนเป็นที่ตัง้ ท าใหแ้นวโนม้
การหย่ารา้งสงูขึน้ในสงัคมไทยปัจจุบนั (อมรา สนุทรธาดา และสพุตัรา เลิศชยัเพชร , 2552) ทัง้นี ้
“พฤติกรรมครอบครวั” และ “พฤติกรรมครวัเรือน” แตกต่างกนัเนื่องจากพฤติกรรมที่ท าใหเ้กิดเป็น
ครอบครวัไดแ้ก่ การแต่งงาน การมีบุตร และการหย่ารา้ง และพฤติกรรมที่ท าใหเ้กิดเป็นครวัเรือน
ไดแ้ก่ลกัษณะการอยู่และกินร่วมกนัของกลุ่มคนที่มีหรือไม่มีความสมัพนัธก์นัแบบต่างๆ ดงันัน้ ถา้
จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครอบครวัและครวัเรือน เราจึงตอ้งพูดถึงมิติส  าคัญอย่างน้อย 4 ดา้น
ต่อไปนี ้คือ 1) ดา้นการแต่งงาน 2) ดา้นความมั่นคงหรือไม่มั่นคงของความสมัพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยา หรือคู่อยู่กิน 3) ดา้นขนาดครอบครัว ซึ่งในที่นีห้มายถึงเรื่องจ านวนบุตรที่เกิดจากบิดา
มารดาเดียวกัน หรือต่างบิดามารดากนั 4) ดา้นรูปแบบการอยู่อาศยั หรือเรื่องของโครงสรา้งและ
องคป์ระกอบครวัเรือน กล่าวคือการอยู่กันเป็นครวัเรือนขยายและครวัเรือนเด่ียว  (ชาย โพธิสิตา, 
2552) ครอบครวัใชเ้วลาอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกันน้อยลง ดูแล พูดคุย ชื่นชม ยินดี เห็นใจ 
ห่วงใย ช่วยเหลือเกือ้กูลกันน้อยลง มอบความรกั ความอบอุ่น ความปรารถนาดีต่อกันและกัน
นอ้ยลง และปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครวัน้อยลง เป็นตน้ เนื่อง
ดว้ยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครวัท าใหค้วามสมัพันธ์ระหว่าง
บคุคลหละหลวม ไม่เหนียวแน่น จากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมรว่มกนัไม่เพียงพอ คงหลงเหลือ
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เพียงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และการเคารพกฎระเบียบต่อตนเองและครอบครัว เพื่อ
ประคบัประคองความสขุครอบครวัเท่านัน้  

แนวทางการเสริมสรา้งความสุขครอบครวัของครวัเรือนเด่ียว ครวัเรือนขยาย และ
ครวัเรือนพิเศษ ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย อาจจะตอ้งเริ่มตน้จาก
ความสขุครอบครวัภายใตก้ารท าใจยอมรบัและปรบัตวั กลา่วคือตอ้งคอยสงัเกตรูปแบบการใชช้ีวิต
ของกนัและกนั เรียนรูเ้พื่อท าความเขา้ใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาใหม้ากขึน้ สิ่ง
นีอ้าจช่วยใหเ้กิดความรูจ้ักหรือรูใ้จตัวเองและคนรอบขา้งไดดี้ขึน้ เพราะการรูจ้ักหรือใจจะท าให้
ปฏิบติัตวัถูกตอ้งและเหมาะสมของบริบท ตอ้งแลกเปลี่ยนและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรูปแบบการใชช้ีวิต
ของกันและกัน ถือว่าเป็นปฏิบติัควบคู่กันไปกับการคอยสงัเกตรูปแบบการใชช้ีวิตของกันและกนั 
เพราะถึงจะพยายามหมั่นสงัเกตกนัก็ไม่สามารถเขา้ถึงตวัตนของคนที่อยู่รอบขา้งได ้อาจจะอาศยั
การเปิดเผยถึงความตอ้งการของตนเอง และในทา้ยสดุตอ้งท าใหเ้กิดความคุน้ชินในรูปแบบการใช้
ชีวิตของกนัและกนั เป็นการฝึกฝนเอาใจใสใ่นเรื่องของความรูส้ึกซึ่งกนัและกนั อาจจะท าใหรู้ส้ึกว่า
ก าลงัมองเห็นในสิ่งเดียวกนั ไม่เกิดความสงสยั ระแวง มีความสบายใจหรือไม่อดึอดัใจ และมีความ
ไวใ้จ เชื่อใจกัน มั่นใจ ใชช้ีวิตตามปกติ ไม่ตอ้งนัดแนะกันใหเ้ป็นพิเศษนอกจากนีย้ังคงเกิดความ
เป็นตัวของตัวเอง ไม่ติดคา้งคาใจ ไม่ถือสาความคิดหยุมหยิมของคนรอบขา้ง จนสามารถอยู่ใน
บริบทการอยู่ร่วมกนันัน้ ๆ ไดอ้ย่างมีความสขุ ผนวกกบัการใหค้วามส าคญักบัความสขุครอบครวั
ภายใตอ้ารมณห์รืออดุมการณ ์คือการไดร้บัความรกั ความอบอุ่น ความปรารถนาดีต่อกนัและกัน 
การไดร้บัความเห็นใจ ความห่วงใย  ความช่วยเหลือต่อกันและกัน การไดร้บัความยินดี ชื่นชม 
ส่งเสริมต่อกันละกัน และการไดใ้หค้วามดูแล พูดคุย ปรึกษา แนะน าเมื่อตอ้งตัดสินใจในเรื่อง
ส าคญั และการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัใหม้ากขึน้ สดุทา้ยเป็นความสขุครอบครวัภายใต้
ความตอ้งการพืน้ที่ใชส้อยในที่พักอาศัยที่เพียงพอร่วมดว้ย สมาชิกในครอบครวัมีส่วนส าคัญใน
การก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
 
2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

การศึกษาความสุขครอบครวั ภายใตบ้ริบทการอยู่ร่วมกันในสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย
ครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยใน 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
จากผลการวิจยัที่แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้คน้พบและค าอธิบายจากการมองเห็นบริบทการ

อยู่ร่วมกันของครอบครวั ท าความเขา้ใจความหมายของความสุขครอบครวัและเงื่อนไขความสขุ
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ครอบครวั ขอ้คน้พบและค าอธิบายเหล่านีม้ีส่วนช่วยสมาชิกในครอบครวั สถาปนิก นักออกแบบ
อสงัหาริมทรพัย ์น าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชป้ระโยชนน์ าไปสู่การพัฒนาแนวทางการเสริมสรา้งความสุข
ครอบครวั ภายใตช้ายคาสถาปัตยกรรมที่พกัอาศยั ดงันี ้

ประการแรก จากผลการวิจัยพบว่าความสุขครอบครวัเกิดขึน้จากสมัพันธภาพที่ดี
ของครอบครวั อนัประกอบดว้ย การแสดงออกซึ่งรกั ความห่วงใย มีการใชเ้วลาในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะ
ครอบครวัจะอาศยัอยู่ในรูปแบบที่พกัอาศัยแบบใดก็ตาม พึงมีการแสดงออกซึ่งรกัความห่วงใยต่อ
กนั ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที่และการเคารพกฎระเบียบต่อกนัปรบัตวัและท าใจยอมรบัการด าเนิน
ชีวิตของสมาชิกในครอบครวั และไม่รุกล า้พืน้ที่ส่วนตัวของกันและกัน ซึ่งจะน ามาซึ่งความสุขใน
ครอบครวั  

ประการสอง จากผลการวิจัยพบว่าความสุขครอบครัวเกิดขึน้จากความความ
ต้องการพื ้นที่ ใช้สอยของการอยู่ร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวเมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกันใน
สถาปัตยกรรมที่พักอาศัยต่างมีความต้องการพืน้ที่ใชส้อยที่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ที่ใช้สอย
ส่วนตัวหรือพืน้ที่ใชส้อยส่วนร่วม จ าเป็นตอ้งการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ใชส้อยร่วมกัน ซึ่ง
พฤติกรรมครอบครวัจะเป็นตัวก าหนดการเวน้ที่ว่างส่วนตัวและอาณาเขตครอบครองส่วนตัว จน
กลายเป็นระยะห่างที่สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลสรา้งขึน้เพื่อป้องกันการล่วงล า้ภาวะเป็น
สว่นตวัต่อบรบิทการอยู่รว่มกนั ดงันัน้ การออกแบบพืน้ที่ใชส้อย ก็คือ การท าใหเ้กิดความสมดลุกนั 
ระหว่างความตอ้งการที่ขดัแยง้กนั ของสมาชิกในครอบครวั  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ดว้ยขอ้จ ากัดในการวิจัยครัง้นีท้ี่เก็บขอ้มูลประเภทของสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยใน

แต่ละรูปแบบครวัเรือนไดไ้ม่ครอบคลุม เช่น ครวัเรือนขยาย มีเพียงรูปแบบที่พักอาศัยประเภท
ทาวนโ์ฮม หรือรูปแบบคอนโดมีเพียงในครัวเรือนพิเศษเท่านั้น ท าใหย้ังขาดขอ้มูลที่ลุ่มลึกและ
เพียงพอต่อการน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษา ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจตอ้งพิจารณาใน
จุดนีแ้ละศึกษาอยากครอบคลุม เพื่อใหไ้ดค้วามหมาย เงื่อนไข และแนวทางส่งเสริมความสุขใน
ครวัเรือนแต่ละประเภทที่พกัอาศยัอย่างครอบคลมุ 
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