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Family Life Cycle
                           

                                                                    แพท�ห�งนฤมล   �นต�ฒนา�จ

                                                                      �น�งคาร� 12 พฤศ�กายน 2545

ครอบค�ว ใน�ยามของคณะอ�กรรมการ�งเส�มและประสานงานสต�แ�งชา� (กสส.) �อ ก�ม�คคล�
�ความ�ก�น�นทางอารม�และ�ตใจ �การ�เ�น��ต�วม�น รวม�ง�การ�ง�ง�นทาง�งคมและ
เศรษฐ�จ �ความ�ม�น��นทางกฎหมายห�อทางสายโล�ต และบางครอบค�วอาจ��กษณะเ�น�อ
ยกเ�นบางประการจาก�ก�าวมา

ครอบค�วเ�ด�นเ�อตอบสนอง�ต�ประสง�ห�ก 4 ประการ �อ เ�อการ�รงอ�ของเ�า�น�ม�ษ� เ�อ
ความอ�รอดของ�คคล เ�อการ�ฒนา�คคลใน�าน�างๆ และเ�อ�ต�ประสง�ทางเศรษฐ�จ การ
ป���ห�า�เ�อใ�บรร��ต�ประสง�แตก�าง�นไปในแ�ละครอบค�ว โดย�น�บฐานะ เ�อชา� ศาสนา
และ�คส�ย

ภาร�จของครอบค�ว แ�งเ�น 3 �านตามกระบวนการ�เ�ด�นใน��ตครอบค�ว �อ ภาร�จ�นฐาน
(basic tasks) ภาร�จ�าน�ฒนาการ (developmental tasks) และภาร�จในยาม�กฤต (crisis tasks)

ครอบค�ว�หลาย�ปแบบ �พบ�อย �อ ครอบค�วเ�ยว (nuclear family) �สมรส�ไ���ตร (childless
couples) ครอบค�ว��แ��อห�อแ�เ�ยงคนเ�ยว (one-parent ห�อ single-parent family) ครอบค�ว
�ญธรรม (adoptive family) ครอบค�ว��การแ�งงานให� (reconstituted family) และครอบค�วขยาย
(extended family) �ปแบบของครอบค�วเป�ยนแปลงตามสภาพ�งคม โดยเฉพาะระบบเศรษฐ�จ และ
เป�ยนแปลงตามวงจร��ตครอบค�ว (family life cycle) �ห�บ�ปแบบครอบค�วใน�ดมค��นไ��
เพราะครอบค�ว�การเป�ยนแปลงตลอดเวลา �งเ�นไปตามทฤษ�ระบบ (Systems Theory) ��า ระบบ
�อย (�อครอบค�ว) �องป�บ�วเ�อระบบให� (�อ�งคม) �การเป�ยนแปลง

ครอบค�วเ�นระบบแ�งความ�ม�น� (relationship system) �งเ�นความ�ม�น�สองทาง��การโ�ตอบ
ก�บไปก�บมา (reciprocity) ความ�ม�น��กควบ�มโดยกฎของครอบค�ว��หนด�าสมา�กแ�ละคน
จะ�ป��ม�น��อ�นอ�างไร กฎเ�ด�นเ�อ�ครอบค�ว และ�ห�า�ควบ�ม��ตครอบค�วโดย�เรา
มองไ�เ�น กฎ�หลายแบบ �ง�เ�นสากล (universal rule) และ�เศษเฉพาะครอบค�ว (idiosyncratic rule)

Family life cycle (วงจร��ตครอบค�ว) หมาย�ง การเป�ยนแปลง�ครอบค�ว�วไป�องประสบ วงจร��ต
ครอบค�ว��กษณะ���ญ 3 ประการ �อ ��ปแบบ�แ�นอน เ�ด�นเ�นระยะๆ ตาม��บ�น และ�
ความเ�นสากล

เ�องจากวงจร��ตเ�ดจากแรงผ�ก�นตามธรรมชา��ไ���ใด�บ�งไ� �ง�นวงจร��งเ�ด�บ
ครอบค�วใน�ก�งคม �ปแบบห�กของวงจรจะค�ายค�ง�น แ�รายละเ�ยดอาจแตก�าง�นไป�าง �น
อ��บ�คส�ยและ�ฒนธรรมของ�งคม�นๆ

วงจร��ตครอบค�วเ�นการมองภาพครอบค�วในระยะยาว�าจะ�อ�างไร�งจะ�ใ�สมา�ก�ฒนาไป
ไ�อ�างเหมาะสม วงจร��ตครอบค�วเป�ยบไ��บวงจร��ตของ�คคล (individual life cycle) �เ�น
�ฒนาการ�น�างๆ ��คคล�องประสบ โดย�อง�ภาร�จแ�ง�ฒนาการ (developmental tasks) ใ�
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�เ�จ �ฉะ�นจะเ�ดผลเ�ย�อ�ค�กภาพไ�

การแ�งวงจร��ตเ�นระยะ อา�ยห�ก 3 ประการ �อ อา��ตรคนโต �นวนเห�การ� / การเป�ยนแปลง
�เ�ด�นในแ�ละ�วง และการเป�ยนแปลงในเ�าหมายของครอบค�ว

วงจร��ตครอบค�วตามการแ�งของ Carter และ McGoldrick � 6 ระยะ�ง�

1. เ�น�ให�เ�ม�ว

ภาร�จ: แยก�วจากครอบค�วเ�ม
��ป���: เ�น�วของ�วเองและเ�น�สระจากครอบค�วเ�ม ส�างความ�ม�น��ก�ง�บ
�คคล�น และ�งานส�างฐานะ

2.     แ�งงานและส�างครอบค�วให�

ภาร�จ: ��ศตนใ��บครอบค�วให�
��ป���: ส�างความ�ม�น��เหมาะสม�บสา�/ภรรยา และป�บความ�ม�น����บ
ครอบค�วเ�มและเ�อน�ง เ�อ�วยใ��สมรสอ�ในครอบค�วให�อ�าง�ความ�ข

3.   ครอบค�ว���กเ�ก

ภาร�จ: �อน�บสมา�กให�(�ก) เ�า�ครอบค�ว
��ป���: ป�บความ�ม�น�ระห�างสา�และภรรยาเ�อ�อน�บสมา�กให� (�ก) ป���
บทบาทห�า�ในฐานะ�อแ�อ�างเหมาะสม และ�งเส�มความ�ม�น�ระห�างเค�อญา��บ
�กของตน

4. �กโตเ�น�ย�น

ภาร�จ: �งเส�มใ��ก�ความเ�น�วของ�วเอง
��ป���: ป�บความ�ม�น��บ�ก�ย�น �นก�บมาใ�ความสนใจใน�สมรสและอา�พการ
งาน�กค�ง และ��อแ��ง�างเ�า��ยชรา

5. �กแยกไปจากครอบค�ว

ภาร�จ: ยอม�บการแยกจากไปของ�ก และการเ�ามาของเขย-สะใ�
��ป���: ส�างความ�ม�น��แ�นแ�น�บ�สมรส ป�บความ�ม�น����อ�กใ�เ�นแบบ
�ให��อ�ให� �อน�บเขย-สะใ�และหลานเ�า�ครอบค�ว และยอม�บความเ�อม
สมรรถภาพ��อยๆ เ�ด�น รวม�งการจากไป (เ�ย��ต) ของ�อแ�

6. ��นปลาย��ต

ภาร�จ: ยอม�บการเป�ยนแปลงในบทบาทของตนเ�องจากเ�า��ยชรา
��ป���: แสวงหาบทบาทให��เหมาะสม�บ�ยชรา พยายามคงไ��งประ�ท�ภาพในการ
�งานและความกระ�อ�อ�นใน��ต ส�บส�นคน�น�กใ��บทบาทมาก�น และ�ดการ�บ
ความ�ญเ�ย (การเ�ย��ตของ�สมรส ญา���อง เ�อน�ง) ในขณะเ�ยว�น�เต�ยม�ว
เต�ยมใจ�ห�บวาระ�ด�ายของตนเอง

��ตครอบค�ว�การเป�ยนแปลงตาม�กษณะของ�งคม การ�าวจากวงจร��ต
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ตอนห�ง�นจะ�ความเค�ยดเ�ด�น�วยเสมอ �ญหา

�พบ�อย�อ ครอบค�วไ�สามารถเป�ยนแปลงกฎและความ�ม�น�ภายในครอบค�วใ�เหมาะสม�บ
��ต�เป�ยนแปลงไป จน�ใ�การ�ฒนาไปตามวงจร��ตเ�ดสะ�ดห�อชะ�กไปจากการ��ความ�ด
แ�ง ความ�บสนทางอารม� และ�ญหาความ�ม�น�ระห�าง�คคล การเป�ยนแปลงแ�ละอ�าง�ผลก
ระทบมาก�อย�าง�น �ผลกระทบ�อสมา�กแ�ละคนแตก�าง�น บางอ�าง�ใ�เ�ดผลกระทบเฉพาะ
�าน แ�บางอ�าง�อใ�เ�ดผลกระทบหลาย�าน หากครอบค�ว�ความเค�ยดสะสมอ��อนแ�ว การ
เป�ยนแปลง�เ�ด�นให�อาจ�ใ�เ�ดความเค�ยด�นแรง�ง�นและครอบค�วอาจ�ห�า�บกพ�องไ�
การ��ยพบ�า �า�การเป�ยนแปลงห�อ�ความเค�ยดเ�ด�นมากเ�นไปใน�วงเวลาใดเวลาห�ง ห�วย
ครอบค�วอาจแตกสลายและสมา�กอาจเ�ด�ญหาไ�

การป�บ�วของครอบค�ว (Family coping) �อ���ครอบค�ว�ดการ�บ�ง�อความเค�ยด (stressor) เ�อ
ลดผลกระทบ�อาจเ�ด�นและเ�อ�ใ�ครอบค�วก�บไป���ตประ��น��ระเ�ยบและสงบ�ขอ�าง�
เ�นมา�อน ��การ�ใ��อยๆ �อ reframing และ cognitive appraisal นอกจาก���ดการแ�ว �อง���การ
ป�บ�ว�เหมาะ�บสถานการ��วย �งเ�ยก�า family adaptability �ง�น �ง coping และ adaptibility �ง
�กเ�ด�นพ�อม�นเสมอ

เห�การ��งเค�ยดใน��ต�นไ��เ�นจะ�อง�อใ�เ�ดความเค�ยดใน�กครอบค�ว หากแ��น�บ
�จ�ยหลายอ�าง โดยเฉพาะ��การมองเห�การ��าเ�นเ�งบวกห�อลบ �ง�นอ��บ�ค�กของสมา�ก
แ�ละคนและ family coping โดยรวม

�ณสม���จะ�วยใ�ครอบค�ว�ห�า�ไ�อ�าง�ประ�ท�ภาพ และสามารถ�ดการไ�ใ�เ�ด
ความเค�ยด�นแรงจนกลายเ�น �กฤตการ� ��ง�

�การ�ดอง�กรภายในครอบค�ว (family organization) อ�างเหมาะสม
�ความสม�ลระห�างความเ�น�สระและการ�งพา�น
�ขอบเขตระห�าง�น (generational boundary) ��ดเจน
สมา�กในครอบค�ว�ความ��ก�นคงและ�ความภาค��ใจในครอบค�วของตน
�การ�งเส�มใ�สมา�ก�งตนเองไ�และ�ความ�บ�อตนเอง
��กมอง�ง�างๆ ในแ�� (ใ� reframing)
�ความ�ดห�นในบทบาท
สมา�กสามารถประ�ประนอม�นใน�อ�ดแ�งและความ�องการของแ�ละ�าย
�อสาร�นอ�าง�ประ�ท�ภาพ
��ศตนและใ�การประ�บประคองทางอารม��อ�นไ��
เคารพ�บ�อ�ง�นและ�น และตระห�ก�ง�ณ�าของ�นและ�นอ�างแ�จ�ง
�โอกาสใ�เวลา�วม�น
�การ�บ�อศาสนาอ�างแ�นแ�น
�ความ�ม�น����บระบบ�นๆ นอกครอบค�ว

 

การป���ห�า�ของครอบค�ว

แนว�ด�อ�บายการป���ห�า�ของครอบค�ว�อ�หลายแบบ เ�น McMaster Model ของ Epstein และ
คณะ (1982) Process Model ของ Steinhauer (1984) Circumplex Model ของ Olsonและคณะ (1989) และ
Beavers Systems Model ของ Beavers และคณะ (1985) โดยแนว�ด��ยมใ��นอ�างแพ�หลาย�งทาง
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ค��กและงาน��ย�อ McMaster Model

แนว�ดของ McMaster Model เ�ยว�บการป���ห�า�ของครอบค�ว (McMaster Model of Family
Functioning ห�อ MMFF) ใ�ทฤษ�หลายอ�างมาอ�บายการป���ห�า�ของครอบค�ว เ�น ทฤษ�การ
�อสาร ทฤษ�การเ�ยน� และทฤษ�ป��ม�น�ระห�าง�คคล ฯลฯ โดย�งหมด�จะอ�ภายใ�กรอบ
ให�ของทฤษ�ระบบ�งอาจส�ปไ��ง�

แ�ละห�วยในระบบครอบค�ว�ความเ�ยว�อง�น �ง�นพฤ�กรรมของสมา�กคนห�ง�อมจะ�
�ท�พล�อสมา�กคน�นๆ
การ�ความเ�าใจสมา�กคนใดคนห�ง�นไ�สามารถ�ไ�โดย�เคราะ��คคล�นเ�ยง��ง �
�อง�จารณาความ�ม�น�ระห�าง�คคล�น�บครอบค�ว�งระบบ�วย
�ปแบบของการป��ม�น�และการ�ดอง�กรในครอบค�วเ�น�จ�ย��ญ��หนดพฤ�กรรม
ของสมา�กแ�ละคน

 

MMFF แ�งห�า�ของครอบค�วออกเ�น 6 �าน �อ การแ��ญหา การ�อสาร บทบาท การตอบสนอง
ทางอารม� ความ�ก�นทางอารม� และการควบ�มพฤ�กรรม

1.การแ��ญหา (Problem solving) หมาย�ง ความสามารถของครอบค�วในการแ�ไข�ญหา�างๆ �เ�ด
�นอ�างเหมาะสม �ใ�ครอบค�ว�เ�นไปไ��และป���ห�า��าน�างๆ ไ�อ�าง�ประ�ท�ภาพ โดย
�ญหาอาจแ�งไ�เ�น 2 แบบ �อ�ญหาทาง�ต� (Instrument) และ�ญหาทางอารม� (affective)

โดย�วไปการแ�ไข�ญหา ควร�เ�นเ�น�นตอน�ง�อไป�

1.แยกแยะประเ�น�ญหาใ��ดเจน

2.�อสารใ�เ�าใจ�นเ�ยว�บ�ญหา�เ�ด�น

3.วางแผนการแ��ญหา

4.�ด�นใจเ�อก��การแ��ญหา�เหมาะสม

5.�เ�นการแ�ไข�ญหาตาม���เ�อก

6.�ดตามใ�การแ��ญหา�นเ�นไปอ�างครบ�วน

7.ประเ�นผลความ�เ�จ

 

2.การ�อสาร (communication) หมาย�ง การแลกเป�ยน�อ�ลระห�าง�น การ�อสารอาจแ�งเ�นการ
�อโดยใ���ด (verbal communication) และการ�อโดยไ�ใ���ด (nonverbal communication)

โดยในการประเ�นประ�ท�ภาพของการ�อสารจะ�อง�เคราะ�ใน 2 �านให�ๆ �อ

1.เ�อหา แ�งออกเ�น 2 ประเภท �อ เ�อหา�เ�ยว�บ�ต�/การ�เ�น��ตประ��น และ เ�อหา�เ�ยว
�บอารม�ความ��ก
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2.�ดหมายปลายทาง

เ�อ�จารณา�ง 2 �าน� อาจแ�งการ�อสารในครอบค�วไ�เ�น 4 แบบ �อ

1.เ�อหา�ดเจนและตรง�อ�คคลเ�าหมาย

2.เ�อหา�ดเจนแ�ไ�ตรง�อ�คคลเ�าหมาย

3.เ�อหาไ��ดเจนแ�ตรง�อ�คคลเ�าหมาย

4.เ�อหาไ��ดเจนและไ�ตรง�อ�คคลเ�าหมาย

ครอบค�ว��ประ�ท�ภาพจะ�อสารไ��ดเจนและตรง�อ�คคลเ�าหมาย

3.บทบาท (Role) หมาย�ง แบบแผนพฤ�กรรม�สมา�กประพฤ��น�ๆ เ�นประ� โดยแ�งไ�เ�น 2
�าน�อ บทบาททาง�าน�ต�และบทบาททาง�านอารม� นอกจาก��งแ�งตามความ�เ�นไ�เ�น
บทบาท�นฐาน และบทบาท�นๆ

การประเ�น�าบทบาทในครอบค�วเ�นไปไ�ห�อไ��นจะ�อง�จารณา 2 �าน�อ

1.การมอบหมายห�า�ตามบทบาท (role allocation) หมาย�งการมอบหมายความ�บ�ดชอบในห�า�
บางประการใ�สมา�ก

2.การ�แลใ�สมา�ก�บ�ดชอบในบทบาท (role accountability) �อ ครอบค�ว�แลใ�สมา�ก�บ�ดชอบ
�อบทบาทและห�า�ของตน

4. การตอบสนองทางอารม� (affective responsiveness) หมาย�ง ความสามารถ�จะตอบสนองทาง
อารม��อ�นอ�างเหมาะสม �ง�าน�ณภาพและป�มาณ โดยครอบค�ว��ห�า�ปก�จะแสดงอารม�
ไ�หลายแบบในป�มาณและสถานการ��เหมาะสม

5.ความ�ก�นทางอารม� (affective involvement) หมาย�ง ระ�บความ�วงใย�สมา�ก��อ�น ความ
�ก�นทางอารม��หลายระ�บ�อ

1.ปราศจากความ�ก�น (lack of involvement)

2.�ก�นแบบไ��ความ��ก (involvement devoid of feelings)

3.�ก�นเ�อตนเอง (narcissistic involvement)

4.�ก�นอ�าง�ความเ�าอกเ�าใจ (empathic involvement)

5.�ก�นมากเ�นไป (overinvolvement)

6.�ก�นเห�อนเ�น�คคลเ�ยว�น (symbiotic involvement)

 

6.การควบ�มพฤ�กรรม (behavior control) หมาย�ง ��การ�ครอบค�วควบ�มห�อ�ดการ�บพฤ�กรรม
ของสมา�ก โดย พฤ�กรรม��อง�การควบ�มแ�งเ�น�าน�างๆ �ง�
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พฤ�กรรม�ตอบสนองความ�องการทาง�าน�ตใจและ�วภาพ
พฤ�กรรมทาง�งคม
พฤ�กรรม�อาจเ�น�นตราย�อ�างกายและท�พ��น
การ�กษาระเ�ยบ��ยภายในครอบค�ว

การควบ�มพฤ�กรรมภายในครอบค�วแ�งไ�เ�น 4 แบบ �อ

1. การควบ�มพฤ�กรรมแบบเ�มงวด (rigid behavior control)
2. การควบ�มพฤ�กรรมแบบ�ดห�น (flexible behavior control)
3. การควบ�มพฤ�กรรมแบบอะไร�ไ� (laissez-faire behavior control)
4. การควบ�มพฤ�กรรมแบบ�งเห�ง (chaotic behavior control)

 

การป���ห�า�ของครอบค�วตามแนว�ด�นๆ

Circumplex model

Circumplex model of Marital and Family Systems เ�นแนว�ดของ Olson และคณะ (1989) �งมอง
ครอบค�วใน 3 �าน�อ

Cohesion, Adaptability และ Communication

1. Cohesion �อความ�ก�นทางอารม��สมา�ก��อ�น แ�งเ�นระ�บ�ง�

ระ�บ�มาก เ�ยก�า disengaged
ระ�บกลาง�อนไปทาง� เ�ยก�า separated
ระ�บกลาง�อนไปทาง�ง เ�ยก�า connected
ระ�บ�งมาก เ�ยก�า enmeshed

Cohesion ในระ�บกลาง�งแบบ separated และ connected เ�น�ง�เหมาะสม��ดเพราะ�คคลสามารถ
เ�น�สระและเ�น�วของ�วเองไ� ในขณะ��ง�ก�นอ��บครอบค�ว

2. Adaptability หมาย�ง ความสามารถของครอบค�วโดยเฉพาะระบบ�สมรสใน�น�จะเป�ยนแปลง
โครงส�างแ�ง�นาจ บทบาท รวม�งความ�ม�น�ใ�เหมาะสมเ�อ�จะ�ดการ�ญหาและความเค�ยด�
เ�ด�น

3. Communication หมาย�ง การ�อสารภายในครอบค�ว

เ�อ�จารณาครอบค�ว ตาม cohesion และ adaptability แ�วสามารถแ�งครอบค�วไ�เ�น 3 ก�ม�อ

ครอบค�วแบบสม�ล (balanced family) � cohesion และ adaptability อ�ใน�วงกลาง

ครอบค�วแบบ�ด�ว (extreme family) �การ�ห�า��ง 2 �านอ�ใน�วง�ด�ว โดยเ�น
แบบมากเ�นไปห�อ�อยเ�นไป�ไ�

ครอบค�วระ�บกลาง (midrange family) �การ�ห�า��านห�งอ�ใน�วงกลางและ�ก�าน
ห�งอ�ใน�วง�ด�ว
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Beavers system model

Beavers system model มองการป���ห�า�ของครอบค�วใน 2 แ� �อ competence และ style

Competence �อความสามารถของครอบค�วในการ�ดระบบภายในใ��เ�นไปไ�อ�างเ�ยบ�อย

ครอบค�ว�� competence �จะ��กษณะ�ง�

�ความเ�น���เ�าเ�ยม�นระห�างสา�ภรรยา (egalitarian leadership)
�ความ�วม�อ�นอ�าง�ระห�าง�อแ�ห�อ�ให�ภายในครอบค�ว
�ขอบเขตระห�าง�น��ดเจน
สมา�ก�ความเ�น�วของ�วเองอ�างเ�ยงพอ
สมา�กยอม�บความแตก�างของแ�ละคน
�อสารอ�างเ�ดเผยและไ��อม�อม
แสดงออกทางอารม�อ�างเหมาะสม
มองโลกในแ��และมอง�ญหา�เ�ด�น�าเ�น�ง��าทายความสามารถของครอบค�ว

Beavers model แ�งครอบค�วตามระ�บ competence ไ� 5 ก�ม �อ

1. ครอบค�ว��ห�า�ไ�อ�างเหมาะสม (optimal family)
2. ครอบค�ว��ห�า��เ�ยงพอ (adequate family)
3. ครอบค�ว��ห�า�ไ�ปานกลาง (midrange family)
4. ครอบค�ว��ห�า�ไ��อย� (borderline family)
5. ครอบค�ว��ห�า�บกพ�องอ�างมาก (severely dysfunctional family)

Style หมาย�ง �ศทางของป��ม�น��ครอบค�ว��อ�นและ��อระบบ
ภายนอก style แ�งเ�น 2 แบบ�อ

แบบ���ศทางเ�าหาครอบค�ว (centripetal-CP) และแบบ���ศทางออกจากครอบค�ว (centrifugal-CF)

ครอบค�ว�ป�บ�ว�จะ� style ��ดห�นสอดค�อง�บวงจร��ตและความ
�องการของสมา�ก
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