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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทย ๒) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพและและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี 
จ านวน ๑,๒๐๐ คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครอบตัวเข้มแข็ง การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว ฆราวาสธรรม ๔ และความผาสุกทางจิตวิญญาณ  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑) โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยได้รับอิทธิพลโดยตรงโดยตรงจาก
ฆราวาสธรรม ๔ และการท าหน้าที่ของครอบครัว และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากฆราวาสธรรมผ่าน
การท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิตวิญญาณ 

๒) โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ ๗๗ องศาอิสระ เท่ากับ ๕๙ ความน่าจะเป็นเท่ากับ .๐๕๗  
ดัชนีวัดความกลมกลืนเท่ากับ .๙๗๓ ตัวแปรในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของความกล้า
หาญทางศีลธรรมได้ร้อยละ ๙๑ 

 

 

 
 



  ข 

 
Research Title: The Causal Model of Family Strength in Thai Society 
Researchers: Phramaha Phuen  Kittisobhano, Asst.Prof. Dr., Assoc.Prof. Dr. 

Siriwat  Srikruadong, Asst.Prof. Somphoch  Srivijitvorakul 
Department: Faculty of Humanities. 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Fiscal Year: B.E. 2017 
Research Scholarship Sponsor: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

 

ABSTRACT 
 

This research had two objectives namely 1)  to develop causal model of 
family strength in Thai society 2)  to examine concordance of developed causal 
model of model of family strength in Thai society with empirical data.  The sample 
of this research is 1,200 respondents in Bangkok and surrounded provinces namely 
Samutprakarn, Samutsakhorn, Nakhornprathom, Pathumtani, and Nonbuti.  The 
variables are family strength in Thai society, Family functioning, Spiritual well-being, 
and Garavasadham 4. Questionnaire is tool for collecting data, and statistics for data 
analysis are descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient, 
and Structural equation modeling with Lisrel. 

It found that:- 

1) A causal model of family strength in Thai society have got direct effect 
by Garavadadhamma 4 and family functioning, as well as indirect effect to family 
strength in Thai society through family functioning and spiritual well-being. 

2) A causal model of family strength in Thai society has concordance with 
empirical data with chi-square = 77, df = 59, p-value = .057, GFI = .973. The variables 
in model explained 91% variance of family strength in Thai society. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการ ทุนสนับสนุน เวลาและ
หลายๆสิ่ง เบื้องต้น ผู้วิจัยและคณะของเจริญพรขอบคุณทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและญาติโยมกัลยาณมิตร
ทุกท่านที่มีส่วนในการด าเนินการวิจัยวิจัยเรื่องนี้ด าเนินไปด้วยดี  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบ คุณรศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ , พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, 
ผศ. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์  และดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์ที่ให้ความกรุณา
ช่วยตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย  

ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณนางสาวสายน้อย ค้ าชู พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๘ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดร.นาฏนภางค์ โพธิไพจิตร์ ดร.ชุมพูนุช ช้างเจริญ ท าหรับการช่วย
ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

ขอเจริญพรขอบคุณ ดร. ล าพอง กลมกูลเป็นอย่างยิ่งส าหรับค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมริสเรล 

การวิจัยชิ้นจะไม่สามารถส าเร็จได้ หากปราศจากทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย 

หากวิจัยชิ้นมีข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยและคณะขอน้อมรับเอาไว้ ณ ที่นี้ และหากจะมี
คุณความดีใดท่ีเกิดจากวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยและคณะขออุทิศแด่พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
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หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทน า 
 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความส าคัญมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานให้แก่สถาบันหลักอ่ืน ๆ ของสังคม โดยครอบครัวเป็นแหล่งก าเนิด
ของประชากรมนุษย์ และหล่อหลอมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวให้เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ประเทศ และโลกอย่างไม่จบสิ้น๑ ครอบครัวจัดเป็นสถาบันหลักของสังคมมนุษย์ 
เป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ให้ทั้งความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
สมาชิกในครอบครัวได้ท าหน้าที่อบรมสั่งสอน รวมทั้งหล่อหลอมคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
โดยตรง ครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคมในการก าหนดรูปแบบบุคลิกภาพ ความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบของสมาชิกที่แสดงออก
ภายในครอบครัว๒ กล่าวได้ว่า เป็นสถาบันที่คงทนที่สุดและยังไม่ปรากฏว่าสังคมมนุษย์ใดเป็นสังคมที่
ไม่มีสถาบันครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนเกี่ยวข้องตั้งแต่
แรกเกิดจนกระท่ังเติบโตและมีครอบครัวของตนเอง๓ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ศึกษารูปแบบและ
โครงสร้างครอบครัวพบว่า โครงสร้างของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คือ ขนาดของ
ครอบครัวเล็กลง จากเดิมที่เป็นครอบครัวขยายมีปูย่าตายายอยู่ด้วยกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียง
พ่อแม่และลูก หรือแม่กับลูก หรือพ่อกับลูกมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวท าให้การสนับสนุนและการ

                                           
๑ จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ประมวลส าระชุดวิชาจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา หน่วยที่ ๑-๔, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๕. 
๒ Sitsira-at, S. , “ A Study of Family Cohesion of Pre-cadet” , Journal of MCU Peace 

Studies, Vol. 4 No. 1 (January-June 2016): 1-17. 
๓ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และ ณัฐชนา พวงทอง, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน หน่วยที่ 

๑, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๖. 
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ดูแลทางจิตใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง เด็กถูกทอทิ้งและมีโอกาสประสบความเครียด
มากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ต้องท างานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพของ
สมาชิกในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
การสร้างครอบครัวจากความไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจน ามาซึ่งปัญหาการหย่าร้างหรือแยกทางกลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว การอพยพย้ายถิ่นฐานของครอบครัวเข้ามาท างานในเมือง ปล่อยบุตรหลานให้เป็น
ภาระของผู้สูงอายุในชนบท หรือครอบครัวเมืองที่่พ่อแม่ท างานจนไม่มีเวลาดูแลสั่งสอนอบรมเด็กอย่าง
เต็มที่เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆเช่น ปัญหายาเสพติด ทะเลาวิวาท หรือพฤติกรรทางเพศที่ไม่
เหมาะสม๔ 

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยที่มาจากการเปลี่ยนจากภายในและภายนอกที่มีผลต่อความผูกพันใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต๕ ด้วยเหตุที่โครงสร้างครอบครัวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยวซึ่งส่งผลให้ความเข้มแข็งของครอบครัวในด้านต่าง ๆ ลดลง ดังรายงานสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัวแต่ละมิติในภาพรวมระดับประเทศ จากส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ส ารวจจากผู้ท าแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวจ านวน 
๑๑๖,๑๙๘ คน พบว่า ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ครอบครัวเข้มแข็งมีร้อยละ ๘๙.๕๙ แต่น่าสังเกตคือ มี
ครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านสัมพันธภาพในด้านการแสดงความเอาใจใส่ระหว่างกันถึงร้อยละ 
๔๙.๕๓ ด้านการสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพร้อยละ ๓๘.๘๗ และด้านการพิ่งพาตนเองด้านเศษฐกิจร้อย
ละ ๓๗.๑๒๖ 

นอกจากนี้ ความห่างเหินของสมาชิกในครอบครัวยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมด้วย
เช่นกันดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยครอบครัวต่อมี
บทบาทในการบ่มเพาะสมาชิกของสังคมให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาใน

                                           
๔ ส านักผู้เช่ียวชาญ กรมพัฒนาสังคม, “ครอบครัวเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”, วารสารสาร

สร้างสังคม, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒๒ (๒๕๕๒): ๒๕-๒๗. 
๕ Prachaney, C. , “ Family Communication Patterns, Lifestyles, and Attachment Styles 

that Affect the Social Networking Behavior and Game Addiction Behavior among Thai Teenagers in 
Bangkok Metropolitan Area” , Journal of Behavioral Science, Vol. 21 No. 1 (January 2015): 175-
191. 

๖ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รายงานสถาณ
การ์ครอบครัวเข้มแข็ง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://stat.thaifamily.in.th/GaugeReports/frmViewReport 
Family_New02aspx?year=2018 &qtn_type=1&group_type=1&codeid=1 [๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
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การก้าวออกไปใช้ชีวิตอยู่กับสมาชิกคนอ่ืนในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่
มนุษย์ทุกคนต้องการ จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีความแตกต่างทั้งทางความคิด และกระบวนทัศน์
ของผู้คนในสังคมซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ผู้คนเกิดความขัดแย้ง และความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ ม
ระดับตั้งแต่ความขัดแย้งภายในตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึงความขัดแย้งรุนแรงระหว่างประเทศ๗ 

ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในการปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ
ก าหนดบุคลิกภาพ วิธีปฏิบัติตนรวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาสังคม ผ่านการสื่อสารทางบวกภายในครอบครัว การสร้างความเข้าใจ ยอมรับและไว้วางใจ
ในครอบครัว การเสริมสร้างเทคนิคการปรับตัวและฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง๘ ดังนั้น เมื่อสถาบัน
ครอบครัวมีความเข็มแข็งก็จะมีผลให้สถาบันอ่ืน ๆ ของสังคมมีความเข้มแข็งตามไปด้วย หาก
บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยความอบอุ่น เข้าใจ เห็นอกเห็นใจย่อมท าให้ครอบครัวมีความพร้อม
ในการเอาก้าวผ่านอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสริมสร้างความงอกงามในการใช้ชีวิตให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัวไทยให้มีความ
เข้มแข็งต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อความเข้มเเข็งของ
ครอบครัวไทย 

๑.๒.๒ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ
เข้มแข็งของครอบครัวไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

                                           
๗ Mansumitrchai, P. , “ Mercy Message:  A Path to Peace” , Journal of MCU Peace 

Studies, Vol. 3 No. 2 (July-December 2015): 162-175. 
๘ Jewpattanakul, Y.  & Tubkeaw, T. , “ The Development of ResolvinFamily Conflict 

Guideline for Prevention of Thai Youth Alcohol Consumption” , Journal of Faculty of Nursing 
Burapha University, Vol. 22 No. 2 (April-June 2014): 15-27. 
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๑.๓  ปัญหาการวิจัย 

๑.๓.๑  โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยควรเป็นอย่างไร 
๑.๓.๒  โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องข้อมูล

เชิงประจักษ์หรือไม่ 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งที่จะศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของ
เครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 

๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว
เข้มแข็ง การท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิตวิญญาณ และศึกษาหลักฆราวาสธรรม ๔ 
ที่ปรากฏในในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา คัมภีร์อรรถกถา ฎีกาและค าสอน ค าบรรยายทาง
พระพุทธศาสนาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรตาม คือ ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ คือ ๑) การเปิดเผย
ความรู้สึก ๒) ความผูกพัน ๓) การใช้เวลาร่วมกัน ๔)การจัดการภาวะวิกฤต ๕) ความผาสุกทางจิต
วิญญาณ และ ๖) การสื่อสารเชิงบวก 

ตัวแปรอิสระ ที่เป็นตัวแปรแฝง ๓ ตัว ได้แก่ ๑) ฆราวาสธรรม ๔ วัดได้ด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ ๔ ตัว คือ สัจจะ(ความจริงใจ) ทมะ(ความข่มใจ) ขันติ(ความอดทน) และจาคะ(ความเสียสละ) ๒) 
ตัวแปรแฝง ความผาสุกทางจิตวิญญาณ วัดได้ด้วย ตัวแปรสังเกตได้ ๒ ตัวคือ ความผาสุกทางจิต
วิญญาณด้านศาสนา และความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการด ารงชีวิต ๓) ตัวแฝงการท าหน้าที่ของ
ครอบครัว วัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้  ๕ ตัว คือ ความผูกพัน ความกลมเกลียว การสื่อสาร 
ความสามารถ และการจัดการปัญหา  

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัย คือ สมาชิกครอบครัวไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี ขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ สมาชิกครอบครัวไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี ขึ้นไป ในการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโมเดลลิสเรล มีความจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่คือ ต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๐ คนต่อ ๑ พารามิเตอร์ที่ประมาณค่า ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าจ านวน ๓๙ ตัว ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้อย 
๗๘๐ คน๙ 

๑.๔.๔  ขอบเขตด้านพื้นที่  

พ้ืนที่การวิจัยนี้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ๕ จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

๑.๔.๕  ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การวิจัยนี้ในเวลาในการวิจัย ๑ ปี โดยมีก าหนดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๑.๕  สมมติฐานการวิจัย 

โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

๑.๖  นยิามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ 

๑.๖.๑ ครอบครัวเข้มแข็ง(Family Strength) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวที่เอ้ือต่อสุขภาวะทางอารมณ์ทางกาย อารมณ์ ความรู้สึก และการใช้ชีวิตร่วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 

 ๑) การเห็นคุณค่าและเปิดเผยความรู้สึก(Appreciation & Affection) หมายถึง 
การที่สมาชิกมีความห่วงใยกันและกัน และเปิดเผยความรู้สึกของตนเองให้สมาชิกคนอ่ืนๆได้ทราบ 
โดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่ง ความรู้สึกเชิงบวก เช่น ความรัก การชื่นชม ความยินดี 

                                           
๙ Jose Hair, William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson., Multivariate Data 

Analysis, 7th edition, (Uttar Pradesh: Pearson India Education Services Pvt. Ltd., 2018) p. 573. 
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 ๒) ความผูกพันยึดมั่นต่อกันและกัน(Commitment) หมายถึง การที่สมาชิกใน

ครอบครัวอุทิศตนให้กับในครอบครัว มีเวลาให้กับการท ากิจกรรมกับสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว โดย
ไม่ปล่อยให้ หน้าที่การงานเป็นเหตุให้เกิดความห่างเหินจากการใช้เวลาร่วมกันสมาชิกคนอ่ืนๆ 

 ๓) การมีเวลาที่เป็นสุขร่วมกัน( Enjoyable time together) หมายถึง การที่
สมาชิกในครอบครัว มีเวลาในการพักผ่อนหรือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

 ๔) การจัดการความเครียดและวิกฤต(Managing stress and crisis) หมายถึง 
การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการป้องกัน จัดการกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด
หรือวิกฤติได้อย่างสร้างสรรถและมีประสิทธิภาพ 

 ๕) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ(Spiritual well-being) หมายถึง การทีสมาชิกใน
ครอบครัวมีโลกทัศน์เชิงบวก รับรู้ความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน ความกลมเกลียวของสมาชิกใน
ครอบครัว และมองอนาคตอย่างมีความหวัง 

 ๖) การสื่อสารเชิงบวก(Positive communication) หมายถึง การที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

๑.๖.๒ ฆราวาสธรรม ๔ หมายถึง ฆราวาสธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าด้วย
การครองเรือน ซึ่งประกอบด้วย ธรรมะ ๔ ข้อ คือ 

 ๑) สัจจะ หมายถึง การมีความจริงใจต่อกัน การรักษาค าพูด การปฏิบัติตนให้
เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกในครอบครัว 

 ๒) ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ อดทน รู้จักควบคุมอารมณ์ต่อค าพูดหรือการ
กระท าท่ีจะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

 ๓) ขันติ หมายถึง การอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
อุทิศตัวเพ่ือครอบครัวโดยไม่เห็นแก่ความยากล าบาก 

 ๔) จาคะ หมายถึง การเสียสละ แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัว พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวในทุก ๆ ด้าน 

๑.๖.๓ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินชีวิตด้วยปัญญาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายชีวิต ประกอบไปด้วย ๒ ด้าน คือ 

 ๑) ด้านการมีสุขภาวะจากการมีความสัมพันธ์ยึดมั่นในศาสนา(Religious Well-
Being) หมายถึง การมีศรัทธายึดมั่นในที่พ่ึง ที่ระลึกทางศาสนา การรู้สึกว่าการที่ตนเองได้ปฏิบัติตาม
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ค าสอนทางศาสนาแล้วชีวิตตนเองมีความสุข ความสงบ มีแนวทางในการด าเนินชีวิตแม้ในยามชีวิต
ทุกข์ยากล าบาก 

 ๒) ด้านสุขภาวะในการด าเนินชีวิต(Existential Well-Being) หมายถึง คือ 
ความรู้สึกมีเป้าหมายและความหมายของชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต และรับรู้ได้ถึงความสุขที่เกิดจาก
การรู้สึกผูกพันมีศรัทธามั่นในศาสนา 

๑.๖.๔ การท าหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง สภาพเชิงทางสังคมและโครงสร้างของ
สภาพแวดล้อมของครอบครัวโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงการปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพภายในครอบครัว ใน
ประเด็นต่อไปนี้ คือ 

 ๑) ความผูกพันต่อกันและกัน(Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพัน การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างต่อกันสมาชิกในครอบครัว การคอยเอาใจใจใส่ดูแลกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

 ๒) ความกลมเกลียว(Cohesion) หมายถึง สัมพันธภาพที่เข้มแข็ง ความรู้สึกว่า
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันระหว่างสมาชิกของครอบครัว 

 ๓) การสื่อสาร(Communication) หมายถึง การสื่อสารของสมาชิกในครอบครัว
ในรูปแบบที่ท าให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ได้ถึง ความรัก ความห่วงใย การเปิดเผยอารมณ์ความคิด 
ความรู้สึก และก่อนให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

 ๔) สมรรถนะ(Competence) หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความ 
สามารถรับผิดชอบต่อต่อเอง ท ากิจกรรมร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว 

 ๕) การจัดการปัญหา(Coping) หมายถึง ความสามารถของสมาชิกในการรับมือ
กับปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
๑.๗.๑  ได้ทราบระดับความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทย 

๑.๗.๒  ได้ทราบอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทย 

๑.๗.๓  ได้โมเดลในการพัฒนาความเข้มแข็งของความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทย 

 



๘ 

 

 

บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ 

๒.๑ แนวความคิดเก่ียวกับครอบครัว 
๒.๒ หลักฆราวาสธรรม ๔ 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตสมรส 
๒.๕ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับครอบครัวเข้มแข็ง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับครอบครัวเข้มแข็ง 
๒.๑.๑ ความหมายของครอบครัว 
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้ให้ความหมายของครอบครัวไว้มากมาย

ดังนี้ 
ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้นิยามความหมายของค าว่า 

“ครอบครัว” ไว้ว่า “ครอบครัว” หมายถึง สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและ
หมายความรวมถึงลูกด้วย๑ ตามนิยามนี้อาจกล่าวได้ ว่าเป็นค าจ ากัดความที่ให้ความหมายเป็นขั้นมูล
ฐาน เนื่องจากค าจ ากัดความของค าว่า “ครอบครัว” สามารถมีความหมายที่เปลี่ยนไปได้อีกหากยุค
สมัยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานภาพของบุคคลดังเช่นค านิยามครอบครัวในปัจจุบันได้
เพ่ิมเติมความหมายขั้นมูลฐานและมีการยึดถือตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านครอบครัวให้ไว้ 

                                           
๑ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.royin. 

go.th/dictionary/ [๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



  ๙ 

  
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส านักนายกรัฐมนตรี พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้นิยาม

ความหมายของ “ครอบครัว” ไวดังนี้วา “ครอบครัว” หมายถึง หน่วยพ้ืนฐานทางสังคม ซึ่งประกอบ 
ด้วยสมาชิกของครอบครัวที่ท าหน้าที่ตามบทบาทและสถานภาพในครอบครัว รวมทั้งท าหน้าที่ในการ
สร้างสรรค์สมาชิกของสังคม๒ 

องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ให้ค านิยามของสิทธิในการแต่งงานและครอบครัว
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ในมาตราที่ ๒๓ 
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองว่าด้วยเรื่องครอบครัวไว้ว่า๓ 

๑. ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพ้ืนฐานของสังคม และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากสังคมและรัฐ 

๒. สิทธิในการที่จะสมรสและสร้างครอบครัวของชายและหญิงในวัยที่สามารถสมรสได้ควร
ได้รับการยอมรับ 

๓. การสมรสจะกระท าโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น 
๔. ประเทศภาคีแห่งกติกาฉบับนี้จะด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นหลักประกัน

รับรองความเสมอภาคแห่งสิทธิของคู่สมรสและเป็นหลักประกันรับรองในหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่
สมรสในการอยู่กินร่วมกันตลอดชีวิตสมรสกระท่ังถึงการจากไปหรือสิ้นสุดของการสมรส หากเป็นกรณี
เกี่ยวกับการสิ้นสุดของการสมรสย่อมต้องมีบทบัญญัติส าคัญเพ่ือการคุ้มครองบุตรไว้ด้วย 

สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ ได้ให้ความหมายของครอบครัวว่า ครอบครัวเป็นพันสัญญาของคน
สองคนที่ตัดสินใจจะมีครอบครัวด้วยกันและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่สมาชิกที่เกิดร่วมกันโดยแบ่ง
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันและน าพาครอบครัวไปสู่ความอยู่ดีมีสุข มีการรับรู้ความทุกข์ สุข
ร่วมกัน เฉลี่ยแบ่งปันความรักความผูกพันความดีงามให้แก่กันและเป็นแหล่งหล่อหลอมฝึกทักษะการ
ดูแลตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา (Spiritual) เพ่ือให้สมาชิกสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมได้เหมาะสม๔ 

                                           
๒ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส านักนายกรัฐมนตรี , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

https://www.opsmoacgo.th/strategic-files-401391791866 [๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
๓ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 

Definitions of The Right to Marriage and Family, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.claiminghuman 
rights.org/marriage_family_definition.html [๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

๔ สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์, คู่มือครอบครัวบ าบัดส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว และเด็ก , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 



  ๑๐ 

  
พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.๙) ได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า “ครอบครัว” เป็นค าที่ส าคัญและมี

ความหมาย ซ่อนปริศนาธรรมอยู่ภายใน แยกมาจากค าว่า ครอบ+ครัว ค าว่า “ครอบ” หมายถึง การ
เอาของที่มีลักษณะภายในโปร่งคล้าย ๆ ขัน คว่ าปิดไว้ ส่วนค าว่า “ครัว” หมายถึง เรือนหรือโรง
ท ากับข้าว ในที่นี้ คือบ้านหรือเรือนนั่นเอง ดังนั้นเพราะฉะนั้นค าว่า ครอบครัว จึงหมายถึง การครอบ
คนสองคนไว้ในบ้านหรือเรือนเดียวกันไม่ให้จากกันไปไหน เมื่อทราบความหมายนี้แล้ว ก็จะท าให้เห็น
ภาพชัดว่าการมีครอบครัวก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาบ้านหรือเรือนเดียวกันไปจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่๕ 

สุพัตรา สุภาพ อธิบายว่า “ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันด้วย การสมรส 
โดยทางสายโลหิตหรือการรับเลี้ยงดู (คือเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ ) มีการตั้งเป็นครอบครัวขึ้น มี 
ความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะเป็นสามีและภรรยา เป็นพ่อและแม่ เป็นลูกชาย ลูกสาว เป็นพ่ี เป็นน้อง 
โดย มีการรักษาวัฒนธรรมเดิม และอาจมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพ่ิมเติมก็ได้๖ 

สนิท สมัครการ กล่าวว่า ครอบครัวเป็นกลุ่มของญาติสนิทกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมหลังคา บ้าน
เดียวกันหรืออยู่ในบริเวณรั้วบ้านเดียวกัน (ในกรณีที่มีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง) ทั้งนี้ ตามปกติแล้ว 
ครอบครัวย่อมท าหน้าที่เบื้องต้นที่จ าเป็นเพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐาน (basic need) ของมนุษย์ 
อย่างไร ก็ตาม หน้าที่บางประการของครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อภาวะความเป็นญาติของสมาชิกแต่ละครอบครัว ทั้งแบบชีวภาพ
และแบบสังคมก าหนด ก็ได้๗ 

Burgess and Locke๘ ได้ให้ความหมายของครอบครัวว่า จะต้องมีลักษณะส าคัญ  ๔ 
ประการ คือ 

๑. ครอบครัวประกอบด้วยบุคคลที่มารวมกันโดยการสมรสหรือความผูกพันทางสายเลือด 
หรือการมีบุตรบุญธรรม การแต่งงานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ส่วนความสัมพันธ์

                                           
๕ พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.๙), เบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์ , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒๐. 
๖ สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย: ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี , พิมพ์ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน้า ๓๗.   
๗ สนิท สมัครการ, มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพ่ี : ระบบครอบครัวและเครีอญาติของไทย , 

(กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๙), หน้า ๔.  
๘ Burgess, E.W. and Locke, H.J., The Family: from Traditional to Companionship, 

(New York: Van Nostrand Reinhold, ๑๙๗๑), หน้า ๓๕. 



  ๑๑ 

  
ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ส่วนบุตรบุญธรรมนั้นไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ ทางชีววิทยา หากเกิดจาก
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายที่สังคมก าหนดขึ้นเป็นส าคัญ 

๒. สมาชิกครอบครัวเหล่านี้อยู่รวมกันภายในครัวเรือนเดียวกันหรือบางครั้งก็แยกไปอยู่
ต่างหาก ในสมัยโบราณครอบครัวหนึ่งจะมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ ในครอบครัวหนึ่งจะมีสมาชิก ๓–๕ คน 
ชั่วอายุคน (ป่  ู ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ฯลฯ) แต่ปัจจุบันนี้ ครอบครัวจะมีขนาดเล็กลงมาก คือ 
ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตร ๑–๒ คนเท่านั้น บางครอบครัวอาจไม่มีบุตรเลย 

๓. ครอบครัวเป็นหน่วยของการติดต่อโต้ตอบระหว่างบุคคล ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก พ่ี น้อง 
และญาติ โดยสังคมได้ก าหนดหน้าที่และบทบาทของสมาชิกแต่ละครอบครั วไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เช่น ความรักความผูกพัน ความเอาใจใส่ต่อ
กัน ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการอบรมสั่งสอน เป็นต้น 

๔. ครอบครัวถ่ายทอดการอนุรักษ์วัฒนธรรม กอรปกับสมาชิกในครอบครัวจะถ่ายทอด
และรักษารูปแบบของการประพฤติปฏิบัติต่อกัน ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ด้วยวัฒนธรรมประจ าชาตินั้น ๆ 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ครอบครัว หมายถึง สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่มีกลุ่ม
บุคคลอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่างเพศตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันทาง
สายโลหิตหรือกฎหมาย และมีความผูกพันกันทางสังคม ท าหน้าที่ตามบทบาทและสถานภาพใน
ครอบครัวซึ่งเป็นแหล่งหล่อหลอมฝึกทักษะการดูแลตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 

๒.๑.๒  ประเภทของครอบครัว 

ครอบครัวไทยแบงออกเปน ๔ รูปแบบใหญ ดังนี้๙ 
๑. ครอบครัวเนื้อแท หรือครอบครัวพ้ืนฐาน (Nuclear or Elementary Family) หรือ

ครอบครัวเบื้องตน ประกอบดวยบุคคล ๒ รุนอายุ คือ บิดา มารดา และบุตรธิดา อาศัยอยู ใน
ครอบครัวเดียวกันแตในทางวัฒนธรรมก็จะมีญาติอยูดวย เชน ในสังคมไทย บางครอบครัวตองเลี้ยง
บิดามารดาของฝายสามีหรือภรรยา หรือบางครอบครัวมีพ่ีหรือนองของสามีที่ยังเปนโสดอาศัยอยู การ
ที่มีญาติอาศัยบางก็มิไดท าใหครอบครัวเนื้อแทกลายเปนครอบครัวแบบอ่ืนไป เพราะอ านาจของ
หัวหน้าครอบครัวก็ยังมีอยูอยางสมบูรณ ครอบครัวแบบนี้เกิดขึ้นงาย บางคนนิยมเรียกวา“ครอบครัว
พ้ืนฐาน” เพราะครอบครัวแบบนี้เปนรากฐานของครอบครัวแบบอ่ืน ๆ 

                                           
๙ สนิท สมัครการ, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนาธรรมกับการพัฒนาการของสังคม, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๘), หน้า ๔. 



  ๑๒ 

  
๒. ครอบครัวขยาย (Extended or Joint Family) ประกอบดวยสมาชิก ๓ รุนอายุ คือ 

บิดามารดา บุตร และปูยาตายาย อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกันและมีการใชจายทรัพยสินในลักษณะ
ของ “กงสี” 

๓. ครอบครัวผสมหรือครอบครัวซอน (Composite or Compound Family) หมายถึง 
ครอบครัวที่ชายหรือหญิงมีคูชีวิตไดมากกวา ๑ คน และน ามาอยูอาศัยรวมกัน ในครอบครัวเดียวกัน 

๔. ครอบครัวสาระ (Essential Family) คือ ครอบครัวที่มีเฉพาะแมและลูก ๆ พอตองไป
หางานท าในเมือง ซึ่งก าลังทวีจ านวนมากขึ้น 

นอกจากนี้ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย๑๐ ได้จ าแนกรูปแบบครอบครัวไว ๓ ประเภทใหญๆ 
ไดแก่ 

๑. ครอบครัวขยาย เปนลักษณะสวนใหญของครอบครัวทางตะวันออก ลักษณะครอบครัว
จะมีกลุมญาติพ่ีนองอยูรวมกันอยางใกลชิด แมมีครอบครัวใหมก็ยังคงอยูรวมกัน ซึ่งแบงได ๓ รูปแบบ 
คือครอบครัวขยายญาติพ่ีนอง ครอบครัวขยายรวมเผาพันธุ และครอบครัวขยายแบบรวมกลุม 

๒. ครอบครัวเดี่ยว ไดแก ครอบครัวพอแมลูกซึ่งมีที่อยูอาศัยตามล าพังตนเอง หาเลี้ยง
ครอบครัวดวยตนเอง ครอบครัวสวนใหญในซีกโลกตางๆ สมัยปจจุบันนี้มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว 
ทั้งนี้ครอบครัวเดี่ยวมีอยู ๒ รูปแบบ คือ ครอบครัวเดี่ยวชายเปนหัวหนาครอบครัว และครอบครัวเดี่ยว
หญิงเปนหัวหนาครอบครัว 

๓. ครอบครัวกลุม ไดแก ครอบครัวที่ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยวมากกวาหนึ่งครอบครัว 
หรือครอบครัวที่มีสามีภรรยามากกวา ๑ คน แบงได ๓ รูปแบบ คือ สามีคนเดียวภรรยาหลายคน 
ครอบครวัภรรยาคนเดียวสามีหลายคน ครอบครัวบานหลังเล็ก (ภรรยานอย) 

สรุปไดวา ครอบครัวมี  ๓ ประเภท ไดแก ครอบครัวขยาย ครอบครัวเดี่ยว และ
ครอบครัวกลุม โดยในแตละประเภทมีหัวหนาครอบครัวท าหนาที่ด าเนินกิจกรรมภายในครอบครัวให
สมบูรณ์ 

๒.๑.๓  บทบาทหน้าที่ของครองครัว 
ครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่สุดในสังคม แตส าคัญที่สุด เพราะมีบทบาทสัมพันธอยางใกล

ชิดกับทุกคนท าหนาที่ปกปองดูแลหลอหลอมและพัฒนาบุคคลในครอบครัวทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ ซึ่งสงผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวมตอไป 

                                           
๑๐ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔. 



  ๑๓ 

  
ครอบครัวท าหนาที่หลอหลอมบุคลิกภาพของบุคคล ใหเปนไปตามที่สังคมตองการ น าไปสู

การด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขขณะเดียวกันยังเปนแหลงใหความชวยเหลือดูแลเยียวยา
บ าบัดฟนฟูในยามที่ตองเผชิญกับปญหาวิกฤตที่มากระทบตอวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวอีกดวย 

การท าบทบาทหนาที่ของครอบครัวจึงมีความส าคัญมากและเนื่องจากครอบครัว
ประกอบดวยสมาชิกของครอบครัวที่มีบทบาทตางกันไปแตยึดเหนี่ยวกันไวดวยความรักและความ
ผูกพันสมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงควรไดรูจักบทบาทของตัวเองและท าหนาที่ของตัวเองใหดีเพ่ือเสริม
สรางสัมพันธภาพและความเขมแข็งของครอบครัว บทบาทหนาที่ของครอบครัวนั้นเปนสิ่งส าคัญและ
มีผูกลาวถึงไวอยางมากมาย และหลากหลายมุมมอง แตทุกความคิดลวนมุงเนนใหสมาชิกเกิดความเข
าใจและสามารถท าหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพ่ือใหครอบ
ครัวเปนสถาบันที่เขมแข็งอบอนุเปนก าลังใจและเปนที่พักพิงของคนทุกคนในยามที่เหนื่อยลา 

บทบาทของครอบครัว (Role of family) หากสมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจและ
สามารถท าบทบาทหนาที่ของทุกคนได ครอบครัวก็จะมีความสุข บทบาทการท าหนาที่ครอบครัวที่
ส าคัญมี ๖ ดาน คือ๑๑ 

๑. บทบาทหนาที่การแกปญหาของครอบครัว 
๒. บทบาทการท าหนาที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 
๓. การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองในครอบครัว 
๔. สรางครอบครัวมีสายใยรักและความผูกพันทางอารมณ 
๕. ครอบครัว เปนที่พ่ึงทางใจและความผูกพันในครอบครัว 
๖. มีการสื่อสาร สื่อภาษาน าพาความสุขใจ 

ศาสตราจารย์. ดร. ประยงค์ แสนบุราณ ได้กล่าวไว้ว่า ครอบครัวคือสถาบันพ้ืนฐานของ
สังคม ถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวในสังคมมีความมั่นคงก็หมายความว่า สังคมนั้น ๆ มีความม่ันคงไป

                                           
๑๑ ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// 
www.ssdc.m-society.go.th/themes/social/images/downloads/55408d1629390.pdf [๑  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๖๒]. 



  ๑๔ 

  
ด้วย เพราะครอบครัวคือสถาบันพ้ืนฐานที่เล็กที่สุดของสังคม๑๒ ดังนั้น สังคมจะมั่นคงก็ต่อเมื่อ
ครอบครัวมีความมั่นคง ในพระพุทธศาสนามีข้อพึงประพฤติของสามีต่อภรรยาและภรรยาต่อสามี
ดังนี้๑๓ 

สามีพึงบ ารุงภรรยาด้วยสถาน ๕ คือ 
๑. ยกย่องว่าเป็นภรรยา 
๒. ไม่ดูหมิ่น 
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ 
๔. มอบความเป็นใหญ่ให้ 
๕. ให้เครื่องแต่งตัว 

ภรรยานั้น เมื่อสามีบ ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ 
๑. จัดการงานดี 
๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 
๓. ไม่ประพฤตินอกใจสามี 
๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 
๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 

นอกจากนี้ พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.๙) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมของข้อพึงประพฤติ
ของสามีต่อภรรยาและภรรยาต่อสามีไว้ในหนังสือเบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์ ดังนี้๑๔ 

สามีมีหน้าที่ปฏิบัติต่อภรรยา ๕ ประการ คือ 
๑. ให้ความนับถือ ยอมรับฐานะแห่งภรรยา ไม่ปิดปัง หากท าดีก็ชมเชยด้วยใจจริง หากท า

ผิดก็เตือน แต่ไม่ต าหนิต่อหน้าสาธารณชนหรือคนในบ้านเพราะจะเสียอ านาจการปกครอง สิ่งใดเป็น
เรื่องส่วนตัว เช่น การเลี้ยงเพื่อนพบปะญาติมิตร ควรให้อิสระ 

๒. ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่ดูหมิ่นเหยียบย่่าว่าต่่ากว่าตน ไม่ดูถูกเรื่อง
ตระกูล  ทรัพย์  ความรู้  การแสดงความคิดเห็น  ไม่กระท าเรื่องที่เก่ียวข้องกับครอบครัวโดยไม่ปรึกษา 

                                           
๑๒ ประยงค์ แสนบุราณ, พระพุทธศาสนาเถรวาท, (ขอนแก่น: หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๗), 

หน้า ๑๗๑. 
๑๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๑/๑๔๕.  
๑๔ พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ .ป.ธ.๙), เบญจศีลเบญจธรรม: อุดมชีวิตของมนุษย์ , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



  ๑๕ 

  
ห้ามทุบตีด่าทอเด็ดขาด 

๓ . มีความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจ ไม่ไปคบหามีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนในฐานะภรรยา
เหมือนกันเพราะเป็นการดูหมิ่นความเป็นหญิงของภรรยา ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภรรยาทุกคนจะ
ปลื้มใจที่สุด ถ้าสามีรักและซื่อตรงต่อตนเพียงคนเดียว 

๔. มอบความเป็นใหญ่ คือ มอบความเป็นใหญ่เป็นผู้จัดการภาระทางบ้านไม่เข้าไปก้าว
ก่ายในเรื่องการครัว การปกครองภายใน นอกจากเรื่องใหญ่ ๆ ซึ่งภรรยาไม่อาจแก้ปัญหาได้ แต่ข้อนี้ 
มิได้หมายความว่า สามีจะละทิ้งไม่ใส่ใจงานบ้าน แต่ถ้ามีเวลาก็ควรช่วยภรรยาในงานบ้านงานเรือนได้
เช่นกนั 

๕. หาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายมามอบให้ ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงล้วนชอบแต่งตัว สนใจเรื่อง
สวย ๆ งาม ๆ ถ้าได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ แล้วชื่นใจ ถึงจะโกรธถ้าได้เครื่องแต่งตัวถูกใจ
ประเดี๋ยวก็หาย สามีก็ต้องตามใจบ้าง ในข้อนี้ท่านมุ่งถึงการให้รางวัลตอบแทนความดีในโอกาสต่าง ๆ
เช่น ครบรอบวันแต่งงาน หรือวันเกิด เป็นต้น 

ภรรยามีหน้าที่ปฏิบัติต่อสามี ๕ ประการ คือ 
๑. จัดดูแลงานบ้านให้เรียบร้อย หมายความ ว่าสามารถดูแลกิจการงานบ้านทุกอย่างเป็น

อย่างดี สามารถจัดบ้านได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ ดังนั้นผู้ที่เป็นภรรยา ต้องรู้ เรื่องการบ้าน การ
เรือนดีพอสมควรจึงสามารถจะจัดการดูแลความสะอาดภายในบ้านหรือภายในเรือนได้ 

๒. ใส่ใจสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี เวลาที่สามีมีเพ่ือนหรือแขกมาเยี่ยมที่บ้าน ภรรยา
ต้องรู้จักปฏิสันถารต้อนรับหรือปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างดี เช่น หาน้ าให้ดื่ม ปฏิ บัติตน
เรียบร้อย ไม่กล่าวเรื่องราวอันจันจะเป็นผลกระทบกระทั่งจิตใจของคนค้างเคียงสามี 

๓. ซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติผิดนอกใจสามี ภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามีจริงใจต่อสามี ไม่
มีชู้หรือนอกใจสามี 

๔. ช่วยประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ทรัพย์สินเงินทองทกอย่างที่สามีหามาได้
ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและมอบให้ภรรยาเก็บดูแลรักษานั้นภรรยาต้องเก็บดูแลรักษาสมบัตินั้นอย่างดี
ยิ่ง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด 

๕. ขยัน ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง ภรรยาต้องไม่เกียจคร้านต้องมีความตื่นตัว ขยันอยู่
ตลอดเวลา หมั่นดูแลท าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนเป็นประจ า ไม่พลัดวันประกันพรุ่ง อ้าง
นั้น อ้างนี้ จนไม่เป็นอันท างาน 

สามีภรรยาเป็นบุคคลที่พ่ึงเป็นพึ่งตายซึ่งกันและกัน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้มี
ความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจกันและกัน เพราะการท าเช่นนั้นเป็นการท าร้ายจิตใจของกัน
และกัน ท่านทรงสอนให้คู่สมรสมี สัจจะคือจริงใจ หรือซื่อสัตย์ต่อกัน สอนให้มีจาคะ เสียสละให้ปันกัน



  ๑๖ 

  
ได้ทรัพย์มาก็จัดสรรทรัพย์ที่หาได้ร่วมกัน ใช้ร่วมกัน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ท่านทรงสอนให้มีทมะ คือรู้จัก
ข่มใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ระงับอารมณ์ หรือความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน และเมื่ออยู่
ร่วมกันบางช่วงของชีวิตคู่ คนใดคนหนึ่งอาจจะเจ็บปุวยประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ คู่สมรสก็ต้องมี
ความอดทน (ขันติ) ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อดทนต่อกัน คุณธรรมทั้ง ๔ นี่คือ หลัก “ฆราวาสธรรม” 

ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวโดยหน
าที่ตอสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย๑๕ 

๑. หนาที่ของสามีและภรรยา 
 ในสภาพสังคมปจจุบันสังคมและเศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากผูชายและผูหญิง

จึงลวนมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูชายเปนผูน าครอบครัวก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนใหผูหญิงมี
บทบาททัดเทียมกัน ดังนั้น สามีและภรรยาในยุคปจจุบันจึงควรมีหนาที่ ที่สอดคลองกับสถานการณคือ 

 ๑) ใหการยกยองซึ่งกันและกันใหเกยีรติกันตามฐานะอยางเหมาะสม ดูแลเอาใจใสชวย
เหลือซึ่งกันและกัน 

 ๒) ไมดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งวาจาและทาทาง ไมวาตอหนาหรือลับหลังใหค าแนะน าใน
การปรับปรุงตนเอง และรวมกันแกไขขอบกพรองซึ่งกันและกัน 

 ๓) ไมประพฤตินอกใจซึ่งกันและกัน ควรมีความซื่อสัตยและคุณความดีของกันและกัน 
เพ่ือรักษาครอบครัวใหมีความสุขและด าเนินชีวิตไดอยางราบรื่น 

 ๔) ชวยกันในธุรกิจงานบาน ชวยดูแลทรัพยสมบัติและกิจการงานบานควรรับผิดชอบ
ภารกิจที่ตองใชแรงงานรวมถึงการชวยดูแลบุตร 

 ๕) ใหก าลังใจโดยของขวัญหรือของรางวัลใหความส าคัญกับโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด 
วันครบรอบแตงงานหรือเทศกาลตางๆ มีของฝากเมื่อเดินทางไปสถานที่อ่ืนๆ 

 ๖) รวมกันจัดการงานบานเรือนใหเรียบรอย แบงภารกิจการงานบานใหสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวมีงานเทาเทียมกัน รวมถึงสรางบรรยากาศในครอบครัวใหนาอยู 

 ๗) เอาใจใสสงเคราะหคนใกลชิด เอาใจใสสารทุกขสุกดิบของคนในครอบครัวรวมถึง
ญาติพ่ีนองทั้งของฝาตนเองและฝายภรรยาใหสม่่าเสมออเทาเทียมกัน 

                                           
๑๕ ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// 
www.ssdc.m-society.go.th/themes/social/images/downloads/55408d1629390.pdf [๑  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๖๒]. 



  ๑๗ 

  
 ๘) ชวยกันรักษาสมบัติไวใหดีรูจักการใชสอยเงินทองอยางประหยัดไมควรใชจายใหเกิน

ฐานะ ไมสรางภาระหนี้สินโดยไมจ าเปนและหลีกเลี่ยงอบายมุขตางๆ 
 ๙) ไมเกียจครานในกิจการทั้งปวงควรมีความขยันขันแข็งในการท างานทั้งภายนอกและ

ภายในบานเพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานเพื่อใหฐานะครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน 
๒. หนาที่ของบิดามารดาต่อบุตร 
 คูสามีภรรยาที่มีความพรอมและตัดสินใจมีลูกแลว จะตองตระหนักถึงภาระหนาที่ ที่

เกิดขึ้นตามมา โดยมีบทบาทใหมในการเปนพอและแมซึ่งเปนหนาที่ๆส าคัญและมีความรับผิดชอบสูง
อันไดแก 

 ๑) การใหความเจริญเติบโตทางดานรางกายและจิตใจ พอแมมีหนาที่ตองใหความเอา
ใสลูกทั้งดานรางกายและจิตใจ ในดานรางกายเปนความจ าเปนในอันดับแรกของชีวิต ในขณะที่ลูก 
ยังชวยตัวเองไมได พอแมมีหนาที่ตองดูแลหาอาหาร เครื่องนุงหมและดูแลยามเจ็บไขไดปวย ในดาน
จิตใจก็ไดแกการใหความรูสึกมั่นคงปลอดภัยแกลูก สรางความรูสึกใหลูกรูสึกถึงการเจริญเติบโตดวย
ความเปนมิตร มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เกิดความสัมพันธที่เหนียวแนน เกิดความภูมิใจกับสถานภาพ
ของตนเองในครอบครัว 

 ๒) การอบรมสั่งสอน พอแมมีหนาที่ตองปลูกฝงใหลูกสามารถควบคุมตัวเองและ
ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการเขาสังคม มารยาทสังคม การอยูรวมกับผูอ่ืนเพื่อ
ใหสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้ 

 ๓) การเอาใจใส พอแมตองคอยเอาใจใสดูแลลูก เพ่ือสังเกตและควบคุมพฤติกรรมของ
ลูกใหด าเนินไปไดอยางถูกครรลองคลองธรรมและเปนที่ยอมรับของสังคม อันไดแก ดานสุขภาพจิต 
เพราะเด็กบางคนอาจมีความผิดปกติดานสภาพจิตใจ ดานความผิดปกติทางเพศซึ่งตองไดรับการแกไข
บ าบัดเพ่ือแกปญหา ดานการใชยาเสพติดเด็กสมัยใหมจะเขาถึงไดคอนขางงายจึงตองใชการสังเกต
เพ่ือปองกันปญหา ดานการใชเวลาวางพอแมควรตองแนะน าใหเด็กไดใชเวลาวางตามความถนัดตาม
ความสนใจ ใหค าแนะน าและสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

๓. หนาที่ความรับผิดชอบของบุตรตอบิดามารดา 
 ในชวงแรกของชีวิตบิดามารดามีหนาที่ตองดูแลบุตร แตในชวงทายของชีวิตแลวบุตรก็

มีหนาที่ตองดูแลบิดามารดาเปนการตอบแทนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทยใหความส าคัญกับเรื่องนี้
มาก ดังนั้น บุตรจึงมีหนาที่ท่ีควรปฏิบัติตอบิดามารดา คือ 

 ๑) ความกตัญ  ู บุตรควรตองดูแลเอาใจใส่บิดามารดาใหเหมือนกับที่บิดามารดาดูแล
เอาใจใสตน ดูแลใหด าเนินชีวิตอยางมีความสุข หาอุปกรณอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ดูแล
ยามเจ็บไขไดปวย 



  ๑๘ 

  
 ๒) ชวยเหลือกิจการงานหนาที่ครอบครัวตามโอกาส บุตรควรตองชวยเหลือดูแลภารกิจ

บ้านทั้งกิจการของครอบครัว งานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือเพ่ือใหพอแมไดมีโอกาสผักผอนและเป็นการแบ
งเบาภาระ 

 ๓) ด ารงวงศตระกูลของพอแมให้เจริญ สังคมไทยใหความส าคัญกับการสืบทอดวงศ
ตระกูลและชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ดังนั้น บุตรควรตองรักษาชื่อเสียงและประพฤติตนให้เหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๔) เมื่อพอแมลวงลับไปแลวท าบุญอุทิศให สังคมไทยใหความส าคัญเรื่องการร าลึกถึง
บุญคุณบิดามารดา การท าบุญอุทิศใหก็ถือเปนการนึกถึงและตอบแทนบุญคุณอีกทางหนึ่ง และเป็น
การแสดงถึงความเคารพอยูเสมอ 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบตอเครือญาติ 
 โครงสรางสังคมไทยเรา ถือเปนระบบสังคมเครือญาติ ซึ่งมีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว ท าใหเกิดความเหนียวแนนและความสัมพันธในเชิงสังคม เชนความสัมพันธในฐานะ ปู ยา 
ตา ยาย ลุง ปา นา อา ความสัมพันธในระบบเครือญาติมักจะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวพันทางสายเลือด
และความเกี่ยวพันจากการสมรส ซึ่งความเกี่ยวพันดังกลาวท าใหเกิดเครือญาติและท าใหมีหนาที่ที่ตอง
ดูแลรับผิดชอบกันคือ 

 ๑) หนาที่ทางการเงิน ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจถูกเปนที่พ่ึงหวังของ
ครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจที่ ไมดี การใหการช่วยเหลือกันเปนบางโอกาสทางดานการเงิน 
จึงเปนภาระใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ควรให้การชวยเหลือการตามสมควรโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอน 
ตอครอบครัวตนเอง 

 ๒) หนาที่ปรับตัวใหเขากับแบบแผนครอบครัวเดิม ครอบครัวแตละครอบครัวยอมมี
แบบแผนการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การที่คนตางครอบครัวกันมาอยูรวมกันย่อมมีความแตกตางกัน
ในกาปฏิบัติตัวในด้านตางๆ ทั้งวัฒนธรรม ศาสนา ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 
การอยูรวมกัน จึงตองมีการปรับตัวให้เข้ากบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ๓) หนาที่การปรับตัวใหเขากับญาติ ดวยความแตกตางของพ้ืนฐานครอบครัวท าให
คนเราที่อยูรวมกันตองปรับตัวเขาหากัน โดยเฉพาะคูสมรสใหม จ าเปนตองปรับตัวให้เข้ากันไดกับญาติ
ของทั้งสองฝายจึงจะท าใหชีวิตสมรสด าเนินไปไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนสิ่งที่อาจต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัวพอสมควร เนื่องจากญาติพ่ีนองจะมีจ านวนมากและมีลักษณะนิสัยใจคอที่แตกตางกันออกไป 



  ๑๙ 

  

๒.๑.๔ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
สถาบันครอบครัวจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะเป็นตัวน าไปสู่ความรักความ อบอุ่น
ภายในครอบครัว ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ ความสุขย่อมเกิดข้ึน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง ความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ การให้ อภัยซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่างอบอุ่น ระหว่าง สามี ภรรยา บุตร และญาติพ่ี น้อง ถ้า
ครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดี และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อกัน ก็จะเป็น เหมือนเกราะที่
คุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความมั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๑๖ สิ่งส าคัญที่สุดของ
ความสัมพันธ์ใน ครอบครัว คือ การยอมรับฟังความรู้สึกความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และให้อภัยซึ่งกัน
และกัน การ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของ
บุคคลใน ครอบครัว เนื่องจากครอบครัวประกอบด้วยการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติ และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน๑๗ ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นปฏิสัมพันธ์ ที่มีการให้ความรัก ความผูกพัน 
ความเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปฏิบัติต่อ กันอย่างอบอุ่น ระหว่าง สามี ภรรยา 
บุตร และญาติพ่ีน้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการมีพ้ืนฐานที่ดีของ สมาชิก จะช่วยเสริมสร้างความผาสุก ความ
มั่นคงให้กับสมาชิก 

กาญจนา ลุศนันทน์ และอัจฉรา นวจินดาเสนอวิธีการสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ 
๓ ประการ ได้แก่ การมีความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น เข้าใจในความต้องการของแต่ละ
ฝ่าย เข้าใจในความอ่อนแอ ความเข้มแข็ง ความบกพร่อง และ ความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 
และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ประการที่สองคือ การแสดงความจริงใจต่อกัน เช่น มีความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และไว้วางใจ ตลอดจน ความเชื่อมั่นต่อกันและกัน โดยแต่ละฝ่ายต้องมี
ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งคู่ควรหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมในทางที่จะ
ส่อให้เห็นถึงความนอกใจหรือไม่จริงใจต่อ กัน และประการที่สามคือ การมีประชาธิปไตยในครอบครัว 

                                           
๑๖ กาญจนา ลุศนันทน์ และอัจฉรา นวจินดา, สุขภาพเพ่ือชีวิต: ปัจจัยทางครอบครัวที่มีต่อสุขภาพ, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔๒.  
๑๗ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, จิตวิทยาครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๘๘. 



  ๒๐ 

  
เช่น การไม่ล่วงเข้าไปในสิทธิของแต่ ละฝ่ายมากเกินไป ควรมีความยกย่องนับถือ และความเกรงใจ ไม่
ล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่ง๑๘ 

จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับครอบครัว สรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีกลุ่มบุคคล 
อาศัยอยู่ร่วมกัน มีหลายรูปแบบตามองค์ประกอบและจ านวนสมาชิก มีบทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ ตั้งแต่การผลิตสมาชิก เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ความผูกพันเกิดเป็นความ สัมพันธ์
ที่ดี ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่ส าคัญท่ีจะหล่อหลอมให้สมาชิกเป็นบุคคลที่ดีหรือไม่ดีได้ 

ในแต่ละครอบครัวทั้งครอบครัวขยาย และครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกอาศัย และปฏิบัติ
กิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวจึงมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้๑๙ 

สามีและภรรยา มีความสัมพันธ์บนพื้นฐานความต้องการทางเพศของมนุษย์ คือ การมีเพศ 
สัมพันธ์ ความรับผิดชอบร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การดูแลบุตรหรือผู้สูงอายุในครอบครัว การให้ความ 
ช่วยเหลือญาติพ่ีน้องของทั้งสองฝ่ายตามสมควร โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การหา
รายได้สู่ครอบครัว การร่วมกันคิดตัดสินใจในค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัว และการให้ความรักความ
อบอุ่นทางด้านจิตใจซึ่งกันและกัน 

พ่อ แม่ และลูก ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่กับลูกนั้น มีตั้งแต่ลูกเกิด พ่อแม่มีหน้าที่ให้
การ เลี้ยงดู ส่งเสริมการเรียน และส่งเสริมสุขภาพ ส่วนลูกก็มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ใน
สังคมไทย พ่อแม่จะดูแลลูกเมื่อลูกยังเด็ก และเมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมาดูแลพ่อแม่อีกที พ่ีน้อง 
จะมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดเพราะว่าเติบโตมาด้วยกันอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีความรัก ความอบอุ่น
ร่วมกัน พ่ีน้องจึงมักให้การช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการงาน เป็น
ต้น 

เครือญาติ เป็นสถานะของครอบครัวที่มีการขยายหรือกระจายกว้างขวางออกไป เช่น 
ญาติฝ่าย สามี ญาติฝ่ายภรรยาหรือกรณีนามสกุลเดียวกัน ความช่วยเหลือหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับความ สนิทสนมในการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน หากสนิทกันมากก็จะให้ความช่วยเหลือกัน
เช่นเดียวกับพ่ีน้อง 

                                           
๑๘ กาญจนา ลุศนันทน์ และอัจฉรา นวจินดา, สุขภาพจิตเพ่ือชีวิต: ปัจจัยทางครอบครัวที่มีต่อ

สุขภาพ, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า ๒๔๓.  
๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ, “ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็งต้นทนชีวิตตกับ

พฤติกรรมการดูแลสขภาพตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหศึกษาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐-๑๑. 



  ๒๑ 

  
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จะท าให้ครอบครัวมีความผาสุก สมาชิกมี 

พฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่นอกลู่นอกทาง แต่ถ้า  
ครอบครัวที่ความสัมพันธ์ไม่ดี ท าให้สมาชิกขาดความรัก และความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ บิดา
มารดา ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอน โดยเฉพาะวัยรุ่นก็จะหาทางออกโดยการไปแสวงหาความรักจาก 
บุคคลภายนอกครอบครัว ซึ่งอาจน าไปสู่การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

๒.๑.๕ ลักษณะของครอบครัวไทย 

ในภาพรวม จะพบวาเอกลักษณของครอบครัวไทยอาจแบงไดดังตอไปนี้คือ๒๐ 
๑. ครอบครัวไทยมีภาษาไทยเพ่ือใชในการสื่อสาร อันเปนภาษาเฉพาะของคนไทย 
 ครอบครัวไทยใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารหมายรวมถึงภาษาพูด อาน เขียน และใช

ตัวอักษร สระ วรรณยุกต เปนแบบเฉพาะซึ่งเริ่มใชกันมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีโดยมี
พระมหากษัตริย์ไทยคือพอขุนรามค าแหงเปนผูคิดประดิษฐอักษรไทยขึ้นใชเปนปฐม ดังนั้น ภาษาไทย
จึงเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมดานภาษาประจ าชาติไทยที่น าความภาคภูมิใจแกคนไทยและ
ครอบครัวไทยไดถายทอดความเปนเอกลักษณนี้มาสูลูกหลานตลอดมาถึงปจจุบัน 

๒. ครอบครัวไทยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีแบบไทย 
 วัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณแสดงถึงความมีมารยาท เชน การไปมาลาไหว การกราบ

แบบเบญจางคประดิษฐ ฯลฯ ความเปนศิลปะแหงวัฒนธรรมที่ละเอียดประณีต นุมนวลและสงางาม 
นอกจากนี้ยังมีประเพณีไทยและประเพณีทองถิ่นเฉพาะ มีศิลปะที่เปนเอกลักษณประจ าชาติ เช่น การ
ต่อสู้โดยใชดาบ มวยไทย การดนตรี มหรสพ การแกะสลัก การจักสาน การทอผา การสรางบานเรือน 
เป็นต้น และมีการถายทอดสูรุนตอรุนสงผลใหคนไทยมีคุณสมบัติกิริยามารยาทที่ดีงามออนชอย 
ความคิดละเอียด สุขุม และมีความประณีตในการท างาน 

๓. สมาชิกของครอบครัวไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเปนหลัก 
 ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจ าชาติไทยมาตลอดตั้งแตการคนพบหลักฐานทางประวัติ

ศาสตรและโบราณคดีซึ่งลวนบงบอกถึงเรื่องชุมชนเดิมในอาณาจักรตางๆนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่
ครั้งโบราณ ดังนั้นครอบครัวไทยสวนใหญจึงมีหลักความเชื่อในหลักศาสนาและกฏแหงกรรมที่วาท าดี
ไดดีท าชั่วไดชั่วใครท าอยางไรยอมไดผลอยางนั้นแตก็มีอิสระในการเลือกนับถือศาสนาอ่ืน เชน ศาสนา

                                           
๒๐ นางนัฏฐ์กานต์ จิตตสงวน, “ปจจัยดานปฏิบัติเพื่อการสรางเสริมครอบครัวไทยใหเขมแข็ง”, 

วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๙-๒๑. 



  ๒๒ 

  
คริสต ศาสนาอิสลาม เปนตน และมีคตินิยมจากความเชื่อในหลักศาสนานั้น ยิ่งกวานั้นครอบครัวไทยก็
มีความเคารพเทอดทูนในพระมหากษัตริยและเชื้อพระวงศตามคตินิยมทางศาสนาพราหมณที่สั่งสมมา
นาน 

๔. สมาชิกของครอบครัวไทยยึดหลักความสมานฉันท์ 
 หลักสมานฉันท์เปนหลักเกณฑแหงการปรองดอง สามัคคี ดวยคนไทยนิยมความสงบ 

บุคลิกภาพสุภาพ ถือหลักการปกครองประดุจบิดามารดากับบุตร โดยทั่วไปชายเปนใหญกวาหญิง แต
เรื่องภายในครอบครัวยกใหสตรีผูเปนภรรยาเปนใหญ สามีเปนผูหารายไดใหความอุปการะทาง
เศรษฐกิจแก่สมาชิกของครอบครัว นอกจากนี้ครอบครัวไทยมีความยืดหยุนและการประนีประนอม
ในทางปฏิบัติ ทั้งในดานการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใสดูแลและการด าเนินชีวิต 

๕. ครอบครัวไทยยึดถือคตินิยมโบราณ ใหความส าคัญตอภูมิปญญาบรรพบุรุษ 
 ครอบครัวไทยมีความผูกพันตามสายโลหิตและมีความเคารพนับถือตามล าดับอาวุโส 

ยึดถือเอาแบบแผนอันดีงามของบรรพบุรุษ ดังนั้นการสั่งสอนจะสอดแทรกลงไปในคตินิยมโบราณ
เพ่ือให้อนุชนคนรุ่นหลังไดมีหลักคิดและใชเปนแนวทางในการด าเนินชีวิต ค าสั่งสอนอันเปนคติโบราณ
จะสอดแทรกค าอุปมาอุปมัยเพ่ือใหผูฟงใชความพินิจพิจารณาคิดตามไปท าใหเกิดเชาวนปัญญาที่สุขุม 
ละเอียดลุมลึก และเปนภูมิปญญาบรรพบุรุษในการถายทอดโดยแท ดังตัวอยางคตินิยมที่เกี่ยวกับ
ความเคารพนับถือของสมาชิกภายในครอบครัวไทย เชน 

 ๑) บิดา มารดา ปู ยา ตายาย เปรียบเหมือนเจดียหรือเทวดาประจ าครอบครัว 
 ๒) สามี ภรรยา เปรียบเปนหลักของครอบครัว 
 ๓) บุตร เปรียบเปนความหวังของครอบครัว 
 ๔) ญาติพ่ีนอง เปรียบเหมือนรมเงาของครอบครัว 
 ๕) เพ่ือนบาน เปรียบเหมือนก าแพงและชุมชนของครอบครัว 
 ๖) อาชีพ เปรียบเหมือนฐานะของครอบครัว 
 ๗) ศีลธรรม เปรียบเหมือนทิศทางเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ถูกตองของครอบครัว 
๖. ครอบครัวไทยยึดถืออาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ่ 
 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติเอ้ืออ านวยและสงผล

ใหได้เป็นแหล่งผลิตอาหารแหลงใหญแหงหนึ่งของโลกและอ านวยการติดตอคาขาย สรางสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศตลอดทั้งการสรางเศรษฐกิจแบบระบบแลกเปลี่ยนพืชผลกับสินคาตางแดนมาแตครั้ง
โบราณตลอดถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นไดชัดจากครอบครัวไทยในชนบท ความไดเปรียบดานภูมิประเทศ
ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินี้ เองจึงเปนทรัพยากรส าคัญที่สงผลใหครอบครัวไทยภาค



  ๒๓ 

  
เกษตรกรรมเป็นประชากรส่วนใหญของประเทศ จึงมีการยกยองใหเกษตรกรที่ประกอบอาชีพชาวนา
ว่าเปนกระดูกสันหลังของชาติอีกดวย 

๗. ครอบครัวไทยนิยมบริโภคขาวเจาเปนอาหารหลัก 
 สมาชิกของครอบครัวไทยนิยมบริโภคขาวเจากับพืชผักที่หาไดในทองถิ่นและผลไมตาม

ฤดูกาล บริโภคเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงกันภายในประเทศ นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาอาหารคาวอาหารหวานขึ้น
จนเปนเอกลักษณ อาหารประจ าชาติ 

๘. ระบบภายในครอบครัวไทยเปนลักษณะพ่ึงพาชวยเหลือกันและกัน 
 ด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่มีนิสัยรักอิสระ มีน ้าใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ

กันจึงท าใหสมาชิกของครอบครัวไทยไดรับการปลูกฝงบมนิสัยและขยายความมีมิตรไมตรีจากระบบ
ความสัมพันธ์ในเครือญาติสูระบบชุมชน หมูบาน ดังจะเห็นไดจากการลงแขกด านาและความสัมพันธ
เกื้อกูลในดานอื่นๆ 

๒.๑.๖ ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว 

พัฒนาการของครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับระยะของพัฒนาการครอบครัว หรือวงจรชีวิต
ครอบครัว (family life cycle stages) หมายถึง ระยะของการ เปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเริ่มต้น
จากการแต่งงานและสิ้นสุดลงที่การจากไปของคู่สมรส แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว 
(developmental family theory) มีจุดเริ่มต้นราวทศวรรษ ที่ ๑๙๓๐ ฮิลล์แอนด์แฮนซัน (Hill & 
Hanson) กล่าวว่า ระบบครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว มีขอบข่ายมุมมอง
ที่กว้างขวาง รวมทั้งมีลักษณะที่เป็นพลวัต (dynamic) กล่าวคือ ชีวิต ครอบครัวมักเริ่มต้นที่การ
แต่งงานของหญิงชายและสิ้นสุดลงเมื่อคู่แต่งงานสิ้นชีวิต ในช่วงของการด าเนิ น ชีวิตครอบครัว 
ลักษณะของสมาชิกในครอบครัวจะก าหนดกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ จะผ่าน
ระยะต่างๆ และกิจกรรมหลักที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันถ้าลักษณะโครงสร้างของสมาชิกใน 
ครอบครัวแตกต่างกัน ระยะต่างๆ ของครอบครัวตั้งแต่หญิงชายเริ่มแต่งงานกันจนกระทั่งคู่แต่งงาน
สิ้นชีวิต ลงไปนี้ เรียกว่า วงจรชีวิตครอบครัว (family life cycle)๒๑ 

                                           
๒๑ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และ ณัฐชนา พวงทอง, ประมวลส าระชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและ

ชุมชน หน่วยท่ี ๑, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๓๖. 



  ๒๔ 

  
ผู้น าแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว คือ เอเวลีน ดูวัล๒๒ โดยน าเสนอการแบ่งช่วงชีวิต

ครอบครัวเป็นระยะ ๆ เรียกว่า วงจรชีวิตครอบครัว (family life cycle stages) เพ่ือใช้ในการศึกษา
ครอบครัวและได้ก าหนดเกณฑ์การแบ่งระยะของครอบครัวขึ้นโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิกในครอบครัว ขั้นพัฒนาการของลูกคนโต และสถานภาพเกษียณอายุของพ่อเป็นประการส าคัญ 
ดูวัลและฮิลล์เชื่อว่าในแต่ละระยะจะมีภารกิจที่สมาชิกจะต้องท าให้ส าเร็จ จึงจะไปสู่ระยะต่อไปได้เป็น
อย่างดี แต่ถ้าไม่ส าเร็จตามระยะจะเกิดภาวะวิกฤติในระยะนั้น ที่ถือว่าเป็นระยะวิกฤติที่ต้องแก้ไข เอเว
ลีน ดูวัล ได้แบ่งระยะพัฒนาการครอบครัวไว้เป็น ๘ ขั้น คือ๒๓ 

๑. ขั้นที่หนึ่ ง Beginning families (married couple without children) ครอบครัว
ระยะเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่หนุ่มสาวมีการเลือกคู่ครองของตนเอง เป็นระยะเริ่มตั้งแต่
แต่งงานและไม่มีบุตร ระยะนี้คู่ สมรสต้องการการเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน และเป็นช่วงเริ่มสร้าง
ฐานะและวางแผนชีวิต ครอบครัว 

๒ .  ขั้ น ที่ ส อ ง  Childbearing families (oldest child, birth to thirty months) 
ครอบครัวระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตร นับจากระยะบุตรคนแรกเกิดจนบุตรคนแรกมีอายุได้ ๓๐ เดือน หรือ
๒.๕ ปี ระยะนี้พัฒนกิจของครอบครัวคือการดูแลทารกท่ีไม่สามารถช่วยตนเองได้ 

๓. ขั้นที่สาม Families with preschool children (oldest child two and a half to 
six years) ครอบครัวระยะมีบุตรวัยก่อนเรียน ระยะนี้ เป็นช่วงที่บุตรคนแรกมีอายุ ๒.๕-๖ ปี 
ครอบครัวในระยะนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่สมาชิกครอบครัวจะมีจ านวน ๓-๕ คน ครอบครัวจะซับซ้อน
มากขึ้นและมีความแตกต่างกัน เป็นช่วงที่ครอบครัวให้การอบรมเลี้ยงดูฝึกหัดนิสัยที่พึงประสงค์ให้แก่
สมาชิกใหม่ เพ่ือเตรียม ตัวเด็กส าหรับการเข้าโรงเรียน รวมทั้งเป็นระยะที่อาจมีบุตรคนต่อไป 

๔. ขั้นที่สี่ Families with school children (oldest child six to thirteen) ครอบครัว
ระยะมีบุตรวัยเรียน ระยะนี้เริ่มตั้งแต่บุตรคนแรกมีอายุ ๖-๑๓  ปี สามารถช่วยตนเองได้ เป็นระยะที่
ครอบครัวจะมีจ านวนสมาชิกมากที่สุด บุตรจะเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาครอบครัวมีหน้าที่
จัดหาสถานที่เรียน ช่วยเหลือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนของบุตรและเลี้ยงดูบุตรคนต่อ ๆ มา 

๕. ขั้นที่ห้า Families with teenagers (oldest child thirteen to twenty) ครอบครัว
ระยะมีบุตรวัยรุ่น ระยะนี้เริ่มเมื่อบุตรคนแรกมีอายุ ๑๓-๒๐ ปี ครอบครัวลดภาระในการดูแลบุตร 

                                           
๒๒ Duvall, E. M., Family Development, 2nd Edition, (Philadelphia: Lippincott, 1962), p. 

9. 
๒๓ Duvall, E. M., Marriage and Family Relationships, 5th Edition, (Philadelphia: 

Lippincott, 1962), pp. 284-286. 



  ๒๕ 

  
เพราะบุตรเติบโตช่วยตนเองได้มากขึ้น แต่เด็กวัยรุ่นยังต้องการการชี้แนะเกี่ยวกับค่านิยมของสังคม
จากผู้ใหญ่เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ดี โดยทั่วไปครอบครัวระยะนี้จะมีความผูกพันลดน้อยลง 
เนื่องจากพยายามที่จะให้เด็กมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นและให้ อิสระแก่เด็กมากขึ้น เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ 

๖ . ขั้ น ที่ ห ก  Families as launching centers (first child gone to last child’s 
leaving home) ครอบครัวระยะมีบุตรเข้าวัยผู้ใหญ่หรือแยกครอบครัวใหม่ เป็นระยะตั้งแต่บุตรคน
แรกจนถึงบุตรคนสุดท้ายแยกออกไปจากครอบครัวที่อยู่ ในระยะนี้บุตรคนแรกจะแยกตัวออกมามี
อาชีพของตนหรือแต่งงานมีครอบครัวใหม่ของตนเอง จนกระทั่งเกิด “รังร้าง” (empty nest) ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีอยู่ใน ระหว่างบุตรวัย ๒๐ ปี ขึ้นไป ซึ่งบิดามารดาสามารถชี้แนะและสนับสนุนครอบครัวใหม่
ให้ต่อร่างได้คนแรกด้วยตนเอง 

๗. ขั้นที่เจ็ด Families in the middle years (empty nest to retirement) ครอบครัว
ระยะวัยกลางคน เป็นระยะที่ครอบครัวปลอดภาระในการเลี้ยงดูบุตร โดยทั่วไประยะนี้ จะเริ่มเมื่อพ่อ
แม่อายุประมาณ ๔๔-๕๕ ปี สิ้นสุดลงเมื่อเริ่มเกษียณจากงาน เป็นช่วงที่บุตรแยกไปหมดแล้วเกิด “รัง
ร้าง”(empty nest) มีพ่อแม่หรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเพียงสองคน เมื่อบุตรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
แยกครอบครัวออกไป ท าให้บิดามารดารู้สึกเงียบเหงา และเป็นระยะเตรียมเกษียณจากต าแหน่งการ
งานที่ด ารงอยู่ 

๘ . ขั้ น ที่ แ ป ด  Aging families (retirement to death of one or both spouses) 
ครอบครัวระยะวัยชรา เป็นระยะสุดท้ายของพัฒนาการครอบครัว อยู่ในระยะตั้งแต่เกษียณอายุการ
ท างานจนกระทั่งคู่สมรสคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ ๖๕ ปีหรือมากกว่านั้น เมื่อ
เริ่มสูญเสียคู่สมรสของคนอีกฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จะอยู่ในภาวะว้าเหว่จนกระทั่งฝ่ายที่เหลือจะเสียชีวิต
ตามไป 

๒.๑.๗ ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว 

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่  ๒๐ 
(ประมาณปลายปี ค.ศ. ๑๙๓๐) โดยได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ 
นิยม (Structural functionalism) โดยกลุ่มนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษา 
ปรากฏการณ์ทางสังคมเน้นเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ ได้แต่ แรดคลิฟบราวน์ (A.R. 
Radcliffe - Brown) ม าลิ โน ส กี้  (B.Malinowski) พ าร์ สั น  (Talcott Parson) แ ล ะ เด อ ร์ ไค ม์ 
(Durkheim) ซึ่งความหมายของโครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวนั้น นักวิชาการหลายคนได้ให้ 
ความหมายของโครงสร้างของครอบครัว (family structure) ว่าหมายถึง องค์ประกอบย่อยของ 
บุคคลที่มาอยู่รวมกัน (ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป) ในลักษณะครัวเรือนและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดย 



  ๒๖ 

  
สายโลหิตหรือกฎหมายรวมทั้งมีการด าเนินชีวิตร่วมกันและมีการพ่ึงพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ส่วนหน้าที่ของครอบครัว (family function) หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่สมาชิกในครอบครัวควร 
กระท าตามบทบาทหรือสถานภาพในครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตครอบครัวไป ได้
อย่างราบรื่น ทั้งครอบครัวจะมีหน้าที่ต่อสมาชิกในครอบครัว ในการตอบสนองความต้องการของ 
สมาชิกในครอบครัว และยังมีหน้าที่ของครอบครัวต่อสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ในการ ท า
ประโยชน์เพ่ือสังคมด้วย ส าหรับองค์ประกอบโครงสร้างของครอบครัว และองค์ประกอบหน้าที่ ของ
ครอบครัว มีดังนี้๒๔ 

๑. องค์ประกอบโครงสร้างของครอบครัว ลักษณะความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบย่อย
ภายในครอบครัวที่มีผลต่อโครงสร้างของครอบครัว คือ 

 ๑) โครงสร้างบทบาท (Role structure) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่บ่งชี้ถึง 
สถานภาพที่ตนด ารงอยู่ บทบาทและสถานภาพจะเป็นเหมือนต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรม 
ของบุ คคลโครงสร้างบทบาทภายในครอบครัวที่ ส าคัญจ าแนกเป็นบทบาทเชิ งเครื่องมือ 
(instrumental role) และบทบาทเชิงอารมณ์ (expressive role) โดยบทบาทเชิงเครื่องมือเป็น 
บทบาทเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัวและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการแสวงหา 
สิ่งจ าเป็นหรือทรัพยากรส าหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของสามีหรือ 
พ่อ และบทบาทเชิงอารมณ์เป็นบทบาทเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งให้ การ 
สนับสนุนด้านจิตใจ ครอบครัวที่ดีจ าเป็นต้องมีมีโครงสร้างบทบาทที่ชัดเจน สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสมาชิก และสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวมีผลท าให้สมาชิกในครอบครัว 
ได้รับการตอบสนองความต้องการได ้

 ๒) ระบบค่านิยม (Value System) ระบบค่านิยมเป็นระบบความคิด และเจตคติที่เกิด
จากการเรียนรู้ในครอบครัวและอาจมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ครอบครัว เป็นสิ่งที่ถ่ายทอด
จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นหลัง โดยทั่วไปบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากการ ปลูกฝังค่านิยมจากครอบครัว
ค่อนข้างมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพล เช่น โรงเรียน ศาสนา ชุมชน เป็นต้น โครงสร้างของระบบ
ค่านิยมชี้ให้เห็นหลักในการด าเนินชีวิตครอบครัว ถ้าครอบครัวมีระบบ ค่านิยมที่คล้ายกับสังคมใหม่ 
ครอบครัวนั้นจะอยู่ในชุมชน ได้อย่างราบรื่น จะท าให้ครอบครัวเข้า กับบุคคลภายนอกครอบครัวได้
ง่าย 

                                           
๒๔ จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว หน่วยที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑-๔๙. 
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 ๓) กระบวนการสื่อสาร (Communication process) การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มที่มี 

ความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น ครอบครัวจ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดี เพ่ือช่วยให้ครอบครัวสามารถท า 
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิก การสื่อสารเป็น กระบวนการ
ร่วมรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคลและ ผู้อ่ืนและเป็น
วิถีทางที่จะท าให้รู้จักตนเองและผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น การสื่อสารอาจเป็นการใช้ถ้อยค า หรือไม่ใช้ถ้อย
ค าประกอบกันไปก็ได้ อย่างเหมาะสมท าให้มีความราบรื่นในการด าเนินชีวิต ครอบครัว แต่ถ้า
ครอบครัวมีการสื่อสารไม่ดี เกิดความไม่เข้าใจกัน ระแวง ไม่ไว้ใจไม่สามารถปรับ พฤติกรรมเข้าหากัน
ได้เพราะสมาชิกไม่สามารถบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ถึงความรู้สึกความคิดเห็นของ ตนเองได้ ย่อมส่งผล
กระทบต่อการท าหน้าที่ของครอบครัว และอาจน ามาซึ่งความแตกแยกใน ครอบครัว 

 ๔) โครงสร้างอ านาจ (Power system) หมายถึง การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่ งใน 
ครอบครัวสามารถที่จะควบคุมหรือแสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว โดย จะ
เป็นผู้ที่ใช้อ านาจในการตัดสินใจของครอบครัวและยังมีอ านาจในการให้คุณให้โทษแต่สมาชิก ใน
ครอบครัว เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ส่วนใหญ่พ่อหรือแม่จะเป็นผู้ใช้อ านาจในการ ลงโทษ
ลูกเมื่อกระท าความคิด เป็นต้น 

๒. องค์ประกอบหน้าที่ของครอบครัว ครอบครัวมีหน้าที่ในการตอบสนอง - ความต้องการ
ของสมาชิกในครอบครัว คือ 

 ๑) หน้าที่ด้านความรักความเอาใจใส่ (Affective function) หมายถึง หน้าที่ใน การ
ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของสมาชิก แสดงออกโดยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจ
ใส่แก่สมาชิกเพ่ือให้สมาชิกมีสุขภาพจิตดี มีบุคลกิภาพที่มั่นคง 

 ๒) หน้าที่ ในการอบรมเลี้ยงดู (Socialization function) หมายถึง หน้าที่ ในการ 
พัฒนาแบบแผนพฤติกรรมที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตของสมาชิก เพ่ือเป็นการปลูกฝังส่งเสริมลักษณะ นิสัยที่
ดีงาม การวางตนตามบทบาทที่เหมาะสม การเรียนรู้ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะ ท าให้เด็ก
พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต ถือได้ว่า เป็นกระบวนการปรับพฤติกรรม อย่างต่อเนื่องที่
ท าให้บุคคลตอบสนองสถานการณ์ในสังคมตามต้องการอันเป็นผลจากการเรียนรู้ บทบาทในสังคม 
และการมีสมาชิกได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน กระบวนการทางสังคมนี้มิได้ หมายถึงการอบรมเลี้ยงดู
เด็กเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่เกิดกับคนทุกวัยตั้งแต่เกิดจนถึงวัย สูงอายุในการปรับบรรทัดฐาน 
ความเชื่อ ค่านิยมของตนอย่างต่อเนื่อง 

 ๓) หน้าที่ในการผลิตสมาชิกใหม่ (Reproductive function) หมายถึง หน้าที่ใน การ
สร้างหรือในการผลิตสมาชิกใหม่ให้กับครอบครัว ท าให้สังคมมีจ านวนสมาชิกในสังคมเพ่ิมขึ้น เป็น
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หน้าที่ในการสืบเผ่าพันธุ์เชื้อสายของมนุษยชาติ ส าหรับครอบครัวแล้วหน้าที่นี้เป็นการสืบสกุล ให้กับ
ครอบครัวให้ด ารงต่อไป 

 ๔) หน้าที่ในการเผชิญปัญหาของครอบครัว (Family coping function) หมายถึง 
หน้าที่ในการจัดการและคลี่คลายวิกฤตการณ์ต่างๆ ในครอบครัวในทางสร้างสรรค์เพ่ือคงไว้ซึ่ง สมดุล
ภายในครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดการด าเนินชีวิตครอบครัว ครอบครัวจะถูกรบกวนจาก 
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกครอบครัว สิ่งรบกวนเหล่านี้หมายถึง บุคคล สิ่งของ สถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะเครียดในครอบครัวได้ สิ่งที่รบกวนความสุขสงบของ ครอบครัว เช่น 
การเสียชีวิตของคู่สมรสการหย่าร้าง การตายของญาติสนิท การเจ็บป่วยของ สมาชิก การตกงานหรือมี
ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ครอบครัวจึงท าหน้าที่ในการเผชิญปัญหา เพ่ือให้ครอบครัวสามารถปรับตัว
และด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการของ ครอบครัว 

 ๕) หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Economic function) หมายถึง 
หน้าที่ในการแสวงหารายได้ที่จะน ามาเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อจัดหาสิ่งจ าเป็นทางกายภาพให้กับ ครอบครัว 
รวมถึงการจัดสรรรายได้ที่ได้มาเพ่ือน ามาใช้จ่ายอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดหาเสื้อผ้า 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

 ๖) หน้าที่ในการจัดหาสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานทางกายภาพส าหรับสมาชิก (Provision of 
physical necessities) หมายถึง หน้าที่ในการจัดหาสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตส าหรับสมาชิก ใน
ครอบครัว ได้แก่ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย) และบริการเกี่ยวกับ 
สุขภาพอนามัย นันทนาการและงานอดิเรก 

๒.๑.๘ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว 

แนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัวเป็นแนวคิดที่แพร่หลาย เป็นที่รู้จัก
ทั่วไปผู้น าแนวคิดนี้เป็นนักปรัชญาและนักสังคมวิทยาหลายคน ได้แก่ ชาร์ลส เอส เพียร์ซ (Charles S 
Pierce) วิลเลี่ ยม เจมส์  (William James) จอห์น ดิว อ้ี  (John Dewey) จอร์ช เฮอร์ เบิ ร์ต มีด 
(George Herbert Mead) และชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี (Charles Horton Cooley) 

แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) เน้นการศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม และกล่าวว่ามนุษย์ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดภายใต้เงื่อนไขของสภาวการณ์แวดล้อมต่างๆ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องใช้วิธีการ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นการกระท าต่อสภาวการณ์แวดล้อมนั้นและที่เป็นการกระท าต่อตนเองใน การปรับตัว
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับชีวิตที่ต้องก้าวต่อไป การด าเนินชีวิตของมนุษย์จึงมี สภาพพ้ืนฐานเป็น
การด าเนินชีวิตทางสังคม (Social life) ในลักษณะการกระท าระหว่างกัน มนุษย์ แต่ละคนจึงกระท า
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และรับการกระท าซึ่งกันและกันร่วมกับมนุษย์คนอ่ืน ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
การกระท าร่วมกันทางสังคมนี้จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นสื่อกลางใน การท าความเข้าใจร่วมกัน
ด้วยความเชื่อที่ว่า มนุษย์กระท าการต่อสิ่งต่างๆ บนพ้ืนฐานของ ความหมาย โดยที่ความหมายของสิ่ง
ต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นจากการกระท าร่วมกันในสังคมที่บุคคลหนึ่ง กระท าต่อบุคคลอ่ืน อันจะส่งผลให้
ความหมายเหล่านั้นถูกถ่ายทอดและปรุงแต่งในกระบวนการ ตีความโดยบุคคลที่ได้รับการกระท านั้น 

ส าหรับแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ของครอบครัวมุ่งความสนใจไปที่
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว โดยมองว่าครอบครัวเป็นแหล่ง  
หล่อ หลอมบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวและ 
พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดและความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการกระท าอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ความรู้สึกของบุคคลขึ้นอยู่กับความหมายที่แสดงถึงออกถึงพฤติกรรมมนุษย์ โดยทั่วไป
จะแปลความหมายผ่านกระบวนการคิดปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นมนุษย์แต่ละ คนจะ
พัฒนาการให้ความหมายของสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการยืนยันความหมายจากการกระท าผู้อื่น๒๕ 

ในการน าทฤษฎีนี้มาใช้ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวจะท าให้สามารถพิจารณาได้
จากการกระท าระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยผ่านทางกระบวนการติดต่อสื่อสารซึ่ง อาศัย
สัญลักษณ์และการแปลความหมายจากการรับรู้ของแต่ละฝ่ายเป็นพ้ืนฐาน ดังนั้นเมื่อสามี ภรรยาเกิด
ปฏิสัมพันธ์ในทางลบ ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในครอบครัวได้ การเสริมสร้าง ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คือ การร่วมมือกันแก้ปัญหาความ ขัดแย้งระหว่างหัน 
ด้วยการหันหน้ามาปรับความเข้าใจกัน ด้วยการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารที่ดีต่อกัน เพ่ือให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องของกันและกัน พัฒนาให้แต่ ละคนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์อันจะเป็นการร่วมกันป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด ขึ้นกับครอบครัวได้ 

๒.๑.๙ ทฤษฎีระบบครอบครัว 

ทฤษฎีระบบครอบครัว เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งพัฒนาขึ้นมา
จากทฤษฎีระบบ (General System Theory) โดยนักครอบครัวบ าบัดที่มีการประยุกต์ทฤษฏีระบบ
และมีการสร้างกรอบแนวคิดอ่ืน ๆ ในการศึกษาท าความเข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับ
ระบบย่อยภายในครอบครัว และครอบครัวกับระบบอ่ืนภายนอกครอบครัว กล่าวคือ ระบบครอบครัว 

                                           
๒๕ จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว หน่วยที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑-๔๙. 
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(Family System) มีองค์ประกอบภายใน มีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ซึ่งกันและกัน มีขอบเขต
ของ โครงสร้าง และมีการท าหน้าที่ตามบทบาทที่ชัดเจน ทั้งต่อครอบครัวเองและต่อสังคมโดยรวม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้๒๖ 

๑. แนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัว 
 ครอบครัวมีความเป็นระบบ ในลักษณะหน่วยรวมความเป็นหน่วยครอบครัว (Family 

unit) ที่ เกิดจากหน่วยย่อยหลายๆ หน่วยที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน ทั้งนี้ โดยที่หน่วยรวมที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากผลรวมของหน่วยย่อยทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยย่อยแต่ละหน่วย จะมีผลกระทบต่อหน่วยรวมทั้งหมด โดยมีมุมมองต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑) มุมมองในแง่ขององค์ประกอบภายใน ระบบครอบครัวประกอบขึ้นด้วยระบบย่อย
ของบุคคล หรือสมาชิกในครอบครัว เกิดเป็นระบบใหญ่ที่มีขอบเขตและการจัดระบบภายในแตกต่าง
ไปจากลักษณะ ของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามสถานภาพและ
บทบาท โดยที่ครอบครัว มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา จึงมี
การก าหนดค่านิยม บทบาท เฉพาะในครอบครัว ท าให้เกิดองค์กรย่อยหรือระบบย่อยขึ้นในครอบครัว 
ซึ่งสามารถจ าแนกตามบทบาทที่ สังคมก าหนด และแต่ละระบบย่อยท าหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ 

  (๑.๑) ระบบย่อยคู่สามีภรรยา (Spouse subsystem) เป็นระบบที่บุคคล 2 คน มี
ความ สัมพันธ์กันในลักษณะของคู่สมรส และในลักษณะที่ร่วมกันเป็นบิดามารดา 

  (๑.๒) ระบบย่อยบิดามารดาและบุตร (Parent-child subsystem) เป็นระบบย่อย
ที่มีการ แสดงบทบาทหน้าที่ของบิดามารดาที่จึงแสดงต่อบุตร และท่ีบุตรแสดงต่อบิดามารดา 

  (๑.๓) ระบบย่อยพ่ีน้อง (Sibling subsystem) เป็นระบบย่อยที่ลูกๆ สัมพันธ์
กันเอง โดย การแสดงบทบาทหน้าที่ของพ่ีของน้อง 

  (๑ .๔ ) ระบบย่ อย อ่ืนๆ  (Other subsystem) เป็ น ระบบย่ อยที่ มี ลั กษณ ะ
ความสัมพันธ์เฉพาะ เช่น ยายกับหลาน สะใภ้กับมารดาของสามี ลุงกับหลาน เป็นต้น 

 ๒) มุมมองในแง่ของกระบวนการท างาน ครอบครัวมีกระบวนการด าเนินชีวิตที่เป็น
ระบบชัดเจน มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ ได้แก่ 

  (๒.๑) ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย โครงสร้างหรือองค์ประกอบของสมาชิกใน
ครอบครัว ลักษณะครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ขนาดของครอบครัว ทรัพยากรของ

                                           
๒๖ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และ ณัฐชนา พวงทอง, ประมวลส าระชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและ

ชุมชน หน่วยท่ี ๑, หน้า ๔๒-๔๔. 
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ครอบครัว ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการด ารงชีวิต หรือแม้กระทั่งเป้าหมายของชีวิต
ครอบครัว 

  (๒.๒) กระบวนการด าเนินชีวิตครอบครัว เป็นการท างานในลักษณะของการท า
หน้าที่ตาม บทบาทหรือสถานภาพของสมาชิกในครอบครัว การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวในการใช้ชีวิต ร่วมกัน รวมถึงการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตของ
ครอบครัว 

  (๒.๓) ผลลัพธ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว สามารถมองในแง่ของความสมดุลของ 
ครอบครัวในลักษณะของการปรับตัวได้ดี ความผาสุกของครอบครัว หรือปัญหาในครอบครัว 

  (๒.๔) การย้อนกลับ เป็นผลสะท้อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่าง ในครอบครัว เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าหรือการแก้ปัญหาบางประการ เพ่ือให้การด าเนิน
ชีวิตครอบครัวก้าวไป ข้างหน้าได้ 

 นอกจากนี้ ระบบครอบครัวมีองค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องท า
ความ เข้าใจในความหมายร่วมกันให้ชัดเจน เพ่ือการท างานกับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 ๑. ขอบเขตของครอบครัว (Family boundaries) หมายถึง กรอบของระบบ
ครอบครัว ที่แยกครอบครัวออกจากระบบอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขอบเขตแบบปิด
และแบบเปิด ขึ้นอยู่กับการยอมรับการเข้า-ออกของข้อมูลจากสภาพแวดล้อมมากหรือน้อย ครอบครัว
มีขอบเขตระหว่าง บุคคลภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัวกับระบบภายนอกอ่ืนๆ 

 ๒. ภาวะสมดุลของครอบครัว (Family homeostasis) หมายถึง ความคงที่ของสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยต่างๆ ภายในครอบครัว โดยทั่วไปครอบครัวจะอยู่ในระบบสมดุล 
(homeostatic System) อันเกิดจากความยืดหยุ่นของการปรับตัวของสถานการณ์ต่างๆ 

 ๓. การปรับตัวของครอบครัว (Family adjustment) หมายถึง ความสามารถของ 
ครอบครัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานการณ์ที่จ าเป็น เพ่ือให้ครอบครัวอยู่ในสภาวะสมดุลได้ 

 สรุปได้ว่า ระบบครอบครัว หมายถึง การรวมตัวของระบบย่อยของบุคคลในครอบครัว 
เกิดเป็น ระบบใหญ่ที่มีขอบเขตและการจัดระบบภายในแตกต่างไปจากลักษณะของแต่ละบุคคล 
ระบบครอบครัวจะ อยู่รวมกันตามลักษณะของความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การแต่งงานและความ
ผูกพันอ่ืนๆ ซึ่งสมาชิกมัก อยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งครอบครัวท าหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลาง
ระหว่างความต้องการของสมาชิก ในครอบครัวกับความต้องการและหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อสังคม
ภายนอก 



  ๓๒ 

  
๒. ชีวิตมนุษย์ในระบบครอบครัว 

 ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และการได้มีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสิ่งละเอียดอ่อนสลับซับซ้อน 
ชีวิตมนุษย์จะ เป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับระบบครอบครัวที่ให้ก าเนิดชีวิตนั้น หากในครอบครัวมีธรรมชาติที่
อบอุ่นอ่อนโยน ชีวิต ที่ถูกบ่มเพาะในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเช่นนั้นก็ย่อมซึมซับธรรมชาติที่
อบอุ่นอ่อนโยนเช่นเดียวกัน อันเป็นผลมาจากการถ่ายเทและแลกเปลี่ยนพลังชีวิตหรือกระแสด้านบวก
ของสภาพที่นุ่มนวลอ่อนโยนละมุน ละไมและเต็มไปด้วยความรักนั่นเอง 

 ๑) แหล่งให้ก าเนิดของชีวิตมนุษย์เริ่มต้นที่  “ครอบครัว” แต่ละครอบครัวจะมี
องค์ประกอบของ ระบบย่อยภายในและมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ให้ ก าเนิดชีวิต มีการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย จนกระทั่ง
เสื่อมถอยและสูญสลายไป การ ด าเนินชีวิตครอบครัวโดยทั่วๆ ไปครอบคลุมภารกิจของครอบครัว 
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ตามกระบวนการที่ เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว ได้แก่ ภารกิจพ้ืนฐาน (Basic tasks) 
ภารกิจด้านพัฒนาการ (Developmental tasks) และภารกิจในยามวิกฤติ (Crisis tasks) การด าเนิน
ชีวิตครอบครัวในภาวะปกติจะเป็นไปตามล าดับ ขั้นตอนและมีการปรับเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ 
เป็นไปตามพัฒนาการของครอบครัวและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกในครอบครัวในระบบครอบครัว 
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวกับระบบสังคมอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตครอบครัว 

 ๒) ความเป็นครอบครัวและการนับเครือญาติ ครอบครัวจัดเป็นระบบของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกันโดยทางสายเลือดหรือการแต่งงาน การจะนับว่าใครเป็นญาติ
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ ทางสังคมในแต่ละวัฒนธรรม การจัดระบบเครือญาติเป็นเรื่องทาง “วัฒนธรรม” 
ไม่ใช่เรื่อง “ธรรมชาติ” แม้ว่าปรากฏการณ์ พ่อ แม่ ลูก จะเป็นเรื่องธรรมชาติ และมีปรากฏในทุกๆ 
สังคม แต่ในแต่ละสังคมก็จะ มีการจัดระบบเครือญาติเพ่ือก าหนดบทบาท แนวปฏิบัติและหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวต่างกันไป บางสังคมเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับญาติข้างพ่อ เช่น สังคมจีน 
สังคมอินเดีย เป็นต้น บางสังคมก็ให้ ความส าคัญกับญาติข้างแม่ เช่น สังคมกะเหรี่ยงโปว หรือบาง
สังคมก็ให้ความส าคัญกับญาติท้ังสองฝ่าย เช่น สังคมพม่า สังคมอินโดนีเซีย สังคมไทย เป็นต้น 

 ๓) วงจรชีวิตครอบครัวและพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัว ในแต่ละระยะของวงจร
ชีวิต ครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในครอบครัว ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ส่วนบุคคล ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนตามวัยหรือความสามารถในแต่ละช่วงอายุ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวตามระยะของพัฒนาการครอบครัว เช่น คู่สามีและ
ภรรยาเมื่อเริ่มสร้าง ครอบครัวใหม่ต่างคนต่างจ าเป็นต้องให้เวลากันและกันในการปรับตัวเข้าหากัน 
พร้อมๆ ไปกับการสร้าง ความคุ้นเคยกับครอบครัวเดิมของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เพ่ือให้ระบบ
ครอบครัวสามารถคงรักษาภาวะ สมดุลของชีวิตครอบครัว เป็นต้น 



  ๓๓ 

  
 จะเห็นได้ว่า ระบบครอบครัวเป็นเบ้าหลอมส าคัญที่สุดในกระบวนการอบรมขัดเกลา

ชีวิตมนุษย์ให้ เป็นประชากรที่พึงประสงค์ของสังคม โดยเฉพาะการถ่ายทอดค่านิยม ความคิดความเชื่อ
ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปลูกฝังแบบอย่างที่ดีและแนวทางที่เหมาะสมในการ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม ที่สังคมต้องการ 

๒.๑.๑๐ ความหมายของครอบครัวเข้มแข็ง 

ครอบครัวเข้มแข็ง  หมายถึง บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบ
ข้าง ปรับตัวได้ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอนกับปัญหาหรืออุปสรรค เมื่อเผชิญปัญหาก็
สามารถร่วมกันแก้ไขจนลุล่วงไปได้ด้วยดี๒๗ สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ท าบทบาท
หน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก สามารถพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และทางข้ออมูล
ข่าวสารและโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา มีทุนทางสังคม มีการปรับตัวไดในภาวะยากล าบากและมี
การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง๒๘ เป็นสภาพครอบครัวที่พึงประสงค์อันเกิดจากการรวมตัวในรูปแบบที่
หลากหลายของบุคคลที่มาด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย และสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม๒๙ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
มีการอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม ตลอดจนการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ด้อยโอกาส 
หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้๓๐ เป็นครอบครัวที่สมาชิกทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน มีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพดี รู้จักดูแลที่อยู่
อาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รู้จัก ประหยัด และ
ออมเพ่ือสร้างฐานะของครอบครัว นอกจากนี้ บิดา มารดา หรือหัวหน้าครอบครัว ต้องท าตนให้เป็น

                                           
๒๗ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 
๒๕๕๙), หน้า ๖.  

๒๘ จรรจา สุวรรณทัต, ชุดความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตามมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๒. 

๒๙ มนนิภา สังข์ศักดา, “ครอบครัว เบ้าหลอมพัฒนาคนให้มีคุณภาพ”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ปีท่ี ๓๙ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๕): ๔๙. 

๓๐ นิตยา กมลวัทนนิศา, “ความอยู่ดีมีสุข: เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา”, วารสารเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, ปีท่ี ๓๙ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๕): ๑๕. 



  ๓๔ 

  
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม อบรมดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ เป็นคนดี ตลอดจน
ปฏิบัติตนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย๓๑ 

จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย โดยที่สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ช่วยเหลือเก้ือกูล
กันและกันสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม พ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และ
ทางข้ออมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา มีทุนทางสังคม มีการปรับตัวไดในภาวะ
ยากล าบากและมีการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง 

๒.๑.๑๑ แนวคิดเรื่องครอบครัวเข้มแข็ง 

กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Health and 
Human Services) กล่าวว่าครอบครัวเข้มแข็งต้องมีองค์ประกอบ ๙ ประการคือ๓๒ 

๑. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication) 
๒. มีการสนับสนุน หรือสงเสริมซึ่งกันและกัน (Encouragement of Individuals) 
๓. มีพันธะมั่นคงทางจิตใจต่อครอบครัว (Commitment to Family) 
๔. มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาหรือในจิตวิญญาณ (Religious Orientation) 
๕. มีปฏิสัมพันธเชิงสังคมท่ีดีตอกันและตอสังคมภายนอก (Social Connectedness) 
๖. มีความสามารถในการปรับตัว (Ability To Adapt) 
๗. แสดงออกถึงความซาบซึ้งน ้าใจที่มีใหแกกันและกัน (Expressing Appreciation) 
๘. มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตน (Clear Roles) 
๙. รู้จักใช้เวลาร่วมกัน (Time Together) 

Stinnett & DeFrain ใช้วิธีการแยกระหว่างครอบครัวที่เข้มแข็งกับครอบครัวที่อ่อนแอ
โดยการเลือกครอบครัวที่เข้มแข็งที่ตั้งอยู่บนลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้๓๓ 

                                           
๓๑ กองพัฒ นาสตรี  เด็ก  และ เยาวชน , ปัจจัยที่ สนับสนุ นความเข้มแข็ งของครอบครัว , 

(กรุงเทพมหานคร: กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน, ๒๕๔๓), หน้า ๓๑-๓๒.  
๓๒ Maria Krysan et al., Identifying Successful Families: An Overview of Constructs 

and Selected Measures, (Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation: U.S. 
Department of Health and Human Services, 1990), p. 3. 

๓๓ Stinnett, Nick, & DeFrain, John, Secrets of Strong Families, (Boston: Little, Brown & 
Co., 1985), p. 9. 



  ๓๕ 

  
๑. เป็นครอบครัวที่มีความสุขในชีวิตสมรสระดับสูง 
๒. มีความพึงพอใจความสัมพันธ์พ่อแม่และลูก 
๓ . การท าหน้าที่ ได้ดีในการตอบสนองความต้องการของกันและกันของสมาชิกใน

ครอบครัว 

โดย Stinnett & DeFrain ได้เสนอโมเดลครอบครัวเข้มแข็ง (The Family Strengths 
Model) โดยกลาววา ลักษณะของครอบครัวที่เขมแข็งตองมีองคประกอบ ๖ ข้อ ดังนี้๓๔ 

๑. การมีพันธะผูกพัน (Commitment) 
๒. ความซาบซึ้งและความรัก (Appreciation and Affection) 
๓. การสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication) 
๔. การใช้เวลาร่วมกัน (Time Together) 
๕. การมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ ที่ดี (Spiritual Wellbeing) 
๖. การมีสามารถจัดการกับปญหาและวิกฤติการณในชีวิตได้ (The Ability to Cope 

with Stress and Crisis) 

๒.๑.๑๒ คุณสมบัติของครอบครัวเข้มแข็ง 

ครอบครัวเขมแข็งตามมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง ๕ ดานจะแสดงคุณสมบัติส าคัญตางๆ 
ดังตอไปนี้๓๕ 

๑. มีความเชื่อและความรับผิดชอบตอการเสริมสรางความอยูดีมีสุข และการพัฒนา
สมาชิกครอบครัว 

๒. มีจิตชื่นชมตอสิ่งที่สมาชิกครอบครัวสามารถแสดงออกไมวาสิ่งนั้นจะเล็กนอยเพียงใดก็
ตาม อีกท้ังยังสนับสนุนใหเขากระท าสิ่งนั้นใหดียิ่งขึ้นไปอีก 

๓. มีความพยายามอยางจริงใจที่จะใหครอบครัวใชเวลาและกระท าสิ่งตางๆรวมกัน ไม่ว่า
สิ่งนั้นจะเปนเรื่องใหญหรือเรื่องเล็ก เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม 

๔. ทุกเหตุผลของครอบครัวจะมีวัตถุประสงคและเปนฐานในการชวยใหชีวิตครอบครัว
ด าเนินตอไปไดทั้งในเวลาปกติและวิกฤต 

                                           
๓๔ DeFrain, John, “Strong Family”, Family Matters Journal, No. 53 (Winter 1999): 8-13. 
๓๕  ส านักงานกิจการสตรีและครอบครัว, นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๐-๑๒๓. 



  ๓๖ 

  
๕. มีความรูสึกประสานสัมพันธสอดคลองกับสมาชิกครอบครัวในเรื่องคานิยม การให

ความส าคัญตอเวลาและการใชพลังตอการท าสิ่งที่จะน าครอบครัวไปสูจุดหมายปลายทาง ความ
ต้องการที่ดีงามและหนาที่อันควรปฏิบัติ 

๖. มีความสามารถในการสื่อสารกันในทางใดทางหนึ่งโดยเนนใหเกิดปฏิสัมพันธทางต่อกัน
และกันระหวางมวลสมาชิกครอบครัว 

๗. มีการแสดงกฎปฏิบัติของครอบครัว คานิยม และความเชื่อที่ชัดเจน อันจะน าไปสูความ
คาดหวังที่กระจางชัดเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับและพึงปรารถนา 

๘. เปนที่รวมอันหลากหลายของยุทธวิธีตางๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ 
ในการดูแลจัดการกับเหตุการณตาง ๆ ของชีวิต ทั้งยามปกติและไมปกต ิ

๙. มีความสามารถในการรวมกิจกรรมแกปญหาตาง ๆ ที่มีไวเพ่ือการประเมินทางเลือก
ส าหรับใชในการตอบสนองความตองการและเปนแหลงทรัพยากรที่มีประโยชนตาง ๆ ซึ่งสามารถน าไป
ใชได 

๑๐. แสดงความสามารถในการเปนผูมองโลกดานดีและเห็นทางบวกในเกือบทุกดานของ
ชีวิต รวมทั้งมีความสามารถท่ีจะมองวิกฤตและปญหาใหเปนโอกาสตอการเรียนรูและพัฒนา 

๑๑. มีความยืดหยุน ปรับปรนในบทบาทตางๆ ที่จ าเปนตอการเปนแหลงทรัพยากรอันมี
ค่าและเปนประโยชนเพ่ือสนองตอบตอความตองการของครอบครัว 

๑๒. มีความสมดุลระหวางการใชแหลงทรัพยากรครอบครัวทั้งภายในและภายนอกในการ
ดูแลจัดการและการปรับตนใหเขากับเหตุการณชีวิตและการวางแผนเพ่ืออนาคต 

๑๓. มีการยึดมั่นตอหลักธรรมของศาสนาในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติตอผูอ่ืนทั้งใน
ครอบครัวและนอกครอบครัว 

๒.๑.๑๓ มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักส าคัญที่สุดของสังคม ท าหนาที่หล่อหลอม และขัด
เกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกของครอบครัว ดวยการอบรมเลี้ยงดูใหความรักความเอ้ืออาทร 
ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน พรอมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทาง
สังคมใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพรอมที่จะท างานอยางเต็มที่และ
สรางสรรค เปนพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป ครอบครัวจึงมีความส าคัญและมี
อิทธิพลที่สุดตอชีวิตของทุกคน ซึ่งหมายถึงชีวิตของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็ง
ของครอบครัวในสังคม เปนเปาหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศไปสูความสงบสุขเจริญรุ่งเรือง แตก็
ยังไมสามารถบงชี้ไดวาครอบครัวลักษณะใดที่เปนครอบครัวเขมแข็ง 



  ๓๗ 

  
มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง หมายถึง ขอก าหนดที่ไดรับการยอมรับเพ่ือน าไปใชเป็น

แนวทางการปฏิบัติเปนเครื่องมือการประเมินผลและการเทียบเคียง เพ่ือแสดงถึงความเขมแข็งของ
ครอบครัวในสังคมไทย ตลอดจนการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การด าเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในทุกระดับเพ่ือน าไปสูเปาหมายความเขมแข็งของครอบครัว โดยมาตรฐานดังกลาวแบงตัว
ชี้วัดความเขมแข็งของครอบครัวออกเปน ๓ ระดับ คือ๓๖ 

๑. ระดับครอบครัว เพ่ือใหครอบครัวสามารถใชในการประเมินความเขมแข็งของ
ครอบครัวตนเอง 

๒. ระดับชุมชน เพ่ีอใหหนวยงาน/องคกรที่ท างานดานครอบครัวระดับชุมชนสามารถใช
ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวในชุมชน รวมทั้งเพ่ือเปนการติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของหนวยงาน/องคกรสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวในชุมชนตอไป 

๓. ระดับประเทศ เพ่ือใชเปนตัวบงชี้สถานการณความเขมแข็งของครอบครัวไทยเพ่ือให
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณครอบครัวไทยและประเมินกลยุทธใน
การทางานสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

องคประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง
ระดับประเทศและระดับชุมชน ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก ๑. ดานสัมพันธภาพ ๒. ดานการพึ่งตนเอง
(เศรษฐกิจ สุขภาพ ขอมูลขาวสารและการเรียนรู) ๓. ดานทุนทางสังคม ๔. ดานการหลีกเลี่ยงภาวะ
เสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากล าบาก ยกเวนมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง ระดับครอบครัวที่มี ๕ 
ดาน โดยเพิ่มดานการท าบทบาทหนาที่ของครอบครัว 

สรุปไดวา มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งมี ๓ ระดับ คือ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ แตละระดับมีองคประกอบตัวชี้วัดเปนตัวก าหนดคุณภาพ 

๒.๑.๑๔ ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็ง 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท าชุดความรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง จากการวิจัยศึกษาตัวชี้วัด

                                           
๓๖ ส านักงานกิจการสตรีและครอบครัว, “การวิเคราะหสถานการณและการศึกษานโยบายมาตรการใน

การใหความชวยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ: ครอบครัวพอหรือแมคนเดียว ครอบครัวพอแมวัยรุนและ
ครอบครัวเรรอน ระยะที่ ๑”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว: กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๐), หน้า ๖๖. 



  ๓๘ 

  
ครอบครัวเข้มแข็ง ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ พบว่า ครอบครัวเข้มแข็งตามมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็งจะประกอบไปด้วย ๕ ด้าน คือ๓๗ ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว ด้านการท า
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการพ่ึงตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้) 
ด้านทุนทางสังคม และด้านการการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้๓๘ 

๑. ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพ โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดในระดับครอบครัว ๔ ตัวชี้วัด ๑๗ ตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ ๑) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน ๒) ยอมรับและเคารพ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ๓) สื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ และ ๔) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง 

๒. ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ในด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท าบทบาทหน้าที่ของ
ครอบครัวต่อสมาชิก 

๓. ด้านการพึ่งตนเอง หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัวในด้าน
การพ่ึงตนเอง ได้แก่ ๑) การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ ๒) การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และ ๓) การ
พ่ึงตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ 

๔. ด้านทุนท างสังคม หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว โดย
พิจารณาจากทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความเข้มแข็งของครอบครัว อันเนื่องมาจากระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม 
ได้แก่ ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว 

๕. ด้านการหลีกเลี่ยงภ าวะเสี่ยงและก ารปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก หมายถึง 
องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเลี่ยงภาวะ
เสี่ยงและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

                                           
๓๗ จรรจา สุวรรณทัต, ชุดความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตามมาตรฐาน

ครอบครัวเข้มแข็ง, หน้า ๑-๒. 
๓๘ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ค าอธิบาย

ประเมินครอบครัวเข้มแข็งระดับครอบครัว , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๘. 



  ๓๙ 

  

 
ภาพที่ ๒.๑ แผนผังครอบครัวเข้มแข็ง 

ที่มา: ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๕๔ 

สถาบันรักลูก ได้ส ารวจครอบครัวเพ่ือหาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ๖ ประการดังนี้๓๙ 

๑. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเหนียวแน่น มีความเป็นปึกแผ่น ความสัมพันธ์ภายใน
เหนียวแน่นจะท าให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกรักใคร่ ผูกพันทาง จิตใจต่อกัน ต่างคนต่างมีคุณค่า
ในใจของกันและกัน เข้าใจ ห่วงใย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ทอดทิ้ง กัน ให้ความอบอุ่นต่อกัน ครอบครัวที่
เป็นปึกแผ่น หมายถึงการมีเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน 

๒. การเรียนรู้เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวเข้มแข็ง ควรมี ความสามารถในการ
ท าความเข้าใจกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เข้ามากระทบตน และ สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆ 
ที่เข้ามาได ้

๓. การพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวเข้มแข็ง ควรมีความสามารถที่จะพ่ึงพา ตนเองได้ในระดับ
หนึ่งทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การครองชีพและด ารงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร 

๔. การมีความสามารถเลี้ยงดูบุตรได้ดี ครอบครัวมีบุตรที่มีพัฒนาการดีใน แต่ละช่วงวัย ทั้ง
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส เข้ากับคนอ่ืนได้ดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ย่อม เป็นเครื่องบ่งชี้ของ
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

                                           
๓๙ ศูนย์จัดการความรู้ เพื่ อครอบครัวเข้มแข็ง สถาบันรักลูก , เส้นทางครอบครัวเข้มแข็ง , 

(กรุงเทพมหานคร: รักแฟมิลี่กรุ๊ป, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕-๔๖. 



  ๔๐ 

  
๕. การยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สมาชิกในครอบครัวมีชีวิตที่มี เป้าหมาย ตระหนัก

ในความส าคัญของชีวิต ครอบครัว สังคม มีหลักธรรมประจ าใจ มีความ ชัดเจนในเรื่องผิด ชอบ ชั่ว ดี 
รู้ว่าอะไรคืออบายมุข หลบเลี่ยงหลีกห่างได้ สามารถอบรมสั่งสอน บุตรหรือสมาชิกครอบครัวไปในทาง
ที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 

๖. เกื้อกูลต่อสังคมรอบข้างตน ครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากจะช่วยตนเอง ได้แล้ว ควรมี
ความสามารถที่จะเข้าใจคนอ่ืน และเห็นประโยชน์ของความเกื้อกูลที่มีต่อกันใน ชุมชน ดูแลคนอ่ืนได้
ตามสมควร 

หากพิจารณาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งข้างต้นจะเห็นได้ว่า สามารถแยกออกเป็นด้านๆ 
ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ที่ต้องมีการพูดคุยสื่อสาร ปรึกษาหารือกัน ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของ
ครอบครัวต่อสมาชิก ด้านเศรษฐกิจ สามารถมีรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างเพียงพอส าหรับรายจ่ายใน
การด าเนินชีวิต ด้านการเรียนรู้ สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งการได้รับ
การศึกษา และการเรียนรู้และเข้าใจสังคม ด้านการจัดการกับปัญหาภาวะเสี่ยงและปรับตัวในภาวะ
ยากล าบากที่เข้ามากระทบ ครอบครัว คืออยู่ในสถานการณ์ที่ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ
สามารถช่วยกันแก้ไข และ หลีกเลี่ยงจากอบายมุขต่างๆ ได้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือการรู้ ผิด ชอบ 
ชั่ว ดี และมีความ ศรัทธาต่อศาสนา ด้านการอบรมเลี้ยงดู คือมีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรให้มี
พัฒนาการที่ดี แต่ละช่วงวัย สุขภาพจิตแจ่มใส ด้านสุขภาพ ที่จะต้องมีเวลาออกก าลัง ดูแลการกิน
อย่างถูก สุขลักษณะ ด้านทุนทางสังคม คือมีความไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว อยู่
ใน ชุมชน ตัวชี้วัดในแต่ละด้านเหล่านี้ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบในการสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

๒.๑.๑๕ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

หลักการและแนวทางปฏิบัติการเสริมสร้างความเขมแข็งของครอบครัวตามมาตรฐาน ๕ 
ด้าน ได้แก่  ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการ
พ่ึงตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้) ด้านทุนทางสังคม และด้านการการ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก และด้านมีหลักการและแนวปฏิบัติการ
เสริมสร้างครอบครัวเขมแข็งดังนี ้



  ๔๑ 

  
๑. หลักการและแนวปฏิบัติการเสริมสร้างครอบครัวเขมแข็งด้านสัมพันธภาพ๔๐ 
 ๑) หลักการเคารพความแตกตางระหวางบุคคล พอแมลูกและบุคคลทุกคนใน

ครอบครัว อาจมีความคิดเห็นและความรูสึกตอสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกัน และอาจมองสิ่งตาง ๆ ตางมุม
กันทุกคนจึงควรตองรับฟงและเคารพความคิดเห็นของกันและกันอยางมีเหตุมีผลและมีความจริงใจต
อการยอมรับศักยภาพของกันและกัน 

 ๒) การพัฒนาทั้งหลายทั้งปวง มีฐานมาจากการมีความสัมพันธที่ดีตอกันและกันระหว
างสมาชิกในครอบครัว กลาวคือ ความสัมพันธที่ดีท าใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพทางกายที่ดีและ
ความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ อีกท้ังยังลดความเห็นแกตัว ท าใหเกิดการสื่อสารที่สรางสรรคตอกันและ
ความอนาทรตอกันมากข้ึน 

 ๓) ครอบครัวตระหนักความส าคัญของการรวมมือรวมใจของบุคคลในครอบครัวเพ่ือ
สร้างฐานความเขมแข็งทั้งเพ่ือการพัฒนาชีวิตครอบครัวโดยรวมและเพ่ือเตรียมพรอมตอการเผชิญ
อุปสรรคหรือภาวะวิกฤตตาง ๆ ตลอดจนปญหาใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

 ๔) การรูจักใชหลักธรรมในการสรางคุณภาพความสัมพันธในครอบครัวและรูจัก
ทะนุบ ารุงรักษาสัมพันธภาพเชนนั้น ในครอบครัวดวยการมีสติก ากับอารมณและพฤติกรรม เพื่อช่วยให
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวสามารถด าเนินและพัฒนาตอไปไดอยางราบรื่น สัมพันธภาพเช
นนี้จะเปดทางใหเกิดการสื่อสารที่ชัดเจน สรางสรรค สามารถสนองตอบความตองการของครอบครัวได
อยางสมบูรณ 

 การตระหนักในความส าคัญของการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวว่าเปนบอเกิดแหงพ
ลังทั้งปวง โดยเฉพาะพลังคุณธรรม จึงควรระวังรักษาและฟูมฟกดูแลความสัมพันธในครอบครัวไวให
มั่นคงยืนยาว ดวยความเอาใจใสและอนาทรตอกันอยางสม่่าเสมอทั้งในยามสุขและยามทุกข ใหรจูักใช
คุณคาจากบทเรียนและประสบการณชีวิตครอบครัวทุกขั้นตอน ใหเปนประโยชนต่อการสรางความเข
มแข็งใหเกิดขึ้นในครอบครัวของตน เพ่ือจะไดสามารถแผขยายความเขมแข็งของครอบครัวตนออกไป
สูความเขมแข็งของชุมชนและสังคมภายนอกสืบตอไป 

๒. หลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างครอบครัวเขมแข็งด้านการท าบทบาท
หน้าที่๔๑ 

                                           
๔๐ จรรจา สุวรรณทัต, ชุดความรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัว

เข้มแข็ง, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, (กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ ๒๕๕๔), หน้า ๑๘-๑๙. 

๔๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙. 



  ๔๒ 

  
 ๑) ครอบครัวยังต้องพึงตระหนักในความส าคัญในหน้าที่และบทบาท ความรับผิดชอบ

ของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ว่าต้องไม่ยกความรับผิดชอบนี้ ให้แก่ใคร 
 ๒) สร้างแบบอย่างที่ดี มีวินัย และใช้คุณธรรมพ้ืนฐานในการจัดการดูแล ครอบครัวให้

ประจักษ์แก่เด็กและสมาชิกครอบครัวทุกคน 
 ๓) บทบาทของชาย-หญิง บทบาทของพ่อแม่ และบทบาทของลูก อาจก าหนดให้มี

แตกต่างกันบ้าง ในแต่ละสังคมวัฒนธรรม หากในการปฏิบัติ บทบาทเหล่านี้มีไว้เพ่ือสนับสนุนกัน ไม่ใช่
ให้ลบล้างกัน แต่ต้องเติมเต็มให้กัน และกันในภารกิจพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๔) พึงรู้จักให้แรงเสริมกันและกันในการท าดีในบทบาทหน้าที่ภายใน ครอบครัว และ
รู้จักขยายขอบเขตของการท าความดีออกสู่ชุมชนและสังคม ภายนอกอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 การท าบทบาทหน้าที่ในครอบครัวที่เข้มแข็ง จะมีทั้งลักษณะความเป็น เอกภาพ การ
ยืดหยุ่น ความสมดุล และการเรียนรู้ร่วมกัน รวมกันเป็นพลังแห่งความรับผิดชอบต่อการผลักดันให้
ครอบครัวสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความมั่นคงและเชื่อมั่น 

๓. หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวสามารถพ่ึงตนเองได้๔๒ 
 การพ่ึงตนเองได้ของครอบครัว หมายถึง ความสามารถของครอบครัว ที่จะยืนหยัดอยู่

ได้ด้วยล าแข้งของตนเอง สามารถควบคุมทิศทางพฤติกรรม ของครอบครัวให้ไปในทิศทางที่เป็น
เป้าประสงค์ของครอบครัวได้ การพ่ึงตนเองของครอบครัวที่จะน าไปสู่การสร้างความเข้ มแข็งใน
ครอบครัว ได้ จะต้องครอบคลุมการพึ่งตนเองได้ใน ๔ ด้าน คือ 

 ๑) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
  ความเข้มแข็งของครอบครัว ต้องมีฐานที่แข็งแรงพอสมควรทางเศรษฐกิจ การสร้าง

ครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นควรด าเนินไปทีละน้อย และเริ่มได้จาก พลังความกลมเกลียวใกล้ชิดกันของ
ครอบครัว โดยเฉพาะระหว่าง พ่อ แม่ ลูก 

  พ่อแม่สอนลูกตั้งแต่เล็กให้เคารพอาชีพสุจริตทุกอาชีพ และท าตนเป็น แบบอย่างที่
ดีให้ลูกในด้านการออม การใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว ด าเนินชีวิต ตามหลักธรรมพ้ืนฐานและแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การรู้จักท าบัญชีการใช้จ่าย ในครอบครัว 

  เมื่อเกิดวิกฤติในครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจก็พยายามตั้งสติและ ใช้หลักการ
พ่ึงตนเองก่อน ด้วยการวิเคราะห์ดูปัจจัยสาเหตุ พยายามพลิกฟ้ืน วิกฤติให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้

                                           
๔๒ จรรจา สุวรรณทัต, ชุดความรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัว

เข้มแข็ง, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, หน้า ๔๔-๕๐. 



  ๔๓ 

  
ร่วมกันทั้งครอบครัว โดยตระหนักว่าทุกปัญหา มีทางออก ถ้าเกิดทางตันจริง ๆ ก็รู้จักแสวงหาการ
สนับสนุนจากแหล่งภายนอก โดยไม่ปล่อยให้ชีวิตด าเนินไปแบบคนสิ้นหวัง การรู้จักเผชิญกับปัญหา 
อย่างกล้าหาญและรู้จักใช้เหตุผล ตลอดจนใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ จะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัว อีกทั้งยังจะช่วยเติมพลัง แห่งความรักความอนาทรห่วงใยกันระหว่าง
สมาชิกครอบครัว 

 ๒) การพ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
  อนึ่ง ถ้าครอบครัวสามารถสร้างตนเองจนมีฐานะมั่นคง แต่ไม่ระมัดระวังรักษาตน

ทางด้านสุขภาพ มีความอ่อนแอในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ ก็จะยัง ให้เกิดการลดทอนด้านความ
เข้มแข็งของครอบครัวลงได้ ครอบครัวเข้มแข็ง จึงต้องพึงระวังป้องกันรักษาตนเองทางด้านสุขภาพ 
โดยปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ 

  (๑) พึงตระหนักในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพทางร่างกาย และ
สุขภาพทางอารมณ์ จิตใจ เมื่อสุขภาพทางกายสมบูรณ์ดี สุขภาพจิต ก็จะดีตามไปด้วย เมื่อร่างกาย
แข็งแรง จิตใจแข็งแรง อารมณ์ปลอดโปร่ง สามารถมองโลกในแง่ดี  มองเห็นและยอมรับข้อบกพร่อง
ของตนได้กระจ่างข้ึน ขณะเดียวกันก็ยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นในครอบครัวได้มากขึ้น รวมพลังกัน
แก้ไขข้อบกพร่องให้กันและกัน และรู้จักเสริมพลังจิตใจให้กัน และกันให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันต่อต้าน
ปัญหาอันอาจเกิดข้ึนจากภัยอันตรายต่าง ๆ 

  (๒) พึงเห็นความส าคัญของการพ่ึงตนเองได้ในการระวังรักษาสุขภาพ เพ่ือการ
ป้องกัน แต่ถ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่อาจดูแลตนเองได้ก็ไม่ประมาท หรือตื่นตระหนก หากรู้จักใช้
การช่วยเหลือจากแหล่งช านาญการต่าง ๆ ได้ เมื่อพบความผิดปกติใด ๆ ทางสุขภาพ ก็ให้แสวงหา
ค าปรึกษาจากแพทย์ อย่างทันท่วงที 

  (๓) สร้างจิตส านึกแห่งความปลอดภัยให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ให้ตระหนัก
ในคุณค่าของการมีชีวิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพ่ือรักษา ความเข้มแข็งของครอบครัวไว้ไม่ให้
สูญเสีย 

 ๓) การพ่ึงตนเองทางข้อมูลข่าวสาร 
  ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร จ าเป็นต้องมีการแสวงหาพร้อมกับ การ

กลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่าง มีสองด้าน ด้านดีและด้านไม่ดี ข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุบันที่เข้ามากระทบต่อ สัมผัสต่าง ๆ ของบุคคลมีมากมายเหลือคณานัป ทุกคนใน
ครอบครัวต้องร่วมกันสร้างก าแพงรับความหนักเบาของข้อมูลที่เข้ามาสู่ครอบครัว ข้อมูลบางส่วนดี 
เป็นประโยชน์ส าหรับการป้องกัน เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ขณะที่บางส่วนก็อาจ เป็นข้อมูลที่ต้องพึงระวังในการคัดกรอง การรับรู้



  ๔๔ 

  
ข้อมูลบางส่วนอาจเป็น อันตรายต่อการรับเข้ามาโดยปราศจากการคัดกรอง ข้อมูลแต่ละประเภท แต่
ละอย่างอาจมีความเหมาะสมต่อวัยหรือประสบการณ์ของบุคคล ไม่เหมือนกัน ขณะที่ครอบครัวต้อง
ยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
ครอบครัวจึงมี หน้าที่ร่วมกันที่จะช่วยกันดูแลคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ
สมาชิกครอบครัวให้มากที่สุด ให้รู้จักคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ การเรียนรู้ทั้งในทางบวกและ
ทางลบ โดยอาจใช้หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (๑) ยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบสังคมและครอบครัว มีมากมาย 
จ าเป็นที่จะต้องมีการคัดกรอง แยกสิ่งที่เป็นขยะ ไม่มีค่าให้เหลือ ข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของครอบครัว 

  (๒) ให้รู้จักบริโภคข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัว ด้วยการใช้สติปัญญา การรู้จักใช้
ข้อมูลข่าวสารด้วยการใช้สติปัญญา จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีค่า ในการพัฒนาตนและครอบครัว 

  (๓) ให้รู้จักใช้สติก ากับการใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความพอเพียง 
ของข้อมูลที่จะรับเข้าไปในชีวิต เพื่อให้เกิดความพอดีในการใช้ ไม่ท าให้เกิด การเสียความสมดุลในชีวิต 
เพราะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ได้อาศัยข้อมูล ข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีด้านอ่ืน ๆ ของ
ชีวิตที่ครอบครัวจะต้อง ดูแลรักษาอีกมาก 

  (๔) ต้องมีความรับผิดชอบในการรับ การใช้ และการส่งต่อสาระต่าง ๆ ของข้อมูล
ข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว และสังคม 

 ๔) การพ่ึงตนเองทางการเรียนรู้ 
  เนื่องจากการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตของบุคคลและ ครอบครัว 

ทั้งนี้เพราะผลจากการเรียนรู้อาจน าบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม และจิตใจ กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนนับแต่เวลาที่เด็กเกิดปฏิสนธิ
ในท้อง ของแม่ เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวตั้งแต่ก่อนเกิด เมื่อเกิดมาแล้ว และมีชีวิต อยู่จนตราบเท่าที่หมด
สิ้นชีวิต ก็มีกระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปตลอดเวลา ไม่สิ้นสุด ครอบครัวเข้มแข็งจึงต้องมีลักษณะการ
พ่ึงตนเองได้ในด้านนี้ ถ้าปราศจากความสามารถในด้านดังกล่าวนี้แล้ว ครอบครัวก็ไม่อาจพัฒนา ไปสู่
เสถียรภาพที่จะต่อต้านต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ครอบครัวได้ 

  ครอบครัวจึงมีภาระส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งในการที่จะต้องช่วยให้สมาชิก สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างถูกต้องในด้านการเรียนรู้ ซึ่งก็มีข้อปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้ครอบครัวตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญของชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 
ในวัฏจักรการพัฒนาครอบครัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งครอบครัว การดูแล ครอบครัวที่มีสมาชิกในวัย



  ๔๕ 

  
ต่าง ๆ ไปจนกระทั่งการเข้าสู่ระยะท้ายสุดของความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัว คือ การผลัดพรากจาก
คู่ครองหรือสมาชิก ครอบครัว ทุกขั้นทุกตอนของชีวิตครอบครัว ล้วนมีการเรียนรู้ที่ต้องกระท า ทั้งสิ้น 

  (๒) ครอบครัวจึงต้องรู้จักแสวงหาความรู้เพ่ือการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือ การปรับปรุง
ดูแลพฤติกรรมและจิตใจของสมาชิกครอบครัวให้ไปสู่ทิศทาง ที่พึงปรารถนา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ที่
จะให้การรู้คิด รู้จักใช้เหตุผลในการขบ ปัญหาต่าง ๆ และการเรียนรู้ทางสังคม เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตสอดคล้อง กับสังคมภายนอกโดยรวมและสังคมโลก 

  (๓) ให้พยายามเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากภาวะการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับครอบครัว 
ของตนเองและของผู้อ่ืน ซึ่งมีอยู่หลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ ประโยชน์ต่อการรู้จักและ
พัฒนาครอบครัวของตนให้มากขึ้น 

  (๔) ครอบครัวจะต้องตระหนักในคุณค่าความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ และรู้จัก
แสวงหาแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนรู้จักกลั่นกรอง การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านั้น 

  (๕) ให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวตระหนักในความส าคัญของการรวมพลัง ความรู้ 
ให้รู้จักผนึกก าลังกันเป็นเครือข่ายความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ประสบการณ์ จากกันและกัน การรู้จักเรียนรู้
จากการสร้างเครือข่าย จะช่วยท าให้เกิด ความเข้มแข็งของครอบครัวอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ โดยต่างให้ความเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของกันและกัน การ
พ่ึงตนเองได้ทางด้านการเรียนรู้ของครอบครัว เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคม
เข้มแข็งโดยผู้รับผิดชอบครอบครัวเป็นผู้เริ่มก่อนด้วยการรู้จักแสวงหาแหล่งความรู้ในตนเอง แล้วขยาย
สู่การเรียนรู้จาก แหล่งภายนอกตน รู้จักผสมผสานความรู้ที่ได้จากแหล่งภายในและภายนอกตน ให้
เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนรู้ การรักษา และการสืบทอดคุณค่า ของการเป็นครอบครัวไว้
ตลอดไป 

๔. หลักการและแนวทางเสริมสร้างครอบครัวเขมแข็งด้านทุนทางสังคม๔๓ 
เนื่องจากแต่ละครอบครัวจะมีทั้งจุดดีและจุดอ่อนแตกต่างกันออกไป ท าให้ทุนทางสังคมที่

จะมีส่วนเกื้อหนุนให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลและ สังคมทั่วไปของแต่ละครอบครัวมีไม่เหมือนกัน 
แต่จากความแตกต่าง ดังกล่าวครอบครัวไม่ควรที่จะน ามาประเมินครอบครัวของตนว่ามีสถานภาพต่่า 

                                           
๔๓ จรรจา สุวรรณทัต, ชุดความรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัว

เข้มแข็ง, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, หน้า ๕๘-๖๐. 



  ๔๖ 

  
ตลอดไป หากควรที่จะต้องศึกษาและพิจารณาใคร่ครวญว่าจุดดีของ ครอบครัวของเราอยู่ตรงใดบ้าง 
จุดอ่อนของครอบครัวอยู่ ณ ที่ใด จะมีทาง ในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างในอนาคต 

ต้นทุนทางสังคม ครอบคลุมความหมายที่กว้างไปกว่าเรื่องของสถานภาพ หรือวัตถุหรือ
ความได้เปรียบทางกายภาพ หากยังมีความหมายครอบคลุมถึงลักษณะ หรือคุณค่าภายในของตัว
บุคคลหรือสังคมที่ถ้าหากมีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับ การพัฒนาหรือตระหนักรู้ในความส าคัญ นับวัน
ลักษณะและคุณค่าเหล่านั้น ก็จะลดทอนความงดงามหรือความมีคุณค่าลง จึงเป็นหน้าที่ของครอบครัว 
ที่จะรู้จักเข้าใจและเรียนรู้บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ในตัวลูก รู้จักพัฒนา
และส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ในตัวลูกในด้านดีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็รู้จักเรียนรู้และเข้าใจลักษณะที่
ยังต้องการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

เพ่ือให้ลักษณะที่ยังไม่น่าพอใจนั้นจะได้รับการดูแลส่งเสริมแก้ไขจะเป็นทุนหนึ่งทางสังคมที่
มีค่าได้นอกจากลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางจิตสังคมแล้ว ทุนทางสังคม 5 ในด้านการศึกษา
ก็เป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ครอบครัวจะต้องดูแลมวลสมาชิกในครอบครัวให้มีการพัฒนาในเรื่องนี้ หลายคน
ให้ความส าคัญต่อการศึกษาว่าเป็นบันไดไปสู่การพัฒนาสถานภาพทางสังคมและการไต่เต้าสู่อ านาจ ใน
สังคม ซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะคุณค่าที่แท้จริงของการศึกษานั้น ไม่ใช่ทางไปสู่เป้าหมาย
เชิงวัตถุ หากคุณค่าที่แท้จริงของการมีการศึกษานั้นคือ การยกระดับคุณภาพของคนให้เป็นผู้ที่สามารถ
มองสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขึ้น และลึกซึ้งขึ้น การศึกษาจึงไม่ได้วัดด้วยปริญญาบัตรหรือเกียรติที่ได้รับ หาก
วัดด้วยคุณภาพทางจิตใจของคน การศึกษามีทั้งในระบบที่ต้องเรียน ในสถานศึกษา และนอกระบบที่
ไม่ต้องเรียนในสถานศึกษา 

การศึกษาทุกแขนง ทุกสายอาชีพ ล้วนมีคุณค่า ช่วยให้บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมใน
สถาบัน การศึกษานั้น ๆ พบทางออกท่ีมีค่าทั้งต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ การสร้างและพัฒนา
ทุนสังคมด้านการศึกษา จึงเป็นกระบวนการช่วยอบรม ที่ละเอียดอ่อน ไม่แพ้การฝึกอบรมเลี้ยงดูทาง
บ้าน พ่อแม่จึงไม่ควรบังคับ เด็กหรือลูกหลานให้เข้าสู่สถาบันการศึกษาหรือสายอาชีพที่ตนต้องการ
ตาม กระแสสังคม แต่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกและบุตรหลานได้ศึกษาในสิ่งที่เขาถนัด และสนใจอย่าง
แท้จริง เพราะสิ่งนี้เองจะช่วยให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง รู้สึกตนว่าสามารถเคารพต่อศักดิ์ศรีที่แท้จริง
ของเขาได้ เมื่อเขารู้สึกเช่นนั้น ทุนสังคมในตัวเขาจะเบ่งบานขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจาก
สังคม และคนอื่นได้ 

ครอบครัวมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเสริมสร้าง ฟูมฟักลักษณะทางจิตใจ ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคล ลักษณะทางจิตที่จัดเป็น ๒ ทุนสังคมที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ซึ่งได้แก่ 
การมีจิตมุ่งอนาคต มุ่งสัมฤทธิ์ควบคุมตน ตลอดจนการมีจิตสาธารณะและจิตพอเพียงนั้น ต้องอาศัย 
กระบวนการฝึกอบรมที่ละเอียดอ่อน ยาวนาน และการเห็นต้นแบบที่ดีงามและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ



  ๔๗ 

  
การเห็นความส าคัญของสิ่งนั้น ๆ ต้นทุนสังคมด้านนี้ ยังมีความส าคัญยิ่งต่อครอบครัวเข้มแข็งที่ต้องมี
ปณิธานมั่นคงไม่คลอนแคลน ไปตามกระแสวัตถุ พยายามรักษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว 
เสริมสร้าง ปัญญาการรู้คิดให้กับเด็ก ตลอดจนเลือกสรรประสบการณ์อันมีค่าต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ 
ทั้งหมดนี้จัดเป็นรากฐานของการพัฒนาจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวง 

๕. แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ครอบครัวสามารถรับมือกับภาวะเสี่ยงและภาวะยากล าบากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ๔๔ 

 ๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือการป้องกัน การรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อม - ดีกว่าการ
รอให้เกิดปัญหาเสียก่อนแล้วหาทางแก้ การเตรียมพร้อมของครอบครัวสามารถกระท าได้หลายอย่าง 
ได้แก่ การแสวงหาข้อมูลความรู้ นั่นก็คือ เริ่มตั้งแต่การสร้างชีวิตครอบครัวที่มีความสุข มั่นคง จ าเป็นที่
หุ้นส่วนชีวิตทั้งหญิงชายจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจเสียก่อน ด้วยการเรียนรู้กันและกัน เห็น
ความส าคัญของการรับการตรวจร่างกายและจิตใจ เพ่ือรับบทบาทใหม่ในครอบครัว มีการเตรียมตัว
สร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัว ด้วยการมีอาชีพและที่พักอาศัยที่มั่นคง ตลอดจนรู้จักแสวงหาข้อมูล
ความรู้ ในเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัว ถ้าเป็นสถานที่อยู่ในเขตอันตรายต่อการเกิด ภัยธรรมชาติก็ต้อง
แสวงหาข้อมูลในการปฏิบัติตัวเพ่ือการป้องกันก่อน การเกิดเหตุขึ้น เตรียมกายใจ เพ่ือการรับสภาพ
อย่างไม่ประมาท ข้อมูล ความรู้แต่ละด้านที่แสวงหาและได้มาสามารถใช้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการป้องกัน 
และจัดการความเสี่ยงได้ทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 

 ๒) การรวมพลังกายจิตของสมาชิกครอบครัวทุกคน โดยเริ่มจากผู้ เป็ น หัวหน้า
ครอบครัวท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเผชิญปัญหาด้วยการใช้ การตัดสินใจด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์รู่
วามที่จะต้องตั้งสติและให้คุณค่าต่อ ความคิดของทุกคนในครอบครัว เพ่ือความร่วมมือร่วมใจและร่วม
พลังกัน ทั้งในเวลาที่ปกติและคับขัน 

 ๓) การปรับกายและจิตใจ เมื่อเกิดการเผชิญกับภาวะเสี่ยงที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้และ
จะต้องมีการปรับให้สามารถจัดการกับภาวะยากล าบากได้ ครอบครัวต้องตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกตกใจ 
ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

 ๔) การรู้จักยอมรับการช่วยเหลือจากภายนอก ถ้าภาวะเสี่ยงและภาวะ ยากล าบากมี
ความรุนแรงเกินกว่าที่ครอบครัวและสมาชิกครอบครัวจะรับไว้ได้ แต่โดยล าพัง ให้แสวงหาหรือรับ

                                           
๔๔ จรรจา สุวรรณทัต, ชุดความรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัว

เข้มแข็ง, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, หน้า ๖๖-๖๘. 



  ๔๘ 

  
ความช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงอาจจะเป็น องค์กรหรือบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 
โดยทันท ี

 ๕) การมองภาวะเสี่ยง ภาวะยากล าบากและภาวะวิกฤติ ทั้งสองด้าน คือทั้งทางด้าน
บวกและด้านลบ เมื่อใดที่ภาวะเสี่ยงและภาวะยากล าบาก หรือ ภาวะวิกฤติ เกิดขึ้นกับครอบครัวใด
แล้ว ในด้านลบอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจและการสูญเสียทั้งทาง
กายภาพและจิตใจ แต่ในด้านบวก ภาวะเหล่านี้กลับจะช่วยเรียกพลังความร่วมมือ ความรัก ความ
สมานสามัคคีระหว่างสมาชิกครอบครัวให้เข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคง พบสิ่งดี ๆ ในตัวสมาชิกอย่างที่
ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในพลังที่จะร่วมกันเผชิญต่อสู้ ร่วมกันเพ่ือเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จ 

 สุดท้ายคือ การพยายามเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับพยายาม
เพ่ิมการสร้างปัจจัยปกป้องเพ่ือลดหรือป้องกันภาวะเสี่ยงและ ภาวะยากล าบากการท าเช่นนี้จะช่วยให้
บุคคลสามารถมองภาวะเหล่านี้ด้วยจิตใจ เข้มแข็งและเปิดกว้าง และยอมรับในสัจธรรมของชีวิตว่า ทุก
อย่างมี การเปลี่ยนแปลงทั้งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสลายไป ภาวะเสี่ยงและ ภาวะยากล าบากก็เป็นไป
ตามหลักสัจธรรมนี้ เมื่อเกิดขึ้นได้ อยู่ได้ชั่วขณะแล้วก็ดับ ไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามขณะที่มีการ
ยอมรับสัจธรรมของชีวิต ก็จ าเป็น ต้องพยายามพลิกฟ้ืนสภาพชีวิตขึ้นมาใหม่ภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ 
เพ่ือพิสูจน์ความเข้มแข็งของครอบครัวในการที่จะต่อสู้เพ่ือคืนสู่สภาพปกติ หรือที่ใกล้เคียงกับสภาพ
ปกติให้มากท่ีสุดได้ 

๒.๑.๑๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวเข้มแข็ง 

ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักส าคัญที่สุดของสังคม ท าหน้าที่หล่อหลอมและขัด
เกลาความเป็นมนุษยให้แก่สมาชิกของครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอ้ืออาทร 
ความช่วยเหลือเก้ออกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมทาง
สังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และ
สร้างสรรค์เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนั้นครอบครัวจึงมีความส าคัญ
และมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตของทุกคน๔๕ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ด าเนินงานจัดท าระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง  ผลการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ตามมาตรฐานครอบครัว

                                           
๔๕ นิตยา คชภักดี, รายงานโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด ครอบครัวอยู่ดีมีสุข, (นครปฐม: สถาบัน

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘. 



  ๔๙ 

  
เข้มแข็ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวภาพรวมในแต่ละมิติ ระดับ  
ภาพรวมระดับประเทศมีค่าค่าเฉลี่ยดัชนีย์ความเข้มแข็ง ๘๕.๕๐% ซึ่งมีมีค่าความเข้มแข็งสูงกว่าค่า
เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานเท่ากับร้อยละ ๗๔) โดยเมื่อดูค่าความเข้มแข็งของครอบครัวในแต่
ละมิติ พบว่า ค่าความเข้มแข็งของครอบครัวในมิติด้านสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยดัชนีย์ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ๖๘.๓๕% ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ๙๐.๖๓% ด้านการพ่ึงพาตนเอง ๘๓.๒๓% 
ด้านทุนทางสังคม ๙๑.๘๘% และด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 
๙๓.๔๑% ซ่ึงพบว่าค่าความเข้มแข็งของครอบครัวในภาพรวมมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑๔๖ 

นอกจากนี้ยังพบว่า ครอบครัวที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ (มีความสมดุลทาง
รายได้กับรายจ่าย) และครอบครัวที่สมาชิกในครัวเรือนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (มีการพูดคุย
ปรึกษาหารือกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และมีกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกครัวเรือน) รวมทั้งเป็นครอบครัว
ที่มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส ไม่ดื่มสุรา และมีหลักประกันในชีวิต ปัจจัยที่กล่าวมานี้มีความส าคัญต่อ
ครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย โดยปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีความส าคญเป็นอันดับ
แรก๔๗ 

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมจิตศึกษาส าหรับพ่อแม่ ต่อความเข้มแข็งของ
ครอบครัวที่มีลูกบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้แบบสอบถามความเข้มแข็งของครอบครัวจ านวน ๗ 
ด้าน ได้แก่ ด้วย ๑. ความซาบซึ้งและความรัก (Appreciation and Affection) ๒. การมีพันธะผูกพัน 
(Commitment) ๓. การสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication) ๔. การใช้เวลาสนุกสนาน
ร่วมกัน  (Time Together) ๕. การมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Well-Being) ๖ . 
ความสามารถในการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coping Ability) และ ๗. การสนับสนุนหรือ
ให้ก าลังใจ (Support) พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมจิตศึกษามีคะแนน
ความเข้มแข็งของครอบครัวมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมจิตศึกษา และจากการติดตามผลด้วย
การสัมภาษณ์พ่อแม่ภายหลังการทดลองเกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนาการเด็ก 
พบว่า การให้โปรแกรมจิตศึกษาช่วยให้พ่อแม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและปฏิบัติต่อลูกที่

                                           
๔๖ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รายงานสถาณ

การ์ครอบครัวเข้มแข็ง , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://stat.thaifamily.in.th/StartpageFamily01.aspx [๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

๔๗ บังอร เทพเทียน และคณะ, “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับครอบครัวเข้มแข็ง”, วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๑): ๒๕–๓๘. 



  ๕๐ 

  
มีความบกพร่องทางสติปัญญา และน าความรู้ที่ได้ไปใช้จริงกับลูก ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งใน
ครอบครัวมากขึ้น๔๘ 

วิญญู กินะเสนและคณะ ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ตามหลักทิศ ๖ ของประชาชนในเขตปริมณฑลเพ่ือให้ครอบครัวมีความสุข โดยท าการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปริมณฑล ๕ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จ านวน ๓๘๔ คน พร้อมทั้งได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๕ คน ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มแข็งของครอบครัวของประชาชนในเขตปริมณฑลอยู่ใน
ระดับมาก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีความสุขตามหลักทิศ ๖ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีความเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักทิศ ๖ ต่างกัน และยัง
พบว่าความเข้มแข็งของครอบครัวและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามหลักทิศ ๖ มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๔๙ 

นฤดี โสรัตน์ ได้วิจัยเกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: ลักษณะ
ความเข้มแข็งของครอบครัว ปัจจัยและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว โดยท าการเก็บข้อมูลจากครอบครัว ๑๕ ครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของ
ครอบครัวเข้มแข็งประกอบด้วย ๑) มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ๒)รู้บทบาทหน้าที่ตน ๓) ยึดค ามั่น
สัญญา มีความเชื่อใจกัน ๔) มีการสื่อสารด้านบวกในครอบครัว ๕) มีทุนทางสังคมในครอบครัว ๖ มี
ความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ๗) มีความสามารถในการจัดการปัญหา หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัว
ได้ในภาวะยากล าบาก๕๐ 

                                           
๔๘ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (และคณะ), “ผลของโปรแกรมจิตศึกษาส าหรับพ่อแม่ ต่อความเข้มแข็งของ

ครอบครัวที่มีลูกบกพร่องทางสติปัญญา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต: ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๖๒), หน้า ๑. 

๔๙ วิญญู กินะเสนและคณะ, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักทิศ ๖ ของ
ประชาชนในเขตปริมณฑลเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข., วารสารสิรินทรปริทรรศน์, กรุงเทพฯ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๔๒-๕๖. 

๕๐ นฤดี โสรัตน์, “ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: ลักษณะความเข้มแข็งของครอบครัว 
ปัจจัยและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๔๒๗-๔๓๗. 



  ๕๑ 

  
มาลีวัล เลิศสาครศิริได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยท าการเด็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๓๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปาน
กลางกับพฤติกรรมการดูแลสุขภพาพตนเองทุกรายด้านได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการ
ความเครรียด ด้านความส าเร็จใจชีวิต และภาพรวมทุกด้านที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๐๑ โดย
การศึกษาในครั้ งนี้ ชี้ ให้ เห็นถึ งความส าคัญและจ าเป็นในการส่ งเสริมให้สถาบั รครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีความ
เข้มแข็งในการดูแลสุขภาพตนเอง๕๑ 

นันทชาและจินตนาได้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้าน
สัมพันธภาพ พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อกับปัญหา
พฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้นภาคกลางตอนบน โดยท าการเก็บข้อมูลจากพ่อแม่เด็กสมาธิสั้นที่อายุ
ระหว่าง ๖-๑๒ ปี จ านวน ๑๕๔ คนที่มารับบริการต่อเนื่องแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐในเขต
ภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า ๑) เด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่มีปัญหาพฤิตกรรมด้านเกเร รองลงมา
คือความสัมพันธ์กับเพ่ือน อยู่ไม่นิ่ง สัมพันธภาพทางสังคมและพฤติกรรมทางอารมณ์ตามล าดับ ๒) 
สภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพของเด็กสมาธิสั้นอยู่ในระดับดี พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่
อยู่ในระดับปานกลาง ภาวะซึมเศร้าของแม่พบร้อยละ ๑๙ และภาวะพ่อติดสุราพบร้อยละ ๘ ๓) 
สภาพแว้ดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพและพฤติกรรมการเป็นพ่อแม่มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ปัญหาพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ปัจจัยภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุรา
ของพ่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาพฤติกรรมของมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๕๒ 

                                           
๕๑ มาลีวัล เลิศสาครศิริ, “ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร”, วารสารพยาบาล
ทหารบก, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒๐๙-๒๑๗. 

๕๒ นันทชา สงวนชัย, จินตนา ยูนิพันธุ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้าน
สัมพันธภาพ พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อกับปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิ
สั้นภาคกลางตอนบน”, วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม  
๒๕๕๙): ๘๓-๙๖. 



  ๕๒ 

  
พันธุ์ศรีและคณะได้ศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนแออัด 

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในชุมชนแออัดจังหวัด
อุบลราชธานี ตามองค์ประกอบครอบครัวเข้มแข็ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสัมพันธภาพ ๒) ด้านการท า
หน้าที่ของครอบครัว ๓) ด้านการ พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ/สุขภาพ/ข้อมูลข่าวสารและโอกาสการ
เรียนรู้ ๔) ด้านทุนทางสังคม และ ๕) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล าบาก องค์ประกอบเหล่านี้ได้ผ่านการคัดกรองจนเหลือส่วน ที่มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติระดับต่ าถึงสูงเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวชี้วัด มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็งกับสภาพปัญหาของครอบครัว กรณีผลการประเมินมีคุณภาพระดับต่ าพบว่า มีความสัมพันธ์
กับปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินของครอบครัว วิธีสร้างครอบครัวเข้มแข็งท าได้โดยแต่ละ
ครอบครัวหันมาใส่ใจพัฒนาตนเองในองค์ประกอบที่มีคุณภาพของการปฏิบัติระดับต่ าโดยถือเอา
องค์ประกอบที่มีคุณภาพของการปฏิบัติระดับสูงเป็นต้นแบบ พร้อมกันนั้นก็น าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็งภายในชุมชนของตนมาเป็นจุดแข็งในการพัฒนา ทั้งนี้ การแก้ปัญหาและ
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอาศัยความร่วมมือจาก ๕ ฝ่าย ได้แก่ ครอบครัวในชุมชน
แออัดเจ้าของพ้ืนที่ศึกษา ผู้น าชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กร
ภาคเอกชน๕๓ 

ในช่วงระยะ ๔๐ ปีที่ผ่านมา มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนบราสก้า ลินคอล์น (The 
University of Nebraska–Lincoln) น าโดย John DeFrain มหาวิทยาลัยอลาบามา ทัสคาลูซา (The 
University of Alabama Tuscaloosa) น าโดย Nick Stinnett และ มหาวิทยาลัยมินนิโซตาเมือง
เซนต์พอล (the University of Minnesota-St. Paul) น าโดย David H. Olson รวมถึงสถาบันใน
เครือในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็ง พบว่า ผลจากการ
ศึกษาวิจัยกับเกี่ยวกับครอบครัวทั่วโลกชี้ให้เห็นถึงชุดคุณสมบัติที่อธิบายถึงลักษณะของครอบครั ว
เข้มแข็งที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยพบว่า เมื่อผู้คนที่มาจากประเทศและวัฒนธรรมที่ต่างกันพูดคุยกัน
ถึงสิ่งที่ท าให้ครอบครัวของพวกเขาแข็งแกร่งมักจะประกอบไปด้วย ๑. ความซาบซึ้งและความรัก 
(Appreciation and Affection) ๒. การมีพันธะผูกพัน (Commitment) ๓. การสื่อสารเชิงบวก 
(Positive Communication) ๔. การใช้เวลาสนุกสนานร่วมกัน (Enjoyable Time Together) ๕. 

                                           
๕๓ พันธ์ศรี พลศรี กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข , “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในชุมชนแออัด จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
(๒๕๕๗): ๖๔-๗๓. 



  ๕๓ 

  
การมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) และ ๖. ความสามารถในการจัดการปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ (The Ability to Manage Stress and Crisis Effectively)๕๔ 

กาฟาริได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลของตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Effects) ที่มีต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว จากการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ยืนยันการพัฒนาความ
เข้มแข็งของครอบครัว ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) 
และความเข้มแข็งของครอบครัว (Family Strengths) ได้รับผลมาจากการปรับตัวในชีวิตสมรส 
(Dyadic Adjustment)๕๕ และยังพบว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยป้องกันครอบครัว (family protective factors) และมีผลทางอ้อมต่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัวผ่านปัจจัยป้องกันครอบครัว๕๖ 

ซารินา อาร์ชาต ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของวัยรุ่นและผู้ปกครองเกี่ยวกับความ
เข้มแข็งของครอบครัว โดยเลือกท าการศึกษากับวัยรุ่นที่มีผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเข้มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตแต่งงานที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก และไม่มีสมาชิกครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาทางสังคม เช่น การยาเสพย์ติด การดื่มสุรา และการลักขโมย จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้
ของวัยรุ่นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวเป็นตัวพยากรณ์ที่ส าคัญของอารมณ์และพฤติกรรมการ
ปรับตัวของวัยรุ่น๕๗ 

ทิตา เซปเตีย นิงซิ และคณะ ได้ศึกษาอิทธิพลของการปรับตัวในชีวิตสมรส (Marital 
Adjustment) และการท าหน้าที่ครอบครัว (Family Function) ต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 
(Family Strength) ในการสมรสในวัยเยาว์ (Early Marriage) ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวในชีวิต

                                           
๕๔ DeFrain, J., & Asay, S. M., “Strong Families Around the World”, Marriage & Family 

Review, Vol. 4 No. 1-2 (August 2007): 1-10. 
๕๕ Ghaffari M., “Spiritual Well-Being and Dyadic Adjustment: Mediator Effects for Family 

Strengths”, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Vol. 10 No. 3, (August, 2016): 
1699. 

๕๖ Ghaffari M. et al., “Predictors of Family Strength: The Integrated Spiritual-
Religious/Resilient Perspective for Understanding the Healthy/Strong Family”, Iranian Journal of 
Psychiatry and Behavioral Sciences, Vol. 7 No. 2, (Autumn-Winter, 2013): 57-67. 

๕๗ Arshat Z., “Adolescents and Parental Perception of Family Strength: Relation to 
Malay AdolescentEmotional and Behavioural Adjustment”, International Journal of Humanities 
and Social Science, Vol. 3 No. 18 (October 2013): 163-168. 



  ๕๔ 

  
สมรส รายได้ และการท าหน้าที่ครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มแข็งของครอบครัว 
นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทั้ง ๓ ได้แก่ การปรับตัวของคู่สมรส รายได้ และการท าหน้าที่ของครอบครัว
มีผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว๕๘ 

ยัง ซุก เซียวและยู ลิม ซุน ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ การเห็นคุณค่าตนเอง และความ
เข้มแข็งของครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง โดยท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเพศหญิง จ านวน ๒๐๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เห็นคุณค่าในตนและความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญ ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การเห็นคุ่าในตนเองและะความเข้มแข็งของครอบครัวของ
นักศักษาเพศหญิง๕๙ 

การ์เซียและคณะได้วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีต่อสุขภาวะ
ทางจิตและความเชื่ออ านาจควบคุมภายในโดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คนเพ่ือ
วัดความเข้มแข็งของครอบครัว สุขภาวะทางจิต และอ านาจควบคุมภายใน สมการเชิงโครงสร้างพบว่า 
ความแปรปรวน ๖๗% ในสุขภาวะทางจิต และ ๕๙%ของความแปรในความเชื่ออ านาจควบคุมภายใน
ท านายได้โดยความผูกพันและความไว้วางในครอบครัว ผลการวิจัยดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของแง่มุมทางด้านจิตสังคมที่มีต่อแง่มุมทางด้านจิตใจ๖๐ 

โฮง โยง ซุน และฮาน เกียม ซุนได้วิจัยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างของครอบครัวเข้มแข็ง
ของสตรีวัยท างานที่สมรสแล้วโดยท าการเก็บข้อมูลจากสตรีวัยท างานที่มีอายุระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี 
จ านวน ๓๑๙ คน ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนของครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรง โดยอ้อมและ
อิทธิพลรวมต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ความเครียดในครอบครัวมีผลกระทบทางตรง ทางอ้อม 

                                           
๕๘ Ningsih D. S. et al., “The Influence of Marital Adjustment and Family Function on 

Family Strength in Early Marriage”, Journal of Family Sciences, Vol. 2 No. 2 (December, 2017): 
23-33. 

๕๙ Young-Sook Seo, Yu-Lim Son, “A Study on Body Image, Self-esteem, and Family 
Strengths of Female University Students”, Journal of Korean Clinical Health Science, Vol. 2 No. 
2 (June 2014): 90-97. 

๖๐ Cirilo Humberto García-Cadena,,José Moral de la Rubia, Héctor Luis Díaz-Díaz, Juan 
Martínez-Rodríguez, Lorenzo Sánchez-Reyes, Fuensanta López-Rosales., “Effect of Family Strength 
over the Psychological Well-being and Internal Locus of Control”, Journal of Behavior Health & 
Social, Vol. 5 No. 2 (2014): 33-46. 
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และอิทธิพลโดยรวมต่อความเข้มแข็งของครอบครัว การสื่อสารที่ดีระหว่างคู่สมรสมีอิทธิพลโดยตรง
และอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อครอบครัวเข้มแข็ง ตัวแปรพยากรณ์ของครอบครัวเข้มแข็ งสามารถ
อธิบายโมเดลได้ ๖๑.๘%  ผลการวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่า สมการเชิงโครงสร้างของครอบครัวเข้มแข็งของ
สตรีวัยท างานที่สมรสแล้วและตัวแปรพยากรณ์ครอบครัวเข้มแข็งคือ การสนับสนุนของครอบครัว 
ความเครียดภายในครอบครัว และการสื่อสารที่ดีระหว่างคู่สมรส การจะสร้างครอบครัวของสตรีวัย
ท างานที่สมรสแล้วให้มีความแข็งแรงได้นั้น การเข้าถึงการพยาบาลและโปรแกรมทางการแพทย์เพ่ือ
เพ่ิมการสนับสนุนของครอบครัว การสื่อสารที่ดีระหว่างคู่สมรสและขจัดความเครียดในครอบครัวเป็น
สิ่งที่ควรสนับสนุน๖๑ 

บัง กยุง ซุกและคณะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าตนเอง และ
ความเข้มแข็งของครอบครัวในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยท าการเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ ๕-๖ จ านวน ๔๕๕ คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีสถานเศรษฐสังคมและผลการศึกษา
ต่างกันมีรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าตนเอง และความเข้มแข็งของครอบครัวต่ างกัน ครอบเข้มแข็งยัง
ได้รับอิทธิพลจากการดูแลของผู้ปกครอง ภาพลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองและครอบครอบครัว
เข้มแข็งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัยส าคัญ ผลการวิจัยนี้ยังชี้ว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตน๖๒ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ระบุปัจจัยปกป้อง ๕ ประการ (Five Protective Factors) ที่
เป็นรากฐานของแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. ความ
เข้มแข็งทางใจของพ่อแม่ (Parental Resilience) ๒. ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Connections) 
๓. การสนับสนุนที่ เป็นรูปธรรมในยามที่ต้องการ (Concrete Support in Times of Need) ๔. 
ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก (Knowledge of Parenting and Child Development) 
และ ๕. ความสามารถทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก (Social and Emotional Competence of 

                                           
๖๑ Hong, Yeong Seon, Han, Kuem Sun., “A Structural Equation Model on Family 

Strength of Married Working Women”, Journal of Korean Academy of Nursing, Vol. 45 No. 6 
(2015): 900-909. 

๖๒ Bang, Kyung-Sook, Chae, Sun-Mi, Kim, Ji-Young, Kang, Hyun-Ju., “Relationships 
between Body Image, Self-esteem and Family Strengths in Late School Aged Children”, Korean 
Parent-Child Health Journal, Vol. 15 No. 1 (June 2012): 33-38. 
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Children) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยป้องกันเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ เสริมสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็งและสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม๖๓ 

๒.๒  ฆราวาสธรรม ๔ 

ส าหรับหลักฆราวาสธรรมนี้จัดเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือนหรือครอบครัวโดยเฉพาะ
เพราะเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสถาบันครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา มารดา 
และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และใจ 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง คือ (๑) สัจจะ (๒) ทมะ (๓) ขันติ (๔) จาคะ โดย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของฆราวาสธรรม ๔ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหค าจ ากัดความไวในพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับ
ประมวลธรรมวา “ฆราวาสธรรม ๔” หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ (Gharavasa – dhamma : virtues for a good household life; 
virtues for lay people) ประกอบดวย๖๔ 

๑. สัจจะ หมายถึง ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย  จริงใจ พูดจริง ท าจริง (Truth and 
honesty) 

๒. ทมะ หมายถึง การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย 
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา (Taming and training oneself; 
adjustment) ในธรรมหมวดนี้ ทมะทานมงุเอาดานปญญา 

๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาท าหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง 
ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย (Tolerance; forbearance) 

๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน
ได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอ่ืน พรอมที่จะรวมมือ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว (Liberality; generosity) 

                                           
๖๓ The Center for the Study of Social Policy, Strengthening Families: A Protective 

Factors Framework, (The United States Department of Health & Human Services Administration 
for Children and Families/Strengthening Families and Communities: United States Department of 
Health, Education, and Welfare, 2009), p. 1. 

๖๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , พิมพครั้งที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๓-๑๑๔. 
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พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ฆราวาส” หรือ “คฤหัสถ์” ไว้ในหนังสือ 

ฆราวาสว่าหมายถึง ผู้ครองเรือน คือมีครอบครัว ซึ่งต้องท าให้ถูกต้องเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ
ตามปกติหรือสัตว์ตามปกติ เป็นหน้าที่ที่จะต้องท าให้ถูกต้องสูงขึ้นไป -สูงขึ้นไปเป็นล าดับ จนกระทั่ง
จิตใจ ก็ต้องท าจิตใจให้ถูกต้อง ค าว่า “หน้าที่” ในภาษาบาลีเรียกว่า “ธมฺม” ในภาษาสันสกฤตว่า “ธรฺ
รม” ในภาษาไทย“ธรรม” คือหน้าที่๖๕พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของหลักฆราวาสธรรมออกเป็น 
๒ ประการ คือ เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติและเป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืนให้ส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้๖๖ 

๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อ
เพ่ือนฝูงซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน  ๒) ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิด
โทสะ อย่าให้เกิดความรัก หรือความเกลียด ๓) ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความ
เหนื่อย อดทนต่อค าด่า ๔) จาคะ หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือนบ้าน มิตรสหาย 

๒. เป็นธรรมที่ ใช้ เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืน ๆ ให้ส าเร็จ 
ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้น เมื่อจะท าสิ่งใดหรือ
ปฏิบัติธรรมข้อใดแล้วก็ควรตั้งใจจริง ท าอย่างสุดความสามารถ ท าให้ถึงที่สุด ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้า
ท าความเพียรเพ่ือตรัสรู้ ก็ได้ตั้งสัจจาอธิษฐานว่า แม้จะเหลือเพียงแต่กระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งถ้า
ไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันถ้ามีสัจจะหรือสัจจาอธิษฐาน คือ ท าให้
มันจริง ๆ ตั้งใจจริง ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมดังที่ตั้งใจ ๒) ทมะ หมายถึง บังคับ
ตัวเอง บังคับใจตนเองไม่ให้หลงไปตามแรงของสิ่งที่มายั่วยุ ซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายาม
บังคับให้ได้ ในการบังคับนั้น ต้องใช้ไหวพริบและความฉลาดเข้าต่อสู้ เพราะจิตใจเมื่อถูกบังคับก็จะขัด
ขืนยิ่งกว่าช้างที่ตกมันเสียอีก ซึ่งการบังคับจิตใจของตนเอง นั่นก็มี ๒ วิธีด้วยกันคืน กรณีแรกคือ การ
ปลอบประโลมจิตใจค่อยปลอบโยน กรณีที่สอง คือ การบังคับโดยตรงการตัดใจไม่ให้ท าในสิ่งนั้น ซึ่งทั้ง 
๒ วิธีนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๓) ขันติ เมื่อมีทมะแล้วยังต้องใช้ขันติเข้า
รองรับ ต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรืออ่ืน ๆ ต้องใช้ความอดทน
อย่าหลงไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเลส ๔) จาคะ หมายถึง บริจาคออกไป สละสิ่งที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในจิตใจ
ให้หลุดออกไประบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ อาจจะโดยการสวดมนต์หรือการพักผ่อนให้
ถูกวิธี ฆราวาสธรรม คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ นี้เป็นเครื่องมือก าจัดมาร เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสิ่งที่

                                           
๖๕ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทาน, ๒๕๓๗), หน้าที่ 

๔๕. 
๖๖ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 
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ปรารถนาในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของฆราวาสเท่านั้น แม้แต่บรรพชิที่ต้องการจะบรรลุมรรค
ผลนิพพาน ก็ยังต้องใช้ธรรมข้อนี้ด้วยเช่นกัน 

หลวงกถิน อัตถโยธิน ได้กล่าวไว้ในอธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี ว่า ฆราวาส เป็นธรรมน ามา
ซึ่งความสุขความเจริญ เป็นสามัคคีธรรมอันควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน ผู้ปฏิบัติย่อมเกิดความ
ไพบูลย์และตั้งตระกูลให้ถาวรมีความสุขเจริญ สัจจะ หมายถึง สัตย์ซื่อแก่กันซื่อตรงต่อกัน เป็น
คุณธรรมที่ส าคัญในการคบหาของประชาชน ถ้าหากแต่ละบุคคลต่างประพฤติซื่อตรง ไว้วางใจซึ่ งกัน
และกันย่อมจะน าความเจริญมาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ ทมะ หมายถึง รู้จักข่มจิตของตน ความข่มใจ 
เป็นคุณธรรมส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะคนทั้งหลายย่อมมีอัธยาศัยแตกต่างกัน ถ้าไม่มีการข่มใจ
ปล่อยให้ประพฤติไปตามกิเลส ย่อมท าให้แตกสามัคคีกันโดยง่าย จึงควรต้องมีอุบายข่มใจของตนเมื่อ
ถูกกิเลสเข้าครอบง าอย่าหุนหัน กระท าลงไปตามอ านาจของกิเลส ผู้ที่มีทมะย่อมเป็นผู้ที่อยู่ห่างจาก
ความผิดพลั้ง ทั้งเป็นผู้อาจรักษาสามัคคี ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ มา
กระทบท าให้เกิดโทสะ เมื่อใช้ ทมะ คือรู้จักข่มใจตนเข้าช่วยแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ ก็ต้องใช้ขันติ อดกลั้น
เข้าช่วยอีกแรงหนึ่ง คือ ต้องรู้จักอดกลั้นต่อเหตุการณ์อันจะยั่วให้เกิดโทสะ จาคะ หมายถึง สละให้ปัน
สิ่งของ ของตนแต่คนที่ควรให้ปัน การให้เป็นกิจส าคัญประการหนึ่งของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นการ
ผูกไมตรีซึ่งกันและกัน เพราะคนเกิดมามีสุข มีทุกข์ มีฐานะ มีอาชีพ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีน้ าใจ
ไมตรี อารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน๖๗ 

ชัยวัฒน์ อัตพฒน์ ได้ให้ความหมาย ฆราวาสธรรมไว้ในหนังสือหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่า
เป็นธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติฆราวาส คือผู้ครองเรือน ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม การ
สมาคมกับคนอ่ืนต้องมีความจริงใจต่อเขา ต้องรู้จักข่มจิตของตน เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดี ต้องมี
ความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิต และในบางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอ่ืนเดือนร้อน 
ฆราวาส มีอยู่ ๔ อย่าง คือ  ๑) สัจจะ หมายถึง มีความจริงใจต่อคนอ่ืน ๒) ทมะ หมายถึง มีนิสัยข่ม
ความรู้สึกของตน ๓) ขันติ หมายถึง มีความอดทน ๔) จาคะ หมายถึง บริจาคสิ่งของของตนเพ่ือ
ประโยชน์คนอ่ืน๖๘ 

                                           
๖๗ กถิน อัตถโยธิน, อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑), หน้า 

๒๒. 
๖๘ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ , หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๘-๙๙. 



  ๕๙ 

  
จากความหมาย ค าจ ากัดความดังกล่าว ที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมาเกี่ยวกับการ

หลักฆราวาสธรรม ๔ สรุปได้ว่า ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับการครองเรือน มีอยู่ ๔ ข้อด้วยกันคือ 
๑) สัจจะ คือ ความจริง ๒) ทมะ คือ การฝึกฝนปรับปรุงตน ๓) ขันติ คือ ความอดทน ๔) จาคะ คือ 
ความเสีย สละ ความเอ้ือเฟ้ือ ความมีน้ าใจ 

๒.๒.๒ ความเป็นมาของของฆราวาสธรรม ๔ 

หลักฆราวาสธรรม ๔ มีมาในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ในยักขสังยุต 
อาฬวกสูตรที่ ๑๒ ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสตอบปญหาของอาฬวกยักษ มีความตอนหนึ่งวา “เชิญท่าน
ถามสมณพราหมณเปนอันมากเหลาอ่ืนดูซิวา ในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะและขันติฯ”๖๙ 

อนึ่ง ในขุททกนิกาย สุตตนิบาต ก็มีปรากฏเรื่องนี้เชนเดียวกัน ในอาฬวกสูตรที่ ๑๐ ว่า
ด้วยเรื่องอาฬวกยักษทูลถามปญหา โดยพระพุทธองคตรัสดวยพระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบค าถามของ
อาฬวกยักษดวยพระคาถาวา “ผูใดมีศรัทธาอยูครองเรือน มีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรม ธิติ 
จาคะ ผูนั้นละจากโลกนี้ไปแลวย่อมไมเศราโศก”๗๐ 

มีเรื่องโดยย่อว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปประทับอยู่ในภพของอาฬวกยักษ์ เขตเมืองอาฬวี อาฬว
ยักษ์โกรธจึงกระท าทุกอย่างเพ่ือท าร้ายพระพุทธองค์ แต่ก็ไม่สามารถท าให้เกิดอันตรายแก่พระพุทธ
องค์ได้ จึงเข้าไปเฝ้าทูลว่า ท่านจงออกไปเถิด๗๑ พระพุทธองค์ทรงทราบว่าอาฬวกยักษ์เป็นผู้กระด้างไม่
อาจแนะน าด้วยความกระด้าง จึงทรงแนะน าด้วยความอ่อนโยน พระพุทธองค์จึงเสด็จออกไป ยักษ์
เข้าใจผิดคิดว่าทรงว่าง่าย พูดค าเดียวก็ออกไป จึงทูลพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าไปอีกแล้วให้ออกมา 
จนถึงครั้งที่ ๔ ยักษ์กล่าวว่าท่านจงออกไป ครั้งนี้พระพุทธองค์ตรัสว่า เราไม่ออกท่านจะท าสิ่งใด ท่าน
จงท าสิ่งนั้นเถิด อาฬวกยักษ์จึงกล่าวว่า เราจักถามปัญหา ถ้าท่านตอบไม่ได้จักฉีกหัวใจ จับเหวี่ยงไปยัง
แม่น้ าคงคา ปัญหาที่อาฬวกยักษ์มีทูลถามพระพุทธองค์มีดังนี้๗๒ 

๑. อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ 
๒. อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติแล้วน าสุขมาให้ 

                                           
๖๙ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. 
๗๐ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๙๔/๕๔๒-๕๔๕. 
๗๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม, พระสูตร

และอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรคเล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๔), หน้า ๔๓๖. 

๗๒ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 



  ๖๐ 

  
๓. อะไรเล่ามีรสล้ าเลิศกว่ารสทั้งหลาย 
๔. นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไร ว่าประเสริฐสุด 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
ศรัทธา เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ ธรรม๗๓ ที่บุคคลประพฤติ

แล้วน าสุขมาให้ ความสัตย์ มีรสล้ าเลิศกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่
ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด๗๔ 

อาฬวกยักษ์จึงทูลถามต่อว่า๗๕ 
๕. บุคคลข้ามโอฆะ๗๖ ได้อย่างไรเล่า ข้ามอรรณพ๗๗ ได้อย่างไรเล่า ล่วงทุกข์ได้อย่างไรเล่า 

บริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่า 
๖. บุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่า ท าอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพย์ได้ 
๗. บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่า ท าอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้ 
๘. บุคคลละโลกนี้ไปสู่โลกหน้า ท าอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศก 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท ล่วงทุกข์ได้ด้วยความ

เพียร บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพ่ือบรรลุนิพพานไม่ประมาท มีความ
รอบคอบ ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญาบุคคลผู้ท าการเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหา
ทรัพย์ได้บุคคลได้เกียรติยศเพราะความสัตย์ บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้๗๘ 

พระพุทธเจ้าตรัส ฆราวาสธรรม ๔ ว่า บุคคลผู้ครองเรือน ประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ 
ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรม๗๙ ธิติ (ขันติ) จาคะ ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก 

                                           
๗๓ ธรรมในที่นี้หมายถึง กุศลธรรม ๑๐ ประการอีกนัยหนึ่งหมายถึง ธรรมมีทานและศีล เป็นต้น, ส .ส. 

(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. 
๗๔ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๗๕ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 
๗๖ โอฆะ หมายถึงทิฏโฐฆะ, โอฆะ คือห้วงน้ า คือกิเลส ๔ อย่างมี ๑) กาโมฆะ โอฆะคือกาม ๒) ภโวฆะ 

โอฆะ คือ ภพ  ๓) ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ ๔) อวิชโชฆะ กิเลสคืออวิชชา, ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑/๑. 
๗๗ อรรณพ หมายถึง ภโวฆะ, โอฆะ คือภพ, ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. 
๗๘ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๗๙ ธรรมะ และ ทมะ มีความหมายว่า ปัญญา เหมือนกัน,  ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 



  ๖๑ 

  
จบพระพุทธพยากรณ์อาฬวกยักษ์บรรลุโสดาปัตติผล 

๒.๒.๓ ความส าคัญและประโยชน์ของฆราวาสธรรม ๔ ในการครองเรือน 

ฆราวาสธรรม ๔ เป็นค าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมที่
พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติ เพื่อเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ลักษณะของภรรยา
สามีที่ เป็นคู่ศีลธรรมคู่ความดีคือคู่ที่ ใช้ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมการครองเรือน๘๐ โดย
ความส าคัญของหลักธรรมมีดังนี้ 

๑. สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริง ต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคู่ชีวิต ของตน มี
ความรับผิดชอบ มีความจริงใจต่อคู่ครอง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง จริงใจ พูดจริง ท า จริง จะท าอะไรก็ให้
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ไม่ฝืนท าชั่วทั้งปวงและซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะ คู่ชีวิตของเรา ไม่ประพฤติ
นอกใจคู่ครอง ไม่โกหกหลอกลวง มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ มีความรับ ผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ดีงามตามสัจจะแห่งธรรม อยู่กันอย่างเปิดเผย ให้ทั้งสองฝ่าย มองเห็นกันชัดเจน ไม่มีอะไรเป็น
ความลับ อันตนจะพึงปิดบังแก่กัน ครอบครัวที่สามีภรรยาไม่ จริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน จะหาความสุขไม่ได้
เลย ท าให้สมาชิกภายในครอบครัวคือบุตรพลอยได้ รับผลกระทบไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาทาง
ครอบครัวหลายประการตามมา 

 ส าหรับความซื่อสัตย์ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ย่อมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ 
อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรม การที่จะให้บุตรเชื่อค าพูดของ ผู้เป็นบิดา มารดา 
ตั้งอยู่ในโอวาทของบิดามารดานั้น บิดามารดาจะต้องเป็นคนมีสัจจะ พูดจริง ท าจริง ให้บุตรเห็นเป็น
ตัวอย่าง เมื่อเวลาอบรมสั่งสอน จะท าให้บุตรเชื่อฟังได้โดยง่าย คุณธรรมข้อนี้ ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ท าให้
คู่ครองไว้ใจกันและกันได้อย่างสนิทใจ 

 คุณของสัจจะ คือ 

 ๑) เป็นคนหนักแน่นมั่นคง มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ 
 ๒) ก้าวหน้าในชีวิต 
 ๓) งานที่ท าได้ผลดี 
 ๔) เจรจามีคนเชื่อถือ 

                                           
๘๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า แนวทางพัฒนาความรักเพ่ือชีวิตที่ล้ า

เลิศ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔๗-๑๔๘. 
* ค าว่า ธรรมะ และ ทมะ ในท่ีนี้มีความหมายว่า ปัญญา เหมือนกัน (ดู ส .ส.อ. ๑/๒๔๖/๓๑๕-๓๑๖). 
** ค าว่า “ธิติ” ในที่น้ี หมายถึง วิริยะ (ความเพียร) (ดู ขุ.สุ.อ. ๑/๑๙๑/๒๖๘) 



  ๖๒ 

  
 โทษของการขาดสัจจะ คือ 

 ๑) เป็นคนเหลาะแหละ เหลวไหล 
 ๒) ท ากิจการอันใดก็ล้มเหลว 
 ๓) ถูกเหยียดหยาม 
 ๔) หมดความเจริญ๘๑ 

๒. ทมะ คือ ความข่มใจ การรู้จักฝึกตนเองให้ข่มใจไม่ให้โกรธ อย่าเป็นคนขู่วาม คิดแล้วจึง
ท า จึงพูดเสมอ เมื่อได้รับข่าวอะไรมาจากใครหรือจากที่ไหน ก็ต้องคิดทบทวนให้ รอบคอบว่ามีความ
จริง มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไร้เหตุผล รู้จักบังคับ ควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัว
และแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ ข่มใจไม่ ให้หลงมัวเมาในสิ่งไม่ดี สิ่งที่จะเป็นเหตุ
ให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในครอบครัว ผู้ครองเรือนที่ดี ต้องสามารถระงับยับยั้งใจตัวเองได้ในทุกกรณี
และทุกเหตุการณ์ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งท าสิ่ งที่ไม่ถูก ต้อง หรือไม่ถูกใจ ควรให้อภัยแก่กันและกัน ใน
ขณะเดียวกันต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ ตนท าลงไปให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นในด้านความ
ประพฤติหรือด้านการท ามาหากินเลี้ยง ชีวิตในครอบครัว สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี ต้องข่มใจที่จะ  
ไม่ท า ข่มใจทีจ่ะไม่ให้เกิด ข่มใจใน สิ่งที่เป็นอบายมุขอันจะน ามาซึ่งความหายนะสู่ครอบครัว 

 คุณของทมะ คือ 

 ๑) สามารถในการท างาน 
 ๒) ไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 
 ๓) มิตรภาพมั่นคงไม่มีเวรภัย 
 ๔) ยั้งตัวได้เพ่ือไม่ถล าในทางที่ผิด 

 โทษของการขาดทมะ คือ 

 ๑) ตกเป็นภาระสังคมกลายเป็นอาชญากร 
 ๒) ตกสู่อบาย 
 ๓) เกิดข้อพิพาท 
 ๔) สังคมรังเกียจ๘๒ 

                                           
๘๑ พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฒโน), ยี่ห้อของคน, (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ม.ป.ป.), 

หน้า ๔๒. 
๘๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓. 



  ๖๓ 

  
๓. ขันติ คือ ความอดทน ต้องมีความอดทนต่อความยากล าบากที่เกิดขึ้นจากการ อยู่

ร่วมกับคนอ่ืน อดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัว อดทนต่อความยากล าบากใน การ
ประกอบอาชีพ การเลี้ยงดูบุตร และญาติพ่ีน้องที่อยู่ในครอบครัว อดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สร้าง
ความล าบาก ขัดเคืองให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ อดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ 
ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง สามารถกล้าเผชิญกับปัญหาต่างๆ ด้วยจิตใจที่ มั่นคง ไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค ไม่อ่อนแอ จะท าให้มีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวได้ เพราะ ความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้อดทน
เสมอ 

 การมีขันติมีคุณแก่ผู้ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) ท างานได้ผลดี 
 ๒) บ าเพ็ญตนเป็นหลักแห่งบริวารชน 
 ๓) ไม่มีการทะเลาะวิวาท 
 ๔) ไม่ท าผิดเพราะเห็นแก่ความอยาก 

 การขาดขันติมีโทษดังนี้ 

 ๑) ท างานคั่งค้าง 
 ๒) เสียความไว้วางใจของผู้น้อย 
 ๓) เต็มไปด้วยศัตรู 
 ๔) จะกลายเป็นอาชญากร๘๓ 

๔. จาคะ คือ ความเสียสละ เสียสละทรัพย์สินเงินทอง ไม่หวงแหนของกินของใช้ ต่างๆ 
แม้กับคู่ครองของตนเอง เสียสละความสุขส่วนตัวให้กับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ ผู้ที่อยู่ ในความดูแล
รับผิดชอบ ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่มีฐานะยากจน ล าบากยิ่งกว่าเรา อย่าท าตนเป็นคน คับแคบ จงสร้างรั้ว
บ้านด้วยความรักจากคนข้างเคียง ด้วยการแบ่ งปันกันกินเสมอ ต้องเป็น คนใจกว้างขวาง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อทุกคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันในครอบครัว มีความ โอบอ้อมอาร์ต่อคู่ครอง ต่อ
เพ่ือนของคู่ครอง ตลอดถึงญาติของคู่ครองอย่างเสมอหน้ากัน เหมือนกับปฏิบัติต่อตนเอง ต่อเพ่ือน 
และต่อญาติมิตรของตน หากคู่ครอง หรือสมาชิกทุกคน ในครอบครัวปฏิบัติตามคุณธรรมทั้ง ๔ เหล่านี้ 
ย่อมท าให้เกิดความผาสุกร่มเย็น 

                                           
๘๓ รศ.ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ , ผศ.วิธาน สุ ชีวคุปต์ , หลักการด ารงชีวิตในสังคม , พิมพ์ครั้งที่  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๑๖๗. 



  ๖๔ 

  
คุณของจาคะ คือ 

 ๑) ประเทศชาติมั่นคง 
 ๒) ชีวิตปลอดภัย 
 ๓) ได้รับการยกย่อง 
 ๔) ชีวิตดีมีสุข 

 โทษของการขาดจาคะ 

 ๑) บั่นทอนความมั่นคงของคนและประเทศชาติ 
 ๒) ชีวิตมีภัย 
 ๓) ได้รับการติเตียน 
 ๔) ชีวิตไร้ความสุข๘๔ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ใน “ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า” ว่า ฆราวาสธรรม คือ 
ธรรมะส าหรับการครองเรือน ซึ่งจะท าให้ชีวิตครองเรือนเจริญมั่นคงและมีความสุขนอกจากมีความสุข
ในครอบครัวแล้ว ก็จะแผ่ความสุขไปให้แก่สังคม เป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์เพราะเรามองว่า ครอบครัว
นี้ ไม่ใช่แค่ชีวิตของคนภายในเริ่มแต่สามีภรรยาเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่รวมทั้งบุตรเท่านั้น แต่ครอบครัวนี้
เป็นสังคมย่อย หรือเป็นฐานของสังคม สังคมทั้งหมดมาจากครอบครัว ถ้าแต่ละครอบครัวดีแล้ว สังคม
ของเราก็ จะดี เมื่อมองในแง่นี้ครอบครัวจึงส าคัญมาก เราต้องการให้สังคมประเทศชาติของเราเจริญ
มั่นคง มีความร่มเย็นเป็นสุข ก็ท าได้โดยท าครอบครัวแต่ละครอบครัวนี้ให้ดี เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า
จึงเน้นนักเรื่องหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อเป็นบิดามารดา เพราะเป็นผู้ที่จะสร้างโลก คือ 
สังคมมนุษย์ทุกระดับ๘๕ ในการครองเรือน ฆราวาสธรรม ๔ จึงเป็นคุณธรรมที่บุคคลควรปฏิบัติ ดังที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 

บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา มีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมะ* 
ธิติ** จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก๘๖ 

                                           
๘๔ พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฒโน), ยี่ห้อของคน, หน้า ๔๔. 
๘๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด , 

๒๕๕๐), หน้า ๖๖–๖๗. 
๘๖ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 



  ๖๕ 

  
ดังนั้น ครอบครัวจะมีความสันติสุขและมีชีวิตราบรื่นในสังคมจะต้องประกอบด้วยความ

ซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคู่ชีวิตของตน การควบคุมความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของตนเองได้ รู้จักปรับตัว
และแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอ มีความอดทนต่อความยากล าบากที่เกิดขึ้นจาก
การอยู่ร่วมกัน อดทนทางด้านกาย วาจา ใจ ที่จะไม่ล่วงกุศลกรรมบถหรือล่วงละเมิดศีลซึ่งจะเป็นเหตุ
แห่งการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว ทั้งยังมีจิตใจเผื่อแผ่คือความเสียสละทั้งภายในและ
ภายนอก มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมให้ก าลังใจและอิสรเสรีภาพต่อกันตาม
โอกาสที่สมควรและเหมาะสม และการปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ๔ ประการนี้ จะเป็นอานิสงส์ให้เกิด
ความสุข ความเอ้ืออาทร ความสมานฉันท์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
ได้ในที่สุด 

๒.๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ 

แม่ชีสุชมศิริ จุยมณีได้ศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรมส าหรับชีวิตการครองเรือนของคู่
สมรส ผลการวิจัยพบว่า หากคู่สามีภรรยาไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักทิศ ๖ให้สมบูรณ์ ก็จะท าให้
ชีวิตการครองเรือนล้มเหลวไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้แล้ว สามีภรรยาต้องปฏิบัติตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ หลักฆราวาสธรรม ๔ นั้น เป็นหลักธรรมที่น ามาซึ่งความสุข ความเจริญ 
และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา ประกอบด้วย สัจจะ คือการมีความซื่อสัตย์ต่อกัน 
ทมะ คือรู้จักข่มใจตนเอง ไม่ประพฤติไปตามกิเลส ขันติ คือ มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มา
กระทบตนเอง และจาคะ คือ รู้จักเสียสละแบ่งปันสิ่งของของตนให้คนอ่ืน เมื่อสามีภรรยาปฏิบัติตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ ประการนี้แล้ว ก็จะท าให้การครองเรือน มีความรักความสามัคคีในครอบครัว ไม่
แตกแยกหย่าร้างกัน เป็นรูปแบบของคู่สมรสที่มีความม่ันคง๘๗ 

พระพรหมวิสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโมได้ท าการศึกษาเรื่อง พุทธจิตวิทยาในการสร้างความม่ันคงของ
ครอบครัวสตรีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า 

๑) การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ (๑)ส่วนที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกต่อคู่สมรส (๒)ส่วนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในชีวิตสมรม และ (๓) ส่วนที่ท าให้ไม่
สนใจชีวิตสมรสแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวหรือสมรสใหม่ การสร้างความมั่นคงในชีวิตสมรสตามหลัก

                                           
๘๗ แม่ชีสุชมสิริ จุยมณี, “ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับชีวิตการครองเรือนของคู่

สมรส”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



  ๖๖ 

  
พระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักธรรม คือ สมชีวิธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ กุลจิรัฎฐิติ
ธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ และทิศ ๖ 

๒) สตรีที่สมรสกับชาวต่างชาติมองว่า ความมั่นคงของครอบครัว ประกอบด้วย ๕ 
องค์ประกอบคือ (๑)แรงผลักดันจากภายนอก (๒)คุณลักษณะของคู่สมรส (๓) การปรับตัว (๔) การ
เข้าใจวิถีประเพณีและวัฒนธรรมไทย (๕) การใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิตคู่ 

๓) สตรีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สมรสกับชาวต่างชาติมองว่า ความม่ันคงในชีวิตสมรสเกิดจาก
การใช้ชีวิตคู่อย่างใช้ปัญญาเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันด้านประเพณีวัฒนธรรม ใช้เหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต แก้ปัญหาชีวิตด้วยความไม่ประมาท๘๘ 

วิธวัช เฮืองใจได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลัก
ฆราวาสธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับป่าชุมชนบ้านสันดอนฮอม ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ล าพูน โดยท าการเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในเขตพ้ืนที่บ้านสันดอนฮอม บ้านดอนมูล บ้านหนองบัว และ
บ้านปวง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ านวน ๓๑๓ คน ผลการวิจัยพบว่า 

๑)  พฤติกรรมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับป่า
ชุมชนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมเพ่ือ
การอยู่ร่วมกัน พบว่า โดยภาพรวมจ าแนกตาม เพศ และสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกัน 

๓) ด้านปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบว่า ในด้านสัจจะ ประชาชนมีการรุกล้ าแนว
ป่าด้วยความไม่รู้แนวเขตที่ชัดเจน ด้านทมะ ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับคณะกรรมการที่เข้ามารับ
หน้าที่ดูแลป่าชุมชน ด้านขันติ ขาดระบบการบริหารจัดการสร้างความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และด้านจาคะ ประชาชนขยายที่ท ากินเข้าไปในเขตป่าเพ่ือ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

๔) แนวทางในการประยุกต์ใชหลักฆราวาสธรรม พบว่า ประชาชนควรแสดงออกถึงความ
สามัคคี  มีสัจจะในการอยู่ร่วมกันกับป่าชุมชน  ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา  มีความอดทนอดกลั้นต่อ 
 
 

                                           
๘๘ พระพรหมวิสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม, พระพรหมวิทสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม , “พุทธจิตวิทยาในการพุทธจิตวิทยาใน

การสร้างความมั่นคงของครอบครัวสตรีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สมรสกับชาวต่างชาติ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
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ความยากล าบากในการรักษาป่าชุมชน โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว๘๙ 

พระวิทูล สนฺตจิตฺโต และคณะ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์
ส าหรับแก้ปัญหาการครองเรือนในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า พุทธจริยศาสตร์แบ่งในการแก้ปัญหา
การครองเรือนแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ได้แก่ ศีล ๕ ระดับกลาง ได้แก่ กุศลธรรมบท 
๑๐ และระดับสูง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘  นอกจากนี้ พุทธจริยศาสตร์ยังได้วางหลักปฏิบัติไว้เป็น
กรอบแนวความคิดส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้ครอบเรือน ประกอบด้วย สังคหวัตถุ ๔ ส าหรับการ
ครองตนเป็นคนดีอันจะเกิดประโยชน์แก่ตนและคนรอบข้าง หลักฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับสร้างความ
รักสามัคคีของคนในสังคม และหลักทิศ ๖อันเป็นหลักปฏิบัติต่อกันในรูปแบบสามีภรรยา 

หลักพุทธจริยศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาการครองเรือนคือ ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 
ความจริงใจ การปรับตัว ความอดทน และการเสียสละแบ่งปันในการแก้ปัญหาการหย่าร้าง หลัก
พรหมวิหารธรรม ประกอบด้วย เมตต กรุณา มุทิตาและอุกเบกขาในการแก้ปัญหาการเลี้ยงบุตร 
หลักการคบมิตรใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติด หลักความกตัญญูกตเวทีและสังคหวัตถุ คือ การ
สังเคราะห์ วาจาไพเพราะอ่อนหวาน การขวนขวายช่วยเหลือและการวางตนเสมอต้นเสมอปลายใช้
ส าหรับแก้ปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุ๙๐ 

พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล และคณะได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการหลักฆราวาส
ธรรมกับการปฏิบัติตนของครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ผลการศึกษาชี้ว่าการน าหลักฆราวาสธรรม
ได้แก้ สัจจะ(ความจริงใจ) ทมะ(ความข่มใจ) ขันติ(ความอดทนอดกลั้น) และจาคะ(ความเสียสละ) 
ปลูกฝังกับการปฏิบัติในครอบครัว การใช้ตัวกลั่นกรองผ่านทางกาย จิต ปัญญา และสังคมเป็นตัวเชื่อม 
การสร้างกรอบในการยึดถือธรรมโดยใช้ศีลธรรม (เน้นปฏิบัติ) คุณธรรม (เน้นจิตใจ) และจริยธรรม 
(เน้นความรู้) ฝึกปฏิบัติจนน าไปสู่การพัฒนาด้านรู้เท่าทัน (รู้จิตตนเอง ปฏิบัติถูกต้อง (ทักษะชีวิต)ตั้ง
มั่นอยู่ในความดี (ละอายบาปทั้งปวง) และมีสุขภาวะที่ดี (สุขแท้) เพ่ือเกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย

                                           
๘๙ วิธวัช เฮืองใจ, “พฤติกรรมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันกับ

ป่าชุมชนบ้านสันดอนฮอม ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๙๐ พระวิทูล สนฺตจิตฺโต และคณะ, “การวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาการครองเรือน
ในสังคมไทย”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑๒-๒๒. 
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และจิตใจ เป็นแก่นแท้ของหลักปฏิบัติตนโดยใช้หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงาม และ
พัฒนาตนสู่ความเจริญแก่ครอบครัว๙๑ 

ทัศนีย์ ฉ่ าพิรุณ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีในฐานะผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนาโดยได้ท าศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของครอบครัวและท าการสัมภาษณ์เชิงลึกแม่บ้านทหารอาการ จ านวน ๙ คน 
ผลการศึกษาพบว่า แม้บ้านที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมได้ สังหควัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ศีล ๕ ธรรม
โลกบาลเป็นต้น จะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้าใจกันดี เห็นอกเห็นใจกัน และรู้บทบาทหน้าที่
ของตนในครอบครัว๙๒ 

พระสุพัฒน์ อนาลโย ได้ศึกษาการน าความซื่อสัตย์มาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวไทยโดยศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ๗ ท่าน 
ผลการวิจัยพบว่า ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติจริงใจ พูดจริง ท าจริง ไม่คดโกง ไม่คิดคดโกง 
ไม่หลอกลวง  และความประพฤติไม่เอนเอียง ซื่อตรง ค ามั่นสัญญา จงรักภักดี ความซื่อสัตย์แสดงออก
ได้ ๒ ลักษณะ คือประพฤติด้วยความจริงทางกาย วาจา ใจ และประพฤติไม่เอนเอียง สภาพการขาด
ความซื่อสัตย์ในครอบครัวไทยมี ๒ สาเหตุ คือ ๑) สาเหตุส่วนบุคคล เช่น ลักษณะบุคลิก พฤติกรรม 
และความสัมพันธ์ของคู่สมรส ๒) สาเหตุด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น บทบาทสตรีที่เปลี่ยนแปลงใจ หรือ
ทัศนคติเกี่ยวกับการหย่าร้าง เป็นต้น แนวทางในการแก้ปัญหาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ๑) ตั้งอยู่ในศีล ๕ ๒) ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการแก้ครองเรือนและแก้ไขความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัว ๓) ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา และ ๔) ใช้หลัก
ทิศ ๖ ในการแบ่งบทบาทหน้าที่ในครอบครัว๙๓ 

                                           
๙๑ พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล และคณะ , “การบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนของ

ครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑): ๔๔-๖๒. 

๙๒ ทัศนีย์ ฉ่ าพิรุณ, “บทบาทและหน้าที่ของสตรีในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวตาม
แนวพระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีแม่บ้านทหารอากาศ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๙๓ พระสุพัฒน์ อนาลโย, “การน าความซื่อสัตย์มาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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๒.๓ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) 

๒.๓.๑  ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
เนื่องจากความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) เป็นมิติหนึ่งของคุณภาพ

ชีวิต๙๔ จึงมีผู้พยายามที่จะให้นิยาม “ความผาสุกทางจิตวิญญาณ” ทั้งตามแนวคิด ตะวันตก และ
ตะวันออกไว้เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ จึงมีความหลากหลาย 
ความแตกต่างของการนิยามความหมายเหล่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู 
ค่านิยม ปรัชญาในการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ  และศาสนา๙๕ ดังนั้น ในการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณนี้ จึงได้ด าเนินการแยกออกเป็น ๒ 
แนวคิด นั่นคือ ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณตามแนวคิดตะวันตก และความหมายของ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณตามแนวคิดตะวันออก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิดตะวันตก 
The National Interfaith Coalition on Aging (NICA) ได้นิยามความหมายของความ

ผาสุกทางจิตวิญญาณ ไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวใน ความสัมพันธ์ของตนกับ
พระเจ้าหรือสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยว รู้สึกถึงความเป็นตัวของตนเอง รู้สึกเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งหล่อเลี้ยงและให้ความเป็นตัวตนทั้งหมดของบุคคล๙๖ 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณ นั้น เป็นสิ่งที่จะได้มาก็ต่อเมื่อบุคคลพบความสมดุลระหว่าง
คุณค่าชีวิต เป้าหมาย ความเชื่อ สัมพันธภาพระหว่างตนกับผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้บุคคลมีความรัก ความ
ศรัทธา ความหวัง มีการค้นหาความหมายชีวิต และผดุงรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน๙๗ 

พอลูทเซียน และเอลลิสัน กล่าวว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป็นความรู้สึกของบุคคล
ว่าตนสามารถด าเนินชีวิตไปตามปกติโดยมี เป้าหมายของชีวิตและประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

                                           
๙๔ Ferrell B. R. et al., “Quality of life in breast cancer: Part II Psychological and spiritual 

well-being”, Cancer Nursing, Vol. 21 No. 1 (1998): 1-9. 
๙๕ Patricia A. Potter. Anne Griffin Perry., Basic Nursing: A Critical Thinking Approach, 

(USA: Mosby, 1999). 
๙๖ National Interfaith Coalition on Aging., Spiritual well-being: A definition, (NICA: 

Athens, GA, USA, 1975). 
๙๗ Patricia A. Potter, Patricia A. Castaldi, Anne Griffin Perry., Fundamentals of Nursing: 

Concepts Process and Practice, (Mosby: USA, 1997), pp. 443. 



  ๗๐ 

  
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณในตัวบุคคลอีก
ด้วย๙๘ เอลลิสัน ยังเห็นว่า ตามแนวคิดของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของบุคคลจะประกอบด้วย ๒ 
ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางแนวสูง อันเป็นความรู้สึกผาสุกเมื่อเกี่ยวข้องกับความเชื่ อ ศาสนา สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ และทิศทางแนวราบ อันเป็นความรู้สึกถึงเป้าหมายชีวิต มีความพึงพอใจในชีวิตซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับศาสนา รู้ว่าตนจะท าอะไร จะท าไปเพราะอะไร รู้ว่าตนเป็นใคร และควรจะอยู่ที่ใดจึงจะ
เหมาะสมกับตนเองที่สุด๙๙ 

เบิร์กเกร็น-โธมัส ให้ความหมายว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป็นความรู้สึกพอดี เป็น
ความพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอ่ืน ๆ ตนกับธรรมชาติ ตนกับพระเจ้า ซึ่งความพอใจ
เหล่านี้เชื่อมโยงกับความหวัง การให้อภัย และการให้คุณค่า๑๐๐ 

แลนดิส มีทัศนะถึงความผาสุกทางจิตวิญญาณ ว่าเป็นลักษณะของความเข้มแข็งในตัว
บุคคลที่พร้อมจะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นความพึงพอใจใน ชีวิตที่ได้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
พระเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ และมีการรับรู้ถึงการมีความหมายชีวิต๑๐๑ 

ฮังเกลแมนน์ และคนอ่ืน ๆ อธิบายว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป็นความรู้สึกอันผสาน
กลมกลืนระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน กับธรรมชาติ และกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่อยู่เหนือกาลเวลาและ
สถานที่ และเป็นกระบวนการทางพลวัตในการเจริญเติบโตอันน ามาซึ่งการตระหนักถึงความหมายและ
เป้าหมายในชีวิต๑๐๒ 

                                           
๙๘ Bufford, R. K., Ellison C. W. Loneliness, Spiritual well-being, and quality of life in L. A. 

Peplau & D. Perlman (Eds.)., Loneliness: A sourcbook of current theory research, and therapy 
(New York: Wiley Inter-science, 1982), pp. 224-237. 

๙๙ Ellison, C., “Spiritual well-being: Conceptualization and measurement”, Journal 
Psychology and Theology, Vol. 11 No. 4: 330-340. 

๑๐๐ Berggren-Thomas P, Griggs M. J., “Spirituality in aging: spiritual need or spiritual 
journey?”, Journal of Gerontological  Nursing, Vol. 21 No. 3 (1995): 5-10. 

๑๐๑ Landis, B. J., “Uncertainty, spiritual well-being, and psychosocial adjustment to 
chronic illness”, Issues in Mental Health Nursing, Vol. 17 No. 3 (1996): 217–231. 

๑๐๒ Hungelmann, J., Kenkel-Rossi, E., Klassen, L. and Stollenwerk, R., “Focus on 
Spiritual Well-Being: Harmonious Interconnectedness of Mind-Body-Spirit—Use of the JAREL 
Spiritual Well-Being Scale”, Geriatric Nursing, Vol. 17 (1996): 262-266. 
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นอกจากนี้  ตามแนวคิดของสุขภาวะที่ สมบูรณ์นั้นจะต้องเกิดจากดุลยภาพของ

องค์ประกอบทั้ง ๕ มิติของสุขภาวะ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และ 
สติปัญญา ซึ่งตามฐานคิดนี้ได้ให้นิยามของ “ความผาสุกทางจิตวิญญาณ” ว่าหมายถึง ความสามารถ 
ค้นพบ เรียบเรียงความคิด และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของชีวิต  และความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต 
อันประกอบด้วย ศีลธรรม (moral) ค่านิยม (value) และจริยธรรม (ethics)๑๐๓ 

จากการนิยามความหมายตามแนวคิดตะวันตกดังที่กล่าวมานี้ พอสรุปได้ว่า ความผาสุก
ทางจิตวิญญาณ หมายถึง ความรู้สึกว่าตนผสานกลมกลืนกับผู้อ่ืน กับธรรมชาติ กับ พระเจ้าหรือสิ่ง
เหนือธรรมชาติอย่างสมดุล น ามาซึ่งความตระหนักในความหมายและเป้าหมายชีวิต รวมถึงมี
ความสามารถในการค้นพบและปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายชีวิต ส่งผลให้บุคคลมี ความหวัง 
ก าลังใจ และความพอใจในชีวิต 

๒. ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิดตะวันออก 

พระราชวรมุนี (ฉวีวรรณ ไพลวัลย์) อธิบายความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ว่า 
คือ สภาวะจิตใจที่เป็น ความสุขแยกจากดินแดนของวัตถุ อยู่เหนือดินแดนของวัตถุ ไม่เกี่ยวข้องกับ
สภาพร่างกาย เป็นเรื่อง ของจิตใจล้วน ๆ ที่มีประสบการณ์ทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง บุคคลนั้นจะ
เป็นผู้ที่มีความสุข สงบ ชีวิตมีเป้าหมาย มีอุดมคติ มีความหวัง มีแรงจูงใจในการด าเนินชีวิต หรือกล่าว
ได้ว่าบุคคลนั้นมีจิตใจ ที่มีสรณะเป็นที่พ่ึงที่ระลึก๑๐๔ 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ยังหมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้น
เมื่อท าความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา 
กรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัย หรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ความสุขทาง จิตวิญญาณเป็น
ความสุขที่ไม่ระคนอยู่กับความเห็นแก่ตัว แต่เป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุด พ้นจากความมี
ตัวตน (Self-transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อนคลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความปิติแผ่ซ่าน
ทั่วไป มีความสุขอันประณีตและล้่าลึก หรือความสุขอันเป็นทิพย์ สบายอย่างยิ่ง สุขภาพดีอย่างยิ่ง มี
ผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม๑๐๕ 

                                           
๑๐๓ แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีท่ี ๕๐ ฉบับ

ที่ ๕ (๒๕๔๙): ๒๙๑-๓๐๐. 
๑๐๔ พระราชวรมุนี (ฉวีวรรณ ไพลวัลย์, ๒๕๔๐; อ้างอิงจาก พระราชวรมุนี ๒๕๔๐: สัมภาษณ์) 
๑๐๕ ประเวศ วะสี, สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์ , พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นนทบุรี: ส านักงาน , 

๒๕๔๓), หน้า ๕. 
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แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต อธิบายความหมายของสุขภาวะทาง จิตวิญญาณว่า เป็นสภาวะ

จิตใจที่มีความสุข มีความสงบเย็น และมีความแข็งแรงทางจิตวิญญาณ ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่มี
กระแสความรับรู้ที่ไวต่อสิ่งที่ เข้ามากระทบ รู้ตื่นและเบิกบานกับการ ท าหน้าที่และการใช้ชีวิต 
ไม่ประมาทหรือขาดสติ เป็นพลังงานแห่งความเข้าใจการใช้ชีวิต เป็นสิ่ง ที่สามารถท าอะไรที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อีกมากมาย และเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด สุขภาพทางกายและใจที่ดี
อย่างถ่องแท้๑๐๖ 

โดยสรุปแล้ว ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิดตะวันออกนั้น เป็นสภาวะจิตใจที่ 
สุข สงบ สะอาด มีอิสรภาพ ผ่อนคลาย รู้ตื่นและเบิกบาน เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงความ 
ถูกต้อง ดีงาม ลดละการถือตัวตนของตนเอง นับว่าเป็นความสุขอันประณีต และเป็นส่วนหนึ่งที่ 
ก่อให้เกิดสุขภาพทางกายและใจที่ดีอย่างถ่องแท้ 

อย่างไรก็ตาม จากการที่องค์การอนามัยโลกได้มีการก าหนดนิยามของสุขภาพใหม่ โดย
เพ่ิมมิติด้านจิตวิญญาณเข้าไป โดยประเทศไทยได้มีการแปล spiritual well-being ว่า “สุขภาวะ ทาง
จิตวิญญาณ” จนก่อให้เกิดการวิวาทะกันเป็นเวลานับปี จนในที่สุดก็ได้ข้อยุติให้ใช้ค าว่า “ปัญญา” 
แทนค าว่า “จิตวิญญาณ” ค าว่า “สุขภาวะทางปัญญา” จึงได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้เรื่อยมา 

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้นิยามความหมาย ของ “ปัญญา” ว่า
หมายถึง ความรู้ทั่วรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมี
ประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่๑๐๗ 

อาจสรุปได้ว่า สุขภาวะทางปัญญาเป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตด้วย ปัญญา รู้
ทั่วรู้เท่าทัน เข้าถึงสิ่งที่เป็นความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง ลดละความเห็นแก่ตัว ซึ่ง น าไปสู่ความ
มีจิตใจอันดีงามและเข้าถึงสิ่งสูงสุด 

จะเห็นได้ว่า การนิยามความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิด ตะวันตก
และตะวันออกนั้นมีแนวทางที่แตกต่างกัน นั่นคือ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิด ตะวันตกมุ่ง
ไปที่สภาวะที่เป็นสุขอันมาจากความรู้สึกที่ตนเองได้ผสานกลมกลืนกับผู้อ่ืน กับธรรมชาติกับพระเจ้า
หรือสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างสมดุล น ามาซึ่งความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และการ อยู่อย่างมี
เป้าหมายชีวิต ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนจนบรรลุถึงเป้าหมายชีวิต ส่วนสุขภาวะทาง จิตวิญญาณ

                                           
๑๐๖ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, สู่สุขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ, (นนทบุรี: ส านักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๔๔). 
๑๐๗ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒๕๕๐: ๑). 
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ตามแนวคิดตะวันออกนั้นมุ่งไปที่สภาวะที่จิตใจเป็นสุข สงบ สะอาด ผ่อนคลาย มี อิสรภาพ รู้ตื่นและ
เบิกบาน อันมาจากการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา มีความรู้ทั่วรู้เท่าทัน เข้าถึงสิ่งที่เป็นจริง ความถูกต้อง  
ดีงาม ละความเห็นแก่ตัวและการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน กล่าวคือ แนวคิดอย่างตะวันออกเน้นที่การ
พัฒนาภายในตนเองให้ปราศจากกิเลสนั่นเอง 

๒.๓.๒  องค์ประกอบของความผาสุกทางจิตวิญญาณ 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของ ความผาสุกทาง 
จิตวิญญาณ ไว้อย่างน่าสนใจว่า เนื่องจากจิตวิญญาณเป็นสิ่งสูงสุด และไร้ขอบเขต (Ultimate)  
การระบุองค์ประกอบใด ๆ ก็ล้วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ แนวคิดเรื่อง องค์ประกอบ
ย่อยไม่อาจท าให้สมบูรณ์ได้ แต่จะเป็นการเสนอส่วนประกอบที่สะท้อนคุณลักษณะบาง ประการที่เป็น
ประโยชน์ในการเข้าใจสภาวะทางจิตวิญญาณในฐานะจุดรวมเชิงจิตนาการได้๑๐๘ 

พอลูทเซียนและเอลลิสัน ได้แบ่งองค์ประกอบของ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ไว้ ๒ ด้าน 
คือ๑๐๙ 

๑. สุขภาวะของการด ารงอยู่ (The Existential Well-Being) อันกล่าวถึง ความรู้สึกมี
เป้าหมายและความหมายของชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต 

 ๑) การรับรู้เป้าหมายของชีวิต คือการที่บุคคลตระหนักถึงความหมาย ของชีวิตและมี
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต รู้ว่าตนเองต้องการท าสิ่งใด เพ่ือ อะไร อะไรคือสิ่งที่เหมาะสม 
กับตนเองในปัจจุบัน การมีเป้าหมายของชีวิตเป็น ความสามารถในการคิดและแสวงหาคุณค่าในชีวิต
ของแต่ละบุคคล ท าให้บุคคลรู้สึกว่ามีความหวัง ซึ่งความหวังจะสามารถช่วยให้บุคคลค้นหา
ความหมายและ เป้าหมายในชีวิตได้ บุคคลจะไม่รู้สึกแคว้งคว้างเลื่อนลอย สามารถยอมรับในความ 
ไม่แน่นอนของชีวิตว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นสัจธรรมของชีวิต มีก าลังใจในการ ด ารงชีวิตอยู่และมอง
ว่าความหมายของชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยให้เกิดความสงบสุข ในบั้นปลายของชีวิต๑๑๐ 

                                           
๑๐๘ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๙), หน้า ๒๗-๒๘.  
๑๐๙ Bufford, R. K., Ellison C. W. Loneliness, Spiritual well-being, and quality of life in L. 

A. Peplau & D. Perlman(Eds.) Loneliness: A sourcbook of current theory research and therapy, 
(New York: Wiley Inter-science, 1982), pp. 224-237. 

๑๑๐ L. Ross., “The spiritual dimension: its importance to patients' health, well-being 
and quality of life and its implications for nursing practice”, International Journal of Nursing 
Studies, Vol. 32 No. 5 (1995): 457-468. 



  ๗๔ 

  
 ๒) ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง คือการที่บุคคลรู้สึกมีความสุขกับ สิ่งที่ตนมีอยู่  

พึงพอใจกับประสบการณ์ที่มีค่าในอดีตของตน ซึ่งช่วยให้บุคคลเห็น คุณค่าในตนเองและคุณค่าของ
ชีวิต พึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบกาย มองวันเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสวยงามและมี
ความหมาย มองโลกในแง่ดีและพึงพอใจ ชีวิตในปัจจุบันของตน๑๑๑ 

๒. สุขภาวะจากการมีความสัมพันธ์ยึดมั่นศรัทธาในศาสนา (The Religious Well-Being) 
อันกล่าวถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ หรือยึดเหนี่ยว ส าหรับสังคมไทย
นั้น ศาสนาพุทธนับว่าเป็นศาสนาที่เข้ามามี อิทธิพลอย่างมาก พระธรรมปิฎก ได้อธิบายว่า ศาสนาเป็น
ส่วนประกอบ และเป็นบ่อเกิดอันส าคัญของวัฒนธรรมและจริยธรรม ซึ่งอบรมหล่อหลอมชีวิตของ
บุคคลที่เจริญเติบโตขึ้นมาในสังคม การกระท าของบุคคลที่แสดงออกหรือลักษณะ สังคมที่เป็นอยู่ล้วน
เป็นผลสืบเนื่องที่ศาสนามีส่วนช่วยชักน าให้เป็นไปด้วยทั้ งสิ้น และศาสนายังเป็นเครื่องก าหนดความ
เข้าใจของบุคคลต่อคุณค่า จุดมุ่งหมายของ ชีวิตและการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ศาสนาพุทธช่วยให้
คนเราเกิดสุขภาวะทาง จิตวิญญาณได้ใน ๒ ลักษณะ คือ๑๑๒ 

 ๑) การมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาและน ามาปฏิบัติ ความเชื่อและ ศรัทธาเป็น
องค์ธรรมส าคัญที่ท าให้คนมีหลักที่จะปฏิบัติตาม หรือเป็นสิ่งน าทางใน การด าเนินชีวิต ช่วยเหนี่ยวรั้ง
ไม่ให้ยอมตามสิ่งชักจูงในทางที่ผิด ไม่ให้ท าความชั่ว การมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจ าของ
กระแสความคิด เมื่อได้รับรู้อารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เกินก าลังของศรัทธาที่มีอยู่ กระแส
ความคิดก็จะวิ่งแล่นไป ตามร่องหรือแนวทางที่ศรัทธาเตรียมไว้ ท าให้ไม่คิดไปในทางอ่ืน หรือทางที่ผิด 
ศีลธรรม๑๑๓ 

 ๒) การมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเป็นที่พ่ึงทางใจ จะท าให้เกิดความสงบ
คลายความทุกข์ มีความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิตที่มี การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีผู้ใด

                                           
๑๑๑ Ellison, C. W., “Spiritual well-being: Conceptualization and measurement”, Journal 

of Psychology and Theology, Vol. 11 No. 4 (1983): 330–340. 
๑๑๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙). 
๑๑๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๕๖ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๕๘๗-๕๘๙. 



  ๗๕ 

  
หลีกพัน การเข้าใจชีวิตหรือโลกตามความเป็นจริง ท าให้บุคคลมีชีวิตอยู่อย่างมีสติปัญญา จิตไม่วุ่นวาย 
ร าลึกถึงความตายด้วยความไม่ ประมาท ให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ประกอบแต่สิ่งดีงาม๑๑๔ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณ จะสามารถแยกออกได้เป็น ๒ 
องค์ประกอบ แต่ทั้ง ๒ องค์ประกอบนี้ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน๑๑๕ 

ฮังเกลแมนน์ และคนอื่น ๆ ได้แบ่งองค์ประกอบของ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ไว้ ๓ มิติ 
คือ๑๑๖ 

๑. มิติของความศรัทธาและความเชื่อ เป็นความเชื่อด้านจิตวิญญาณ เป้าหมายในชีวิต 
สัมพันธภาพระหว่างความเชื่อด้านจิตวิญญาณ และแนวทางการ ด าเนินชีวิต 

๒. มิติของชีวิตและความรับผิดชอบของตนเอง เป็นความเชื่อในอ านาจ สูงสุด การให้อภัย
ผู้อื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจในชีวิต 

๓. มิติของความพึงพอใจในชีวิต เป็นการตั้งเป้าหมาย ยอมรับใน สถานการณ์ของชีวิต รัก
ใคร่กัน และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

นอกจากนี้ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และคนอ่ืน ๆ ยังได้สรุปว่าองค์ ประกอบของสุขภาวะ
ทางปญญาประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่๑๑๗ 

๑. มีเป้าหมาย/ความหมายของชีวิต 
๒. มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจ พึงพอใจในชีวิต 
๓. มีศรัทธา มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

                                           
๑๑๔  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙). 
๑๑๕ Bufford, R. K., Ellison C. W. Loneliness, Spiritual well-being, and quality of life in L. 

A. Peplau & D. Perlman(Eds.) Loneliness: A sourcbook of current theory research and therapy, 
(New York: Wiley Inter-science, 1982), pp. 224-237. 

๑๑๖ Hunglemann, J. et al. “Focus on Spiritual Well-Being Harmonious 
Interconnectedness of Mind-Body-Spirit: Use of the JAREL Spiritual Well-Being Scale”, Geratric 
Nursing, Vol. 17 No. 6 (1996): 262-266. 

๑๑๗ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช (และคณะ), “การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตปัญญา (วิญญาณ) 
จากเรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการในระบบสุขภาพ: พัฒนาการทางจิตวิญญาณและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง”, รายงานฉบับสมบูรณ์, (มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๕๒) หน้า ๕๘.  



  ๗๖ 

  
๔. มีความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เห็นความธรรมชาติธรรมดาของทุกสิ่ง 

มองเป็นองค์รวมเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่ง 
๕. มีความสามารถในการเผชิญและแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในภาวะวิกฤตได้อย่าง

เหมาะสม 

๒.๓.๓ การประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณ 

ปัจจุบันมีการพัฒนา เครื่องมือประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณ ที่หลากหลาย และ
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้รวบรวม เครื่องมือประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณ  
เชิงปริมาณมาพอสังเขป ดังนี้ 

๑. The Spiritual Well-Being Scale (SWES)๑๑๘ เป็นแบบประเมินความผาสุกทางจิต
วิญญาณ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย พอลูทเซียน และเอลลิสัน แบบประเมินนี้เป็นแบบรายงานตนเอง อัน
ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ด้านการมีสุขภาวะจากการมีความสัมพันธ์ยึดมั่นศรัทธาในศาสนา 
(The Religious Well-Being: RWB) และด้านการมีสุขภาวะที่เป็นอยู่ (The Existenial Well-Being: 
EWB) จ านวนด้านละ ๑๐ ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด ๒๐ ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

๒. The JAREL Spiritual Well-being Scale หรือ The JAREL [JoAnnRuth-Eileen-
Loretta] Spirituality Scale๑๑๙ เป็นแบบประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณ ซึ่งถูก พัฒนาขึ้นโดย 
ฮังเกลแมนน์ และคนอ่ืน ๆ  แบบประเมินนี้เป็น แบบรายงานตนเอง อันประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ 
คือ ด้านความเชื่อความศรัทธา ด้าน ชีวิต/ความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความพึงพอใจในชีวิต/
ความเป็นจริงของชีวิต จ านวนด้านละ ๗ ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด ๒๑ ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า ๖ ระดับ อย่างไรก็ตาม ฮังเกลแมนน์ และคนอ่ืนๆ เห็นว่า แบบประเมินนี้ไม่เหมาะสมที่
จะ น าไปใช้ประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือภาวะเจ็บป่วย 
เฉียบพลันไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ 

                                           
๑๑๘ Paloutzian, R. F. & Ellison, C. W., “Loneliness, Spiritual Well-Being and Quality of 

Life”, Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research, and Therapy, ed. by Peplan, L. 
A. & Perlman, D., (New York: Wiley Interscience), pp. 224-237. 

๑๑๙ Hunglemann, J. et al., “Focus on Spiritual Well-Being Harmonious 
Interconnectedness of Mind-Body-Spirit: Use of the JAREL Spiritual Well-Being Scale”, Geratric 
Nursing, Vol. 17 No. 6 (1996): 262-266. 



  ๗๗ 

  
๓. The Spirituality Index of Well Being (SIWB)๑๒๐ เป็นแบบประเมินสุขภาวะ ทาง

จิตวิญญาณซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย ดาเลเมน และเฟรย์ แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินตนเอง อัน
ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ด้านการ รับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) และ ด้านการ
วางแบบแผนชีวิต (life scheme) จ านวนด้านละ ๖ ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด ๑๒ ข้อ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

๒.๓.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ 

มาจิด กาฟฟาริ ได้ท าการศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณและการปรับตัวของคู่สมรสใน
ฐานะตัวแปรคั่นกลางที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งครอบครัวโดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่สมรสแล้วจ านวน 
๒๖๘ คนซึ่งมาอายุระหว่าง ๒๓-๓๗ปี จากสามมหาวิทยาลัย ในเมืองมาซานดารัน ประเทศอิหร่าน 
ผลการวิจัยจากการสร้างโมเดลสมการเชิงโครงสร้างยืนยันล าดับขั้นส าหรับการพัฒนาครอบครัว
เข้มแข็งและชี้ว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณและความเข้มแข็งส่งผลเชิงบวกต่อการปรับตัวในชีวิต
สมรสอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า การปรับตัวในชีวิตสมรสเพ่ิมขึ้นเมื่อพวกเขามีความผาสุก
ทางจิตวิญญาณ การเห็นคุณค่าผู้อ่ืน มีความผูกพันต่อกันและกัน สามารสื่อสารกันได้ดี มีความสุขเมื่อ
อยู่ด้วยกัน และใช้เวลาร่วมกัน๑๒๑ 

เจอร์เกนสันและคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับศรัทธาและการปฏิบัติตามหลักศาสนา และ
ความเข้มแข็งของครอบครัวโดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เป็นสามีกับภรรยาโดยท าการเก็ยข้อมูลจากคู่
สามีภรรยาจ านวน ๓๓๓ คู่ ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวที่มีความศรัทธาสูงและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาบ่อย ๆ มักจะใช้เวลาท าสิ่งดี ๆ ร่วมกัน ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น การสอนการบ้าน
ลูก อ่านหนังสือกับลูก เล่นกับลูก ท ากิจกรรมครอบครัวร่วมกัน และร่วมกิจกรรมตามประเพณี

                                           
๑๒๐ Daaleman T. P. & Frey, B. B., “The Spiritual Index of Well Being: A New Instrument 

of Health Related Quality of Life Research”, Annuals of Family Medicine, Vol. 2 No. 5 (2004): 
499-503. 

๑๒๑ Majid Ghaffari., “Spiritual Well-Being and Dyadic Adjustment: Mediator Effects for 
Family Strengths”, Iran Journal of Psychiatry & Behavoral Sciences, Vol. 10 No. 3 (September 
2016): 1-8. 



  ๗๘ 

  
มากกว่าคู่สมรสที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาน้อยกว่า ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
กระบวนการทางศาสนาภายในคู่สมรสที่เชื่อมโยงกับความผูกพันในครอบครัว๑๒๒ 

คลาร่าและคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับแบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณฉบับย่อในกลุ่ม
วัยรุ่นชาวเช็คโดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มวัยวันที่มีอายุระหว่าง ปี จ านวน ๔,๒๑๗ คน พบว่า ความ
สอดคล้องภายในของแบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณถูกประเมินโดยการใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอบบาคและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อค าถาม โครงสร้างตัวประกอบถูกประเมินโดยการ
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม หลังจากการปรับปรุง แบบวัดซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม ๗ 
ข้อสนับสนุนโมเดลแบบสององค์ประกอบของความผาสุกทางจิตวิญญาณกับความสอดคล้องภายในใน
ระดับที่น่าพอใจ แบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณฉบับดังกล่าวนี้เหมาะส าหรับการวัดความผาสุก
ทางจิตวิญญาณในสภาพแวดล้อมที่ไม่เก่ียวข้องกับศาสนา๑๒๓ 

ลินเซย์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณกับพลังแข้มแข็งทางใจ
ในวัยรุ่นโดยวิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๖๕ คน ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าเยาวชนที่มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณสูงจะมีความความพึงพอใจในชีวิตและมีความ
เข้มแข็งทางใจ นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างความผาสุกทางจิต
วิญญาณและความเข้มแข็งทางใจ๑๒๔ 

นอกจากนี้ คอตตอนและคณะได้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิต
วิญญาณ คุณภาพชีวิต และการปรับตัวทางจิตวิทยาในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม โดยท าการเก็บข้อมูล

                                           
๑๒๒ Bryce L. Jorgensen, Jay A. Mancini, Jeremy Yorgason and Randal Day., “Religious 

Beliefs, Practices, and Family Strengths: A Comparison of Husbands and Wives”, Psychology of 
Religion and Spirituality, Vol. 8 No. 2 (2016): 164–174. 

๑๒๓ Klara Malinakova and others., “The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric 
Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents”, journal of Religion and Health, 
Published Online, (27 October 2016). 

๑๒๔ Lindsay Mervyn Smith., “Spiritual well-being and its relationship to adolescent 
resilience. A case study of Australian youth attending one local church”, Docteral Dissertation, 
(Faculty of Arts and Sciences: Australian Catholic University, 2010). 



  ๗๙ 

  
จากหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจ านวน ๑๔๒ คน ผลการวิจัย พบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตและการปรับตัวทางจิตวิทยาอย่างมีนัยส าคัญ๑๒๕ 

เพชรรัตน์ เจิมรอด และเสรี ชัดแช้ม ได้ท าการวิจัยผลของการฟังเสียงสวดมนต์ประกอบ 
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบชี่กงต่อการเพ่ิมความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวด
กล้ามเนื้อเรื้อรัง โดยผู้รับการทดลองคือลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๔๐ คน 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการปรับจิตวิญญาณโดยการใช้เสียงสวดมนต์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบชี่กง กลุ่มทดลองมีความผาสุกทางจิตวิญญาณเพ่ิมขึ้นและความปวดลดลง แตกต่างจากก่อน
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และผลการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปรากฏว่า หลัง
การทดลองกลุ่มทดลองมีความผาสุกทางจิตวิญญาณมากกว่ากลุ่มควบคุม และมีความปวดน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการปรับจิตวิญญาณโดยการ
ใช้เสียงสวดมนต์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบชี่กง ส่งผลดีต่อผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง๑๒๖ 

มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต ได้ศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทาง
จิตวิญญาณและความสุขในบริบทพุทธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๓๓ คนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสร้างสมการเชิงโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุที่แสดงถึงอิทธิพลการรับรู้เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ 
การรับถือศาสนาจากภายในและภายนอกที่มีต่อความสุขในบริบทพุทธธรรมโดยมีสุขภาวะทางจิต
วิญญาณเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ตัวแปรทั้งหมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสุขในบริบทพุทธธรรมได้ร้อยละ ๙๘ โดยที่สุขภาวะทางจิตวิญญาณมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสุขในบริบทพุทธธรรมสูงที่สุด รองลงมาเป็นอิทธิพลรวมของการนับถือศาสนา
จากภายนอก การรับรู้เหตุการณ์ทางลบในชีวิตและการนับถือศาสนาจากภายใน ทั้งนี้ การนับถือ

                                           
๑๒๕ Cotton, S. P., Levine, E. G., Fitzpatrick, C. M., Dold, K. H., & Targ., “Exploring the 

relationships among spiritual well-being, quality of life, and psychological adjustment in women 
with breast cancer”, Psycho-Oncology, Vol. 8 No. 5 (1999): 429–438. 

๑๒๖ เพชรรัตน์ เจิมรอดและเสรี ชัดแช้ม, “ผลของการฟังเสียงสวดมนต์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบช่ีกงต่อการเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง”, วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖). 



  ๘๐ 

  
ศาสนาจากภายในมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูงที่สุด รองลงมาเป็นการรับรู้
เหตุการณ์ในชีวิตทางลบและการนับถือศาสนาจากภายนอก๑๒๗ 

กนิษฐา ลิ้มทรัพย์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี 
ความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๘๐ คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีการความพึงพอใจในชีวิตและ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูงและมีการมองโลกในแง่ดีในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้และภาวะสุขภาพแตกต่ างกันมีความผาสุกทางจิต
วิญญาณไม่แตกต่างกัน และการตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี และความพึงพอใจในชีวิตมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผาสุกทางจิตวิญญาณอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑๑๒๘ 

ฉัตรทิพย์ แสงสร้อย ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนากับความผาสุก
ทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ โดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ
ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีบุญ
เรือง ต าบลหนองหอย และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๘๘ 
รายโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการวิจัยพบว่า 
ความผาสุกทางจิตวิญญาณและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมใไม่ได้อยู่ในระดับสูง การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทาง
จิตวิญญาณในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรสุขภาพในการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาและความผาสุกทางจิตวิญญาณให้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้๑๒๙ 

                                           
๑๒๗ มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต, “เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

และความสุขในบริบทพุทธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๒๘ กนิษฐา ลิ้มทรัพย์, “การตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิตและความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗). 

๑๒๙ ฉัตรทิพย์ แสงสร้อย, “การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนากับความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๖๐). 



  ๘๑ 

  

๒.๔  แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการท าหน้าที่ของครอบครัว 

๒.๔.๑ ความหมายของการท าหน้าที่ของครอบครัว 

การท าหน้าที่ของครอบครัว มีความส าคัญต่อการด าเนินการชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
มีผู้ให้ความหมายของการท าหน้าที่ของครอบครัวไว้พอสรุปได้ดังนี้ 

ฟรีดแมน กล่าวว่า การท าหน้าที่ครอบครัว คือ ภารกิจของครอบครัวในการ ตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานของสมาชิก การให้ความรักความเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดูให้ สมาชิกมีคุณภาพ
ในสังคม๑๓๐ 

อุมาพร ตรังคสมบัติ ได้ให้ความหมายของการท าหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง กิจกรรมที่
สมาชิกภายในครอบครัว ควรกระท าเพ่ือประโยชน์ของการอยู่รอดของครอบครัว ครอบครัวที่ท าหน้าที่
เหมาะสม คือ ครอบครัวที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายใน ครอบครัวได้อย่าง
เพียงพอทั้งทางวัตถุ จิตใจ และจิตวิญญาณ สมาชิกและครอบครัวสามารถใช้ชีวิต  อยู่ร่วมกัน มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเติบโต โดยมีความสมดุลระหว่างความเป็นตัวของ ตัวเองและความเป็น
ครอบครัวเดียวกัน ลักษณะความเหมาะสมนี้ไม่อยู่คงที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงไป เสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา 
สภาพสังคมและปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มากระทบระบบครอบครัว๑๓๑ 

สุพัตรา สุภาพ ได้ให้ความหมายของการท าหน้าที่ครอบครัวดังนี้๑๓๒ 
๑. การสร้างสมาชิกใหม่แทนสมาชิกเดิมที่เสียชีวิตไปเพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้ไม่สูญ หายไป

ทั้งนี้การมีสมาชิกใหม่ก็ต้องให้สมดุลกับทรัพยากรในประเทศคือไม่มากเกินไปหรือน้อย เกินไป 
๒. การบ าบัดความต้องการทางเพศ ซึ่งปรากฏในรูปการสมรสกันเป็นวิธีหนึ่งที่สังคมน ามา 

ควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศให้อยู่ในขอบเขต 
๓. การเลี้ยงดูผู้เยาว์ให้เติบโตขึ้นมาในสังคม สถาบันครอบครัวจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่า 

สถาบันอ่ืน พ่อ-แม่ จะให้ความรักความอบอุ่น ประคับประคองเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดี ทั้งทางร่างกาย 
และจิต 

                                           
๑๓๐ Friedman, M.M., Family Nursing Theory Practice, 3rd Edition, (New Jersy: Applertor 

& Lange, 1992), p. 7. 
๑๓๑ อุมาพร ตรังคสมบัติ, จิตบ าบัดและการใหค าปรึกษาครอบครัว (Family Therapy of Family 

Counseling), (กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยและบ าบัดครอบครัว, ๒๕๔๔), หน้า ๖๓.   
๑๓๒ สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๔) หน้า ๑๐. 



  ๘๒ 

  
๔. การให้การอบรมสั่งสอนเด็กให้รู้จักระเบียบในสังคม ให้มีบทบาทในสังคมครอบครัว จะ

เป็นแหล่งการอบรมเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุดเป็นสถาบันที่เตรียมพร้อมเด็กเพ่ือ ออกไป
เผชิญกับโลกภายนอก ครอบครัวจะช่วยอบรมเด็กให้รู้จักกฎเกณฑ์ คุณค่าของความ ประพฤติ สอนให้
เด็กปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งวิธีการอบรมจะท าได้ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เช่นการสั่ง
สอน ว่ากล่าว ส่วนทางอ้อมคือ การท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งการอบรมนี้ก็มี อยู่ตลอดเวลา 

๕. การก าหนดสถานภาพทางสังคม สมาชิกในสังคมได้ชื่อสกุลจากครอบครัวซึ่งสามารถ 
เปลี่ยนได้ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะเป็นหญิง เมื่อสมรสแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อสกุลของสามี สถานภาพที่ 
ครอบครัวให้นี้ ท าให้สมาชิกในครอบครัวรู้สถานภาพของตนเองว่า เป็นใครอยู่กับคนกลุ่มไหน เช่น ชื่อ
สกุลเป็นไทย ก็จัดว่าเป็นคนไทย ชื่อสกุลเป็นแซ่ ก็จัดว่าเป็นคนจีน 

๖. การให้ความรักความอบอุ่น ครอบครัวเป็นแหล่งที่สมาชิกได้รับความรักความอบอุ่น 
อย่างบริสุทธิ์ใจ เป็นแหล่งที่ให้หลักประกันว่าคนที่เรารักและรักเสมอ เช่นความรักของสามีภรรยา 
หรือ ความรักของพ่อ-แม่ที่มีต่อลูก หากสมาชิกคนใดมีความผิดหวังไม่ว่าด้านใดก็ตาม ครอบครัวจะ 
เป็นแหล่งก าลังใจและปลุกปลอบ เพ่ือให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ โดยสรุปแล้วครอบครัวเป็น
แหล่งให้ความรัก ความคุ้มครอง และความมั่นคงทางจิตใจแก่สมาชิกท าให้สมาชิกมีพลังในการ ฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ 

จากความหมายของการท าหน้าที่ของครอบครัวที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การท าหน้าที่ของ 
ครอบครัว หมายถึง สภาพเชิงทางสังคมและโครงสร้างของสภาพแวดล้อมของครอบครัวโดยทั่วไปซึ่ง
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพภายในครอบครัว 

๒.๔.๒ แนวคิดเกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ของครอบครัว 

แนวคิดที่อธิบายถึงการท าหน้าที่ของครอบครัวมีอยู่หลายแบบ เช่น รูปแบบแมคมาสเตอร์ 
(McMaster Model) ของ Epstein และคณ ะ Process Model ของ Steinhauer Circumplex 
Model ของออลสันและคณะ และ Beavers Systems Model ของบีเวอร์ และคณะ  แต่ละแนวคิด
มีการอธิบายการท าหน้าที่ของครอบครัวในแง่มุมต่างกันดังนี้ 

๑. การท าหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของแมคมาสเตอร์ 

อุมาพร ตรังคสมบัติ ได้อธิบายเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดแบบแมค
มาสเตอร์ (McMaster Model of Family Functioning: MMFF) ไว้ดังนี้๑๓๓ 

                                           
๑๓๓ อุมาพร ตรังคสมบัติ, จิตบ าบัดครอบครัว: แนวคิดและวิธีการ (ฉบับร่าง), ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, 

(กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๕-๑๘. 



  ๘๓ 

  
รูปแบบแมคมาสเตอร์ (McMaster Model) เป็นผลที่ได้จากการศึกษาครอบครัว ทั้ง ปกติ

และมีปัญหามาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๕ ปี โดยเริ่มการศึกษาที่มหาวิทยาลัย McGill ประเทศ
แคนาดา ในช่วงปี ๑๙๕๐ ในระยะต่อมาแนวคิดนี้ได้พัฒนาขึ้นมาโดย Epstein, Bishop & Baldwin 
แห่งมหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา และมหาวิทยาลัย Brown ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้พัฒนาแนวคิดนี้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามล าดับ 

แนวคิดแบบ McMaster พิจารณาท างานของครอบครัวโดยใช้ทฤษฎีหลายอย่างมาอธิบาย 
เช่นทฤษฎีการสื่อสาร การเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ของทฤษฎี 
ระบบ (System theory) ซึ่งมองว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่เป็นระบบ แต่ละระบบประกอบด้วยระบบ 
ย่อย และตัวระบบเองก็มีระบบใหญ่  คอยควบคุมอยู่ อีกที่หนึ่ ง เช่น ครอบครัวเป็นระบบที่ 
ประกอบด้วยระบบย่อยหลายๆอย่าง เช่น พ่อ แม่ ลูกๆ สามี -ภรรยา ส่วนระบบใหญ่ก็ได้แก่ ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติตามล าดับ ในทฤษฎีระบบ แต่ละระบบมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน 
และกัน การมองปัญหาต่างๆ ไม่ได้เพ่งเล็งว่าอะไรเป็นสาเหตุหรืออะไรเป็นผล เช่น เหตุการณ์ A ท า 
ให้เกิดเหตุการณ์ ๕ จึงเป็นการมองแบบเส้นตรง (Linear causality) แต่ปัญหาจะถูกมองเป็นวงจร 
การที่ปัญหาด าเนินอยู่เรื่อยๆเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของแต่ละระบบย่อย เช่น A มีผล 
ต่อ B และในขณะเดียวกัน B ก็มีผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ A อีก 

ดังนั้นการมองปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
จะมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้เกิดเนื่องจากตัวบุคคลเพียงล าพัง แต่เกิดมาในสิ่งแวดล้อม (Context) 
ของบุคคลนั้น ค าว่า Context นี้หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 
ครอบครัว เพ่ือนฝูง ความคาดหวัง ค่านิยมต่างๆในสังคมที่บุคคลเป็นส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจาก Context 
ที่ส าคัญที่สุดของบุคคลคือครอบครัว การที่จะประเมินว่าครอบครัวนั้นมีปัญหาหรือไม่อย่างไร จะ มอง
ไปที่การท าหน้าที่ของครอบครัวว่า ครอบครัวท าหน้าที่ได้เหมาะสมหรือไม่ ครอบครัวปกติ คือ 
ครอบครัวที่ท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพทั้งภาวะปกติ และภาวะคับขัน McMaster 
Model ไม่ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ของครอบครัวในทุกๆด้าน แต่ เน้นเฉพาะด้าน ที่ส าคัญที่เกี่ยวพัน 
หรือเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต และเพ่งเล็งถึงการท าหน้าที่ในปัจจุบันของ ครอบครัวในด้าน
ต่างๆ ๖ ด้าน คือ การแก้ไขปัญหา (Problem solving) การสื่อสาร (Communication) บทบาท 
(Roles) การตอบสนองทางอารมณ์  (Affective Responsiveness) ความผูก พันทางอารมณ์ 
(Affective Involvement) การควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) 

แม้ว่าแนวคิดนี้จะแบ่งการท าหน้าที่ของครอบครัวเป็นด้านต่างๆอย่างชัดเจน แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วแต่ละด้านมีความเก่ียวพันอยู่เสมอ โดยสามารถอธิบายละเอียดได้ ดังนี้ 



  ๘๔ 

  
๑. การแก้ไขปัญหา (Problem solving) หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการ

แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับที่ท าให้ครอบครัวด าเนินไปได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพค าว่า ปัญหา ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่มาคุกคามเสถียรภาพการต ารงอยู่อย่างปกติสุข หรือ 
ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของครอบครัว ในทางปฏิบัติปัญหาอาจแบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ 

 ๑) ปัญหาด้านวัตถุ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาการจัดการเกี่ยวกับการเงินและอ่ืนๆ 

 ๒) ปัญหาด้านอารมณ์ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกใน 
ครอบครัว เช่นความขมขึ้น หรือความไม่ไว้วางใจกันระหว่างสามีภรรยา บางครอบครัวอาจมีเพียง 
ปัญหาเฉพาะด้านอารมณ์เท่านั้น โดยไม่มีปัญหาด้านวัตถุ แต่ครอบครัวใดที่มีปัญหาด้านอารมณ์ 
เกิดข้ึน ก็มักจะมีปัญหาด้านวัตถุตามติดมาด้วยเสมอ 

 มีผู้ตั้งสมมติฐานว่า ครอบครัวที่ท าหน้าที่ ไม่มีประสิทธิภาพจะมีปัญหามากกว่า
ครอบครัว ที่ท าหน้าที่ได้ดี แต่จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวทั้งสองแบบต่างก็ประสบปัญหาความ
ยุ่งยาก พอๆกัน ความแตกต่างอยู่ที่วิธีแก้ปัญหา ครอบครัวที่ท าหน้าที่ได้ที่จะมีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม ในขณะที่ครอบครัวที่ท าหน้าที่ไม่ดีนั้นปัญหามักจะได้รับการแก้ไขอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่
มีการ แก้ไขเลย 

 ครอบครัวมีความแตกต่างกันในทักษะการแก้ปัญหาครอบครัวที่มีประสิทธิภาพจะมี 
ความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รวดเร็วโดยไม่ยากล าบากปัญหาที่มีจึงมักเป็นปัญหาที่ เพ่ิง
เกิดใหม่ไม่ใช่ปัญหาเรื้อรังแก้ไม่ได้ซะทีและเมื่อประสบปัญหาครอบครัวก็จะมีวิธีการที่จะเป็น ระบบใน
การแก้ปัญหาครอบครัวที่ท าหน้าที่ได้เหมาะสมนั้นมักแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบและ ปัญหาก็ไม่ได้
แก้ไขอย่างเสร็จสิ้นแต่จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรัง 

 ในการประเมินครอบครัวต้องพยายามวิเคราะห์วิธีการแกปัญหาของครอบครัว
โดยเฉพาะ เกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันที่เป็นสาเหตุให้ต้องมาพบผู้รักษาในการประเมินนั้นควรพิจารณา
วิธีการ แก้ปัญหาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยทั่วไปการแก้ไขปัญหามีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 (๑) แยกแยะประเด็นปัญหาให้ชัดเจน ข้อนี้รวมความถึงใครเป็นผู้ชี้หรือตัดสินว่า อะไร
เป็นปัญหาและปัญหาที่แยกแยะออกมานั้นถูกต้องหรือไม่บ่อยครั้งที่ครอบครัวจะหยิบยกเอา ปัญหา
อ่ืนที่ไม่ส าคัญข้ึนมาแต่ปัญหาที่เป็นความขัดแย้งจริงนั้นกลับถูกซ่อนเอาไว้ 

 (๒) การสื่อสารให้เข้าใจกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในครอบครัวและกับ ระบบ
นอกครอบครัวหมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้รับทราบหรือไม่มีการบอกเล่าให้ใครรับรู้บ้าง และผู้ที่รับรู้
นั้นเป็นผู้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่การสื่อสารเกี่ยวกับปัญหานี้อาจจะเป็นไป ในระหว่าง



  ๘๕ 

  
สมาชิกครอบครัวด้วยกันเองหรือกับบุคคลภายนอกเช่น เครือญาติหรือเพ่ือนฝูงตาม ความเหมาะสม
ของสถานการณ ์

 (๓) วางแผนวิธีแก้ปัญหาทั้งแผนหลักแผนรอง 
 (๔) ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ครอบครัวมีการตัดสินใจที่แน่ชัดว่า จะ

แก้ปัญหาด้วยวิธีใดหรือไม่มีการมองถึงทางออกอ่ืนๆ หรือไม่ หรือครอบครัวมีวิธีการที่เตรียมไว้ 
ล่วงหน้าแล้วหรือใช้วิธีที่เคยชินในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้ค านึงถึงวิธีอ่ืนๆ ที่อาจจะได้ผลดีกว่า 

 (๕) ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามวิธีที่เลือกครอบครัวด าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ ตก
ลงกันไว้จนครบถ้วนหรือไม่หรือท าไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นบางครอบครัวเมื่อตกลงวิธี แก้ปัญหาแล้วก็
อาจไม่ได้ท าตามที่ตกลงกันไว้เลย 

 (๖) ติดตามให้การแก้ปัญหานั้นต้าเนินไปอย่างครบถ้วน ครอบครัวมีการติดตาม อย่าง
จริงจังเพียงใดว่า วิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้นั้นได้มีการกระท าไปมากน้อยตามข้อตกลงที่มี อย่างไร ผู้ที่
รับผิดชอบได้จัดการให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างที่ตกลงกันไว้หรือไม่ 

 (๗) ประเมินความส าเร็จของวิธีการแก้ปัญหา ข้อนี้เป็นการประเมินการแก้ปัญหาที่ 
เลือกนั้นได้ผลมากน้อยเพียงไร ครอบครัวได้ทบทวนวิธีการใช้และศึกษาถึงผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้น 
หรือไม่และเรียนรู้จากปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

 ครอบครัวปกติ อาจไม่จ าเป็นต้องแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนทุกขั้น อาจมีบางปัญหาที่ไม่ 
สามารถแก้ได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือมีความรุนแรง หรือด าเนินอยู่เป็น 

 ระยะเวลานานจนท าให้เกิดการท าหน้าที่บกพร่องขึ้นในครอบครัว ครอบครัวปกติบาง
ครอบครัวจะ แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวัตถุได้หมด แต่ปัญหาทางด้านอารมณ์อาจค่อนข้างล าบากเล็กน้อย 

๒. การสื่อสาร (Corumunication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน ใน 
McMaster Model จะเพ่งเล็งที่การสื่อสารโดยใช้ค าพูด (verbal communication) เนื่องจากเป็น
ส่วนที่ สามารถวัดหรือประเมินได้ชัดเจนกว่าการสื่อสารที่ไม่ใช้ค าพูด (nonverbal communication) 
การ สื่อสารแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท 

 ๑) การสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวัน หรือวัตถุ (Instrumental) 
 ๒) การสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective) 
 ๓) การสื่อสารเกี่ยวกับความคิดเห็นบางประการ ที่ไม่เก่ียวข้องกับท้ังข้อ ๑ และ ๒ เช่น 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของจิตรกร เป็นต้น 
 เช่นเดียวกับการแก้ปัญหา (Problem solving) การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือวัตถุ 

กับ การสื่อสารเกี่ยวกับอารมณ์ อาจมีความคาบเกี่ยวกัน ครอบครัวที่มีการสื่อสารด้านวัตถุดี อาจมี
การ สื่อสารต้านอารมณ์ไม่ดีก็ได้ แต่ครอบครัวที่มีปัญหาการสื่อสารต้านวัตถุนั้น มักจะมีปัญหาการ 



  ๘๖ 

  
สื่อสารด้านอารมณ์ร่วมด้วยเสมอ การสื่อสารสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 2 ด้าน คือ เนื้อหา และ 
จุดหมายปลายทาง 

 การสื่อสารที่ดีนั้น เนื้อหาต้องมีลักษณะชัดเจน ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นมี 
ความชัดเจน ไม่ใช่เลื่อนลอย จับใจความอะไรไม่ได้ หรือคลุมเครือ นอกจากนี้จุดหมายปลายทาง ของ
การสื่อสารจะต้องชัดเจนด้วยนั่นคือเนื้อหาที่สื่อนั้นจะต้องตรงไปสู่ผู้ที่ต้องการสื่อ ไม่ใช้อ้อม ผ่านผู้อ่ืน 
(Indirect communication) ดังนั้นถ้าแบ่งการสื่อสารตามความชัดเจน และความตรงนั้น จะ 
สามารถแบ่งได้ ๔ แบบคือ 

 (๑) การสื่อสารที่เนื้อหาชัดเจน และตรงต่อผู้ต้องการสื่อ เช่น ในกรณีที่ภรรยารู้สึก ไม่
พอใจสามีที่ทิ้งของเกลื่อนกลาด และกล่าวตรงๆ ว่า “ฉันไม่พอใจที่เธอทิ้งของไว้เกลื่อนกลาด เพราะ
มันท าให้ฉันเหนื่อยเพ่ิมข้ึน” 

 (๒) การสื่อสารที่เนื้อหาชัดเจนแต่ไม่ตรงต่อผู้ต้องการสื่อ เช่น ภรรยาพูดว่า “คนที่ ทิ้ง
ของเกลื่อนกลาดนั่น สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น” ค าพูดนี้ไม่ได้บ่งชัดเจนว่าพูดกับใคร 

 (๓) การสื่อสารที่เนื้อหาไม่ชัดเจน แต่ตรงต่อผู้ที่ต้องการสื่อ เช่น ภรรยาพูดว่า “เธอ นี่
ช่างไม่คิดถึงคนอ่ืนเลย” เนื้อหาดังกล่าวเป็นค ารวมๆ ในท านองต่อว่าสามี แต่ไม่ได้บ่งบอกว่า สามี ท า
อะไรและเธอรู้สึกอย่างไร 

 (๔) การสื่อสารที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน และไม่ตรงต่อผู้ต้องการสื่อ เช่น ภรรยาพูดว่า “คน
บ้านนี้ช่างไม่นึกถึงคนอ่ืนเลย” ค าพูดดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร และพูดกับ ใคร
ครอบครัวที่ท าหน้าที่ที่ดีนั้น จะมีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงสู่บุคคลที่ต้องการจะสื่อด้วย ถ้า การ
สื่อสารเป็นไปในลักษณะที่คลุมเครือและอ้อมค้อมมากเท่าไร ก็จะท าให้ครอบครัวท าหน้าที่ได้ ไม่ดี
เท่านั้น ผู้ที่สื่อสารอย่างคลุมเครือและอ้อมค้อมจะท าให้อีกฝ่ายหนึ่งสื่อสารกลับมาด้วยวิธีที่ คลุมเครือ
และอ้อมค้อมเช่นเดียวกัน ครอบครัวปกติ ความสามารถในการสื่อสารในครอบครัวปกติก็ จะมีความ
แตกต่างกันบางครอบครัว การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่มีความขัดแย้งนั้นอาจไม่ชัดเจนและ ไม่ตรงไปสู่ผู้
ต้องการสื่อ แต่ก็จะเป็นอยู่ช่วงสั้นๆ ไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวอย่างใด 

๓. บทบาท (Roles) บทบาทในครอบครัว หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกประพฤติ 
ต่อกันและกัน ซ้่าๆเป็นประจ า เพ่ือท าให้ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ บทบาทแบ่งได้เป็น ๒ 
ประเภท คือ บทบาทที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุ ( Instrumental) และบทบาทที่ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ 
(Aflective) นอกจากนี้บทบาทยังสามารถแบ่งออกตามลักษณะหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑) บทบาทที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จ าเป็น หมายถึง บทบาทที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้
ครอบครัว ด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข คือ 

  (๑) การจัดหาปัจจัยสี่ ให้แก่สมาชิก (Provision of Resourcs) 



  ๘๗ 

  
  (๒ ) การฟูม ฟัก เลี้ ย งดู และให้ การประคับประคองสนับสนุนแก่สมาชิ ก 

(Nurturance and Support) 
  (๓) การตอบสนองความต้องการทางเพศในระหว่างคู่สมรส (Sexual gratification 

of Marital Partners) 
  (๔) การช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่สมาชิก (Life Skills Development) เช่น 

การช่วยเหลือให้ลูกมีทักษะในการเข้ากับเพ่ือนฝูง สามารถเรียนหนังสือ หรือเริ่มงานอาชีพได้เป็น ปีก
แผ่น เป็นต้น 

  (๕ ) ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารภ าย ใน ค รอบ ครั ว  (System Management and 
Maintenance) หมายถึง การเป็นผู้น า การตัดสินใจในปัญหาต่างๆ การคงไว้ซึ่งมาตรฐานของ 
ครอบครัว การออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัว ฯลฯ 

 ๒) บทบาทอ่ืนๆ หมายถึง บทบาทเฉพาะของแต่ละครอบครัว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบทบาท
ที่ เหมาะสม และไม่เหมาะสม เช่น ลูกชายซึ่งเรียนเก่งและได้รับทุนไปเล่าเรียนในต่างประเทศบทบาท 
ของลูกชายก็น ามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ และการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการเล่าเรียนซึ่ง 
นับว่าเป็นบทบาทที่มีประโยชน์ บางครอบครัวมีบทบาทของแพะรับบาป ซึ่งหมายถึง การที่สมาชิก คน
ใดคนหนึ่ง (หรือหลายคน) ต้องท าหน้าที่เป็นผู้รองรับอารมณ์ หรือ ทัศนคติในทางลบจาก สมาชิกคน
อ่ืน ซึ่งเป็นการช่วยเบี่ยงเบนความขัดแย้งไปในทิศทางที่จะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเครียดที่
มากเกินไป การพิจารณาบทบาทในครอบครัว ต้องมองใน ๒ มุมมอง คือ 

  (๑) การจัดการบทบาท (Role Allocation) หมายถึง การมอบหมายความ 
รับผิดชอบในหน้าที่บางประการ ให้สมาชิกการมอบหมายนี้อาจเป็นไปอย่างเหมาะสม หรือไม่ 
เหมาะสม และกระท าโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้ ครอบครัวที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจะมี 
การมอบหมายหน้าที่ที่จ าเป็นทุกด้าน อย่างชัดเจน ให้กับบุคคลที่เหมาะสม ในการประเมิน ครอบครัว
ต้องดูว่าหน้าที่ในครอบครัวถูกแบ่งส่วนไปเหมาะสมหรือไม่ระหว่างสมาชิกแต่ละคน หรือคนใดคนหนึ่ง
ต้องรับหน้าที่มากเกินไป ในขณะที่คนอ่ืนไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย เช่น ภรรยา ต้องท างานนอกบ้าน
เต็มวันและยังต้องรับผิดชอบงานบ้านรวมทั้งดูแลลูกที่ยังเล็ก และแม่สามีที่ ป่วยหนัก ในขณะที่สามี
ว่างงานและชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนอกบ้าน เป็นต้น 

  (๒) ความรับผิดชอบต่อบทบาท (Role Accountability) หมายถึง กระบวนการที่ 
ครอบครัวท าให้สมาชิกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลที่ตามมาก็คือเมื่อบุคคลมีความ
รับผิดชอบก็จะท าหน้าที่อย่างเต็มก าลังและมีประสิทธิภาพ ในการประเมินครอบครัวต้องดูว่า 
ครอบครัวมีวิธีการตรวจสอบ หรือ ท าให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนท าหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วน 
หรือไม่กล่าวโดยสรุปครอบครัวที่ท าหน้าที่เหมาะสมจะมีการมอบหมายบทบาทและหน้าที่ให้ สมาชิก
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แต่ละคน บทบาทและหน้าที่นี้จะต้องมีความเห็นพ้องต้องกัน มีการปฏิบัติตาม และมีการ ประสานกับ
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกคนอ่ืนๆด้วยภารกิจของครอบครัวจะด าเนินไปได้ หรือ ปัญหาต่างๆ จะ
แก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อการมอบหมายบทบาทนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมครอบคลุมถึง หน้าที่ทุกด้านที่
จ าเป็นต้องท า และมีระบบที่ควบคุมให้สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติตามบทบาทโดย ครบถ้วน 

๔. การตอบสนองทางอารมณ์ (Affective Responsiveness) หมายถึง ความสามารถที่
จะ ตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งกระตุ้นอย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ (การที่บุคคล 
สื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร ไม่จัดอยู่ในหัวข้อนี้ แต่จัดอยู่ในหัวข้อการสื่อสาร อารมณ์ที่ 
เกิดขึ้น อาจแบ่งได้เป็น ๑. อารมณ์ในภาวะปกติ เช่น อารมณ์รักความสุข ความยินดี และ ๒. อารมณ์ 
ในภาวะวิกฤติ เช่น ความกลัว โกรธ เศร้าเสียใจ ผิดหวัง 

 ในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ความต้องการการตอบสนองทางอารมณ์จากครอบครัวจะ 
แตกต่างกันไป เช่น ในวัยเด็กเล็กการตอบสนองทางอารมณ์จากพ่อแม่ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ
ลูก แต่เมื่อลูกเข้าวัยรุ่นการตอบสนองทางอารมณ์ส่วนหนึ่งจะได้มาจากบุคคลภายนอก ครอบครัว เช่น 
กลุ่มเพ่ือนฝูง ดังนั้นครอบครัวจ าเป็นจะต้องมีการตอบสนองความต้องการทาง อารมณ์ของสมาชิกให้
เหมาะสมตามพัฒนาการในการช่วยเหลือครอบครัวต้องมีการประเมินความ เหมาะสม คุณภาพ และ
ปริมาณของอารมณ์ที่แสดงออก บางครอบครัวอาจแสดงออกได้เฉพาะ อารมณ์ดี เช่น รัก  สนุก ดีใจ 
แต่ไม่สามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์อีกด้านหนึ่งได้ เช่น ไม่สามารถ แสดงอารมณ์โกรธต่อกันและกันได้
ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และอาจน ามาซึ่ง ปัญหา เด็กที่เติบโตมาในครอบครัว
ดังกล่าวอาจจะมีความจ ากัดในการแสดงออกทางอารมณ์ และ ท าให้เกิดปัญหาบุ คลิกภาพตามมา
ครอบครัวที่ท าหน้าที่ปกติจะสามารถแสดงอารมณ์ได้หลายอย่าง ในปริมาณที่เหมาะสม ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องการ ตอบสนองทางอารมณ์ก็ต้องนึกถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย 

๕. ความผูกพันทางอารมณ์ (Aflective Involvement) หมายถึง ระดับการแสดงออกซึ่ง
ความ สนใน การเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ ที่สมาชิกแต่ละคนท า รวมทั้งระดับความรู้สึกผูกพันห่วงใยที่แต่
ละ บุคคลมีต่อกันความผูกพันทางอารมณ์นี้มีหลายระดับ คือ 

 ๑) ปราศจากความผูกพัน (Lack of Involvement) สมาชิกในครอบครัวไม่สนใจใยดี
กัน และกันเลย เพียงแต่อยู่ร่วมชายคา 

 ๒) ผูกพันแบบไม่มีความรู้สึก (Involvement Devoid of Feelings) มีความสนใจต่อ
กัน บ้าง แต่ความรู้สึกลึกซึ้งทางอารมณ์ต่อกันและความห่วงใยในความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง มีเพียง 
เล็กน้อยเท่านั้น หรือแทบไม่มีเลย และเป็นไปตามหน้าที่ (เช่น เมื่อถูกเรียกร้องให้แสดงออกมาหรือ 
เมื่อเกิดภาวะความจ าเป็น) หรือไปเพื่อความอยากรู้อยากเห็น อยากจะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 
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 ๓) ผูกพันเพ่ือตนเอง (Narcissistic Involvement) ความสนใจในอีกฝ่ายหนึ่งนั้น 

เป็นไปเพ่ือตนเอง (Egocentric) เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าให้ตนเอง ไม่ใช้ความสนใจที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
อย่างแท้จริง 

 ๔) ผูกพันอย่างมีความเข้าอกเข้าใจ (Empathic Involvement) ความสนใจผูกพันมี
ต่ออีก ฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นความ 
สนใจผูกพันแบบนี้ จะสามารถสนองความต้องการทางอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเหมาะสม 

 ๕) ผูกพันมากเกินไป (Over Involvement) ลักษณะของความสนใจเป็นไปอย่าง 
ปกป้องหรือหุ้นจ้านมากเกินไป จนอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความเป็นส่วนตัว หรือ เป็นตัวของตัวเองอย่าง 
เพียงพอ 

 ๖) ผูกพันจนเหมือนเป็นบุคคลเดียวกัน (Symbiotic Involvement) เป็นความผูกพัน
ที่ แน่นแฟ้นจนกระทั่งเหมือนกับทั้งคู่เป็นบุคคลเดียวกัน และขอบเขตของความเป็นบุคคลของแต่ละ 
คน (Personal boundary) นั้นไม่ชัดเจนหรือไม่มีเลย ความผูกพันแบบนี้จัดว่าเป็นพยาธิสภาพ 

๖. การควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) หมายถึง แบบแผนที่ครอบครัวปฏิบัติใน
การ ควบคุมหรือจัดการกับพฤติกรรมของสมาชิกในสถานการณ์ต่างๆ การควบคุมพฤติกรรมไม่ใช่เป็น
เพียงการฝึกฝนระเบียบวินัย ในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นการจัดการกับพฤติกรรมหลากหลายที่ เกิดขึ้น
ซึ่งรวมความถึง 

 ๑) พฤติกรรมในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ตัวอย่างในเด็กได้แก่ การเล่น
อย่าง โลดโผน การเล่นไม้ขีดไฟ ฯลฯ ในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ได้แก่ การขับรถเร็วอย่างไม่ระมัดระวังการ 
พยายามท าร้ายตัวเอง ฯลฯ 

 ๒) พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการหรือแรงขับทางด้านจิตใจและ 
ชีวภาพ เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ และความก้าวร้าว เป็นต้น 

 ๓) พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ Socializing Behavior ทั้งในและนอกครอบครัว ลักษณะ
การควบคุมพฤติกรรมในครอบครัวอาจแบ่งได้เป็น ๔ แบบ 

  (๑) การควบคุมพฤติกรรมอย่างเข้มงวด (Rigid Behavior Control) ได้แก่ การ
ควบคุม พฤติกรรมที่กฏต่างๆ ของครอบครัวจะมีลักษณะเข้มงวด มีการก าหนดหน้าที่แน่นอน
ครอบครัว ลักษณะนี้ จะกระท าภารกิจประจ าวันได้ค่อนข้างดี สมาชิกจะรู้ว่าแต่ละคนต้องท าอะไร แต่
จะมีการ ปรับตัวล าบาก เนื่องจากไม่มีโอกาสส าหรับการต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตาม 
สถานการณ์ การควบคุมพฤติกรรมที่เข้มงวดเกินไป อาจน ามาซึ่งการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจใน ครอบครัว
การมีพฤติกรรมแบบดื้อเงียบ หรือความโกรธที่พุ่งไปสู่บุคคลภายนอกครอบครัว 
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  (๒) การควบคุมพฤติกรรมแบบยืดหยุ่น (Flexible Behavior Control) ภายใน 

ครอบครัวมีมาตรฐานหรือกฎส าหรับพฤติกรรมก็จริงอยู่ แต่ก็มีความยืดหยุ่นพอประมาณ โดยมีการ 
พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนกฎได้ตามความเหมาะสม การควบคุมพฤติกรรม 
แบบนี้เป็นแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นไปในลักษณะที่เข้าอกเข้าใจ ให้การ 
สนับสนุน และอบรมไม่ใช่แบบเผด็จการ ท าให้สมาชิกรู้สึกอย่างร่วมมือกันปฏิบัติตามกฏที่ตั้งไว้ 

  (๓ ) การควบคุมพฤติกรรมแบบอะไรก็ ได้  (Lass-faire Behavior Control) 
หมายถึง ไม่มีทิศทางที่แน่นอนว่าสมาชิกควรประพฤติอย่างไร ไม่มีการชี้น า การตัดสิน หรือการ
แทรกแซง จากสมาชิกอ่ืน เพ่ือให้พฤติกรรมมีความเหมาะสม ลักษณะแบบนี้ใครจะท าอะไรก็ได้ตามใจ
ชอบ ครอบครัวแบบนี้จะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ค่อยดี มีปัญหาในการสื่อสาร การมอบหมายบทบาท เด็ก ๆ 
ในครอบครัวแบบนี้จะรู้สึกไม่ม่ันคง การควบคุมตนเองไม่ดี และอาจมีลักษณะเรียกร้องความสนใจมาก 

  (๔) การควบคุมพฤติกรรมแบบยุ่งเหยิง (Chaotic Behavior Control) หมายถึง 
ครอบครัวมีการควบคุมพฤติกรรมในรูปแบบที่ไม่แน่นอน บางครั้ง เข้มงวด บางครั้งยืดหยุ่น บางที เป็น
แบบ ใครจะท าอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพอใจหรืออารมณ์ของบุคคล แทนที่จะปฏิบัติตาม ความ
เหมาะสมของสถานการณ์ ลักษณะแบบนี้ท าให้สมาชิกในครอบครัวสับสนว่าควรจะประพฤติ อย่างไร
ในสถานการณ์นั้น ๆ การควบคุมพฤติกรรมแบบนี้เป็นแบบที่ไม่เหมาะสมที่สุดในบรรดา ๔ แบบที่
กล่าวมา เพราะท าให้ครอบครัวไม่มีเสถียรภาพ และความเสมอต้นเสมอปลาย หรือความ แน่นอนใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

๒. การท าหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของ Beavers System Model ของบี
เวอร์และคณะ 

อุมาพร ตรังคสมบัติ อธิบายการท าหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของ Beavers 
System Model ไว้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดนี้แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ 
Competence และ Style๑๓๔ 

Competence คือ ความสามารถของครอบครัวในการจัดระบบภายในให้ด าเนินไปได้
อย่าง เรียบร้อย ค านี้มีขอบเขตกว้าง แต่มีประสิทธิภาพไปจนถึงบกพร่องอย่างรุนแรง การประเมิน 
Competence จะต้องมองดูครอบครัวในภาพรวม ไม่ใช่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ในการ ประเมินจะต้องระลึก
เสมอว่า ครอบครัวที่มีระดับ Competence ใกล้ เคียงกัน อาจมีปฏิสัมพันธ์ แตกต่างกันก็ได้ 

                                           
๑๓๔ อุมาพร ตรังคสมบัติ, จิตบ าบัดและการใหค าปรึกษาครอบครัว (Family Therapy of Family 

Counseling), ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, (กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า ๕๒-๕๕. 
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นอกจากนี้ครอบครัวยังปฏิบัติภารกิจแต่ละอย่างได้แตกต่างกัน บางอย่างอาจท าได้ดีมาก แต่บางอย่าง
ท าได้ไม่ดีเท่าไหร่ ครอบครัวที่สามารถจัดการกับภารกิจเล็กๆ ได้มักจะจัดการ ให้ภารกิจที่ส าคัญลุล่วง
ไปได้ดี แต่ครอบครัวที่ไม่สามารถท าภารกิจเล็กให้ส าเร็จ  ก็มักจะท าภารกิจ ใหญ่ให้ส าเร็จไม่ได้ 
ครอบครัวที่มี Competence ดีจะมีลักษณะดังนี้ 

๑. มีความเป็นผู้น าที่เท่าเทียมกันระหว่างสามีภรรยา 
๒. มีความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ภายในครอบครัว 
๓. มีของเขตระหว่างรุ่นที่ชัดเจน 
๔. สมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเพียงพอ 
๕. สมาชิกยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน และแก้ไขความขัดแย้งอันเกิดจากความ

แตกต่างได้อย่างเหมาะสม 
๖. สื่อสารอย่างเปิดเผย และไม่อ้อมค้อม 
๗. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
๘. มองโลกในแง่ดี และมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครอบครัว 

ในครอบครัวที่มี Competence ต่ าพ่อแม่จะไม่ค่อยร่วมมือกัน บางครั้งพ่อหรือแม่จะเข้า
พวก กับลูก ไม่มีความเป็นผู้น าที่ชัดเจน หรือมีแบบไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีขอบเขตระหว่างระบบที่
ชัดเจน สมาชิกไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การสื่อสารไม่ดี  ไม่สามารถ
ยอมรับ ความแตกต่าง หรือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ดีพอ 

Beavers Model แบ่งครอบครัวตามระดับ Competence ได้ ๕ กลุ่ม คือ 
๑. ครอบครัวที่ท าหน้าที่ได้เหมาะสม (Optimal family) 
 เป็นครอบครัวที่มี Competence ดีดังที่กล่าวมาข้างต้น 
๒. ครอบครัวที่ท าหน้าที่ที่เพียงพอ (Adequate family) 
 ครอบครัวแบบนี้มีประสิทธิภาพปานกลางมีขอบเขตระหว่างบุคคลที่ชัดเจน มีความรัก 

ใคร่กลมเกลียวกัน แต่จะใช้อ านาจควบคุมมากกว่าครอบครัวแบบแรก การแก้ปัญหาขัดแย้งมักใช้ วิธี
ออกค าสั่งมากกว่าประนีประนอม มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหญิงชายอย่างชัดเจน พ่อแม่ ร่วมมือ
กันไม่ดีเท่าไรนัก มีความตึงเครียดสูง ความสุข ความเป็นกันเอง และไว้วางใจกันมีน้อย แต่ลูกใน
ครอบครัวแบบนี้ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแบบแรก 

๓. ครอบครัวที่ท าหน้าที่ได้ปานกลาง (Midrange family) 
 ครอบครัวแบบนี้พบบ่อยที่สุด สมาชิกไม่ค่อยใกล้ชิดผูกพันกัน และมักเก็บกดความรู้สึก 

ไม่ค่อยแสดงออก หรือยอมรับในความรู้สึกทางลบที่มีต่อกัน มีปัญหาขอบเขตระหว่างบุคคล ไม่ค่อย
ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน มักแก้ปัญหาโดยออกค าสั่งมากกว่าประนีประนอม ลูกจะพัฒนา
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ไปได้ไม่ดีนัก และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะแยกออกจากครอบครัวได้ยาก และอาจเกิด ปัญหาทาง
อารมณ์หรือพฤติกรรมได้ 

๔. ครอบครัวที่ท าหน้าที่ไม่ค่อยดี (Borderline family) 
 ครอบครัวแบบนี้มีการควบคุมมากกว่าแบบที่ ๓ การประคับประคองทางอารมณ์ต่อกัน 

มีน้อย ภารกิจทางพัฒนาการก็เป็นไปอย่างไม่ครบถ้วน สมาชิกไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเอง 
ขอบเขตระหว่างบุคคลไม่ชัดเจน อารมณ์ในครอบครัวแปรเปลี่ยนได้มาก ตั้งแต่เศร้าจนถึงโกรธ อย่าง
รุนแรงหรือก้าวร้าว ความสุขในครอบครัวมีค่อนข้างน้อย 

๕. ครอบครัวที่ท าหน้าที่บกพร่องอย่างมาก (Severely dysfunctional family) 
 ครอบครัวแบบนี้มีปัญหามากที่สุด เพราะไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้เลย ทั้ง

สมาชิกก็ยังจัดการกับความขัดแย้งภายในจิตใจของตนไม่ได้ การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาใน
ขอบเขตระหว่างบุคคล และขาดความเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่ไม่สามารถร่วมมือกัน ปกครองลูกได้ 
ลูกจะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเอง ไม่มีเอกลักษณ์ท่ีมั่นคง หรือเป้าหมายที่แน่นอน ในชีวิต 

Style หมายถึง ทิศทางของปฏิสัมพันธ์ที่ครอบครัวมีต่อกันเอง และมีต่อระบบภายนอก 
Style มีความหมายใกล้เคียงกับ Cohesion และ Emotional involvement style แบ่งเป็น ๒ แบบ 
ดังนี้ 

๑. แบบที่มีทิศทางเข้าหาครอบครัว (Centripetal-CP) 
 ๑) แสวงหาความสุขจากภายในครอบครัว 
 ๒) ไม่ค่อยไว้วางใจคนนอกครอบครัว 
 ๓) สมาชิกแสดงความรู้สึกทางบวกเป็นส่วนใหญ่ และเก็บกดความรู้สึกทางลบ 
 ๔) ลูกแยกออกไปจากครอบครัวได้ยาก เพราะมีความผูกพันมากเกินไป 
 ๕) สมาชิกมักมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล 
๒. แบบที่มีทิศทางออกจากครอบครัว (Centrifugal-CF) 
 ๑) แสวงหาความสุขจากนอกครอบครัว 
 ๒) สนิทกับคนนอกมากกว่าคนในครอบครัว 
 ๓) มักแสดงความรู้สึกทางลบ เช่น โกรธ ไม่พอใจ มากกว่าความรู้สึกทางบวก 
 ๔) ผลักดันให้ลูกออกจากครอบครัวโดยที่ลูกยังไม่พร้อม 
 ๕) สมาชิกมักมีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ชอบขัดค าสั่งหรือเกเร 

Style เป็นเครื่องชี้วัดถึงความสามารถในการปรับตัวด้วย ครอบครัวที่ปรับตัวได้ไม่ดี จะมี 
Style คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ครอบครัวที่ปรับตัวดี จะมี Style ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับวงจร ชีวิต 
และความต้องการของสมาชิก เช่น เมื่อมีลูกวัยรุ่น Style จะเปลี่ยนจาก Centripetal ไปเป็น 
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Centrifugal โดยลูกจะใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นแทนที่จะขลุกอยู่กับพ่อแม่ ส่วนพ่อแม่ก็จะหันไป มี
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือไม่ให้เกิดความเหงาเมื่อลูกไม่อยู่ ในครอบครัวที่ปรับตัวไม่ดี พ่อแม่ จะ
เรียกร้องให้ลูกอยู่กับตนเอง หรืออาจมีอารมณ์เศร้าเมื่อลูกห่างไป (Beavers and Hampson, 1993) 

๓. การท าหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของ Circumplex Model of Marital 
and Fanully Systems ของ Olson และคณะ 

อุมาพร ตรังคสมบัติ อธิบายการท าหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของ Circumplex 
Model of Marital and Family Systems ซึ่ ง ม อ ง ค ร อ บ ค รั ว ใน  ๓  ด้ า น  คื อ  Cohesion 
Adaptability Liaz Communication๑๓๕ 

๑. Cohesion คือ ความผูกพันทางอารมณ์ท่ีสมาชิกมีต่อกัน แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ 
 -  ระดับต่ ามาก เรียกว่า Disengaged 
 -  ระดับกลางค่อนไปทางต่ า เรียกว่า Separated 
 -  ระดับกลางค่อนไปทางสูง เรียกว่า Connected 
 -  ระดับสูงมาก เรียกว่า Enumeshed 

Cohrsion ในระดับกลางทั้งแบบ Separated และ Connected เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด 
เพราะ บุคคลสามารถเป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเองได้ ในขณะที่ยังผูกพันอยู่กับครอบครัว ความ
สมดุล ในสองสิ่งนี้จะท าให้บุคคลพัฒนาไปได้อย่างดี ในครอบครัวที่มี Cohesion แบบ Discengaged 
สมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนท าให้ต่างคนต่างอยู่ ความผูกพันและร่วมมือร่วมใจ กันมี
น้อย ท าให้ครอบครัวไม่มีความเป็นปึกแผ่น แต่ในครอบครัวที่มี Cohesion แบบ Enriched สมาชิกจะ
มีความจงรักภักดีต่อครอบครัวมากเกินไป และเห็นพ้องต้องกันมากจนไม่สามารถเป็น ตัวของตัวเอง 
พัฒนาการทางจิตใจ อารมณ์ และสังคมของสมาชิกก็จะบกพร่องด้วยเช่นกัน 

Adaptability หมายถึง ความสามารถของครอบครัวโดยเฉพาะระบบคู่สมรสในอันที่จะ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแห่งอ านาจ บทบาทรวมทั้งความสัมพันธ์ให้เหมาะสม เพ่ือที่จะจัดการกับ 
ปัญหา และความเครียดที่เกิดข้ึน 

Communication หมายถึง การสื่อสารภายในครอบครัว การสื่อสารเป็นมิติที่ส าคัญ 
เพราะ เป็นตัวช่วยสนับสนุนการท าหน้าที่ใน ๒ ด้านแรกให้เป็นไปด้วยดี 

                                           
๑๓๕ อุมาพร ตรังคสมบัติ, จิตบ าบัดและการใหค าปรึกษาครอบครัว (Family Therapy of Family 

Counseling), หน้า ๕๑-๕๒. 
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เมื่อพิจารณาครอบครัวตาม Cohesion และ Adaptability แล้ว สามารถแบ่งครอบครัว 

ได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ 
๑)ครอบครัวแบบสมดุล  (Balanced family) คือ ครอบครัวที่ มี  Cothicsion และ 

Aduptibility อยู่ในช่วงกลาง 
๒) ครอบครัวแบบสุดขั้ว (Extreme family) คือ ครอบครัวที่มีการท าหน้าที่ทั้ง ๒ ด้าน 

อยู่ในช่วงสุดขั้ว โดยอาจจะเป็นแบบมากเกินไป หรือน้อยเกินไปก็ได้ 
๓) ครอบครัวระดับกลาง (Midrange family) คือ ครอบครัวที่มีการท าหน้าที่ด้านหนึ่ง อยู่

ในช่วงกลาง และอีกด้านหนึ่งอยู่ในช่วงสุดขั้ว 

ครอบครัวแบบสมดุลจะมีความแข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้กับความเครียด มีกลยุทธ์ ที่จะ 
จัดการกับความเครียดอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว 
แบบนี้จะสูงกว่าแบบอื่น 

๒.๔.๓ การประเมินวิธีการท าหน้าที่ของครอบครัว 

เครื่องมือการประเมินวิธีปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ เครื่องมือ
ประเมินแบบ Structured Interview ท าได้โดยการสัมภาษณ์ครอบครัว และ เครื่องมือประเภท Self-
report สังเกตวิธีที่ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เครื่องมือประเมินแบบ Structured Interview 
เป็นแบบสัมภาษณ์ครอบครัวในด้านต่างๆ ประกอบด้วยค าถามที่มีรูปแบบแน่นอน เช่น 

McMaster Structured Interview of Family Functioning (McSIFF)๑๓๖ ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ส าหรับ 
ครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ และครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามล าพัง ผู้ประเมินซึ่งอาจเป็นแพทย์ 
พยาบาลหรือนักสังคมสงเคราะห์จะสัมภาษณ์ครอบครัวและสังเกตปฏิ สัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในขณะ
สัมภาษณ์นอกจากนี้อาจมอบหมายให้ครอบครัวท างานบางอย่างร่วมกัน 

๒. เครื่องมือประเภท Self-report 
เป็นเครื่องมือที่ให้ครอบครัวประเมินตนเอง เช่น แบบวัด Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scales (FACES) ข อ ง โอ ล สั น แ ล ะค ณ ะ  มี พ้ื น ฐ าน ม าจ าก  Olson's 

                                           
๑๓๖ Ryan C. E., Epstein, N. B, Keitner G. I., Miller I. W., & Bishop D. S., Evaluating and 

Treating Families: The Mcmaster Approach, (New York: Routledge, 2005), pp. 253-298.  
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circumplex model๑๓๗ ครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ (family health) ประกอบด้วย ๒ มิติ และแต่
ละมิติแสดงถึงความต่อเนื่อง โดยใช้ ในมิติของการปรับตัวของครอบครัว จะเป็นด้านที่เข้มงวดที่สุด 
(extreme rigidity) ไปจนถึงด้านที่ยุ่งเหยิงที่สุด (extreme chaos) ส่วนการวัดความเหนียวแน่นใน 
ครอบครัว จะวัดความผูกพันและระยะความห่างของบุคคลในครอบครัว (enmeshed and 
disengaged) ซึ่งพัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็น FACES-IV๑๓๘ โดยแบบสอบถามฉบับปัจจุบัน
ประกอบไปด้วย ๖๒ ข้อค าถาม 

แบบวัด Family Assessment Device (FAD)๑๓๙ เป็นแบบวัดที่พัฒนามาตามรูปแบบ
ของ The McMaster Clinical Rating Scale เพ่ือประเมินการทาหน้าที่ของครอบครัว โดยสมาชิก
ครอบครัวจะตอบ แบบสอบถามนี้ตามล าพัง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖๐ ข้อ บ่งออกเป็น ๖ 
ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทาง อารมณ์  
และการควบคุมพฤติกรรม 

นอกจากนี้ยังมีแบบวัด Family Functioning Style Scale๑๔๐ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม
จ าน วน  ๒ ๖  ข้ อค าถ าม  ซึ่ ง ได้ ท าก าร พั ฒ น าม าจาก  family-centered assessment and 
intervention model๑๔๑ Trivette และคณะได้น าแบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าความ
เที่ ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการท า Principal Components Analysis 
(PCA) และได้จัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ๕ กลุ่ม คือ ๑. ความผูกพัน

                                           
๑๓๗ Olson, D. H. “Circumplex model VII: Validation studies and FACES III”, Family 

Process, Vol. 26 (1986): 337-351. 
๑๓๘ Olson, D.H., Gorall, D.M., Teisel, J.W., FACES IV, (Minnesota: Life Innovations, Inc., 

2006), pp. 8-19. 
๑๓๙ Epstein, N.B., et al., “The McMaster Family Assessment Device”, Journal of Marital 

and Family Therapy, Vol. 9 (1983): 171-180. 
๑๔๐ Deal, A.G., Trivette, C M., & Dunst, C.J., Family Functioning Style Scale, Enabling 

and Empowering Families: Principles and Guidelines for Practice, ed. by C.J. Dunst, C M. 
Trivette, & A.G. Deal, (Cambridge, MA: Brookline Books, 1988), pp. 179-184. 

๑๔๑ Dunst, C.J., & Trivette, C M., “A family systems model of early interventionwith 
handicapped and developmentally at-risk children”, Parent education as early childhood 
intervention: Emerging directions in theory, research, and practice, ed. by D. Powell, (New 
Jersey: Ablex, 1988), pp. 131-180. 
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ต่ อ กั น แ ล ะ กั น  (Commitement) ๒ . ค ว า ม ก ล ม เก ลี ย ว  (Cohesion) ๓ . ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communication) ๔. สมรรถนะ(Competance) และ ๕. การจัดการ (Coping) 

ในบริบทของไทย Chulalongkorn Family Inventory (CFI) ของศาสตราจารย์แพทย์
หญิ งอุมาพร ตรังคสมบัติ  ที่ ดัดแปลงมาจากแบบวัดการท าหน้าที่ ของครอบครัว (Family 
Assessment Device: FAD) ตามแนวคิดของ McMaster (McMaster Model) ซึ่งเป็นแบบประเมิน
ครอบครัวที่ประกอบด้วยข้อความ ๓๖ ข้อ เกี่ยวกับการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในด้าน
ต่างๆ ตาม McMaster Model of Family Functioning (MMFF) ที่มองการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
ครอบครัวในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การสื่อสาร บทบาทของครอบครัว การตอบสนอง
ทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ และการควบคุมพฤติกรรม๑๔๒ 

จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ครอบครัว ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดของ Family Functioning Style Scale ของ Trivette และคณะ
เนื่องจาก แนวคิดการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวดังกล่าวนั้นมีการจัดกลุ่มตัวแปรการท าหน้าที่ของ
ครอบครัว เป็นรายด้านได้อย่างชัดเจน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของกลุ่มตัวแปรการท า
หน้าที่ของครอบครัวดังนี้ 

๑) ความผูกพันต่อกันและกัน (Commitement) หมายถึง ความรู้สึกผูกพัน การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างต่อกันสมาชิกในครอบครัว การคอยเอาใจใจใส่ดูแลกันของสมากชิกใน
ครอบครัว 

๒) ความกลมเกลียว (Cohesion) หมายถึง สัมพันธภาพที่เข้มแข็ง ความรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งของกันและกันระหว่างสมาชิกของครอบครัว 

๓) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารของสมาชิกในครอบครัวใน
รูปแบบที่ท าให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ได้ถึง ความรัก ความห่วงใย การเปิดเผยอารมณ์ความคิด 
ความรู้สึก และก่อนให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

๔) สมรรถนะ (Competance) หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถ
รับผิดชอบต่อต่อเอง ท ากิจกรรมร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว 

                                           
๑๔๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬษลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

แบบวัดการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว ใช้แบบวัด Chulalongkorn Family Inventory (CFI), [ออนไลน์], 
แหล่งที่ มา: http://www. cumentalhealth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539909353 [๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
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๕) การจัดการ (Coping) หมายถึง ความสามารถของสมาชิกในการรับมือกับปัญหา 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ของครอบครัว 

อาเยอร์และคณะได้ท าการศึกษาการประเมินการอบรมเลี้ยงดูและการวัดการท าหน้าที่
ครอบครัวส าหรับชาวอเมริกันอินเดียนในเขตเมือง โดยท าการเก็บข้อมูลจากจาดอเมริกันพ้ืนเมืองที่
อาศัยอยู่ในเขตเมือง จ านวน ๖๐๖ คน งานวิจัยดังกล่าวนี้มุ่งศึกษา พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดู การรับ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การเลี้ยงดูเชิงบวก ความมีวินัย ความกลมเกลียวในครอบครัว และความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดเดียวที่ยังคงอยู่ในฐานะองค์ประกอบ
เดี่ยวคือ ความมีวินัย การทดสอบความแตกต่างระหว่างไค-สแควร์ ส่วนแบบวัดที่เหลืออีก ๕ ตัวแสดง
ให้เห็นถึงองค์ประกอบพหุที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบวัดความมีวินัย การค้นพบนี้
แสดงให้เห็นว่าแบบวัดที่น่าเชื่อถือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ให้ค าอธิบายที่แสดงให้เห็นภาพรวมมากพอ
เกี่ยวกับประการการเลี้ยงดูและใ ช้ชีวิตครอบครัวของชาวอเมริกันพ้ืนเมืองที่อาศัยในเขตเมือง การ
เข้าใจว่าชาวอเมริกันพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเกิดแนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูอย่างไรจะเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมากขึ้น๑๔๓ 

บาลิสเตอรีและอัลวิรา-แฮมมอนด์ได้วิจัยเรื่องประสบการณ์วัยเด็ก การท าหน้าที่ครอบครัว 
สุขภาพวัยรุ่นและสุขภาวะทางอารมณ์ โดยได้ท าการศึกษาในวัยรุ่นชาวอเมริกันที่มีอายุระหว่าง ๑๒-
๑๗ ปี จ านวน ๓๔,๖๐๑ คน ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นที่มีคะแนนประสบการณ์วัยเด็กที่เลวร้ายสูงจะมี
สุขภาวะทางอารมณ์แย่กว่าเด็กวัยรุ่นที่มีคะแนนประสบการณ์วัยเด็กที่เลวร้ายต่ า การท าหน้าที่ของ
ครอบครัวเป็นตัวส่งผ่านอิทธิพลเชิงลบของประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กไปสู่สุขภาพและสุขภาวะทาง
อารมณ์ของวัยรุ่น๑๔๔ 

ไฮเนสและคณะได้ท าการวิจัยการท าหน้าที่ของครอบครัวและคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่นโดยท าการเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง ๑๔-๒๔ จ านวน ๖,๓๘๒ 

                                           
๑๔๓ Ayers, S. L., Kulis, S., & Tsethlikai, M., “ASSESSING PARENTING AND FAMILY 

FUNCTIONING MEASURES FOR URBAN AMERICAN INDIANS”, Journal of Community Psychology,  
Vol. 45 No. 2 (2017): 230–249. 

๑๔๔ K.S. Balistreri, M. Alvira-Hammond., “Adverse childhood experiences, family 
functioning and adolescent health and emotional well-being”, Public Health, online publish 
(2015): 1-7. 
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คน ผลการวิจัยพบว่า ๘๐%ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าครอบครัวตนเองมีการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวสูง และ ๖๐% และ ๕๐% รายงานว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อและแม่สูง งานวิจัยนี้ยังพบว่า 
คะแนนการท าหน้าที่ของครอบครัวในระดับสูงสัมพันธ์กับโอกาสที่จะมีพฤติกรรมผิดปกติด้านการกิน 
งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการท าหน้าที่ในครอบครัวสูงและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมีความสัมมพันธ์
กับพฤติกรรมเกี่ยวกับน้ าหนักตัว ในด้านของน้ าหนัก วัยรุ่นเพศหญิงดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจาก
ความสัมพันธ์ทั้งกับพ่อและแม่ ขณะที่วัยรุ่นเพศชายได้รับอิทธิพลจากสัมพันธภาพกับพ่อมากกว่า๑๔๕ 

ดาเชสและคณะได้วิจัยเรื่องการท าหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ปกครองและ
บุตรเมื่อมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคซึมเศร้า โดยท าการเก็บข้อมูลจากบุตรจ านวน ๑๖๑ คน โดย
แบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน ๗๙ คนและมีความเสี่ยงต่ าที่จ าเป็น
โรคซึมเศร้า จ านวน ๘๒ คน ผลการวิจัยพบว่า ๑)การท าหน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าง นั่นคือ ผู้ปกครองและบุตรที่มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงจะมีคะแนนการ
ท าหน้าที่ของครอบครัวสูง ๒)การท าหน้าที่ของครอบครัวเป็นตัวพยากรณ์อาการซึมเศร้าของบุตรและ
ครอบครัวที่มีการท าหน้าที่ไม่ดีจะส่งผ่านอิทธิพลของความซึมเศร้างของมารดาไปสู่บุตร๑๔๖ 

การ์เซีย ปุเชลและโซโตได้ศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการท าหน้าที่ครอบครัวกับปัญหา
สุขภาพในกลุ่มครอบครัวที่ได้รับการดูแลปฐมภูมิ จ านวน ๖,๒๐๒ ครอบครัว หรือ ๒๕,๐๓๗ คน 
ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกครอบครัววัยเด็กมักจะมีปัญหาโรคหืดหอบ พัฒนาการช้า ฉี่รดที่นอน ปัญหา
พฤติกรรม น้ าหนักเกิน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่มักจะพบปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หืดหอบ ปัญหา
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่ สมาธิส้่น โรคอ้วนระดับ ๒ โรคซึมเศร้า ติดสุรา และอารมณ์
เปราะบาง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจะมีคะแนนการท าหน้าที่ของครอบครัวต่ ากว่าครอบครัวที่มี
สุขภาพดีอย่างมีนัยส าคัญ ปัญหาสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์อย่างมากกับรูปแบบการท าหน้าที่ของ
ครอบครัว ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างจ านวนของปัญหาสุขภาพและรูปแบบการท าหน้าที่ของ

                                           
๑๔๕ Jess Haines, Sheryl L. Rifas-Shiman, Nicholas J. Horton, Ken Kleinman, Katherine W. 

Bauer,Kirsten K. Davison, Kathryn Walton, S. Bryn Austin, Alison E. Field and Matthew W. Gillman., 
“Family functioning and quality of parent-adolescent relationship: cross-sectional associations 
with adolescent weight-related behaviors and weight status”, International Journal of 
Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol. 13 No. 68 (2016): 1-12. 

๑๔๖ Shimrit Daches, Vera Vine, Kathryn M. Layendecker, Charles George and Maria 
Kovacs., “Family Functioning as Perceived by Parents and Young Offspring at High and Low Risk 
for Depression”, Journal of Affective Disorders, Published online (2017 Sep 24). 
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ครอบครัวก็ได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความชุกต่ าของปัญหาสุขภาพในครอบครัว๑๔๗ 

เปเรซ-ฟูเอนเตสและคณะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การท าหน้าที่ของครอบครัว 
ความฉลาดทางอารมณ์ และค่านิยมกับพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่นโดยท าการเก็บข้อมูลจากนักเรียน
มัธยมอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี จ านวน ๓-๑๗ คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความเครียด(ความ
ฉลาดทางอารมณ์) พัฒนการเชิงบวกในวัยรุ่น และการท าหน้าที่ของครอบครัวมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นที่ไม่มี
พฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมก้าวร้าวแบบต่างๆและความฉลาด
ทางอารมณ์ก็มีความสัมพันธ์กันเช่นกัน ค่านิยมเชิงบวกและการท าหน้าที่ของครอบครัว๑๔๘ 

ราฮิมและคณะได้วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวของ
ผู้ปกครองชาวมาเลเซียโดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองชาวมาเลเซียจ านวน ๒๘๐๘ คนเพ่ือสร้าง
สมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดได้แก่ การท าหน้าที่ของครอบครัว ความ
เข้มแข็งของครอบครัวและการใช้เวลากับครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจในชีวิต
ครอบครัว ยกเว้นความผูกพันกับผู้ปกครอง ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรปรับปรุงแบบวัดความผูกพัน
ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆของความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวอันจะท า
ไปสู่โมเดลการวัดที่ต่างกันมากขึ้น๑๔๙ 

ฮัลลิเดย์และคณะได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการท าหน้าที่ของครอบครัวกับภาวะหนัก
เกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นโดยได้ทบทวนงาานวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี ๑๙๙๐-๒๐๑๑ ที่เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นกับการท าหน้าที่ของครอบครัว

                                           
๑๔๗ Diego García-Huidobro, Klaus Puschel and Gabriela Soto., “Family functioning style 

and health: opportunities for health prevention in primary care”, British Journal of General 
Practice, (March 2012): 198-203. 

๑๔๘ María del Carmen Pérez-Fuentes, María del Mar Molero Jurado, Ana Belén Barragán 
Martín, and José Jesús Gázquez Linares., “Family Functioning, Emotional Intelligence, and Values: 
Analysis of the Relationship with Aggressive Behavior in Adolescents”, International Journal of 
Environmental Research and Public Health, Vol. 16 No. 478 (2019): 1-14. 

๑๔๙ Mohd Amirul Rafiq Abu Rahim, Ismahalil Ishak, Siti Aishah Mohd Shafie, Raudhatul 
Mahdfuzah Shafiai., “Factors Influencing Family Life Satisfaction among Parents in Malaysia: The 
Structural Equation Modeling Approach (SEM)”, Journal of Humanities and Social Science 
(IOSR-JHSS), Vol. 17 Issue 4 (Nov. - Dec. 2013): 78-85. 



  ๑๐๐ 

  
พบว่ามีผลงานวิจัย ๒๑ เรื่องที่เข้าเกณฑ์ ๑๗ เรื่องเป็นการวิจัยแบบตัดขวางและการวิจัยระยะยาว 
และ ๑๒ เรื่องรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างการท าหน้าที่ของครอบครัวกับ
ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในวัยรุ่นเครื่องมืองที่ใช้ในการวัดการท าหน้าที่ของครอบครัวใน
การศึกษาที่ได้รับการยืนยันแล้วนั้นแตกต่างกัน ครอบครัวที่มีการท าหน้าที่ของครอบครัวแย่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมความเสี่ยงโรคอ้วนและน้ าหนักเกินในเด็กและวัยรุ่น เด็กและวัยรุ่นที่อ้วนมักจะมา
จากการที่ครอบครัวมีการท าหน้าที่ของครอบครัวไม่ดี องค์ประกอบย่อยของการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวที่แย่ที่สร้างความเสี่ยงโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นรวมถึง การสื่อสารในครอบครัวที่ไม่ค่อยดี 
การควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดี ความขัดแย้งในครอบครัวมีสูง และค่านิยมในครอบครัวที่ไม่ค่อยดี 
ครึ่งหนึ่งของการวิจัยที่เน้นการให้การแทรกแซงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักของเด็ก ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า การท าหน้าที่ ของ
ครอบครัวเชื่อมโยงกับโรคอ้วน อย่างไรก็ตาม หลักฐานและความเข้าใจที่มากกว่านี้เกี่ยวกับกลไก
เบื้องหลังการท าหน้าที่ของครอบครัวเป็นสิ่งจ าเป็น ผลการวิจัยนี้ให้หลักฐานเกี่ยวกับคุณค่าของการ
พิจารณาการท าหน้าที่ของครอบครัวในงานวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วนของเด็กและการให้การแทรกแซง๑๕๐ 

เกรเฟและคณะได้ศึกษาการท าหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาพจิตของเด็กที่ผู้ปกครองมี
การอาการป่วยทางจิตโดยท าการเก็บข้อมูลจากเด็ก ๗๓ คนที่ผู้ปกครองจ านวน ๖๗ คนมีอาการป่วย
ทางจิตที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัยและมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การวิจัย จากการศึกษาพบว่า เด็กจ านวน 
๔๓%ในครอบครัวดังกล่าวถูกพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิต เด็ก ๕๒% ถูกพบว่า ไม่มีปัญหาทางจิต 
ในครอบครัวที่การท าหน้าที่ของครอบครัวดี เด็กถูกประเมินว่ามีปัญหาทางจิตน้อยกว่าครอบครัวที่มี
การท าหน้าที่ครอบครัวไม่ดี งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาพจิตของเด็ด
ในครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอาการป่วยทางจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและบ่งชี้เป้าหมายส าคัญ
ของการการสร้างสถานการณ์แทรกแซงครอบครัวในอนาคต๑๕๑ 

ไอซาดาบาดิ ทิร์การริ และเปอร์ราโบลิได้ศึกษาความสัมพันธ์ระว่างรูปแบบการใช้ชีวิตและ
การท าหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวเป็นผู้เสพติดแอมเฟตามีนในอิหร่านใต้โดย

                                           
๑๕๐ J. A. Halliday, C. L. Palma, D. Mellor, J. Green, and A. M. N. Renzaho., “The 

relationship between family functioning and child and adolescent overweight and obesity: a 
systematic review”, International Journal of Obesity, Vol. 38 (2014): 480–493. 

๑๕๑ Silke Wiegand-Grefe, Marlit Sell, Bonnie Filter and Angela Plass-Christl., “Family 
Functioning and Psychological Health of Children with Mentally Ill Parents”, International 
Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16 No. 1278 (2019): 1-12. 



  ๑๐๑ 

  
ท าการเก็บข้อมูลจาก ๑๙๖ ครอบครัวที่มีผู้ป่วยจาการเสพติดสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการฟ้ืนฟูใน
คลินิกฟ้ืนฟูผู้ป่วยสารเสพติดในอิหร่านใต้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ ๑๐๕.๗๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๒๔.๓๙ ค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงที่สุดสัมพันธ์
กับการรับผิดชอบต่อสุขภาพ ขณะที่ที่ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ต่ าที่สุดสัมพันธ์กับการออกก าลังกาย 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยภาพรวมขอของการท าหน้าที่ของครอบครัวคือ 
๑๒๙.๒๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๒๐.๙๗ เมื่อพิจารณารายด้าน ค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงสุด
สัมพันธ์กับการท าหน้าที่โดยทั่วไป ขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าสุดสัมพันธ์กับการตอบสนองทางอารมณ์ 
รูปแบบการใช้ชีวิตและการท าหน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกันอย่างมีนัยส าคัญ๑๕๒ 

๒.๕  กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปและ
เสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือก าหนดตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
ครอบครัวได้ ดังนี้ 

                                           

๑๕๒ Zahra Izadabadi, Batool Tirgari, Batool Pouraboli., “Relationship Between Lifestyle 
and Family Functioning Among Family Members of Amphetamine Abusers in Southeast Iran”, 
Journal of Addictions Nursing, Vol. 30 No. 2 (2019): 114-122. 



๑๐๒ 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๒ โมเดลเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

 



๑๐๓ 

 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship 
Research) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของ
ครอบครัวไทยและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุความเข้มแข็งของครอบครัวไทย
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นหรือโมเดล
ลิสเรล มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๒ การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งนี้ มีรายละเอียดในวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพ่ือเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
เชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๓.๒  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

๓.๒.๑  ประชากรในการวิจัย คือ สมาชิกครอบครัวไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี ขึ้นไป ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

๓.๒.๒  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ สมาชิกครอบครัวไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี ขึ้นไป 
เนื่องจากการวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดลลิสเรล มีความจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด



  ๑๐๔ 

  
ใหญ่ Hair และคณะแนะน าว่า ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง ๒๐ คนต่อ ๑ พารามิเตอร์ที่ประมาณค่า๑ การวิจัย
นี้มีค่าพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าจ านวน ๓๙ ตัว ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงควรมีอย่างน้อย 
๗๘๐ คน เพ่ือให้งานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)โดยสุ่มเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพ
และจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม 
และสมุทรสาคร จังหวัดละ ๒๐๐ คน รวมเป็น ๑,๒๐๐ คน 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๓.๑  โครงสร้างเครื่องมือการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกล้าหาญทางศีลธรรมของวัยรุ่น ได้แก่ แบบวัด
ประกอบด้วย ๕ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
เป็นแบบสอบถามเพ่ือทราบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยค าถาม ๔ ข้อ เป็น

การสอบถามเรื่องเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ตอนที่ ๒ แบบวัดความเข้มแข็งของครอบครัว (Family strength) เป็นแบบวัดแบบ

มาตรประมาณค่า ๕ ระดับ ประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การเปิดเผยความรู้สึก ๒)ความผูกพัน 
๓) การใช้เวลาร่วมกัน ๔) การจัดการภาวะวิกฤติ ๕) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และ ๖) การสื่อสาร
เชิงบวก คือ จ านวน ๒๔ ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

ตอนที่ ๓ แบบวัดฆราวาสธรรม ๔ เป็นแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับจ านวน 
๑๖ แบ่งออกเป็น ๔ ด้านคือ ๑) สัจจะ (ความจริงใจ) ๒) ทมะ(ความข่มใจ) ๓) ขันติ(ความอดทน) และ 
๔) จาคะ(การเสียสละ) จ านวน ๑๖ ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

ตอนที่  ๔ แบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (The Spiritual Well-Being Scale; 
SWES) เป็นแบบประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แบบประเมินนี้ เป็นแบบรายงานตนเอง อัน
ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ด้านการมีสุขภาวะจากการมีความสัมพันธ์ยึดมั่นศรัทธาในศาสนา 
(The Religious Well-Being: RWB) และด้านการมีสุขภาวะที่ เป็นอยู่  (The Existential Well-
Being: EWB) จ านวน ๘ ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

                                           
๑ Jose Hair, William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson., Multivariate Data 

Analysis. 7th edition, (Uttar Pradesh: Pearson India Education Services Pvt. Ltd., 2018) p. 573. 



  ๑๐๕ 

  
ตอนที่  ๕ แบบวัดการท าหน้าที่ของครอบครัว  ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ

จ านวน ๒๐ ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ความผูกพัน ๒) ความกลมเกลียว ๓) การสื่อสาร 
๔) สมรรถภาพ ๕) การรับมือกับปัญหา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

๓.๓.๒  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญทางศีลธรรม การอบรมเลี้ยงดู การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความเชื่อหลักกรรม และสมรรถนะทางสังคมเพ่ือน ามาพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ก าหนดนิยาม 
โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ ๒ สร้างข้อค าถามให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความครอบคลุมของ
เนื้อหาและความถูกต้องของภาษาโดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจัดมุ่งหมาย
ที่ต้องการวัด (Item-Objective Congruence: IOC) 

ขั้นตอนที่ ๓ คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .๕๐ ขึ้นไปและได้มีการปรับปรุงข้อ
ค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ ๔ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๑ คน เพ่ือตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ผลปรากฏดังตารางที่ ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ ค่าความเที่ยงของแบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าความเที่ยง 
ครอบครัวเข้มแข็ง(๒๔ ข้อ) .๙๕๙ 
๑) การเปิดเผยความรู้สึก  .๗๕๑ 
๒) ความผูกพัน  .๗๗๒ 
๓) การใช้เวลาร่วมกัน  .๘๙๙ 
๔) การจัดการภาวะวิกฤติ  .๗๒๖ 
๕) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ .๘๔๕ 
๖) การสื่อสารเชิงบวก  .๘๗๖ 
ฆราวาสธรรม ๔ (๑๖ ข้อ) .๙๗๗ 
๑) สัจจะ(ความจริงใจ)  .๙๓๙ 
๒) ทมะ(ความข่มใจ)  .๙๕๘ 



  ๑๐๖ 

  
ตัวแปรสังเกตได้ ค่าความเที่ยง 

๓) ขันติ(ความอดทน)  .๙๐๓ 
๔) จาคะ(การเสียสละ) .๙๔๗ 
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (๘ ข้อ) .๘๔๓ 
๑) ด้านศาสนา .๙๒๘ 
๒) ด้านการด ารงชีวิต .๘๐๕ 
การท าหน้าที่ของครอบครัว (๒๐) .๙๗๑ 
๑) ความผูกพัน  .๙๔๗ 
๒) ความกลมเกลียว  .๙๐๖ 
๓) การสื่อสาร  .๙๑๒ 
๔) สมรรถภาพ  .๙๑๗ 
๕) การรับมือกับปัญหา  .๘๗๓ 

ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของตัวแปรความ
กล้าหาญทางศีลธรรม การอบรมเลี้ยงดู ความเชื่อหลักกรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะ
ทางสังคมโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกองเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทย (FS) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค-
สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ ๕.๓๑ ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ .๒๕๗ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๔ 
นั่นคือค่าไค-สแควร์แตกต่างจาก ๐ อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการ
วัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากัน 
.๙๙๙ และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .๙๙๒ ค่าดัชนีรากของก าลัง
สองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .๐๐๒ และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของ
การประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .๐๑๖ 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทย พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๕๓๖ - .๗๑๘ โดยตัว
แปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการสื่อสารเชิงบวก มีค่าเท่ากับ .๗๑๘ มีความแปร
ผันร่วมกันกับครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ร้อยละ ๗๙ รองลงมาคือ ตัวแปรการใช้เวลาร่วมกัน มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ .๖๘๐ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ร้อยละ ๗๕ 



  ๑๐๗ 

  
ตัวแปรความผากสุกทางจิตวิญญาณมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๖๒๖ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปร
ครอบครวัเข้มแข็งในสังคมไทย ร้อยละ ๘๐ ตัวแปรการจัดการภาวะวิกฤต  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
.๕๗๓ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ร้อยละ ๗๐ ตัวแปรความผูกพัน
ต่อกันและกันมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๕๗๒ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทย ร้อยละ ๖๙ และตัวแปรการเปิดเผยความรู้สึก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๕๓๖ มีความ
แปรผันร่วมกับตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ร้อยละ ๕๔  รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๒ และ
ภาพที่ ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๒ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

 ตัวแปร  น.น.องค์ประกอบ t R2 FS 
 b(SE) SC    
การเปิดเผยความรู้สึก(APPR)  .๕๓๖* .๗๓๘ ๒๘.๘๑ .๕๔๕ .๐๑๙ 
ความผูกพันต่อกันและกัน(COMMIT)  .๕๗๒* .๘๓๑ ๓๔.๖๙ .๖๙๐ .๐๑๖ 
การใช้เวลาร่วมกัน(TOGATH)  .๖๘๐* .๘๖๘ ๓๗.๒๔ .๗๕๓ .๐๑๘ 
การจัดการภาวะวิกฤต(CM)  .๕๗๓* .๘๓๖ ๓๔.๕๗ .๖๙๙ .๐๑๗ 
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ(SPRW)  .๖๒๖* .๘๙๓ ๓๘.๙๕ .๗๙๗ .๐๑๖ 
การสื่อสารเชิงบวก(POSITIV)   .๗๑๘* .๘๘๙ ๓๘.๗๖ .๗๙๑ .๐๑๙ 
Chi-square=๕.๓๑, df=๔, p-value=.๒๕๗, GFI=.๙๙๙, AGFI=.๙๙๒, RMR=.๐๐๒, RMSEA=.๐๑๖ 

หมายเหตุ *p<.๐๕ 

 

 
ภาพที่ ๓.๑ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบตัวแปร

ครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

๑.การเปิดเผยความรู้สึก 

๒.ความผูกพันต่อกันและกนั 

๓.การใช้เวลาร่วมกัน 

๔.การจัดการภาวะวิกฤต 

๓.การใช้เวลาร่วมกัน 

ครอบครัวเข้มแข็ง 

๔.การจัดการภาวะวิกฤต 

.๒๔๐ 

.๑๔๗ 

.๑๕๒ 

.๑๔๒ 

.๐๙๙ 

.๑๓๗ 

.๗๓๘* 

.๘๓๑* 

.๘๖๘* 

.๕๓๖* 

.๘๙๓* 

.๘๘๙* 



  ๑๐๘ 

  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกองเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบการท าหน้าที่ของ

ครอบครัว (FF) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค -
สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ ๒ ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ .๓๖๘ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๒ นั่นคือ
ค่าไค-สแควร์แตกต่างจาก ๐ อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัดมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากัน 
.๙๙๙ และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .๙๙๕ ค่าดัชนีรากของก าลัง
สองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ.๐๐๑ และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของ
การประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .๐๐๐ 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของการท าหน้าที่ของครอบครัว
พบว่า  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๕๘๖ - .๗๐๓ โดยตัวแปรสังเกต
ได้ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ .๗๐๓ มีความแปรผันร่วมกันกับท า
หน้าที่ของครอบครัว ร้อยละ ๘๔ รองลงมาคือ ตัวแปรความผูกพัน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๖๕๕ มี
ความแปรผันร่วมกับตัวแปรการท าหน้าที่ของครอบครัวร้อยละ ๗๙  ตัวแปรการรับมือกับปัญหา มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ .๖๓๐ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรการท าหน้าที่ของครอบครัวร้อยละ ๗๙  ตัว
แปรความกลมเกลียว  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๖๐๕ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรท าหน้าที่ของ
ครอบครัว ร้อยละ ๘๓ ตัวแปรความสามารถ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๕๘๖ มีความแปรผันร่วมกับ
ตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ร้อยละ ๗๖ รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๓ และภาพท่ี ๓.๒ 

ตารางท่ี ๓.๓ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของการท าหน้าที่ของครอบครัว 

 ตัวแปร  น.น.องค์ประกอบ t R2 FS 
 b(SE) SC    
ความผูกพัน(FCOM) .๖๕๕* .๘๘๙ ๓๘.๘๒๗ ๓๘.๘๒๗ .๐๑๗ 
ความกลมเกลียว(FCOH) .๖๐๕* .๙๑๔ ๔๐.๐๘๑ ๔๐.๐๘๑ .๐๑๕ 
การสื่อสาร(COMN) .๗๐๓* .๙๑๖ ๔๐.๗๙๐ ๔๐.๗๙๐ .๐๑๗ 
ความสามารถ(COMP) .๕๘๖* .๘๗๔ ๓๘.๑๗๘ ๓๘.๑๗๘ .๐๑๕ 
การรับมือกับปัญหา(COP) .๖๓๐* .๘๘๗ ๓๘.๓๐๙ ๓๘.๓๐๙ .๐๑๖ 
Chi-square=๒, df=๒, p-value=.๓๖๘, GFI=.๙๙๙, AGFI=.๙๙๕, RMR=.๐๐๑, RMSEA=.๐๐๐ 

หมายเหตุ *p<.๐๕ 



  ๑๐๙ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบตัวแปรการท า
หน้าที่ของครอบครัว 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกองเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบฆราวาสธรรม ๔ 
(GARA) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ 
(Chi-square) มีค่าเท่ากับ ๑.๓๘ ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ .๒๔๑ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๑ นั่นคือค่า
ไค-สแควร์แตกต่างจาก ๐ อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่า โมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) เท่ากับ .๙๙๙ 
และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .๙๙๔ ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ย
ของเศษ (RMR) เท่ากับ .๐๐๑ และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .๐๑๘ 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของฆราวาสธรรม ๔ พบว่าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๖๒๒ - .๖๖๔ โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ทมะ (ความข่มใจ) มีค่าเท่ากับ .๖๖๔ มีความแปรผันร่วมกันกับ
ฆราวาสธรรม ๔ ร้อยละ ๗๘ รองลงมาคือ ตัวแปรจาคะ (ความเสียสละ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
.๖๕๒ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรการท าหน้าที่ของครอบครัวร้อยละ ๘๓ ตัวแปรการสัจจะ (ความ
จริงใจ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๖๓๓ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรการท าหน้าที่ของครอบครัว
ร้อยละ ๘๓  ตัวแปรขันติ (ความอดทน) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๖๒๒ มีความแปรผันร่วมกับตัว
แปรท าหน้าที่ของครอบครัว ร้อยละ ๘๘ รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๔ และภาพท่ี ๓.๓ 

๑.ความผูกพัน 

๒.ความกลมเกลียว 

๓.การสื่อสาร 

๔.ความสามารถ 

.๑๑๖ 

.๐๗๒ 

.๐๙๕ 

.๑๐๖ 

.๑๐๗ 

การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว 

.๖๕๕* 

.๖๐๕* 

.๗๐๓* 

.๕๘๖* 

.๖๓๐* 
๓.การรับมือกับปัญหา 



  ๑๑๐ 

  

ตารางท่ี ๓.๔ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของฆราวาสธรรม ๔ 

 ตัวแปร  น.น.องค์ประกอบ t R2 FS 
 b(SE) SC    
๑. สัจจะ(ความจริงใจ) .๖๓๓* .๙๑๑ ๔๐.๕๕๔ .๘๓๐ .๐๑๖ 
๒. ทมะ(ความข่มใจ) .๖๖๔* .๘๘๑ ๓๘.๗๒๔ .๗๗๖ .๐๑๗ 
๓. ขันติ(ความอดทน) .๖๒๒* .๙๓๖ ๔๒.๕๙๖ .๘๗๗ .๐๑๕ 
๔. จาคะ(ความเสียสละ) .๖๕๒* .๙๑๔ ๔๐.๘๙๐ .๘๓๕ .๐๑๖ 
Chi-square=๑.๓๘, df=๑, p-value=.๒๔๑, GFI=.๙๙๙, AGFI=.๙๙๔, RMR=.๐๑๘, RMSEA=.๐๑๘ 

หมายเหตุ *p<.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบตัวแปร 
ฆราวาสธรรม ๔ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกองเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบความผาสุกทางจิต
วิญญาณ (SW) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค -
สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ ๑.๙๔ ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ .๑๖๓ที่องศาอิสระเท่ากับ ๑ นั่น
คือค่าไค-สแควร์แตกต่างจาก ๐ อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัดมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) เท่ากัน.
๙๙๘ และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว(AGFI) เท่ากับ .๙๙๕ ค่าดัชนีรากของก าลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ.๐๒๒ และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .๐๒๒ 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของการท าหน้าที่ของครอบครัว
พบว่า  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาด .๗๒๐ และ .๖๕๐ โดยตัวแปรสังเกตได้

.๐๘๒ 

.๑๒๗ 

.๐๕๕ 

.๐๘๔ 

.๖๓๓* 

.๖๖๕* 

.๖๒๒* 

๑.สัจจะ(ความจริงใจ) 

๒.ทมะ(ความข่มใจ) 

๓.ขันติ(ความอดทน) 

๔.จาคะ(ความเสียสละ) 

ฆราวาสธรรม๔ 

.๖๕๒* 
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ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านศาสนามีค่าเท่ากับ .๗๒๐ มีความ
แปรผันร่วมกันกับท าหน้าที่ของครอบครัว ร้อยละ ๘๕๙ รองลงมาคือ ตัวแปรความผาสุกทางจิต
วิญญาณด้านการด ารงชีวิตมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ .๖๕๐ มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรการท า
หน้าที่ของครอบครัวร้อยละ รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๕ และภาพท่ี ๓.๔ 

ตารางท่ี ๓.๕ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของการท าหน้าที่ของครอบครัว 

 ตัวแปร  น.น.องค์ประกอบ t R2 FS 
 b(SE) SC    

๑. ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านศาสนา .๗๒๐* .๗๖๗ - .๕๘๘ - 

๒. ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการ
ด ารงชีวิต 

.๖๕๐* .๗๕๐ - .๕๖๓ - 

Chi-square=๑.๙๔, df=๑, p-value=.๑๖๓, GFI=.๙๙๘, AGFI=.๙๙๕, RMR=.๐๒๒, RMSEA=.
๐๒๘ 

หมายเหตุ *p<.๐๕ 
 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบตัวแปรความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ 

ขั้นตอนที่ ๖ จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑ ขอหนังสือแนะน าตัวและจดหมายจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือแสดงฐานะของ
ผู้วิจัยต่อผู้น าชุมชนเป้าหมายเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 

๓.๔.๒ น าจดหมายจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้ช่วยเก็บ
ข้อมูลตามวันเวลาที่ก าหนด 

๑.ความผูกพัน 

๒.ความกลมเกลียว 

.๑๑๖ 

.๐๗๒ 

ความผาสุกทาง
จิตวิญญาณ 

.๖๕๕* 

.๖๐๕* 
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๓.๔.๓ เก็บรวบรวมแบบวัดและคัดเลือกเฉพาะแบบวัดที่มีความสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 

๑,๒๐๐ ฉบับ น าแบบวัดมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของข้อมูลนักเรียนโดยใช้ค่าสถิติ พ้ืนฐาน เพ่ือบรรยาย

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติพ้ืนฐานในการบรรยาย ได้ แก่ 
ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) ค่ าสัมประสิทธิ์การกระจาย  
(Coefficient of variation) ค่าสูงสูด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าความเบ้ (Skewness) 
และค่าความโด่ง (Kurtosis) 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
๑) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์(Correlation) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์

โมเดลเชิงสาเหตุของความกล้าหาญทางศีลธรรม 

๒) การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความกล้าหาญทางศีลธรรมและตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความกล้าหาญทางศีลธรรมของวัยรุ่นที่มีพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยใช้โปรแกรม Lisrel 9.30 

 
 



  ๑๑๓ 

  

บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทยโดยมีการความผาสุกทางจิตวิญญาณละการท าหน้าที่ของครอบครัวเป็นตัวส่งผ่าน  และเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว การน าเสนอผลการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ๑) ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ๒) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความกล้าหาญทางศีลธรรมใน
วัยรุ่น ๓) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความกล้าหาญทางศีลธรรมใน
วัยรุ่นที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายต่อการท าความเข้าใจและเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ท่ีใช้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรต่างๆ ในการน าเสนอ ดังนี้ 

๔.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
          หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
 S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Coefficient of Variation) 
 Max หมายถึง  ค่าสูงสุด (Maximum)  
 Min หมายถึง  ค่าต่ าสุด (Minimum) 
 Sk หมายถึง ค่าความเบ้ (Skewness) 
 Ku หมายถึง  ค่าความโด่ง (Kurtosis) 

 ๒ หมายถึง   ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
 df หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 p  หมายถึง  ระดับนัยส าคัญ (Significant) 
 TE หมายถึง ขนาดอิทธิพลรวม (Total effect) 
 ID หมายถึง  ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) 



  ๑๑๔ 

  
 DE หมายถึง   ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
 R หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 R๒ หมายถึง  สัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of determination) 
 GFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index)  
 AGFI หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted  
   goodness of fit index)  
 RMR หมายถึง  ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root  
   mean squared residual) 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 
 FS  หมายถึง ครอบครัวเข้มแข็ง 
 FF หมายถึง การท าหน้าที่ครอบครัว 
 SW หมายถึง ความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
 CARA หมายถึง ฆราวาสธรรม 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้    

 APPR หมายถึง การเปิดเผยความรู้สึก  
 COMMIT หมายถึง ความผูกพันต่อกันและกัน 
 TOGATH หมายถึง การใช้เวลาร่วมกัน 
 CM หมายถึง การจัดการภาวะวิกฤติ 
 SPRW หมายถึง ความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
 POSITIV หมายถึง การสื่อสารเชิงบวก 
 FCOM หมายถึง ความผูกพันในครอบครัว 
 FCOH หมายถึง ความกลมเกลียวในครอบครัว 
 COMN หมายถึง การสื่อสารในครอบครัว 
 COMP หมายถึง ความสามารถของครอบครัว 
 COP หมายถึง การรับมือกับปัญหาในครอบครัว 
 SWR หมายถึง ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านศาสนา 
 SWE หมายถึง ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการด ารงชีวิต 
 SACC หมายถึง สัจจะ (ความจริงใจ) 
 DAMA หมายถึง ทมะ (ความข่มใจ) 



  ๑๑๕ 

  
 KHANT หมายถึง ขันต ิ(ความอดทน) 
 CAGA หมายถึง จาคะ (ความเสียสละ) 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 

๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐  และเป็นเพศชาย ร้อยละ ๒๖.๖๗ 
ด้านกลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๐-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๔๒ 

รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๘๓ มีอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๓ ปี มีอายุระหว่าง ๖๐-๗๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๙.๙๒ มีอายุต่ ากว่า ๒๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ และมีอายุ ๗๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗ 
ตามล าดับ 

ในด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ ๔๘.๗๕  รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ และมี
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ตามล าดับ 

ในด้านสมรสแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๘ 
รองลงมาคือมีสถานภาพสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๒ ตามล าดับ 

ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิก จ านวน ๑-๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๕ รองลงมาอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิก ๖-๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ 
และอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกมากกว่า ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ ตามล าดับ 

ด้านจังหวัดที่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑลในสัดส่วนเท่าๆกันคือ ร้อยละ ๑๖.๖๗ 

ตาราง ๔.๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

   ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย ๓๒๐ ๒๖.๖๗ 
 หญิง ๘๘๐ ๗๓.๓๓ 

  ๑,๒๐๐ ๑๐๐ 



  ๑๑๖ 

  

   ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มอาย ุ    

 ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๑๙ ๑.๕๘ 
 ๒๑-๓๐ ปี ๑๘๔ ๑๕.๓๓ 
 ๓๑-๔๐ ปี ๑๙๐ ๑๕.๘๓ 
 ๔๑-๕๐ ปี ๓๐๙ ๒๕.๗๕ 
 ๕๑-๖๐ ปี ๓๖๕ ๓๐.๔๒ 
 ๖๐-๗๐ ปี ๑๑๙ ๙.๙๒ 
 ๗๑ ปี ขึ้นไป ๑๔ ๑.๑๗ 
  ๑,๒๐๐ ๑๐๐ 

การศึกษา    

 ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๘๐ ๑๕.๐๐ 
 ปริญญาตรี ๕๘๕ ๔๘.๗๕ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๔๓๕ ๓๖.๒๕ 
  ๑,๒๐๐ ๑๐๐ 

สถานภาพสมรส    

 โสด ๕๐๓ ๔๑.๙๒ 
 สมรสแล้ว ๖๙๗ ๕๘.๐๘ 
  ๑,๒๐๐ ๑๐๐ 

จ านวนสมาชิกครอบในครอบครัว 

 ๑-๕ คน ๙๑๕ ๗๖.๒๕ 
 ๖-๑๐ คน ๒๒๒ ๑๘.๕๐ 
 ๑๑ คน ขึ้นไป ๖๓ ๕.๒๕ 
   ๑,๒๐๐ ๑๐๐ 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล  มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๗ ตัวแปร ที่
ใช้วัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ ๑) ครอบครัวเข้มแข็ง (FS) ๒) การท าหน้าที่ของครอบครัว (FF)  ๓) 
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และ ๔) ฆราวาสธรรม (GARA) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการ



  ๑๑๗ 

  
กระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความ
เบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห์ผลแต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้ 

เมื่อพิจารณาครอบครัวเข้มแข็ง (FS) พบว่า โดยภาพรวม พบว่า ครอบครัวเข้มแข็ง (FS) 
อยู่ในระดับ มาก ( =๔.๑๙) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความผาสุก (SPRW) ( =๔.๓๖)  ความ
ผูกพัน (COMMIT) ( =๔.๒๔) การเปิดเผยความรู้สึก (AFF) ( =๔.๑๙) การจัดการภาวะวิกฤติ 
(CM) ( =๔.๑๘) การใช้เวลาร่วมกัน (TOGATH) ( =๔.๑๓) และการสื่อสารเชิงบวก (POSITIV) 
( =๔.๐๔) ล้วนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การจาย (C.V.) ของตัว
แปร พบว่า  ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมากนัก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๒๕-๑๙.๙๙  เมื่อ
พิจารณาความเบ้ (S.K.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) เมื่อ
พิจารณาค่าความโด่ง (K.U.) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงข้องข้อมูลสูงโด่งกว่าโค้งปกติ(ค่า
ความโด่งมากกว่า ๐๗ แสดงว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาการท าหน้าที่ครอบครัว (FF) พบว่า โดยภาพรวมพบว่า การท าหน้าที่
ครอบครัว อยู่ในระดับมาก ( =๔.๒๓) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความกลมเกลียว (FCOH) ( =
๔.๔๔) สมรรถภาพ (COMP) ( =๔.๓๔) ความผูกพัน (FCOM) ( =๔.๑๖) การรับมือกับปัญหา 
(COP) ( =๔.๑๕) การสื่อสาร (COMN) ( =๔.๐๙) ล้วนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า  ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมากนัก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๙๐-๑๘.๗๙  เมื่อพิจารณาความเบ้ (S.K.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (K.U.) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมี
โค้งการแจกแจงข้องข้อมูลสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) โดยภาพรวมพบว่า ความผาสุกทางจิต
วิญญาณ อยู่ในระดับมาก ( =๔.๒๙) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้าน
ศาสนา ( =๔.๓๖) และ ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการด ารงชีวิต ( =๔.๒๓) ล้วนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า  ตัวแปรมีการ
กระจายไม่ต่างกันมากนัก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๐๖-๑๖.๙๐  เมื่อพิจารณาความเบ้ (S.K.) 
ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (K.U.) 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงข้องข้อมูลสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่า 
มีการกระจายของข้อมูลน้อย 



  ๑๑๘ 

  
เมื่อพิจารณาฆราวาสธรรม (GARA) พบว่า โดยภาพรวมพบว่า ฆราวาสธรรม อยู่ในระดับ

มาก ( =๔.๓๔) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ฆราวาสธรรมด้านขันติ ( =๔.๔๓) ฆราวาสธรรมด้าน
จาคะ ( =๔.๓๗) ฆราวาสธรรมด้านสัจจะ ( =๔.๓๓) และฆราวาสธรรมด้านทมะ ( =๔.๒๒) ล้วน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังสิ้น เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่าตัวแปร
มีการกระจายไม่ต่างกันมากนัก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๕.๐๑-๑๗.๘๓ เมื่อพิจารณาความเบ้ 
(S.K.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง 
(K.U.) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงข้องข้อมูลสูงโด่งกว่าโค้งปกติ  (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) 
แสดงว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย 

ตารางท่ี ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทย (n = ๑๒๐๐) 

ตัวแปร Mean  ระดับ S.D.  Min.  Max.  C.V. S.K.  K.U.  

การเปิดเผยความรู้สึก
(APPR) 

๔.๑๙ มาก ๐.๗๓ ๑ ๕ ๑๗.๓๑ -๑.๐๔ ๑.๐๗ 

ความผูกพัน(COMMIT) ๔.๒๔ มาก ๐.๖๙ ๑.๒๕ ๕ ๑๖.๒๕ -๑.๒๐ ๑.๙๕ 

การใช้เวลาร่วมกัน
(TOGATH) 

๔.๑๓ มาก ๐.๗๘ ๑ ๕ ๑๘.๙๖ -๑.๒๑ ๑.๖๐ 

การจัดการภาวะวิกฤติ
(CM) 

๔.๑๘ มาก ๐.๖๙ ๑ ๕ ๑๖.๔๑ -๐.๙๘ ๑.๑๘ 

ความผาสุกทางจิต
วิญญาณ(SPW) 

๔.๓๖ มาก ๐.๗๐ ๑ ๕ ๑๖.๑๐ -๑.๕๒ ๒.๘๘ 

การสื่อสารเชิงบวก
(POSITIV) 

๔.๐๔ มาก ๐.๘๑ ๑ ๕ ๑๙.๙๙ -๑.๑๔ ๑.๖๗ 

ครอบครัวเข้มแข็ง(FS) ๔.๑๙ มาก ๐.๗๓ ๑.๐๔ ๕ ๑๗.๔๗ -๑.๑๘ ๑.๗๒ 

ความผูกพัน(FCOM) ๔.๑๖ มาก ๐.๗๔ ๑ ๕ ๑๗.๗๒ -๑.๓๑ ๒.๓๓ 

ความกลมเกลียว(FCOH) ๔.๔๔ มาก ๐.๖๖ ๑ ๕ ๑๔.๙๐ -๑.๗๐ ๔ 

การสื่อสาร(COMN) ๔.๐๙ มาก ๐.๗๗ ๑ ๕ ๑๘.๗๙ -๑.๑๔ ๑.๘๓ 

สมรรถภาพ(COMP) ๔.๓๔ มาก ๐.๖๗ ๑ ๕ ๑๕.๔๓ -๑.๔๓ ๓.๑๓ 

การรับมือกับปัญหา
(COP) 

๔.๑๕ มาก ๐.๗๑ ๑ ๕ ๑๗.๑๒ -๐.๙๙ ๑.๒๑ 



  ๑๑๙ 

  

ตัวแปร Mean  ระดับ S.D.  Min.  Max.  C.V. S.K.  K.U.  

การท าหน้าที่ของ
ครออบครัว(FF) 

๔.๒๓ มาก ๐.๗๑ ๑.๐๐ ๕ ๑๖.๗๕ -๑.๓๑ ๒.๕๐ 

ด้านศาสนา(SWR) ๔.๓๖ มาก ๐.๗๔ ๑ ๕ ๑๖.๙๐ -๑.๔๘ ๒.๖๖ 

ด้านการด ารงชีวิต(SWE) ๔.๒๓ มาก ๐.๖๘ ๑ ๕ ๑๖.๐๖ -๑.๐๘ ๑.๘๒ 

ความผาสุกทางจิต
วิญญาณ(SW) 

๔.๒๙ มาก ๐.๗๑ ๑.๐๐ ๕ ๑๖.๔๙ -๑.๒๘ ๒.๒๔ 

สัจจะ(SACC) ๔.๓๓ มาก ๐.๗๐ ๑ ๕ ๑๖.๐๔ -๑.๔๕ ๓.๑๕ 

ทมะ(DAMA) ๔.๒๒ มาก ๐.๗๕ ๑ ๕ ๑๗.๘๓ -๑.๓๒ ๒.๔๖ 

ขันติ(KHAN) ๔.๔๓ มาก ๐.๖๗ ๑ ๕ ๑๕.๐๑ -๑.๕๗ ๓.๔๒ 

จาคะ(CAGA) ๔.๓๗ มาก ๐.๗๑ ๑ ๕ ๑๖.๓๕ -๑.๔๐ ๒.๕๓ 

ฆราวาสธรรม(GARA) ๔.๓๔ มาก ๐.๗๑ ๑.๐๐ ๕ ๑๖.๓๑ -๑.๔๔ ๒.๘๙ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตุได้รือตัวแปรบ่งชี้โมเดลเชิงสาเหตุของ
ครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย จ านวน ๑๗ ตัว โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของได้สังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๓๖ คู่ ทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่งตัวแปร
สังเกตได้มีขนาดความสัมพันธ์ตั้งแต่ .๒๙๒ ถึง .๘๗๓  ตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
คือ ตัวแปรฆราวาสธรรมด้านสัจจะ (SACC)กับฆราวาสธรรมด้านทมะ (DAMA) มีค่าเท่ากับ .๘๗๓ 
แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความจริงใจต่อกันสูง  (สัจจะ) ก็จะมีความข่มใจ (ทมะ) 
อดทนต่อความกระทบกระท่ัง อยู่กันอย่างถนอมน้ าใจสูงตามไปด้วย 

รองลงมาคือ ฆราวาสธรรมด้านขันติ (KHAN) กับฆราวาสธรรมด้านจาคะ (CAGA) มีค่า
เท่ากับ ๐.๘๕๖ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีความอดทนต่อความล าบาก ความไม่สุข
สบายสูงก็จะมีความเสียสละสูงตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มี
รายละเอียด ดังนี้ 



  ๑๒๐ 

  
ตัวแปรด้านครอบครัวเข้มแข็ง (FS) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .๖๒๖ - .๗๘๘ 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การสื่อสารเชิงบวก (POSITIV) กับความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
(SPRW) มีค่าเท่ากับ .๗๘๘ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกันเชิงบวกสูงจะมีความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

ตัวแปรด้านการท าหน้าที่ครอบครัว (FF) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .๗๐๗ - .
๘๑๗ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ความสามารถของครอบครัว (COMP) กับความผูกพันใน
ครอบครัว (COMP) มีค่าเท่ากับ .๘๑๗ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถใน
การรับผิดชอบท าหน้าที่ตัวเองสูงจะมีความความผูกพันกันสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

ตัวแปรด้านความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านศาสนา (SWR) กับความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการด ารงชีวิต
อยู่ที่ .๕๕๑ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านศาสนาสูงจะมี
ความความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการด ารงชีวิตสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

ตัวแปรด้านฆราวาสธรรม (GARA) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .๘๐๒ - .๘๗๓ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ฆราวาสธรรมด้านทมะ (ความข่มใจ) (DAMA) กับฆราวาสธรรม
ด้านสัจจะ (ความจริงใจ) (SACC) มีค่าเท่ากับ .๘๗๓ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความ
ข่มใจสูงก็จะมีความจริงใจสูงตามไปด้วย 



  ๑๒๑ 

  
ตารางท่ี ๔.๓ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัว
เข้มแข็งในสังคมไทย 
  APPR COMMIT TOGATH STRM SPRW POSITIV FCOM FCOH COMN COMP COP SWR SWE SACC DAMA KHANT CAGA 

APPR - 
                

COMMIT .๗๒๒** - 
               

TOGATH .๖๘๔** .๗๑๕** - 
        

 
     

CM .๖๒๖** .๗๓๘** .๗๑๙** - 
      

  
     

SPRW .๖๕๗** .๗๔๑** .๗๘๓** .๗๘๔** - 
     

  
 

  
  

POSITIV .๖๖๒** .๗๔๔** .๗๗๐** .๗๔๙** .๗๘๘** - 
    

     
  

FCOM .๖๔๒** .๗๓๕** .๗๙๐** .๗๓๐** .๗๙๓** .๘๐๖** - 
   

     
  

FCOH .๕๙๐** .๖๖๖** .๖๙๐** .๖๘๒** .๗๘๙** .๗๐๙** .๘๐๗** - 
  

      
 

COMN .๖๒๒** .๗๒๓** .๗๔๑** .๗๔๘** .๗๕๘** .๘๕๑** .๘๑๗** .๗๕๔** - 
 

      
 

COMP .๕๖๑** .๖๘๓** .๖๕๒** .๗๑๐** .๗๖๐** .๗๐๐** .๗๗๑** .๘๐๑** .๗๙๗** - 
       COP .๕๖๗** .๖๘๕** .๖๗๔** .๗๓๙** .๗๔๓** .๗๕๑** .๗๕๔** .๗๐๗** .๘๑๐** .๗๗๘** - 

      SWR .๒๙๒** .๓๐๘** .๓๑๙** .๓๐๙** .๓๖๔** .๓๖๓** .๓๕๒** .๓๖๕** .๓๘๓** .๓๔๙** .๓๕๒** - 
    

 SWE .๓๘๘** .๔๖๕** .๔๗๑** .๕๐๙** .๕๐๒** .๕๑๙** .๕๐๘** .๔๙๘** .๕๕๖** .๕๒๓** .๕๕๗** .๕๕๑** - 
   

 SACC .๖๒๓** .๗๑๓** .๗๐๐** .๗๒๖** .๗๖๙** .๗๘๓** .๗๙๐** .๗๗๒** .๘๐๘** .๗๙๗** .๗๕๑** .๓๘๔** .๕๙๕** - 
  

 DAMA .๖๑๕** .๗๑๗** .๖๙๐** .๗๓๓** .๗๔๕** .๘๐๐** .๗๘๒** .๗๒๙** .๘๓๗** .๗๕๗** .๗๘๕** .๓๖๓** .๕๗๕** .๘๗๓** - 
 

 KHANT .๕๙๒** .๖๘๕** .๖๘๑** .๗๑๖** .๗๘๕** .๗๓๑** .๗๗๖** .๗๙๙** .๗๗๕** .๘๒๓** .๗๕๖** .๓๘๖** .๕๗๗** .๘๕๑** .๘๒๗** - 
 CAGA .๖๒๔** .๗๐๙** .๗๐๐** .๗๐๗** .๗๗๙** .๗๔๓** .๗๘๔** .๗๖๒** .๗๗๐** .๗๗๑** .๗๓๘** .๓๕๕** .๕๔๙** .๘๓๔** .๘๐๒** .๘๕๖** - 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๙๗๐ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๒๓๒๒๖.๘๗๕ df=๑๓๖ p=.๐๐๐ 

 



  ๑๒๒ 

  

๔.๔  ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งใน
สังคมไทยที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโมเดลนี้ มีตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ครอบครัวเข้มแข็ง (FS) 
การท าหน้าที่ของครอบครัว (FF) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) และฆราวาสธรรม ๔ โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ๑๗ ตัวแปร 

การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ผลการ
วิเคราะห์โมเดลในครั้งแรกพบว่า ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าไค -
สแควร์มีค่าเท่ากับ ๑๗๖๘. ที่องศาความเป็นอิสระเท่ากับ ๑๑๕ และความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 
๐.๐๐๐ ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ ๐.๑๑๐ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กัน
ได้ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นจากข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ดั้งเดิมที่ก าหนดว่า
เทอมความคลาดเคลื่อนต้องไม่สัมพันธ์กัน เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วย SEM ซึ่ง
ก าหนดให้มีการน าเทอมความคลาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเทอมความคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์กันตามสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผลการปรับโมเดล จะได้ค่าขนาด
อิทธิพลและค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากข้ึน (Joreskog 
and Sorbom, ๒๐๐๔) ผู้วิจัยพิจารณาปรับโมเดลจากดัชนีดัดแปลงโมเดล (modification indices) 
และได้ปรับโมเดลจ านวน ๗๒ เส้นทาง โดยได้ปรับ ๑) เส้นทาง Theta-Delta (TD)  ๒) เส้นทาง 
Theta-Epsilon (TE)  และ ๓) เส้นทาง Theta-Delta-Epsilon (TH) และผลจากการปรับโมเดล ท า
ให้ได้โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่มีตัวแปรส่งผ่าน ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย ที่มีตัว
แปรส่งผ่าน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๗๗ องศาอิสระ
เท่ากับ ๕๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๕๘  นั่นคือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่มีตัว
แปรส่งผ่านที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙๓ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ .๙๘๑ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ .๐๑๖ ซ่ึงเข้าใกล้ศูนย์และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงสุด(Largest 



  ๑๒๓ 

  
Standardized Residuals) เท่ากับ ๓.๐๖๐ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์

เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่
ระหว่าง .๓๕๘ ถึง .๘๖๖ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด คือ ความจริงใจ (SACC) มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .๘๖๖ รองลงมาคือ ความผากสุกทางจิตวิญญาณด้านการด ารงชิวิต (SWE) และความอดทน 
(KHAN) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๕๔ และ ๐.๘๓๔ ตามล าดับ  และตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุด
คือ  ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านการมีศรัทธาในศาสนา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๓๕๘ 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า ครอบครัวเข้มแข็ง (FS) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๙๑๕ แสดงว่า ตัว
แปรภายในโมเดล คือ ฆราวาสธรรม ๔ (GARA) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) และการท าหน้าที่
ของครอบครัว (FF) สามารถอธิบายความแปรปรวนของความกล้าหาญทางศีลธรรมได้ ได้ร้อยละ ๙๑ 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๖๗๘ แสดงว่า 
ตัวแปรภายในโมเดล คือ ฆราวาสธรรม ๔ (GARA) สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผาสุก
ทางจิตวิญญาณ ได้ร้อยละ ๖๘ และการท าหน้าที่ของครอบครัว (FS) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ .๙๔๒ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ ฆราวาสธรรม  สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสนใจการพัฒนาตน ได้ร้อยละ ๙๔ 

เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปร
แฝงมีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๖๐๕ ถึง ๐.๙๔๒ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน 
ตัวแปรคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือ ฆราวาสธรรม ๔ (GARA) กับ การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว (FS) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๔๒  แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนฆราวาส
ธรรม ๔ สูงจะมีคะแนนการท าหน้าที่ของครอบครัวสูงตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อครอบครัวเข้มแข็ง พบว่า ครอบครัวเข้มแข็งได้รับ
อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.๐๕) จากฆราวาสธรรม ๔ (GARA) และการท าหน้าที่
ของครอบครัว (FF) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๓๑๒ และ .๖๖๑ ตามล าดับ แสดงว่า การมีฆราวาส
ธรรม ๔ และการท าหน้าที่ของครอบครัวจะส่งผลให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังพบว่า ความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.๐๒๙ แสดงให้เห็นว่า ความผาสุกทางจิต
วิญญาณไม่ส่งต่อครอบครัวเข้มแข็ง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อครอบครัวเข้มแข็ง ผ่านความผาสุกทางจิต
วิญญาณ (SW) และการท าหน้าที่ของครอบครัว (FS)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.๐๕)  โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .๖๐๓ แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
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และท าหน้าที่ของครอบครัวสูงจะส่งผลให้ครอบครัวเข้มแข็งตามไปด้วย รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ ๔.๔ 
ตารางที่ ๔.๔  ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพล
ของโมเดลเชิงสาเหตุครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 
 

ตัวแปรผล (SW) (FF) (FS) 

ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

(GARA) .
๖๗๘** 
(.๐๔๗) 

- .๖๗๘* 
(.๐๔๗) 

.๙๔๒** 
(.๐๒๕) 

- .๙๔๒* 
(.๐๒๕) 

.
๙๑๕** 
(.๐๓๔) 

.๖๐๓** 
(๐.๕๘) 

.๓๑๒** 
(.๐๕๘) 

(SW)  -   -  -.๐๒๙ 
(.๐๒๐) 

- -.๐๒๙ 
(.๐๒๐) 

(FF)  -   -  .
๖๖๑** 
(.๐๕๘) 

- .๖๖๑** 
(.๐๕๘) 

ค่าสถิติ ไค-สแควร์ = ๗๗ df = ๕๙ p = .๐๕๗  GFI = .๙๙๓, AGFI = .๙๘๑  RMSEA = .๐๑๖ 

ตัวแปร SACC DAMA KANT CAGA 

ความเท่ียง .๘๖๖ .๘๒๓ .๘๓๔ .๘๒๘ 

ตัวแปร APPR COMMIT TOGATH CM 

ความเท่ียง .๕๓๗ .๗๐๙ .๖๙๙ .๗๓๕ 

ตัวแปร SPRW POSITIV FCOM FCOH 

ความเท่ียง .๘๒๓ .๗๖๙ .๘๓๐ .๗๘๓ 

ตัวแปร COMN COMP COP SWR 

ความเท่ียง .๘๐๕ .๗๙๔ .๗๕๘ .๓๕๘ 

ตัวแปร SWE    

ความเท่ียง .๘๕๔    

สมการโครงสร้างของตัวแปร R SQUARE FS SW FF 

.๙๑๕ .๖๗๘ .๙๔๒ 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
ตัวแปรแฝง FS SW FF GARA 
FS ๑    
SW .๖๐๕ ๑   
FF .๙๓๖ .๖๓๙ ๑  
GARA .๙๑๕ .๖๗๘ .๙๔๒ ๑ 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p<.๐๑, *p<.๐๕ 
TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
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ภาพที่ ๔.๑ โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 
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๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่เข้มแข็งสามารถวัดได้ด้วยด้วย ๖ องค์ประกอบคือ 

๑) สมาชิกในครอบครัวเปิดเผยความรู้สึกต่อกัน นั่นคือ สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก
ไว้วางใจต่อสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว รู้สึกว่าบรรยากาศในครอบครัวปลอดภัยเอ้ือต่อการเปิดเผย
ความรู้สึกส่วนตัวทั้งด้านบวกด้านลบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นความรู้สึกต่อสมาชิกใน
ครอบครัวด้วยกันหรือความรู้สึกที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกครอบครัว การที่สมาชิกสามารถเปิดเผย
ความรู้สึกต่อกันสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ การรับฟัง การใส่ใจต่อกันและกันของสมาชิกใน
ครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ สมาชิกในครอบครั้วจะต้องสามารถแบ่งปัน รับรู้
ความคิด ความรู้สึก ความต้องการของสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว 

๒) สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกผูกพันกัน  ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญของของ
ครอบครัวที่เข้มแข็ง การเป็นครอบครัวมิใช่การที่คนอย่างน้อยสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสถานที่แห่ง
เดียวกัน มีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันเท่านั้น หากแต่ต้องเกิดจากการคนเหล่านั้นถูกยึดโยงเข้า
ด้วยกันด้วยสายสัมพันธ์ ความห่วงหาอาทรระหว่างกันอีกด้วย ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
จึงถอืได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของครอบครัวเข้มแข็ง 

๓) สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของครอบครัว
เข้มแข็ง การที่สมาชิกในครอบในเวลาร่วมกันท ากิจกรรมต่างเช่น การรับประทานอาหาร สนทนากัน ท า
กิจกรรมนอกบ้าน ท่องเที่ยว กิจกรรมในการใช้เวลาร่วมกันเหล่านี้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาส
สนทนา เรียนรู้ซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายร่วมกัน ในหลายๆกรณีความขัดแย้งในครอครัวมักจะ
เกิดจากการที่สมาชิกมีความห่างเหินกันไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุย เรียนรู้ซึ่งกันและกันปรับตัวเข้าหากัน การ
ใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวจึงถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดส าคัญของครอบครัวเข้มแข็ง 

๔) สมาชิกในครอบครัวร่วมมือกันเพ่ือก้าวผ่านภาวะวิกฤติ สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของ
ครอบครัวได้เป็นอย่าง ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นสถานการณ์ยากล าบากที่ท าให้หลาย
ครอบครัวเกิดการแตกแยกของครอบครัว การจัดการกับภาวะวิกฤติของครอบครัวได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมมือร่วมใจ ความกลมเกลียว ความเห็นอกเห็นใจและการแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

๕) สมาชิกในครอบครัวมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว ครอบครัวที่มีความความสุขในการชีวิตมีความศรัทธาในศาสนาและ
น้อมน าค าสอนในทางศาสนามาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสุขส่วนตนและครอบครัวจะช่วยส่งเสริมให้
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ครอบครัวมีความสนใจอย่างเดียวกันและมีแนวทางตามค าสอนทางศาสนาในการด ารงชีวิตครอบครัว
ร่วมกันและ 

๖) สมาชิกในครอบครัวมีทักษะการสื่อสารเชิงบวก การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
มนุษย์ในฐานะสัตว์สังคม การสื่อสารสื่อสารเชิงบวกจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในครอบครัว หลายครอบครัวที่แตกแยกเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว แม้สมาชิกในครอบครัวจะมีความรัก ความห่วงใย แต่การขาดทักษะในการสื่อสาร
ความรู้สึกต่อกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องระหว่างกัน 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ฆราวาสธรรม ๔ ประการได้แก่ ๑) สัจจะ ความจริงใจต่อ
กัน ๒) ทมะ การรู้จักข่มใจ ๓) ขันติ ความอดทน และ ๔) จาคะ การเสียสละ ธรรมะทั้ง ๔ ประการนี้ 
ส่งผลโดยตรงให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังส่งอิทธิพลโดยอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็งผ่านการท า
หน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิตวิญญาณ ผลการวิเคราะห์นี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่สมาชิกใน
ครอบครัวครัวปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยการมีสัจจะ คือ มีความจริงใจต่อกัน ในที่นี้หมายถึง 
การเปิดเผยความรู้สึก ความคิด ความต้องการต่อกัน มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกัน รวมถึงการ
รักษาค ามั่นใจสัญญาต่อกัน การที่สมาชิกในครอบครัวมีความจริงใจต่อกันดังที่กล่าวมานี้จะเป็นสาเหตุให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ประการต่อมา คือ ทมะ ซึ่งหมายถึง ความข่มใจ ในการใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวแน่นอนว่าย่อมมีการกระทบกระทั่งทางอารมณ์กันบ้าง การมีความข่มใจคือเมื่อเกิดการกระทบ
ทั่งทางอารมณ์ขึ้น สมาชิกในครอบครัวต้องรู้เท่าทันอารณ์ของตนและสมาชิกที่เป็นคู่ขัดแย้ง มีความ
พยายามที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวมิให้ความกระทบกระทั่งทางอารมณ์ลุกลามใหญ่ต่อให้เป็นการทะเลาะ
วิวาทท าร้ายจิตใจและร่างกายกันและกัน ความข่มใจไม่ลุแก่อารมณ์จึงส่งอิทธิพลโดยตรงต่อควรม
เข้มแข็งของครอบครัวในแง่เสริมสร้างความรักความสามัคคีของสมาชิกในครอบครัว 

ฆราวาสธรรมประการต่อมา คือ ขันติ หรือความอดทน ความอดทนนี้แตกต่างจากความข่ม
ใจคือ ขันติหรือความอดทนเป็นทุ่มเทตนแก่ครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ พ่อแม่มี
หน้าที่ท างานหารายได้เข้าครอบครัว ดูแลบุตรธิดา บุตรธิดามีหน้าที่เรียน ท างานบ้าน ในครอบครัว 
สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบ ความอดทนท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์จะท า
ให้ครอบครัวด าเนินไปอย่างปกติสุข หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว ย่อหย่อนในหน้าที่ของตนก็
อาจจะส่งผลกระทบให้สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวต้องท างานหนักมาขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ที่สมาชิกอีกคน
ไม่ได้ท า ด้วยเหตุนี้ ความอดทนจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ประการสุดท้าย
คือ จาคะ หรือ ความเสียสละ เนื่องจาก ครอบครัวนั้นเป็นการอยู่รวมกันหลายคน การเสียสละแบ่งปัน



  ๑๒๘ 

  
กันจึงเป็นเรื่องส าคัญ การเสียสละต่อกันของสมาชิกในครอบครัวอาจอยู่ในรูปของ สิ่งของ เวลา ความใส่
ใจ ฯลฯ 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า การท าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ๕ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน มีความปรารถนาดี ห่วงหาอาทรกันไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามสุข ๒) ความกลมเกลียวสามัคคี
ของสมาชิกในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่แนบแน่น มีน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการที่ดูแลครอบครัวให้ผ่านพ้น
อุปสรรคในการด าเนินชีวิต ๓) การสื่อสาร หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีทักษะในการสื่อสาร
ความคิด ความต้อง การความรู้สึกของตนเองไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆ และมีความสามารถในการเข้าใจการ
สื่อสารที่สมาชิกคนอ่ืนถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔) ความสามารถในการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และ ๕) ความสามารถในการจัดการกับปัญหาในครอบครัว ส่งอิทธิพล
โดยตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง นั่นคือ หากการท าหน้าที่ของครอบครัวดี ความเข้มแข็งของครอบครัวก็จะ
ดีตามไปด้วย 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความประสงค์
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว สามารถใช้โมเดลเชิงสาเหตุดังต่อไปนี้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทยได้ 

 
 



๑๒๙ 

 

 

บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตและวิธีการวิจัยที่ใช้ 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ  (Causal realtionship) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยและเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ประชากรที่ใช้ในด าเนินการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่มีที่มีอายุระหว่าง ๑๔-๘๘ ปีที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยสุ่มเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมาจังหวัดละ ๒๐๐ คน เนื่องจากการวิจัยนี้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลมีความจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ คือต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ๑๕ คนต่อ
ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่า ในการวิจัยนี้มีค่าพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า จ านวน ๗๒ ตัว ดังนั้น 
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ควรมีอย่างน้อย ๗๒๐ คน ซึ่งในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๑,๒๐๐ คน เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ตัวแปรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ (Obseved variables) จ านวน 
๑๗ ตัว ตัวแปรแฝง จ านวน ๔ ตัว คือ  

๑. ครอบครัวเข้มแข็งวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๖ ตัว คือ 
 ๑) การเปิดเผยความรู้สึก (APPR) ๒) ความผูกพันต่อกันและกัน (COMMIT) ๓) การใช้

เวลาร่วมกัน (TOGATH) ๔) การจัดการภาวะวิกฤต (CM) ๕) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SPRW) ๖) 
การสื่อสารเชิงบวก (POSITIV) 

๒. การท าหน้าที่ของครอบครัว (FF) วัดได้จาก ตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัว ประกอบด้วย  
 ๑) ความผูกพันในครอบครัว (FCOM) ๒) ความกลมเกลียวในครอบครัว (FCOH) ๓) การ

สื่อสารในครอบครัว (COMN) ๔) ความสามารถของครอบครัว (COMP) ๕) การรับมือกับปัญหาใน
ครอบครัว (COP) 



  ๑๓๐ 

  
๓. ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ ๒ ตัว คือ  
 ๑) ความผาสุกทางจิตวิญญาณด้านศาสนา (SWR) และ ๒) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ

ด้านการด ารงชีวิต (SWE)  
๔. ฆราวาสธรรม (GARA) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัว คือ  
 ๑) สัจจะ ความจริงใจ (SACC) ๒) ทมะ การข่มใจ (DAMA) ๓) ขันติ ความอดทน 

(KHANT) ๔) จาคะ ความเสียสละ (CAGA) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ตอนคือ ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิ
หลังของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา  สถานภาพสมรสและ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน ๒๔ ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ..
๙๕๙  ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน จ านวน ๒๐ ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๙๗๑ 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) ๕ ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน ๑๖ ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๙๗๗ ตอนที่  ๕ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
๕ ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน ๘ ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๘๔๓ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยโดยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของ
ครอบครัวเข้มแข็งโดยใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของของครอบครัวเข้มแข็งที่พัฒนาขึ้ นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยใช้โปรแกรม LISREL 9.30 

๕.๒ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๘๘๐ คน คิดเป็นละ ๗๓ และเป็นเพศ
ชาย จ านวน ๓๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ 

ในด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๖ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 



  ๑๓๑ 

  
มีอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕ มีอายุระหว่าง ๖๑-๗๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และอายุต่ า
กว่า ๒๐ ปีและ ๗๑ ปีขึ้นไปในอัตราเท่าๆกัน คือ ร้อยละ ๑ 

ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ ๔๙ รองลงมาคือจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และจบการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ตามล าดับ 

ในด้านสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรสมแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๘ 
รองลงมาคือเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ ๔๒ 

ในด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มี
สมาชิกจ านวน ๑-๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖ รองลงมา อยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกจ านวน ๖-๑๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๙ และอยู่ในครอบครัวท่ีมีสมาชิก ๑๑ คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของ
ครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความผูกพันในครอบครัว การมีขันติ
(ความอดทน) และจาคะ(ความเสียสละ) ส าหรับตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  การสื่อสารเชิงบวก 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในครอบครัวท่ีมีสมาชิกครอบครัวมีความผูกพันกัน มีความอดทน
และเสียสละต่อกัน แต่มีการสื่อสารเชิงบวกระหว่างสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ 

๕.๒.๒ ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ๑๗ ตัว ทั้งหมด ๑๓๖ คู่ มีขนาดความสัมพันธ์ตั้งแต่ .๒๙๒ ถึง 
.๘๗๓  ตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ ตัวแปรฆราวาสธรรมด้านสัจจะ (SACC) กับ
ฆราวาสธรรมด้านทมะ (DAMA) มีค่าเท่ากับ .๘๗๓ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความ
จริงใจต่อกันสูง (สัจจะ) ก็จะมีความข่มใจ (ทมะ) อดทนต่อความกระทบกระทั่ง อยู่กันอย่างถนอม
น้ าใจสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กันและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 

 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 
พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๗๗ องศาอิสระเท่ากับ ๕๙ 



  ๑๓๒ 

  
ความน่าจะเป็นเท่ากับ ๐.๐๕๘ นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานที่ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ ๐.๙๙๓ ค่าดัชนี้ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๘๑ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑  และ
ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑๖ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๐ ซึ่งสนับสนุนว่า
โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) 
ของสมการโครงสร้างของของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๙๑๕  
แสดงว่าตัวแปรในโมเดล ซึ่งประกอบด้วย ฆราวาสธรรม ๔ การท าหน้าที่ของครอบครัว และความผาสุก
ทางจิตวิญญาณ สามารถพยากรณ์ครอบครัวเข้มแข็งได้ร้อยละ ๙๒ เมื่อพิจารณาความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้ พบว่า สัจจะ (ความจริงใจ) มีค่าความเที่ยงสูงสุด 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความกล้าหาญทางศีลธรรม พบว่า การ
ท าหน้าที่ของครอบครัวและฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ  .๖๖๑ และ .๓๑๒ ตามล าดับ ส่วนความผาสุกทางจิต
วิญญาณไม่ส่งผลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยั งพบว่า ฆราวาสธรรม ๔ ยังส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็งผ่านการท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๖๐๓ 

สรุปผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งที่มีการท าหน้าที่ของครอบครัวและ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณเป็นตัวส่งผ่านพบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิต
วิญญาณเป็นตัวแปรส่งผ่านให้เกิดครอบครัวเข้มแข็งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

๕.๓ อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น โดยภาพรวมและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การวิจัย อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าวยังมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ อิทธิพลจากตัวแปรฆราวาสธรรม ๔ เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงค่าอิทธิพลพบว่า 

ฆราวาสธรรมส่งอิทธิพลทางตรงต่อการท าหน้าที่ของครอบครัวและส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ครอบครัวเข้มแข็งผ่านการท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิตวิญญาณ ผลการวิจัยนี้ แสดงให้
เห็นว่าหลักฆราวาสธรรม ๔ อันประกอบด้วย สัจจะ ความจริงใจต่อกันอันแสดงออกในรูปของการที่
สมาชิกมีความซื่อสัตย์ จริงใจ สื่อสาร แสดงออกต่อกันด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน การกระท า
เช่นนี้ย่อมก่อนเกิดบรรยากาศความไว้วางใจ ทมะ ได้แก่ การอดทนข่มใจที่จะไม่โกรธเมื่ อมีเรื่อง
กระทบกระทั่งทางอารมณ์ระหว่างสมาชิก ขันติ ความอดทนต่ออุปสรรค ความเข้มแข็งไม่ย่อท้อของ



  ๑๓๓ 

  
สมาชิกในครอบครัวพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระของของกันและกัน และจาคะ อันได้แก่ความเสียสละ
ความสุขส่วนตน ร่วมแบ่งปันสิ่งของ เวลา ความสุข เผื่อแผ่นแก่สมชิกคนอ่ืนๆ ดังนั้น ฆราวาสธรรมจึงถือ
ได้ว่า เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง ดังพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้
ว่า ฆราวาสธรรม คือ ธรรมะส าหรับการครองเรือน ซึ่งจะท าให้ชีวิตครองเรือนเจริญมั่นคงและมี
ความสุขนอกจากมีความสุขในครอบครัวแล้ว ก็จะแผ่ความสุขไปให้แก่สังคม เป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์
เพราะเรามองว่า ครอบครัวนี้ ไม่ใช่แค่ชีวิตของคนภายในเริ่มแต่สามีภรรยาเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่รวมทั้ง
บุตรเท่านั้น แต่ครอบครัวนี้เป็นสังคมย่อย หรือเป็นฐานของสังคม สังคมทั้งหมดมาจากครอบครัว ถ้า
แต่ละครอบครัวดีแล้ว สังคมของเราก็ จะดี เมื่อมองในแง่นี้ครอบครัวจึงส าคัญมาก เราต้องการให้
สังคมประเทศชาติของเราเจริญมั่นคง มีความร่มเย็นเป็นสุข ก็ท าได้โดยท าครอบครัวแต่ละครอบครัวนี้
ให้ดี เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนักเรื่องหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อเป็นบิดามารดา 
เพราะเป็นผู้ที่จะสร้างโลก คือ สังคมมนุษย์ทุกระดับ๑ เช่นเดียวกับผลการงานวิจัยของพระพรหมวิสุทธิ์ 
ฉนฺทธมฺโมซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง พุทธจิตวิทยาในการสร้างความมั่นคงของครอบครัวสตรีไทยจังหวัด
บุรีรัมย์ที่สมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวประกอบด้วย ๓ 
ส่วน คือ (๑) ส่วนที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวกต่อคู่สมรส (๒) ส่วนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในชีวิต
สมรม และ (๓) ส่วนที่ท าให้ไม่สนใจชีวิตสมรสแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวหรือสมรสใหม่ การสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตสมรสตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักธรรม คือ สมชีวิธรรม ๔ พรหม
วิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ กุลจิรัฎฐิติธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ และทิศ ๖๒ 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของแม่ชีสุชมศิริ จุยมณีได้ศึกษาการใช้
หลักฆราวาสธรรมส าหรับชีวิตการครองเรือนของคู่สมรส ซึ่งพบว่า หากคู่ สามีภรรยาต้องปฏิบัติตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ หลักฆราวาสธรรม ๔ นั้น เป็นหลักธรรมที่น ามาซึ่งความสุข ความเจริญ 
ท าให้การครองเรือน มีความรักความสามัคคีในครอบครัว ไม่แตกแยกหย่าร้างกัน เป็นรูปแบบของคู่
สมรสที่มีความมั่นคง เช่นเดียวกับพระวิทูล สนฺตจิตฺโต และคณะ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์
หลักพุทธจริยศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาการครองเรือนในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า พุทธจริยศาสตร์
แบ่งในการแก้ปัญหาการครองเรือนแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ได้แก่ ศีล ๕ ระดับกลาง 

                                           

 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด , 
๒๕๕๐), หน้า ๖๖–๖๗. 

 ๒ พระพรหมวิสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม, พระพรหมวิทสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม , “พุทธจิตวิทยาในการพุทธจิตวิทยาใน
การสร้างความมั่นคงของครอบครัวสตรีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สมรสกับชาวต่างชาติ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



  ๑๓๔ 

  
ได้แก่ กุศลธรรมบท ๑๐ และระดับสูง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ นอกจากนี้ พุทธจริยศาสตร์ยังได้วาง
หลักปฏิบัติไว้เป็นกรอบแนวความคิดส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้ครอบเรือน ประกอบด้วย สังคหวัตถุ 
๔ ส าหรับการครองตนเป็นคนดีอันจะเกิดประโยชน์แก่ตนและคนรอบข้าง หลักฆราวาสธรรม ๔ 
ส าหรับสร้างความรักสามัคคีของคนในสังคม และหลักทิศ ๖ อันเป็นหลักปฏิบัติต่อกันในรูปแบบสามี
ภรรยา๓ 

๕.๓.๒ อิทธิพลจากตัวแปรการท าหน้าที่ของครอบครัว เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงค่า
อิทธิพลพบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวส่งอิทธิพลโดยตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็น
ว่า ครอบครัวจะเข้มแข็งได้นั้นครอบครัวต้องสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพใน ๕ 
ด้าน ได้แก่ ๑) สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้สึกผูกผันกันในฐานะสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ๒) 
สมาชิกมีความกลมเกลียว รัก สามัคคี เสียสละช่วยเหลือ แบ่งปันกัน ๓) การสื่อสารในครอบครัวต้อง
เป็นไปในทิศทางบวก นั่นคือ สื่อสารกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดความเข้าใจ เห็นใจกัน 
บรรยากาศในครอบครัวเอ้ือให้สมาชิกในครอบครัวได้สื่อสารความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ความ
คาดหวัง ฯลฯ ของตนให้สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสามารถในการจัดการธุระ หน้าที่ การงาน สิ่งที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ๕) สมาชิกในครอบครัวสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หากการท าหน้าที่ของครอบครัวไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ในครอบครัวตามมา เช่นงานวิจัยของบาลิสเตอรีและอัลวิรา-แฮมมอนด์ได้วิจัยเรื่องประสบการณ์วัย
เด็ก การท าหน้าที่ครอบครัว สุขภาพวัยรุ่นและสุขภาวะทางอารมณ์ โดยได้ท าการศึกษาในวัยรุ่นชาว
อเมริกันที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๑๗ ปี จ านวน ๓๔,๖๐๑ คน ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นที่มีคะแนน
ประสบการณ์วัยเด็กที่เลวร้ายสูงจะมีสุขภาวะทางอารมณ์แย่กว่าเด็กวัยรุ่นที่มีคะแนนประสบการณ์วัย
เด็กท่ีเลวร้ายต่ า การท าหน้าที่ของครอบครัวเป็นตัวส่งผ่านอิทธิพลเชิงลบของประสบการณ์เลวร้ายใน
วัยเด็กไปสู่สุขภาพและสุขภาวะทางอารมณ์ของวัยรุ่น๔ และงานวิจัยของไฮเนสและคณะซึ่งได้ท าการ
วิจัยการท าหน้าที่ของครอบครัวและคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่นซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ๘๐% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าครอบครัวตนเองมีการท าหน้าที่ของครอบครัวสูง และ 

                                           
๓ พระวิทูล สนฺตจิตฺโต และคณะ, “การวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาการครองเรือน

ในสังคมไทย”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑๒-๒๒. 
 ๔ K. S.  Balistreri, M.  Alvira-Hammond., “Adverse childhood experiences, family 

functioning and adolescent health and emotional well-being”, Public Health, Published online 
(2015): 1-7. 



  ๑๓๕ 

  
๖๐% และ ๕๐% รายงานว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อและแม่สูง งานวิจัยนี้ยังพบว่า คะแนนการท า
หน้าที่ของครอบครัวในระดับสูงสัมพันธ์กับโอกาสที่จะมีพฤติกรรมผิดปกติด้านการกิน งานวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่าการท าหน้าที่ในครอบครัวสูงและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมีความสัมมพันธ์กับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับน้ าหนักตัว ในด้านของน้ าหนัก วัยรุ่นเพศหญิงดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจาก
ความสัมพันธ์ทั้งกับพ่อและแม่ ขณะที่วัยรุ่นเพศชายได้รับอิทธิพลจากสัมพันธภาพกับพ่อมากกว่า 

นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของครอบครัวของดาเชสและคณะซึ่งวิจัยเกี่ยวกับ
การท าหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ปกครองและบุตรเมื่อมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรค
ซึมเศร้าโดยผลการวิจัยพบว่า ๑) การท าหน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเป็น
โรคซึมเศร้า นั่นคือ ผู้ปกครองและบุตรที่มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงจะมีคะแนนการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวสูง ๒) การท าหน้าที่ของครอบครัวเป็นตัวพยากรณ์อาการซึมเศร้าของบุตรและครอบครัวที่
มีการท าหน้าที่ไม่ดีจะส่งผ่านอิทธิพลของความซึมเศร้างของมารดาไปสู่บุตร๕ และงานวิจัยของการ์เซีย 
ปุเชลและโซโตได้ศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการท าหน้าที่ครอบครัวกับปัญหาสุขภาพในกลุ่ม
ครอบครัวที่ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกครอบครัววัยเด็กมักจะมีปัญหาโรคหืดหอบ พัฒนาการช้า ฉี่รดที่
นอน ปัญหาพฤติกรรม น้ าหนักเกิน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่มักจะพบปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หืด
หอบ ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่ สมาธิส้่น โรคอ้วนระดับ ๒ โรคซึมเศร้า ติดสุรา และ
อารมณ์เปราะบาง ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจะมีคะแนนการท าหน้าที่ของครอบครัวต่ ากว่า
ครอบครัวที่มีสุขภาพดีอย่างมีนัยส าคัญ ปัญหาสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์อย่างมากกับรูปแบบการท า
หน้าที่ของครอบครัว ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างจ านวนของปัญหาสุขภาพและรูปแบบการท า
หน้าที่ของครอบครัวก็ได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการท าหน้าที่
ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความชุกต่ าของปัญหาสุขภาพในครอบครัว๖ 

๕.๓.๓ อิทธิพลจากตัวแปรความผาสุกทางจิตวิญญาณ เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงค่า
อิทธิพล พบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณส่งอิทธิพลทางลบต่อครอบครัวเข้มแข็ง แต่เป็นตัวแปรส่งผ่าน
อิทธิพลจากฆราวาสธรรม ๔ ไปยังครอบครัวเข้มแข็ง ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ มาจิด กาฟฟา

                                           

 ๕ Shimrit Daches, Vera Vine, Kathryn M.  Layendecker, Charles George and Maria 
Kovacs., “Family Functioning as Perceived by Parents and Young Offspring at High and Low Risk 
for Depression”, Journal of Affective Disorders, Published online (2017 Sep 24). 

 ๖ Diego García-Huidobro, Klaus Puschel and Gabriela Soto., “Family functioning style 
and health:  opportunities for health prevention in primary care”, British Journal of General 
Practice, (March 2012): 198-203. 
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ริซึ่งท าการศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณและการปรับตัวของคู่สมรสในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่
ส่งผลต่อความเข้มแข็งครอบครัวซึ่งผลการวิจัยชี้ว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณและความเข้มแข็งส่งผล
เชิงบวกต่อการปรับตัวในชีวิตสมรสอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า การปรับตัวในชีวิตสมรส
เพ่ิมขึ้นเมื่อพวกเขามีความผาสุกทางจิตวิญญาณ การเห็นคุณค่าผู้อ่ืน มีความผูกพันต่อกันและกัน สา
มารสื่อสารกันได้ดี มีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน และใช้เวลาร่วมกัน๗ นอกจากนี้ ผลการวิจัยของเจอร์เกน
สันและคณะได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับศรัทธาและการปฏิบัติตามหลักศาสนาและความเข้มแข็งของ
ครอบครัวซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวที่มีความศรัทธาสูงและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยๆ
มักจะใช้เวลาท าสิ่งดีๆร่วมกัน ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น การสอนการบ้านลูก อ่านหนังสือ
กับลูก เล่นกับลูก ท ากิจกรรมครอบครัวร่วมกัน และร่วมกิจกรรมตามประเพณีมากกว่าคู่สมรสที่มี
ความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาน้อยกว่า ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทาง
ศาสนาภายในคู่สมรสที่เชื่อมโยงกับความผูกพันในครอบครัว๘ และงานวิจัยของคอตตอนและคณะได้
วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณ คุณภาพชีวิต และการปรับตัวทาง
จิตวิทยาในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมคน ผลการวิจัย พบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตและการปรับตัวทางจิตวิทยาอย่างมีนัยส าคัญ๙ 

อย่างไรก็ตาม การที่ความผาสุกทางจิตวิญญาณในงานวิจัยนี้ไม่ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อความ
เข้มแข้งของครอบครัวถือได้ว่าเป็นผลการวิจัยที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยอ่ืนๆจะได้ท าการวิจัยในประเด็นนี้เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจรอบด้านมากขึ้น 

๕.๓.๔ ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย  พบว่า  
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์(R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๙๑๕ แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลประกอบด้วย ฆราวาสธรรม ๔ การท า

                                           

 ๗ Majid Ghaffari, Spiritual Well-Being and Dyadic Adjustment:  Mediator Effects for 
Family Strengths, Iran Journal of Psychiatry & Behavoral Sciences, Vol.10 No. 3 (September 
2016): 1-8. 

 ๘ Bryce L.  Jorgensen, Jay A.  Mancini, Jeremy Yorgason and Randal Day., “Religious 
Beliefs, Practices, and Family Strengths: A Comparison of Husbands and Wives”, Psychology of 
Religion and Spirituality, Vol. 8 No. 2 (2016): 164–174. 

 ๙ Cotton, S.  P. , Levine, E.  G. , Fitzpatrick, C.  M. , Dold, K.  H. , & Targ., “Exploring the 
relationships among spiritual well-being, quality of life, and psychological adjustment in women 
with breast cancer”, Psycho-Oncology, Vol. 8 No. 5 (1999): 429–438. 
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หน้าที่ของครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณสามารถอธิบายความแปรปรวนของความฉลาดทาง
อารมณ์ได้ร้อยละ ๙๒  แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้ส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งสะท้อนให้เห็นว่า การที่ครอบครัวจะเข้มแข็งได้นั้น สมาชิกใน
ครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ สัจจะ มีความจริงใจต่อกัน ทมะ มีความอดทนอด
กลั้นต่อเรื่องที่กระทบกระทั่งทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ขันติ คือการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว
มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคและจาคะ คือ การเสียสละ แบ่งปันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

นอกจากนี้ ครอบครัวที่แข้งแข็งได้ยังเกิดจากการท าหน้าที่ของครับครั วนั่นคือ การที่
ครอบครัว ๑)มีความผูกผัน ๒) กลมเกลียวกัน ๓) สื่อสารเชิงบวก ๔) สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ 
๕) จัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ นอกจากนี้ ยังมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ได้แก่ ๑) การมีศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา และ ๒) การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการส ารวจของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ท าการ
ส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่า สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวภาพรวมในแต่ละมิติ ระดับ  ภาพรวมระดับประเทศมี
ค่าค่าเฉลี่ยดัชนีย์ความเข้มแข็ง ๘๕.๕๐% ซึ่งมีมีค่าความเข้มแข็งสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับร้อยละ ๗๔) โดยเมื่อดูค่าความเข้มแข็งของครอบครัวในแต่ละมิติ พบว่า ค่าความ
เข้มแข็งของครอบครัวในมิติด้านสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยดัชนีย์ความเข้มแข็งของครอบครัว ๖๘.๓๕% 
ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ๙๐.๖๓% ด้านการพ่ึงพาตนเอง ๘๓.๒๓% ด้านทุนทางสังคม 
๙๑.๘๘% และด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก ๙๓.๔๑% ซึ่ง
พบว่าค่าความเข้มแข็งของครอบครัวในภาพรวมมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑๑๐  และงานวิจัยของ
วิญญู กินะเสนและคณะที่ท าวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักทิศ 
๖ ของประชาชนในเขตปริมณฑลเพ่ือให้ครอบครัวมีความสุข ผลวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตาม
หลักทิศ ๖ ต่างกัน และยังพบว่าความเข้มแข็งของครอบครัวและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

                                           

 ๑๐ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , รายงาน
สถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็ง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://stat.thaifamily.in.th/StartpageFamily01.aspx 
[๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
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ครอบครัวตามหลักทิศ ๖ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๑๑ เช่นเดียวกับ กาฟาริที่
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลของตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Effects) ที่มีต่อความเข้มแข็งของครอบครัว
พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ยืนยันการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว ผลการวิจัยยัง
ชี้ให้ เห็นว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) และความเข้มแข็งของครอบครัว 
(Family Strengths) ได้รับผลมาจากการปรับตัวในชีวิตสมรส (Dyadic Adjustment) และโฮง โยง ซุน 
และฮาน เกียม ซุนได้วิจัยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างของครอบครัวเข้มแข็งของสตรีวัยท างานที่สมรสแล้ว
ซึ่งวิจัยพบว่า การสนับสนุนของครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรง โดยอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ความเครียดในครอบครัวมีผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมต่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว การสื่อสารที่ดีระหว่างคู่สมรสมีอิทธิพลโดยตรงและอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อ
ครอบครัวเข้มแข็ง ตัวแปรพยากรณ์ของครอบครัวเข้มแข็งสามารถอธิบายโมเดลได้ ๖๑.๘%  ผลการวิจัย
นี้ ชี้ให้เห็นว่า สมการเชิงโครงสร้างของครอบครัวเข้มแข็งของสตรีวัยท างานที่สมรสแล้วและตัวแปร
พยากรณ์ครอบครัวเข้มแข็งคือ การสนับสนุนของครอบครัว ความเครียดภายในครอบครัว และการ
สื่อสารที่ดีระหว่างคู่สมรส การจะสร้างครอบครัวของสตรีวัยท างานที่สมรสแล้วให้มีความแข็งแรงได้นั้น 
การเข้าถึงการพยาบาลและโปรแกรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมการสนับสนุนของครอบครัว การสื่อสารที่ดี
ระหว่างคู่สมรสและขจัดความเครียดในครอบครัวเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน๑๒ 

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาครอบครัว
เข้มแข็งสังคมไทยและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

๑) ควรส่งเสริม ฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ สัจจะ (ความจริงใจ) ทมะ (ความข่มใจ) ขันติ (ความ
อดทน) และจาคะ (ความเสียสละ) เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง ดังนั้น ผู้น าใน
ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ เพราะหากสมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิต

                                           
๑๑ วิญญู กินะเสนและคณะ, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักทิศ ๖ ของ

ประชาชนในเขตปริมณฑลเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข , วารสารสิรินทรปริทรรศน์, กรุงเทพฯ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๔๒-๕๖. 

 ๑๒ Hong, Yeong Seon, Han, Kuem Sun., “A Structural Equation Model on Family 
Strength of Married Working Women”, Journal of Korean Academy of Nursing, Vol.45 No.6 
(2015), pp. 900-909. 
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ร่วมกันด้วยความจริงใจต่อกัน มีความข่มใจ แสดงออกโดยเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง มีความอดทนต่อ
อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และมีความเสียสละ นึกถึงผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่
ตัว การปฏิบัติต่อกันด้วยคุณธรรม ๔ ประการนี้ จะส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ การที่
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ยังส่งผลดีต่อการท าหน้าที่ของครอบครัวและความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณส่งจะส่งผลให้เกิดครอบครัวเข้มแข็งตามมา 

๒) จากผลการวิจัยพบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง 
ดังนั้น ผู้น าครอบครัวควรเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกัน มีความ
กลมเกลียวสามัคคีกัน มีทักษะในการสื่อสารที่จะท าให้ความรัก ผูกพัน สามัคคีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองในครอบครัวและร่วมมือกัน
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในครอบครัว หากการท าหน้าที่ของครอบครัวดังกล่าวมาด าเนินไปด้วยดี
ก็จะท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๑) จากผลการวิจัยพบว่า โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของครอบครัวเข้มแข็ง (FS) 
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (SW) และการท าหน้าที่ของครอบครัว (FF) ได้ร้อยละ ๙๒ ๖๘ และ ๙๔  
ตามล าดับ ดังนั้น โมเดลนี้จึงควรได้รับการพัฒนาต่อไป โดยอาจมีตัวแปรอ่ืนที่ส่งผลต่อครอบครัวเข้มแข็ง 
จึงควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
โมเดล เพ่ือให้โมเดลสามารถอธิบายปัจจัยที่เป็นสาเหตุส่งผลต่อครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสมและชัดเจนมายิ่งขึ้น 

๒) หาวิธีหรือแนวทางการในการพัฒนาตัวแปรด้าน ฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งประกอบด้วย  
๑) สัจจะ (ความจริงใน) ๒) ทมะ (ความข่มใจ)  ๓) ขันติ (ความอดทน) และ ๔) จาคะ (ความเสียสละ) 
และการท าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ๑) ความผูกผันของสมาชิกในครอบครัว ๒) ความกลม
เกลียวของสมาชิกในครอบครัว ๓) การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว ๔) ความสามารถในการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัว และ ๕) ความสามารถในการจัดการกับปัญหาในครอบครัว ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง 
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ศูนย์ จัดการความรู้ เพ่ื อครอบครัว เข้มแข็ ง สถาบันรักลูก . เส้นทางครอบครัว เข้มแข็ ง . 
กรุงเทพมหานคร: รักแฟมิลี่กรุ๊ป, ๒๕๕๐. 

สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์ . คู่มือครอบครัวบ าบัดส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว และเด็ก . 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 

สนิท สมัครการ. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนาธรรมกับการพัฒนาการของสังคม. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๘. 

_________. มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่ : ระบบครอบครัวและเครีอญาติของไทย . 
กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๙.  

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๙.  

_________. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๕๖. 

สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย: ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี . พิมพ์ครั้งที่ ๕. 
กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔.   

_________. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔. 

อุมาพร ตรังคสมบัติ. จิตบ าบัดครอบครัว: แนวคิดและวิธีการ (ฉบับร่าง). ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. 
กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

_________. จิ ตบ าบั ดและการให ค าป รึกษ าครอบครัว  (Family Therapy of Family 
Counseling). กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยและบ าบัดครอบครัว, ๒๕๔๔.   
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(๒) วิทยานิพนธ์: 

กนิษฐา ลิ้มทรัพย์. “การตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุก
ท างจิ ต วิญ ญ าณ ขอ งผู้ สู งอ ายุ ใน ศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ สู งอ ายุ ดิ น แด ง เขต ดิ น แด ง 
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗. 

ฉัตรทิพย์ แสงสร้อย. “การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนากับความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๖๐. 

ทัศนีย์ ฉ่ าพิรุณ. “บทบาทและหน้าที่ของสตรีในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวตาม
แนวพระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีแม่บ้านทหารอากาศ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

นัฏฐ์กานต์  จิตตสงวน . “ปจจัยดานปฏิบัติ เพ่ือการสรางเสริมครอบครัวไทยให เขมแข็ง”. 
วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๖. 

พระพรหมวิสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม, พระพรหมวิทสุทธิ์ ฉนฺทธมฺโม. “พุทธจิตวิทยาในการพุทธจิตวิทยาในการ
สร้างความมั่นคงของครอบครัวสตรีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สมรสกับชาวต่างชาติ”. ดุษฎี
นิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระสุพัฒน์ อนาลโย. “การน าความซื่อสัตย์มาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต. “เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณและ
ความสุขในบริบทพุทธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

แม่ชีสุชมสิริ จุยมณี. “ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับชีวิตการครองเรือนของคู่
สมรส”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐ 
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วิธวัช เฮืองใจ. “พฤติกรรมของประชาชนในการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ป่าชุมชนบ้านสันดอนฮอม ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

(๓) วารสาร/บทความ: 

นฤดี โสรัตน์. “ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: ลักษณะความเข้มแข็งของครอบครัว 
ปัจจัยและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว”. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น . ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๔๒๗-๔๓๗. 

นันทชา สงวนชัย , จินตนา ยูนิพันธุ์ . “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้าน
สัมพันธภาพ พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อกับ
ปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้นภาคกลางตอนบน”. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๘๓-๙๖. 

นิตยา กมลวัทนนิศา. “ความอยู่ดีมีสุข: เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา”. วารสารเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๕): ๑๕. 

แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ" . จุฬาลงกรณ์เวชสาร. ปีที่ ๕๐ ฉบับที่ 
๕ (๒๕๔๙): ๒๙๑-๓๐๐. 

บังอร เทพเทียน และคณะ. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับครอบครัวเข้มแข็ง”. วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑): ๒๕–๓๘. 

พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล และคณะ. “การบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนของ
ครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 
๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑): ๔๔-๖๒. 

พระวิทูล สนฺตจิตฺโต และคณะ. “การวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์ส าหรับแก้ปัญหาการครองเรือนใน
สังคมไทย”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น . ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑๒-๒๒. 

พันธ์ศรี พลศรี กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข . “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในชุมชนแออัด จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๗): ๖๔-๗๓. 
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เพชรรัตน์ เจิมรอดและเสรี ชัดแช้ม. “ผลของการฟังเสียงสวดมนต์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย

แบบชี่กงต่อการเพ่ิมความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อ
เรื้อรัง”. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (เมษายน - กันยายน 
๒๕๕๖). 

มนนิภา สังข์ศักดา. “ครอบครัว เบ้าหลอมพัฒนาคนให้มีคุณภาพ”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๕): ๔๙. 

มาลีวัล เลิศสาครศิริ. “ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร”. วารสารพยาบาลทหารบก. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๗): ๒๐๙-๒๑๗. 

วิญญู กินะเสนและคณะ. “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักทิศ ๖ ของ
ประชาชนในเขตปริมณฑลเพ่ือให้ครอบครัวมีความสุข. วารสารสิรินทรปริทรรศน์ . 
กรุงเทพฯ. ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๔๒-๕๖. 

ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคม. “ครอบครัวเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”. วารสารสารสร้าง
สังคม. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ (๒๕๕๒): ๒๕-๒๗. 

 (๔) รายงานการวิจัย: 

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (และคณะ). “ผลของโปรแกรมจิตศึกษาส าหรับพ่อแม่ ต่อความเข้มแข็งของ
ครอบครัวที่มีลูกบกพร่องทางสติปัญญา”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๖๒. 

นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช (และคณะ). “การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตปัญญา (วิญญาณ) 
จากเรื่องเล่าความส าเร็จของผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการในระบบสุขภาพ: พัฒนาการทาง
จิตวิญญาณและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. รายงานฉบับสมบูรณ์ . มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, 
๒๕๕๒. 

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ. “ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็งต้นทนชีวิตตกับ
พฤติกรรมการดูแลสขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหศึกษาเขต
สาทรกรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ๒๕๕๗. 

ส านักงานกิจการสตรีและครอบครัว. “การวิเคราะหสถานการณและการศึกษานโยบายมาตรการใน
การใหความชวยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ: ครอบครัวพอหรือแมคนเดียว ครอบ
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เครื่องมือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย” 

 
ค าชี้แจง 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ส าหรับการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง “โมเดล
เชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย” ซึ่งมีพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ อาจารย์ประจ า
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะเป็น
ผู้ด าเนินการวิจัย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงองค์ประกอบและโครงสร้างความเข้มเเข็งของ
ครอบครัวไทยกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวความคิด ความเห็น 
ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน ไม่มีข้อถูกหรือผิด และไม่มีส่วนใดที่ใช้ระบุตัวตนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เวลามากนักในการใคร่ครวญข้อใด
หนึ่งนานจนเกินไป 

อนึ่ง ผู้วิจัยและคณะขออนุโมทนาขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ส าหรับ
การที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพ่ือให้ข้อมูลการวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการสืบต่อไป 
ผู้วิจัยและคณะขออภัยส าหรับข้อค าถามที่มีจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพ่ือความครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
วิจัย และเชื่อมั่นว่า หากท่านใช้เวลา ๕-๑๐ นาที อย่างต่อเนื่องและไม่ใช้เวลากับกับถามข้อใดข้อหนึ่ง
นานเกินไปจะสามารถตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นได้ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 
  ชาย   หญิง   
 

๒. อายุ.........................ปี   
 

๓. การศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔. สถานภาพสมรส  
  โสด    แต่งงานแล้ว 
 

๕. จ านวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน(รวมตัวท่านเองด้วย)  จ านวน......................คน 



๑๕๗ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็ง 
 

โปรดคลิกเลือกช่องวงกลมใต้หมายเลขที่ตรงกับความคิด ความเห็น หรือประสบการณ์
ของท่านมากท่ีสุด โดยตัวเลขแต่ละตัว แทนความหมายต่อไปนี้ 

 

๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

๒ = ไม่เห็นด้วย  

๓ = ไม่แน่ใจ  

๔ = เห็นด้วย 

๕ = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.การแสดงความยินดี เอ่ยค าชม ให้ก าลังใจ เป็นเรื่อง
ปกติของสมาชิกในครอบครัวฉัน   

     

๒.ฉันรับรู้ได้ถึงความห่วงใยใส่ใจของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว 

     

๓.การแสดงความรัก เช่น กอด หอม เป็นเรื่องปกติใน
ครอบครัวฉัน 

     

๔.สมาชิกในครอบครัวฉันสามารถยกโทษให้ได้เมื่อสมาชิก
บางคนกระท าเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

     

๕.สมาชิกในครอบครัวฉันเชื่อใจกันและกัน       
๖.ครอบครัวฉันมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่าง
เหมาะสม  

     

๗.สมาชิกในครอบครัวฉันต่างเคารพและให้เกียรติกันและ
กัน  

     

๘.สมาชิกในครอบครัวฉันคอยดูแลปลอบใจกันเมื่อใคร
บางคนรู้สึกไม่สบายใจ 

     

๙.ครอบครัวของฉันมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ      
๑๐.ครอบครัวของฉันมีเรื่องสนุกสนานให้ต้องหัวเราะ
เฮฮาอยู่เสมอ 

     

๑๑.ฉันรู้สึกผ่อนคลายเมื่อยามอยู่กับครอบครัว      



๑๕๘ 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๒.การอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันคนอ่ืน ๆในครอบครัวคือเวลาที่
ฉันมีความสุขที่สุด 

     

๑๓.สมาชิกในครอบครัวฉันให้การสนับสนุนกันและกัน      
๑๔.ฉันมั่นใจว่าครอบครัวของฉันเข้มแข็งสามารถเอาชนะ
อุปสรรคที่จะเกิดข้ึนได้  

     

๑๕.สมาชิกทุกคนในครอบครัวฉันมักจะไม่ท าเรื่องเล็กให้
เป็นเรื่องใหญ ่  

     

๑๖.โดยทั่วไปแล้ว มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัว
ฉันน้อยมาก  

     

๑๗.ครอบครัวท าให้ฉันรู้สึกม่ันคงปลอดภัย       
๑๘.สมาชิกในครอบครัวฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกัน 

     

๑๙.ฉันรับรู้ถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างญาติพ่ีน้อง
และบรรพบุรุษ  

     

๒๐ .ฉันรู้สึ กผ่อนคลายมากที่ สุ ด เมื่ อ ใช้ ชี วิตอยู่ กับ
ครอบครัว 

     

๒๑.สมาชิกในครอบครัวของฉัน สามารถพูดคุยเรื่องต่าง 
ๆได้อย่างเปิดเผย 

     

๒๒.การพูดคุยปรึกษาหาทางออกร่วมกันเป็นเรื่องปกติใน
ครอบครัวฉัน  

     

๒๓.สมาชิกในครอบครัวฉันเป็นผู้รับฟังท่ีดี      
๒๔.สมาชิกในครอบครัวฉันระวังค าพูดไม่ให้ท าร้ายจิตใจ
กัน 

     

 



๑๕๙ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามรูปแบบการท าหน้าที่ของครอบครัว 
 

โปรดคลิกเลือกช่องวงกลมใต้หมายเลขที่ตรงกับความคิด ความเห็น หรือประสบการณ์
ของท่านมากท่ีสุด โดยตัวเลขแต่ละตัว แทนความหมายต่อไปนี้ 

 

๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
๒ = ไม่เห็นด้วย  
๓ = ไม่แน่ใจ  
๔ = เห็นด้วย 
๕ = เห็นด้วยอย่างยิง่ 
 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.สมาชิกครอบครัวฉันมีเวลาให้กันแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็
ตาม 

     

๒.สมาชิกครอบครัวฉันมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกัน      
๓.สมาชิกครอบครัวฉันเอาใจใส่ช่วยเหลือกัน      
๔.สมาชิกครอบครัวฉันมี เวลาให้กับสิ่ งที่ส าคัญหรับ
ครอบครัวของเรา 

     

๕.ฉันรู้สึกภูมิใจในครอบครัวของฉัน       
๖.สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวส าคัญกว่าเงินทอง
หรือทรัพย์สินมีค่า 

     

๗.ฉันและสมาชิกคนอ่ืน ๆในครอบครัวยินดีเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพ่ือความสุขของครอบครัว 

     

๘.สมาชิกในครอบครัวฉันจะยืนหยัดด้วยกันไม่ว่าจะเจอ
ปัญหายุ่งยากสักแค่ไหน 

     

๙.สมาชิกในครอบครัวของฉันไม่เก็บเอาเรื่องเล็กน้อยมา
เป็นเหตุทะเลาะกัน 

     

๑๐.สมาชิกในครอบครัวฉันเปิดเผยความคิด ความรู้สึก
ต่อกันและกัน 

     

๑๑.สมาชิกในครอบครัวฉันเปิดใจรับฟังคนอื่น ๆ      
๑๒.สมาชิกในครอบครัวฉันช่วยคิดแก้ไขเวลาประสบ
ปัญหา 

     



๑๖๐ 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๓.สมาชิกในครอบครัวของฉันมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและครอบครัว 

     

๑๔.สมาชิกในครอบครัวฉันเป็นที่พ่ึงกันได้เวลาเกิดเรื่อง
ยุ่งยาก 

     

๑๕.การตัดสินใจของสมาชิกในครอบครัวจะยึดประโยชน์
ของครอบครัวเป็นหลัก 

     

๑๖.สมาชิกในครอบครัวฉันจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน
ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอ่ืนๆ 

     

๑๗.ครอบครัวฉันไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งยากให้ต้องกังวลใจนัก      
๑๘.ครอบครัวฉันมีญาติหรือเพ่ือนที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือหากเกิดเรื่องยุ่งยากเกินรับมือไหว 

     

๑๙.สมาชิกในครอบครัวฉันเป็นคนมีความคิดเชิงบวก      
๒๐.สมาชิกในครอบครัวของฉันช่วยกันคิดช่วยกันแก้เวลา
มีปัญหา 

     

 



๑๖๑ 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

โปรดคลิกเลือกช่องวงกลมใต้หมายเลขที่ตรงกับความคิด ความเห็น หรือประสบการณ์
ของท่านมากท่ีสุด โดยตัวเลขแต่ละตัว แทนความหมายต่อไปนี้ 

 

๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
๒ = ไม่เห็นด้วย  
๓ = ไม่แน่ใจ  
๔ = เห็นด้วย 
๕ = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.การมีศรัทธาในศาสนาท าให้ฉันมีจิตใจเข้มแข็ง      
๒.ศาสนาช่วยให้ฉันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต      
๓.การสวดมนต์นหรือนั่งสมาธิท าให้ฉันมีจิตใจที่สงบสุข      
๔.ค าสอนในศาสนาช่วยฉันปล่อยวางเรื่องรบกวนจิตใจได้      
๕.ฉันรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตฉันคืออะไร      
๖.ฉันรู้สึกพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้      
๗.ชีวิตของฉันเป็นไปตามที่ฉันคาดหวัง      
๘.เมื่อมองไปยังอนาคต ฉันรู้สึกมีความหวัง       
 



๑๖๒ 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามฆราวาสธรรม ๔ 

โปรดคลิกเลือกช่องวงกลมใต้หมายเลขที่ตรงกับความคิด ความเห็น หรือประสบการณ์
ของท่านมากท่ีสุด โดยตัวเลขแต่ละตัว แทนความหมายต่อไปนี้ 

 

๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

๒ = ไม่เห็นด้วย  

๓ = ไม่แน่ใจ  

๔ = เห็นด้วย 

๕ = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.สมาชิกในครอบครัวฉันมีความจริงใจต่อกันและกัน      
๒.หากมีเรื่องไม่สบายใจ สมาชิกในครอบครัวฉันสามารถ
พูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย 

     

๓.สมาชิกในครอบครัวฉันห่วงใยและใส่ใจความรู้สึกกัน
และกัน 

     

๔.สมาชิกในครอบครัวฉันให้ความส าคัญกับการรักษาค า
สัญญา 

     

๕.สมาชิกในครอบครัวฉันเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน      
๖.เมื่อเกิดความขัดแย้ง สมาชิกในครอบครัวฉันจะหาทาง
ออกร่วมกันมากกว่าแสดงความไม่พอใจ 

     

๗.สมาชิกในครอบครัวฉันต่างถนอมน้ าใจกัน      
๘.สมาชิกในครอบครัวฉันให้อภัยกันได้หากมี เรื่อง
กระทบกระท่ังกัน 

     

๙.สมาชิกในครอบครัวฉันมีความรับผิดชอบ      
๑๐.หากเกิดอุปสรรคขึ้น ฉันมั่นใจว่าครอบครัวของฉัน
สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ 

     

๑๑.ฉันรู้สึกเข้มแข็งและมีพลังเมื่อใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว      
๑๒.ฉันรับรู้ได้ถึงสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของสมาชิกใน
ครอบครัวฉัน 

     



๑๖๓ 

ข้อค าถาม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๓.ฉันได้รับการช่วยเหลือเสมอไม่ว่าจะร้องขอจากใครก็
ตามในครอบครัว 

     

๑๔.การช่วยเหลือ แบ่งปันกันเป็นเรื่องปกติในครอบครัว
ฉัน 

     

๑๕.สมาชิกในครอบครัวของฉันต่างให้ก าลังใจและ
สนับสนุนกันและกัน 

     

๑๖.ฉันได้รับก าลังใจจากสมาชิกในครอบครัวเสมอเวลาที่
ผิดหวัง 

     

 
 

 
 

 
 

 



๑๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 



๑๖๕ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ด าเนินการมาและ 

ผลที่ได้รับของโครงการ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ 

เพ่ื อศึ ก ษ าระดั บ
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวไทย 

-ทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทยตลอดจน
ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
-สร้ างแบบวัดครอบครัว
เข้มแข็งและปัจจัยเชิงสาเหตุ 
-เก็บข้อมูลและวิ เคราะห์
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 

ข้อที่ ๑ ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
ครอบครัวเข้มแข็งและ
ปัจจัยเชิงสาเหตุได้แก่ 
ฆราวาสธรรม ๔ การ
ท า ห น้ า ที่ ข อ ง
ครอบครัวและความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ
อยู่ในระดับ มาก 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่ อความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
ครอบครัวไทย 

-ทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทยตลอดจน
ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
-สร้างโมเดลเชิงทฤษฎี 
-สร้ างแบบวัดครอบ ครัว
เข้มแข็งและปัจจัยเชิงสาเหตุ 
-น าแบบวัดไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

-น าข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้างสร้าง
ด้วยโปรแกรมลิสเรล 

ข้อที่ ๒ ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ฆราวาสธรรม การท า
หน้าที่ของครอบครัว 
และความผาสุกทางจิต
วิญ ญาณ ส่ งอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อม
ต่อครอบครัวเข้มแข็ง 

เพ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัม พันธ์ เชิ ง
สาเหตุของตัวแปรที่
ส่งผลต่อความเข้ม
เเข็งของครอบครัว

-ทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทยตลอดจน
ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
-สร้างโมเดลเชิงทฤษฎี 

ข้อที่ ๓ ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
โม เด ล เชิ งส า เห ตุ ที่
พั ฒ น า ขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปร
ได้แก่ ฆราวาสธรรม ๔ 



๑๖๖ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ 

ไทย -สร้ างแบบวัดครอบครัว
เข้มแข็งและปัจจัยเชิงสาเหตุ 
-น าแบบวัดไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

-น าข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้างสร้าง
ด้วยโปรแกรมลิสเรล 

ก า ร ท า ห น้ า ที่ ข อ ง
ครอบครัว และความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ 
มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

 
 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบสรุปโครงการวิจัย 



๑๖๘ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สัญญาเลขที ่ ว.๑๗๓/๒๕๕๙ 

ชื่อโครงการ  

หัวหน้าโครงการ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
โทร. ๐๘๑๘๔๖๔๔๐๙ 
อีเมล์ : phuen.cha@mcu.ac.th 

๑. บทน า 

สถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความส าคัญมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นสถาบันที่ เป็นรากฐานให้แก่สถาบันหลักอ่ืน ๆ ของสังคม โดยครอบครัวเป็น
แหล่งก าเนิดของประชากรมนุษย์ และหล่อหลอมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกแต่ละคนใน
ครอบครัวให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประเทศ และโลกอย่างไม่จบสิ้น ครอบครัวจัดเป็นสถาบัน
หลักของสังคมมนุษย์ เป็นสถาบันพื้นฐานที่ให้ทั้งความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวได้ท าหน้าที่อบรมสั่งสอน รวมทั้งหล่อหลอมคุณ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลโดยตรง ครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคมในการก าหนดรูปแบบ
บุคลิกภาพ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลพฤติกรรมทั้งทางบวกและ
ทางลบของสมาชิกที่แสดงออกภายในครอบครัว กล่าวได้ว่า เป็นสถาบันที่คงทนที่สุดและยังไม่
ปรากฏว่าสังคมมนุษย์ใดเป็นสังคมที่ไม่มีสถาบันครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวเป็นกลุ่มสังคม
กลุ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนเก่ียวข้องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตและมีครอบครัวของตนเอง 

ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในการปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริม
ทัศนคติก าหนดบุคลิกภาพ วิธีปฏิบัติตนรวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคม ผ่านการสื่อสารทางบวกภายในครอบครัว การสร้างความเข้าใจ ยอมรับ
และไว้วางใจในครอบครัว การเสริมสร้างเทคนิคการปรับตัวและฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ดังนั้น เมื่อสถาบันครอบครัวมีความเข็มแข็งก็จะมีผลให้สถาบันอ่ืน ๆ ของสังคมมีความเข้มแข็งตาม
ไปด้วย หากบรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยความอบอุ่น เข้าใจ เห็นอกเห็นใจย่อมท าให้
ครอบครัวมีความพร้อมในการเอาก้าวผ่านอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสริมสร้างความงอกงาม
ในการใช้ชีวิตให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัวไทยให้มีความ
เข้มแข็งต่อไป 



๑๖๙ 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อความเข้มเเข็งของ
ครอบครัวไทย 

๒. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๓. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ๑๗ ตัว ทั้งหมด ๑๓๖ คู่ มีขนาดความสัมพันธ์ตั้งแต่ .๒๙๒ ถึง 
.๘๗๓  ตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ ตัวแปรฆราวาสธรรมด้านสัจจะ (SACC) 
กับฆราวาสธรรมด้านทมะ (DAMA) มีค่าเท่ากับ .๘๗๓ แสดงว่า ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมี
ความจริงใจต่อกันสูง(สัจจะ) ก็จะมีความข่มใจ(ทมะ) อดทนต่อความกระทบกระทั่ง อยู่กันอย่าง
ถนอมน้ าใจสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ของ
กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 
 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย 
พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๗๗ องศาอิสระเท่ากับ 
๕๙ ความน่าจะเป็นเท่ากับ ๐.๐๕๘ นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๐.๙๙๓ ค่าดัชนี้ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๘๑ ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ ๑  และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑๖ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 
๐ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างของของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ .๙๑๕  แสดงว่าตัวแปรในโมเดล ซึ่งประกอบด้วย ฆราวาสธรรม ๔ การท าหน้าที่
ของครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณ สามารถพยากรณ์ครอบครัวเข้มแข็งได้ร้อยละ ๙๒ เมื่อ
พิจารณาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า สัจจะ (ความจริงใจ) มีค่าความเที่ยงสูงสุด 
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 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความกล้าหาญทางศีลธรรม พบว่า 
การท าหน้าที่ของครอบครัวและฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ  .๖๖๑ และ .๓๑๒ ตามล าดับ ส่วนความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณไม่ส่งผลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังพบว่า ฆราวาสธรรม ๔ ยัง
ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็งผ่านการท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทางจิต
วิญญาณโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๖๐๓ 

สรุปผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งที่มีการท าหน้าที่ของครอบครัว
และความผาสุกทางจิตวิญญาณเป็นตัวส่งผ่านพบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวและความผาสุกทาง
จิตวิญญาณเป็นตัวแปรส่งผ่านให้เกิดครอบครัวเข้มแข็งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

๔. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑) ควรส่งเสริม ฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ สัจจะ (ความจริงใจ) ทมะ (ความข่มใจ) ขันติ (ความ
อดทน) และจาคะ (ความเสียสละ) เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง ดังนั้น ผู้น าใน
ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ เพราะหากสมาชิกในครอบครัวใช้
ชีวิตร่วมกันด้วยความจริงใจต่อกัน มีความข่มใจ แสดงออกโดยเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง มีความอดทน
ต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และมีความเสียสละ นึกถึงผู้อ่ืน ไม่
เห็นแก่ตัว การปฏิบัติต่อกันด้วยคุณธรรม ๔ ประการนี้  จะส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
นอกจากนี้ การที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ยังส่งผลดีต่อการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวและความผาสุกทางจิตวิญญาณส่งจะส่งผลให้เกิดครอบครัวเข้มแข็งตามมา 
 ๒) จากผลการวิจัยพบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง 
ดังนั้น ผู้น าครอบครัวควรเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกัน มีความ
กลมเกลียวสามัคคีกัน มีทักษะในการสื่อสารที่จะท าให้ความรัก ผูกพัน สามัคคีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองในครอบครัวและร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในครอบครัว หากการท าหน้าที่ของครอบครัวดังกล่าวมาด าเนินไป
ด้วยดีก็จะท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

๕. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 

๑. เผยแพร่งานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิทรรศการ น าเสนอ
บทความสด และน าเสนอบทความลงในวารสารมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ มจร. 

๒. เผยแพรผลงานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ 

๓. เขียนบทความวิจัยเพื่อประกอบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 The following lines were read from file C:\LISREL_PM Puen\Full Model\Model.SPJ: 
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Model 
 SYSTEM FILE from file 'C:\LISREL_PM Puen\Full Model\Model.dsf' 
 Latent Variables  FS SW FF GARA 
 Relationships 
 SWE = SW 
 SWR = SW 
 FCOM = FF 
 FCOH = FF 
 COMN = FF 
 COMP = FF 
 COP = FF 
 APPR = FS 
 COMMIT = FS 
 TOGATH = FS 
 STRM = FS 
 SPRW = FS 
 POSITIV = FS 
 SACC = GARA 
 DAMA = GARA 
 KHANT = GARA 
 CAGA = GARA 
 FS = SW FF 
 FS = GARA 
 SW = GARA 
 FF = GARA 
 Set error covariance of POSITIV and COMN free 
 Set error covariance of COMMIT and APPR free 
 Set error covariance of FCOH and SPRW free 
 Set error covariance of FCOM and TOGATH free 
 Set error covariance of KHANT and CAGA free 
 Set error covariance of KHANT and COMP free 
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 Set error covariance of FCOM and POSITIV free 
 Set error covariance of DAMA and COMN free 
 Set error covariance of APPR and TOGATH free 
 Set error covariance of FCOH and COP free 
 Set error covariance of POSITIV and DAMA free 
 Set error covariance of SACC and DAMA free 
 Set error covariance of COP and DAMA free 
 Set error covariance of COP and FCOM free 
 Set error covariance of FCOH and COMN free 
 Set error covariance of FCOH and KHANT free 
 Set error covariance of POSITIV and SACC free 
 Set error covariance of TOGATH and COMN free 
 Set error covariance of POSITIV and COP free 
 Set error covariance of TOGATH and POSITIV free 
 Set error covariance of COMP and FCOM free 
 Set error covariance of COP and STRM free 
 Set error covariance of COMMIT and SPRW free 
 Set error covariance of DAMA and FCOH free 
 Set error covariance of COP and SWE free 
 Set error covariance of COP and SACC free 
 Set error covariance of STRM and COMN free 
 Set error covariance of SPRW and KHANT free 
 Set error covariance of TOGATH and COMP free 
 Set error covariance of SWE and STRM free 
 Set error covariance of DAMA and STRM free 
 Set error covariance of COMP and APPR free 
 Set error covariance of COMN and COP free 
 Set error covariance of POSITIV and COMP free 
 Set error covariance of DAMA and CAGA free 
 Set error covariance of SWE and FCOM free 
 Set error covariance of COMN and SACC free 



๑๗๖ 

 Set error covariance of COP and APPR free 
 Set error covariance of TOGATH and SPRW free 
 Set error covariance of COMP and FCOH free 
 Set error covariance of COMP and SACC free 
 Set error covariance of POSITIV and APPR free 
 Set error covariance of SWE and FCOH free 
 Set error covariance of CAGA and SACC free 
 Set error covariance of CAGA and SPRW free 
 Set error covariance of FCOH and STRM free 
 Set error covariance of FCOH and COMMIT free 
 Set error covariance of SWE and APPR free 
 Set error covariance of FCOM and SPRW free 
 Set error covariance of SWR and SPRW free 
 Set error covariance of DAMA and COMMIT free 
 Set error covariance of COMN and COMMIT free 
 Set error covariance of POSITIV and FCOH free 
 Set error covariance of STRM and COMMIT free 
 Set error covariance of FCOM and COMMIT free 
 Path Diagram 
 LISREL OUTPUT: ME=ML RS EF SS SE TV FS SC ND=3 MI AD=OFF 
 End of Problem 
 
 Model                                                                           
 
         Covariance Matrix        
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR      0.526 
   COMMIT      0.360      0.473 
   TOGATH      0.389      0.386      0.614 
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     STRM      0.311      0.348      0.386      0.471 
     SPRW      0.334      0.357      0.430      0.377      0.491 
  POSITIV      0.388      0.413      0.488      0.415      0.446      0.652 
     FCOM      0.343      0.373      0.457      0.370      0.410      0.481 
     FCOH      0.283      0.303      0.358      0.309      0.366      0.379 
     COMN      0.346      0.382      0.446      0.394      0.408      0.528 
     COMP      0.272      0.315      0.342      0.326      0.357      0.379 
      COP      0.292      0.335      0.375      0.360      0.370      0.431 
      SWR      0.156      0.156      0.184      0.156      0.187      0.216 
      SWE      0.191      0.217      0.251      0.237      0.239      0.285 
     SACC      0.314      0.341      0.381      0.346      0.374      0.440 
     DAMA      0.336      0.371      0.407      0.379      0.393      0.487 
    KHANT      0.285      0.313      0.355      0.326      0.365      0.392 
     CAGA      0.323      0.348      0.392      0.346      0.390      0.428 
 
         Covariance Matrix        
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM      0.545 
     FCOH      0.394      0.437 
     COMN      0.463      0.383      0.589 
     COMP      0.382      0.355      0.410      0.449 
      COP      0.395      0.332      0.441      0.370      0.504 
      SWR      0.191      0.178      0.216      0.172      0.184      0.542 
      SWE      0.254      0.224      0.290      0.238      0.269      0.276 
     SACC      0.405      0.355      0.431      0.371      0.371      0.196 
     DAMA      0.435      0.363      0.484      0.382      0.420      0.201 
    KHANT      0.381      0.351      0.396      0.367      0.357      0.189 
     CAGA      0.413      0.360      0.422      0.369      0.374      0.187 
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         Covariance Matrix        
 
                 SWE       SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SWE      0.461 
     SACC      0.281      0.483 
     DAMA      0.294      0.457      0.567 
    KHANT      0.261      0.393      0.414      0.442 
     CAGA      0.266      0.414      0.431      0.406      0.510 
 
Model                                                                           
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
                  FS         SW         FF 
            --------   --------   -------- 
     APPR          0          0          0 
   COMMIT          1          0          0 
   TOGATH          2          0          0 
     STRM          3          0          0 
     SPRW          4          0          0 
  POSITIV          5          0          0 
     FCOM          0          0          0 
     FCOH          0          0          6 
     COMN          0          0          7 
     COMP          0          0          8 
      COP          0          0          9 
      SWR          0          0          0 
      SWE          0         10          0 
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         LAMBDA-X     
 
                GARA 
            -------- 
     SACC         11 
     DAMA         12 
    KHANT         13 
     CAGA         14 
 
         BETA         
 
                  FS         SW         FF 
            --------   --------   -------- 
       FS          0         15         16 
       SW          0          0          0 
       FF          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
                GARA 
            -------- 
       FS         17 
       SW         18 
       FF         19 
 
         PSI          
 
                  FS         SW         FF 
            --------   --------   -------- 
                  20         21         22 
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         THETA-EPS    
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR         23 
   COMMIT         24         25 
   TOGATH         26          0         27 
     STRM          0         28          0         29 
     SPRW          0         30         31          0         32 
  POSITIV         33          0         34          0          0         35 
     FCOM          0         36         37          0         38         39 
     FCOH          0         41          0         42         43         44 
     COMN          0         46         47         48          0         49 
     COMP         52          0         53          0          0         54 
      COP         58          0          0         59          0         60 
      SWR          0          0          0          0         65          0 
      SWE         67          0          0         68          0          0 
 
         THETA-EPS    
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM         40 
     FCOH          0         45 
     COMN          0         50         51 
     COMP         55         56          0         57 
      COP         61         62         63          0         64 
      SWR          0          0          0          0          0         66 
      SWE         69         70          0          0         71          0 
 



๑๘๑ 

         THETA-EPS    
 
                 SWE 
            -------- 
      SWE         72 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC          0          0          0          0          0         73 
     DAMA          0         78          0         79          0         80 
    KHANT          0          0          0          0         86          0 
     CAGA          0          0          0          0         90          0 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC          0          0         74         75         76          0 
     DAMA          0         81         82          0         83          0 
    KHANT          0         87          0         88          0          0 
     CAGA          0          0          0          0          0          0 
 



๑๘๒ 

         THETA-DELTA-EPS  
 
                 SWE 
            -------- 
     SACC          0 
     DAMA          0 
    KHANT          0 
     CAGA          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA 
            --------   --------   --------   -------- 
     SACC         77 
     DAMA         84         85 
    KHANT          0          0         89 
     CAGA         91         92         93         94 
  
 
 
 Model                                                                           
 
 Number of Iterations = 39 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         LAMBDA-Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR      0.531       - -        - -  



๑๘๓ 

  
   COMMIT      0.579       - -        - -  
             (0.017) 
              33.679 
  
   TOGATH      0.655       - -        - -  
             (0.021) 
              31.724 
  
     STRM      0.588       - -        - -  
             (0.020) 
              29.987 
  
     SPRW      0.636       - -        - -  
             (0.020) 
              31.740 
  
  POSITIV      0.708       - -        - -  
             (0.023) 
              31.331 
  
     FCOM       - -        - -       0.672 
  
     FCOH       - -        - -       0.585 
                                   (0.013) 
                                    46.764 
  
     COMN       - -        - -       0.688 
                                   (0.014) 
                                    49.277 
  



๑๘๔ 

     COMP       - -        - -       0.597 
                                   (0.013) 
                                    44.861 
  
      COP       - -        - -       0.618 
                                   (0.015) 
                                    42.122 
  
      SWR       - -       0.441       - -  
  
      SWE       - -       0.628       - -  
                        (0.038) 
                         16.454 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                GARA    
            -------- 
     SACC      0.646 
             (0.015) 
              42.071 
  
     DAMA      0.682 
             (0.017) 
              40.245 
  
    KHANT      0.607 
             (0.015) 
              40.904 
  



๑๘๕ 

     CAGA      0.650 
             (0.016) 
              40.052 
  
 
         BETA         
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -      -0.029      0.661 
                        (0.020)    (0.058) 
                         -1.469     11.441 
  
       SW       - -        - -        - -  
  
       FF       - -        - -        - -  
  
 
         GAMMA        
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.312 
             (0.058) 
               5.373 
  
       SW      0.678 
             (0.047) 
              14.431 
  
       FF      0.942 



๑๘๖ 

             (0.025) 
              37.282 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
                  FS         SW         FF       GARA    
            --------   --------   --------   -------- 
       FS      1.000 
       SW      0.605      1.000 
       FF      0.936      0.639      1.000 
     GARA      0.915      0.678      0.942      1.000 
 
         PHI          
 
                GARA    
            -------- 
               1.000 
  
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
               0.114      0.540      0.112 
             (0.011)    (0.052)    (0.009) 
              10.801     10.424     12.602 
  
 



๑๘๗ 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
               0.886      0.460      0.888 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
               0.837      0.460      0.888 
 
         Reduced Form                 
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.915 
             (0.034) 
              26.903 
  
       SW      0.678 
             (0.047) 
              14.431 
  
       FF      0.942 
             (0.025) 
              37.282 
  
 



๑๘๘ 

         THETA-EPS    
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR      0.243 
             (0.011) 
              22.466 
  
   COMMIT      0.050      0.137 
             (0.006)    (0.007) 
               8.012     19.586 
  
   TOGATH      0.036       - -       0.184 
             (0.006)               (0.009) 
               5.689                20.233 
  
     STRM       - -       0.008       - -       0.125 
                        (0.005)               (0.006) 
                          1.809                20.401 
  
     SPRW       - -      -0.010      0.015       - -       0.087 
                        (0.004)    (0.005)               (0.005) 
                         -2.570      3.285                17.120 
  
  POSITIV      0.007       - -       0.025       - -        - -       0.150 
             (0.005)               (0.006)                          (0.008) 
               1.300                 4.353                           19.441 
  
     FCOM       - -       0.006      0.044       - -       0.010      0.032 
                        (0.004)    (0.005)               (0.004)    (0.005) 
                          1.578      8.865                 2.761      6.794 



๑๘๙ 

     FCOH       - -      -0.010       - -      -0.012      0.017     -0.009 
                        (0.004)               (0.004)    (0.004)    (0.005) 
                         -2.415                -3.125      4.615     -1.971 
  
     COMN       - -       0.009      0.026      0.017       - -       0.070 
                        (0.004)    (0.004)    (0.004)               (0.006) 
                          2.352      5.807      4.423                12.517 
  
     COMP     -0.019       - -      -0.019       - -        - -      -0.015 
             (0.005)               (0.004)                          (0.004) 
              -4.151                -4.532                           -3.679 
  
      COP     -0.017       - -        - -       0.021       - -       0.020 
             (0.005)                          (0.004)               (0.005) 
              -3.338                            4.761                 3.859 
  
      SWR       - -        - -        - -        - -       0.012       - -  
                                                         (0.006) 
                                                           2.203 
  
      SWE     -0.015       - -        - -       0.016       - -        - -  
             (0.007)                          (0.005) 
              -2.243                            2.926 
  
 



๑๙๐ 

         THETA-EPS    
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM      0.092 
             (0.005) 
              17.832 
  
     FCOH       - -       0.095 
                        (0.005) 
                         17.823 
  
     COMN       - -      -0.020      0.115 
                        (0.004)    (0.006) 
                         -5.362     19.181 
  
     COMP     -0.018      0.005       - -       0.093 
             (0.004)    (0.004)               (0.005) 
              -4.949      1.187                18.260 
  
      COP     -0.020     -0.031      0.015       - -       0.122 
             (0.004)    (0.004)    (0.005)               (0.007) 
              -4.999     -7.351      3.284                18.456 
  
      SWR       - -        - -        - -        - -        - -       0.348 
                                                                    (0.017) 
                                                                     20.527 
  
      SWE     -0.015     -0.014       - -        - -       0.017       - -  
             (0.005)    (0.005)                          (0.005) 
              -2.994     -2.854                            3.274 



๑๙๑ 

          THETA-EPS    
 
                 SWE    
            -------- 
      SWE      0.068 
             (0.019) 
               3.530 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.537      0.709      0.699      0.735      0.823      0.769 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.830      0.783      0.805      0.794      0.758      0.358 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                 SWE    
            -------- 
               0.854 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 



๑๙๒ 

     SACC       - -        - -        - -        - -        - -       0.020 
                                                                    (0.004) 
                                                                      5.120 
  
     DAMA       - -       0.010       - -       0.013       - -       0.040 
                        (0.004)               (0.004)               (0.005) 
                          2.857                 3.441                 8.702 
  
    KHANT       - -        - -        - -        - -       0.015       - -  
                                                         (0.003) 
                                                           4.982 
  
     CAGA       - -        - -        - -        - -       0.010       - -  
                                                         (0.003) 
                                                           2.947 
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC       - -        - -       0.011      0.008     -0.006       - -  
                                   (0.004)    (0.003)    (0.004) 
                                     3.191      2.835     -1.655 
  
     DAMA       - -      -0.013      0.039       - -       0.021       - -  
                        (0.003)    (0.004)               (0.004) 
                         -3.876      8.883                 4.845 
  
    KHANT       - -       0.018       - -       0.023       - -        - -  
                        (0.003)               (0.003) 



๑๙๓ 

                          5.518                 7.684 
  
     CAGA       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                 SWE    
            -------- 
     SACC       - -  
  
     DAMA       - -  
  
    KHANT       - -  
  
     CAGA       - -  
  
 
         THETA-DELTA  
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   -------- 
     SACC      0.065 
             (0.004) 
              14.391 
  
     DAMA      0.015      0.100 
             (0.004)    (0.006) 
               3.625     16.457 
  
    KHANT       - -        - -       0.073 



๑๙๔ 

                                   (0.004) 
                                    17.882 
  
     CAGA     -0.007     -0.012      0.011      0.088 
             (0.004)    (0.004)    (0.004)    (0.006) 
              -1.942     -3.046      3.048     14.424 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.866      0.823      0.834      0.828 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 59 
              Minimum Fit Function Chi-Square = 77.433 (P = 0.0541) 
      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 77.003 (P = 0.0578) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 18.003 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 44.804) 
  
                       Minimum Fit Function Value = 0.0646 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0150 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0374) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0160 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0252) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.221 



๑๙๕ 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.206 ; 0.243) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.255 
                       ECVI for Independence Model = 64.098 
  
    Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 76820.041 
                           Independence AIC = 76854.041 
                               Model AIC = 265.003 
                             Saturated AIC = 306.000 
                          Independence CAIC = 76957.573 
                               Model CAIC = 837.470 
                            Saturated CAIC = 1237.782 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.999 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.999 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.433 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.998 
  
                            Critical N (CN) = 1350.713 
  
  
                    Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00499 
                            Standardized RMR = 0.00934 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.993 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.981 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.383 
 



๑๙๖ 

 Model                                                                           
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR      0.525 
   COMMIT      0.357      0.473 
   TOGATH      0.383      0.379      0.613 
     STRM      0.312      0.349      0.385      0.471 
     SPRW      0.337      0.358      0.431      0.374      0.491 
  POSITIV      0.383      0.410      0.488      0.416      0.450      0.652 
     FCOM      0.334      0.370      0.456      0.370      0.410      0.478 
     FCOH      0.291      0.308      0.359      0.310      0.365      0.379 
     COMN      0.342      0.382      0.447      0.396      0.409      0.526 
     COMP      0.278      0.323      0.347      0.328      0.355      0.380 
      COP      0.290      0.335      0.379      0.361      0.368      0.429 
      SWR      0.141      0.154      0.175      0.157      0.182      0.189 
      SWE      0.187      0.220      0.249      0.239      0.241      0.269 
     SACC      0.313      0.342      0.387      0.347      0.375      0.438 
     DAMA      0.331      0.371      0.409      0.380      0.396      0.482 
    KHANT      0.294      0.321      0.363      0.326      0.368      0.393 
     CAGA      0.315      0.344      0.389      0.349      0.388      0.421 
 



๑๙๗ 

         Fitted Covariance Matrix 
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM      0.545 
     FCOH      0.394      0.438 
     COMN      0.463      0.382      0.588 
     COMP      0.384      0.354      0.411      0.449 
      COP      0.396      0.331      0.441      0.369      0.504 
      SWR      0.189      0.165      0.194      0.168      0.174      0.542 
      SWE      0.255      0.221      0.276      0.239      0.265      0.277 
     SACC      0.409      0.356      0.430      0.371      0.370      0.193 
     DAMA      0.432      0.363      0.481      0.383      0.419      0.204 
    KHANT      0.384      0.352      0.393      0.364      0.353      0.181 
     CAGA      0.412      0.358      0.421      0.365      0.378      0.194 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 SWE       SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SWE      0.462 
     SACC      0.275      0.482 
     DAMA      0.290      0.455      0.565 
    KHANT      0.258      0.392      0.414      0.441 
     CAGA      0.277      0.412      0.431      0.405      0.510 
 



๑๙๘ 

         Fitted Residuals 
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR      0.001 
   COMMIT      0.003      0.001 
   TOGATH      0.006      0.007      0.001 
     STRM     -0.001     -0.001      0.001      0.000 
     SPRW     -0.003     -0.001     -0.002      0.003      0.000 
  POSITIV      0.005      0.004     -0.001     -0.001     -0.004      0.001 
     FCOM      0.009      0.003      0.001      0.000      0.000      0.003 
     FCOH     -0.008     -0.005     -0.001     -0.001      0.000      0.000 
     COMN      0.004      0.000     -0.002     -0.002     -0.002      0.002 
     COMP     -0.005     -0.008     -0.004     -0.002      0.002     -0.001 
      COP      0.002     -0.001     -0.004     -0.001      0.002      0.002 
      SWR      0.014      0.002      0.010     -0.001      0.006      0.027 
      SWE      0.004     -0.003      0.002     -0.002     -0.002      0.016 
     SACC      0.000     -0.001     -0.006     -0.001     -0.001      0.002 
     DAMA      0.005      0.000     -0.001     -0.001     -0.003      0.005 
    KHANT     -0.009     -0.008     -0.009      0.000     -0.002      0.000 
     CAGA      0.008      0.004      0.003     -0.003      0.002      0.007 
 



๑๙๙ 

         Fitted Residuals 
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM      0.000 
     FCOH      0.000      0.000 
     COMN      0.001      0.001      0.001 
     COMP     -0.002      0.001     -0.001      0.000 
      COP      0.000      0.002      0.000      0.001      0.000 
      SWR      0.002      0.013      0.023      0.004      0.010     -0.001 
      SWE     -0.001      0.003      0.014     -0.002      0.003     -0.001 
     SACC     -0.004     -0.001      0.001      0.000      0.001      0.003 
     DAMA      0.003      0.000      0.003     -0.001      0.001     -0.003 
    KHANT     -0.004     -0.001      0.002      0.002      0.004      0.007 
     CAGA      0.001      0.002      0.001      0.004     -0.004     -0.007 
 
         Fitted Residuals 
 
                 SWE       SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SWE     -0.001 
     SACC      0.006      0.001 
     DAMA      0.004      0.002      0.002 
    KHANT      0.002      0.001      0.000      0.000 
     CAGA     -0.010      0.002      0.000      0.001      0.000 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.010 
   Median Fitted Residual =    0.000 
  Largest Fitted Residual =    0.027 



๒๐๐ 

 
 Stemleaf Plot 
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  26|1 
 



๒๐๑ 

         Standardized Residuals   
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR      1.463 
   COMMIT      2.459      1.615 
   TOGATH      2.338      1.824      0.815 
     STRM     -0.163     -0.476      0.357     -0.094 
     SPRW     -1.114     -0.781     -1.095      1.454      0.102 
  POSITIV      1.732      1.096     -0.279     -0.452     -1.592      0.395 
     FCOM      1.980      1.952      0.643     -0.122      0.026      1.639 
     FCOH     -1.623     -2.474     -0.309     -0.331      0.067     -0.227 
     COMN      0.836      0.217     -0.679     -1.079     -0.597      0.897 
     COMP     -1.907     -2.402     -2.313     -0.623      0.671     -0.575 
      COP      0.629     -0.132     -0.911     -0.668      0.547      0.757 
      SWR      1.397      0.222      1.011     -0.107      1.341      3.060 
      SWE      0.956     -0.451      0.294     -0.566     -0.550      2.766 
     SACC      0.099     -0.397     -1.529     -0.364     -0.387      0.876 
     DAMA      0.872      0.055     -0.324     -0.457     -1.041      1.902 
    KHANT     -1.982     -2.382     -2.260     -0.004     -1.408     -0.090 
     CAGA      1.531      1.124      0.653     -0.943      1.294      2.008 
 



๒๐๒ 

         Standardized Residuals   
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM      0.356 
     FCOH      0.053     -0.354 
     COMN      0.251      0.572      1.098 
     COMP     -2.234      0.683     -0.305      0.754 
      COP     -0.169      1.835      0.398      0.525      0.034 
      SWR      0.230      1.905      3.000      0.590      1.272     -0.933 
      SWE     -0.161      0.846      2.366     -0.318      0.850     -0.655 
     SACC     -1.785     -0.630      0.678     -0.086      0.484      0.795 
     DAMA      0.995     -0.215      1.761     -0.518      0.751     -0.469 
    KHANT     -1.520     -0.747      0.900      1.577      1.272      1.572 
     CAGA      0.556      0.613      0.308      1.390     -1.354     -1.456 
 
         Standardized Residuals   
 
                 SWE       SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SWE     -0.461 
     SACC      1.868      2.062 
     DAMA      0.898      1.825      2.239 
    KHANT      0.648      1.273      0.297      0.632 
     CAGA     -2.695      2.460      0.029      1.284     -0.180 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.695 
   Median Standardized Residual =    0.251 
  Largest Standardized Residual =    3.060 



๒๐๓ 

Stemleaf Plot 
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 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for     CAGA and      SWE  -2.695 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for      SWR and  POSITIV   3.060 
 Residual for      SWR and     COMN   3.000 
 Residual for      SWE and  POSITIV   2.766 
 



๒๐๔ 

 Model                                                                           
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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 Model                                                                           
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -       1.312      1.150 
   COMMIT       - -       0.697      1.905 
   TOGATH       - -       0.065      1.196 
     STRM       - -       1.564      0.813 
     SPRW       - -       0.870      0.204 
  POSITIV       - -       4.285      4.789 
     FCOM      1.019      2.848       - -  
     FCOH      0.263      1.520       - -  
     COMN      0.141      4.398       - -  
     COMP      0.092      1.102       - -  
      COP      0.016      0.247       - -  
      SWR      2.494       - -       3.439 
      SWE      0.521       - -       0.082 
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -       0.036      0.069 
   COMMIT       - -      -0.014     -0.090 
   TOGATH       - -      -0.005     -0.075 
     STRM       - -      -0.032     -0.048 
     SPRW       - -      -0.013      0.023 



๒๐๗ 

  POSITIV       - -       0.034      0.186 
     FCOM      0.067     -0.043       - -  
     FCOH     -0.033      0.031       - -  
     COMN     -0.021      0.032       - -  
     COMP     -0.016     -0.015       - -  
      COP      0.007      0.013       - -  
      SWR      0.077       - -       0.120 
      SWE     -0.042       - -      -0.017 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -       0.036      0.069 
   COMMIT       - -      -0.014     -0.090 
   TOGATH       - -      -0.005     -0.075 
     STRM       - -      -0.032     -0.048 
     SPRW       - -      -0.013      0.023 
  POSITIV       - -       0.034      0.186 
     FCOM      0.067     -0.043       - -  
     FCOH     -0.033      0.031       - -  
     COMN     -0.021      0.032       - -  
     COMP     -0.016     -0.015       - -  
      COP      0.007      0.013       - -  
      SWR      0.077       - -       0.120 
      SWE     -0.042       - -      -0.017 
 



๒๐๘ 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -       0.050      0.095 
   COMMIT       - -      -0.021     -0.130 
   TOGATH       - -      -0.006     -0.095 
     STRM       - -      -0.047     -0.070 
     SPRW       - -      -0.019      0.033 
  POSITIV       - -       0.042      0.230 
     FCOM      0.090     -0.058       - -  
     FCOH     -0.050      0.047       - -  
     COMN     -0.027      0.041       - -  
     COMP     -0.023     -0.022       - -  
      COP      0.010      0.019       - -  
      SWR      0.105       - -       0.163 
      SWE     -0.061       - -      -0.025 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
         Modification Indices for BETA            
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -        - -        - -  
       SW      0.959       - -       0.959 
       FF      0.959      0.959       - -  
 
  



๒๐๙ 

        Expected Change for BETA         
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -        - -        - -  
       SW      0.151       - -       0.100 
       FF     -0.706      0.021       - -  
 
         Standardized Expected Change for BETA            
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -        - -        - -  
       SW      0.151       - -       0.100 
       FF     -0.706      0.021       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for PSI             
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -  
       SW       - -        - -  
       FF       - -       0.959       - -  
 



๒๑๐ 

         Expected Change for PSI          
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -  
       SW       - -        - -  
       FF       - -       0.011       - -  
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -  
       SW       - -        - -  
       FF       - -       0.011       - -  
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR       - -  
   COMMIT       - -        - -  
   TOGATH       - -       1.502       - -  
     STRM      0.276       - -       0.121       - -  
     SPRW      0.467       - -        - -       2.358       - -  
  POSITIV       - -       0.015       - -       0.432      1.677       - -  
     FCOM      3.676       - -        - -       0.086       - -        - -  
     FCOH      2.332       - -       0.741       - -        - -        - -  
     COMN      0.040       - -        - -        - -       0.204       - -  
     COMP       - -       1.599       - -       0.078      0.563       - -  
      COP       - -       0.069      1.014       - -       0.563       - -  



๒๑๑ 

      SWR      0.714      0.114      0.007      1.161       - -       2.727 
      SWE       - -       0.158      0.032       - -       0.948      0.203 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM       - -  
     FCOH      0.188       - -  
     COMN      0.090       - -        - -  
     COMP       - -        - -       0.020       - -  
      COP       - -        - -        - -       0.009       - -  
      SWR      2.248      1.859      2.209      0.210      0.428       - -  
      SWE       - -        - -       0.863      0.723       - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                 SWE    
            -------- 
      SWE       - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR       - -  
   COMMIT       - -        - -  
   TOGATH       - -       0.007       - -  
     STRM     -0.003       - -       0.002       - -  
     SPRW     -0.004       - -        - -       0.006       - -  
  POSITIV       - -       0.001       - -      -0.003     -0.006       - -  



๒๑๒ 

     FCOM      0.010       - -        - -      -0.001       - -        - -  
     FCOH     -0.008       - -       0.004       - -        - -        - -  
     COMN      0.001       - -        - -        - -      -0.002       - -  
     COMP       - -      -0.005       - -      -0.001      0.003       - -  
      COP       - -       0.001     -0.005       - -       0.003       - -  
      SWR      0.008     -0.002     -0.001     -0.008       - -       0.011 
      SWE       - -      -0.002      0.001       - -      -0.005      0.002 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM       - -  
     FCOH      0.002       - -  
     COMN     -0.001       - -        - -  
     COMP       - -        - -      -0.001       - -  
      COP       - -        - -        - -       0.000       - -  
      SWR     -0.010      0.009      0.008     -0.003      0.005       - -  
      SWE       - -        - -       0.004     -0.004       - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                 SWE    
            -------- 
      SWE       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR       - -  



๒๑๓ 

   COMMIT       - -        - -  
   TOGATH       - -       0.013       - -  
     STRM     -0.006       - -       0.003       - -  
     SPRW     -0.007       - -        - -       0.013       - -  
  POSITIV       - -       0.001       - -      -0.006     -0.011       - -  
     FCOM      0.019       - -        - -      -0.003       - -        - -  
     FCOH     -0.016       - -       0.008       - -        - -        - -  
     COMN      0.002       - -        - -        - -      -0.003       - -  
     COMP       - -      -0.011       - -      -0.002      0.006       - -  
      COP       - -       0.003     -0.009       - -       0.006       - -  
      SWR      0.014     -0.004     -0.001     -0.016       - -       0.018 
      SWE       - -      -0.005      0.002       - -      -0.011      0.004 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM       - -  
     FCOH      0.004       - -  
     COMN     -0.002       - -        - -  
     COMP       - -        - -      -0.001       - -  
      COP       - -        - -        - -       0.001       - -  
      SWR     -0.018      0.018      0.014     -0.005      0.009       - -  
      SWE       - -        - -       0.009     -0.009       - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                 SWE    
            -------- 
      SWE       - -  
 



๒๑๔ 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC      0.001      0.121      0.594      0.019      0.608       - -  
     DAMA      0.520       - -       0.017       - -       0.990       - -  
    KHANT      1.731      1.575      1.333      1.573       - -       0.214 
     CAGA      0.885      1.294      0.913      2.534       - -       1.944 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC      2.150      0.059       - -        - -        - -       0.087 
     DAMA      3.108       - -        - -       0.510       - -       3.953 
    KHANT      0.624       - -       0.792       - -       1.529      1.781 
     CAGA      0.022      0.052      1.291      3.561      3.211      1.363 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                 SWE    
            -------- 
     SACC      1.230 
     DAMA      0.112 
    KHANT      0.035 
     CAGA      2.392 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 



๒๑๕ 

     SACC      0.000      0.001     -0.003      0.000      0.002       - -  
     DAMA      0.003       - -       0.001       - -      -0.003       - -  
    KHANT     -0.005     -0.004     -0.004      0.004       - -      -0.002 
     CAGA      0.004      0.004      0.004     -0.006       - -       0.005 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC     -0.004     -0.001       - -        - -        - -      -0.001 
     DAMA      0.006       - -        - -      -0.003       - -      -0.011 
    KHANT     -0.002       - -       0.003       - -       0.004      0.006 
     CAGA      0.000     -0.001     -0.004      0.007     -0.007     -0.007 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                 SWE    
            -------- 
     SACC      0.005 
     DAMA      0.002 
    KHANT      0.001 
     CAGA     -0.007 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC      0.000      0.002     -0.005      0.001      0.005       - -  
     DAMA      0.006       - -       0.001       - -      -0.006       - -  
    KHANT     -0.010     -0.009     -0.008      0.008       - -      -0.003 
     CAGA      0.008      0.008      0.007     -0.012       - -       0.009 
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         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC     -0.009     -0.002       - -        - -        - -      -0.003 
     DAMA      0.011       - -        - -      -0.005       - -      -0.020 
    KHANT     -0.005       - -       0.005       - -       0.008      0.013 
     CAGA      0.001     -0.002     -0.007      0.014     -0.013     -0.013 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                 SWE    
            -------- 
     SACC      0.010 
     DAMA      0.003 
    KHANT      0.002 
     CAGA     -0.015 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   -------- 
     SACC       - -  
     DAMA       - -        - -  
    KHANT      0.742      0.150       - -  
     CAGA       - -        - -        - -        - -  
 



๒๑๗ 

         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   -------- 
     SACC       - -  
     DAMA       - -        - -  
    KHANT      0.003     -0.001       - -  
     CAGA       - -        - -        - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   -------- 
     SACC       - -  
     DAMA       - -        - -  
    KHANT      0.006     -0.003       - -  
     CAGA       - -        - -        - -        - -  
 
 Maximum Modification Index is    4.79 for Element ( 6, 3) of LAMBDA-Y 
 
 Model                                                                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       FS      0.053      0.202      0.134      0.220      0.311      0.259 
       SW      0.082     -0.012     -0.035     -0.106     -0.027     -0.023 
       FF      0.076      0.042     -0.029      0.034      0.047     -0.098 



๒๑๘ 

         ETA  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       FS     -0.016      0.125     -0.122      0.192      0.070     -0.005 
       SW      0.164      0.111      0.020      0.004     -0.113      0.142 
       FF      0.338      0.296      0.223      0.220      0.259     -0.007 
 
         ETA  
 
                 SWE       SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       FS      0.008      0.089     -0.003     -0.041      0.091 
       SW      1.167      0.016      0.083      0.002      0.043 
       FF      0.041      0.114      0.001     -0.070      0.099 
 
         KSI  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     GARA      0.034      0.035      0.031      0.035      0.004     -0.073 
 
         KSI  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     GARA      0.120      0.095     -0.016      0.004      0.082      0.005 
 



๒๑๙ 

         KSI  
 
                 SWE       SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     GARA      0.059      0.368      0.249      0.227      0.302 
 
 Model                                                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR      0.531       - -        - -  
   COMMIT      0.579       - -        - -  
   TOGATH      0.655       - -        - -  
     STRM      0.588       - -        - -  
     SPRW      0.636       - -        - -  
  POSITIV      0.708       - -        - -  
     FCOM       - -        - -       0.672 
     FCOH       - -        - -       0.585 
     COMN       - -        - -       0.688 
     COMP       - -        - -       0.597 
      COP       - -        - -       0.618 
      SWR       - -       0.441       - -  
      SWE       - -       0.628       - -  
 



๒๒๐ 

         LAMBDA-X     
 
                GARA    
            -------- 
     SACC      0.646 
     DAMA      0.682 
    KHANT      0.607 
     CAGA      0.650 
 
         BETA         
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -      -0.029      0.661 
       SW       - -        - -        - -  
       FF       - -        - -        - -  
 
         GAMMA        
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.312 
       SW      0.678 
       FF      0.942 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                  FS         SW         FF       GARA    
            --------   --------   --------   -------- 
       FS      1.000 
       SW      0.605      1.000 



๒๒๑ 

       FF      0.936      0.639      1.000 
     GARA      0.915      0.678      0.942      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
               0.114      0.540      0.112 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.915 
       SW      0.678 
       FF      0.942 
 
 Model                                                                           
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR      0.733       - -        - -  
   COMMIT      0.842       - -        - -  
   TOGATH      0.836       - -        - -  
     STRM      0.857       - -        - -  
     SPRW      0.907       - -        - -  
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  POSITIV      0.877       - -        - -  
     FCOM       - -        - -       0.911 
     FCOH       - -        - -       0.885 
     COMN       - -        - -       0.897 
     COMP       - -        - -       0.891 
      COP       - -        - -       0.871 
      SWR       - -       0.599       - -  
      SWE       - -       0.924       - -  
 
         LAMBDA-X     
 
                GARA    
            -------- 
     SACC      0.930 
     DAMA      0.907 
    KHANT      0.913 
     CAGA      0.910 
 
         BETA         
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -      -0.029      0.661 
       SW       - -        - -        - -  
       FF       - -        - -        - -  
 
         GAMMA        
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.312 
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       SW      0.678 
       FF      0.942 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                  FS         SW         FF       GARA    
            --------   --------   --------   -------- 
       FS      1.000 
       SW      0.605      1.000 
       FF      0.936      0.639      1.000 
     GARA      0.915      0.678      0.942      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
               0.114      0.540      0.112 
 
         THETA-EPS    
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     APPR      0.463 
   COMMIT      0.100      0.291 
   TOGATH      0.063       - -       0.301 
     STRM       - -       0.017       - -       0.265 
     SPRW       - -      -0.020      0.027       - -       0.177 
  POSITIV      0.012       - -       0.039       - -        - -       0.231 
     FCOM       - -       0.012      0.076       - -       0.020      0.054 
     FCOH       - -      -0.021       - -      -0.027      0.037     -0.017 



๒๒๔ 

     COMN       - -       0.017      0.043      0.032       - -       0.113 
     COMP     -0.039       - -      -0.036       - -        - -      -0.028 
      COP     -0.033       - -        - -       0.043       - -       0.034 
      SWR       - -        - -        - -        - -       0.024       - -  
      SWE     -0.030       - -        - -       0.034       - -        - -  
 
         THETA-EPS    
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FCOM      0.170 
     FCOH       - -       0.217 
     COMN       - -      -0.040      0.195 
     COMP     -0.036      0.011       - -       0.206 
      COP     -0.039     -0.067      0.028       - -       0.242 
      SWR       - -        - -        - -        - -        - -       0.642 
      SWE     -0.030     -0.031       - -        - -       0.036       - -  
 
         THETA-EPS    
 
                 SWE    
            -------- 
      SWE      0.146 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                APPR     COMMIT     TOGATH       STRM       SPRW    POSITIV    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC       - -        - -        - -        - -        - -       0.035 
     DAMA       - -       0.020       - -       0.025       - -       0.067 
    KHANT       - -        - -        - -        - -       0.032       - -  



๒๒๕ 

     CAGA       - -        - -        - -        - -       0.020       - -  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FCOM       FCOH       COMN       COMP        COP        SWR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SACC       - -        - -       0.021      0.018     -0.012       - -  
     DAMA       - -      -0.026      0.067       - -       0.040       - -  
    KHANT       - -       0.040       - -       0.053       - -        - -  
     CAGA       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                 SWE    
            -------- 
     SACC       - -  
     DAMA       - -  
    KHANT       - -  
     CAGA       - -  
 
         THETA-DELTA  
 
                SACC       DAMA      KHANT       CAGA    
            --------   --------   --------   -------- 
     SACC      0.134 
     DAMA      0.028      0.177 
    KHANT       - -        - -       0.166 
     CAGA     -0.014     -0.022      0.023      0.172 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 



๒๒๖ 

                GARA    
            -------- 
       FS      0.915 
       SW      0.678 
       FF      0.942 
 
 Model                                                                           
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.915 
             (0.034) 
              26.903 
  
       SW      0.678 
             (0.047) 
              14.431 
  
       FF      0.942 
             (0.025) 
              37.282 
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
                GARA    
            -------- 
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       FS      0.603 
             (0.058) 
              10.402 
  
       SW       - -  
  
       FF       - -  
  
 
         Total Effects of ETA on ETA  
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -      -0.029      0.661 
                        (0.020)    (0.058) 
                         -1.469     11.441 
  
       SW       - -        - -        - -  
  
       FF       - -        - -        - -  
  
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.437 
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR      0.531     -0.016      0.351 
                        (0.011)    (0.031) 
                         -1.469     11.441 



๒๒๘ 

  
   COMMIT      0.579     -0.017      0.383 
             (0.017)    (0.012)    (0.033) 
              33.679     -1.470     11.735 
  
   TOGATH      0.655     -0.019      0.433 
             (0.021)    (0.013)    (0.037) 
              31.724     -1.470     11.767 
  
     STRM      0.588     -0.017      0.389 
             (0.020)    (0.012)    (0.033) 
              29.987     -1.471     11.724 
  
     SPRW      0.636     -0.019      0.420 
             (0.020)    (0.013)    (0.035) 
              31.740     -1.470     11.890 
  
  POSITIV      0.708     -0.021      0.468 
             (0.023)    (0.014)    (0.040) 
              31.331     -1.470     11.723 
  
     FCOM       - -        - -       0.672 
  
     FCOH       - -        - -       0.585 
                                   (0.013) 
                                    46.764 
  
     COMN       - -        - -       0.688 
                                   (0.014) 
                                    49.277 
  



๒๒๙ 

     COMP       - -        - -       0.597 
                                   (0.013) 
                                    44.861 
  
      COP       - -        - -       0.618 
                                   (0.015) 
                                    42.122 
  
      SWR       - -       0.441       - -  
  
      SWE       - -       0.628       - -  
                        (0.038) 
                         16.454 
  
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -      -0.016      0.351 
                        (0.011)    (0.031) 
                         -1.469     11.441 
  
   COMMIT       - -      -0.017      0.383 
                        (0.012)    (0.033) 
                         -1.470     11.735 
  
   TOGATH       - -      -0.019      0.433 
                        (0.013)    (0.037) 
                         -1.470     11.767 
  



๒๓๐ 

     STRM       - -      -0.017      0.389 
                        (0.012)    (0.033) 
                         -1.471     11.724 
  
     SPRW       - -      -0.019      0.420 
                        (0.013)    (0.035) 
                         -1.470     11.890 
  
  POSITIV       - -      -0.021      0.468 
                        (0.014)    (0.040) 
                         -1.470     11.723 
  
     FCOM       - -        - -        - -  
  
     FCOH       - -        - -        - -  
  
     COMN       - -        - -        - -  
  
     COMP       - -        - -        - -  
  
      COP       - -        - -        - -  
  
      SWR       - -        - -        - -  
  
      SWE       - -        - -        - -  
  
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
                GARA    
            -------- 



๒๓๑ 

     APPR      0.485 
             (0.018) 
              26.903 
  
   COMMIT      0.530 
             (0.017) 
              31.961 
  
   TOGATH      0.599 
             (0.019) 
              31.708 
  
     STRM      0.538 
             (0.016) 
              32.836 
  
     SPRW      0.581 
             (0.016) 
              35.278 
  
  POSITIV      0.647 
             (0.019) 
              33.637 
  
     FCOM      0.634 
             (0.017) 
              37.282 
  
     FCOH      0.552 
             (0.016) 
              35.537 



๒๓๒ 

  
     COMN      0.648 
             (0.018) 
              36.314 
  
     COMP      0.562 
             (0.016) 
              35.806 
  
      COP      0.583 
             (0.017) 
              34.700 
  
      SWR      0.299 
             (0.021) 
              14.431 
  
      SWE      0.426 
             (0.018) 
              23.801 
  
 
 Model                                                                           
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.915 



๒๓๓ 

       SW      0.678 
       FF      0.942 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 
                GARA    
            -------- 
       FS      0.603 
       SW       - -  
       FF       - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
       FS       - -      -0.029      0.661 
       SW       - -        - -        - -  
       FF       - -        - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR      0.531     -0.016      0.351 
   COMMIT      0.579     -0.017      0.383 
   TOGATH      0.655     -0.019      0.433 
     STRM      0.588     -0.017      0.389 
     SPRW      0.636     -0.019      0.420 
  POSITIV      0.708     -0.021      0.468 
     FCOM       - -        - -       0.672 
     FCOH       - -        - -       0.585 



๒๓๔ 

     COMN       - -        - -       0.688 
     COMP       - -        - -       0.597 
      COP       - -        - -       0.618 
      SWR       - -       0.441       - -  
      SWE       - -       0.628       - -  
 
         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR      0.733     -0.022      0.484 
   COMMIT      0.842     -0.025      0.556 
   TOGATH      0.836     -0.025      0.553 
     STRM      0.857     -0.025      0.566 
     SPRW      0.907     -0.027      0.599 
  POSITIV      0.877     -0.026      0.579 
     FCOM       - -        - -       0.911 
     FCOH       - -        - -       0.885 
     COMN       - -        - -       0.897 
     COMP       - -        - -       0.891 
      COP       - -        - -       0.871 
      SWR       - -       0.599       - -  
      SWE       - -       0.924       - -  
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -      -0.016      0.351 
   COMMIT       - -      -0.017      0.383 
   TOGATH       - -      -0.019      0.433 



๒๓๕ 

     STRM       - -      -0.017      0.389 
     SPRW       - -      -0.019      0.420 
  POSITIV       - -      -0.021      0.468 
     FCOM       - -        - -        - -  
     FCOH       - -        - -        - -  
     COMN       - -        - -        - -  
     COMP       - -        - -        - -  
      COP       - -        - -        - -  
      SWR       - -        - -        - -  
      SWE       - -        - -        - -  
 
         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 
                  FS         SW         FF    
            --------   --------   -------- 
     APPR       - -      -0.022      0.484 
   COMMIT       - -      -0.025      0.556 
   TOGATH       - -      -0.025      0.553 
     STRM       - -      -0.025      0.566 
     SPRW       - -      -0.027      0.599 
  POSITIV       - -      -0.026      0.579 
     FCOM       - -        - -        - -  
     FCOH       - -        - -        - -  
     COMN       - -        - -        - -  
     COMP       - -        - -        - -  
      COP       - -        - -        - -  
      SWR       - -        - -        - -  
      SWE       - -        - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 



๒๓๖ 

                GARA    
            -------- 
     APPR      0.485 
   COMMIT      0.530 
   TOGATH      0.599 
     STRM      0.538 
     SPRW      0.581 
  POSITIV      0.647 
     FCOM      0.634 
     FCOH      0.552 
     COMN      0.648 
     COMP      0.562 
      COP      0.583 
      SWR      0.299 
      SWE      0.426 
 
         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 
                GARA    
            -------- 
     APPR      0.670 
   COMMIT      0.770 
   TOGATH      0.765 
     STRM      0.784 
     SPRW      0.830 
  POSITIV      0.802 
     FCOM      0.858 
     FCOH      0.834 
     COMN      0.845 
     COMP      0.839 
      COP      0.820 



๒๓๗ 

  SWR      0.406 
      SWE      0.627 

Time used:    0.063 Seconds 



๒๓๘ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน)  

     (ภาษาอังกฤษ)      Phramaha Phuen Kittisobhano (Chalermchan) 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๓. ประวัติการศึกษา        - เปรียญธรรม ๗ ประโยค 

    - พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

 - Doctor of Philosophy in Psychology   

๔. ต าแหน่งงานและท่ีท างานปัจจุบัน    

- อาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๙ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     รศ.ดร.สิรวิัฒน์ ศรีเครือดง  

     (ภาษาอังกฤษ)      Assoc.Prof. Siriwat Srikruadong 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน       รองศาสตราจารย์  

๓. ประวัติการศึกษา        - พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร 
    - Master of Arts in Psychology 
 - Doctor of Philosophy in Psychology 

๔. ต าแหน่งงานและท่ีท างานปัจจุบัน    
- อาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๔๐ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล  

     (ภาษาอังกฤษ)      Asst.Prof. Somphoch Srivijitvorakul 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๓. ประวัติการศึกษา        - Bachelor of Arts in Psychology 
    - Master of Arts in Psychology 
 - Doctor of Philosophy in Psychology   

๔. ต าแหน่งงานและท่ีท างานปัจจุบัน    
- อาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


