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       การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อศึกษาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต

อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  2)  เพื่อเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา ไดแก
อายุ  การศึกษา  ความแตกตางดานอายุของคูสมรส  อาชีพ และภูมิหลังของครอบครัวเดิม  และเมื่อจําแนกจําแนกตาม
รายไดของครอบครัว ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร  3)  เพื่อเปรียบเทียบเชิงคุณภาพระหวางครอบครัวที่มีคะแนนความ
เขมแข็งในครอบครัวสูง และครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา เกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว และความไร
สมรรถนะของครอบครัว  กลุมตัวอยาง ไดแก  มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดปฐม 
จํานวน  383  คน สุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบคาที  (t-test) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  อยูในระดับมาก 
 2.  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดา
มีอายุตางกัน  ความแตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน   ประเภทของครอบครัวตางกัน และจํานวนบุตรตางกัน  มีความ
เขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน  
 3.  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามี
การศึกษา  อาชีพ  รายไดของครอบครัว  และภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน  มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 4.  ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูงสุด  5  ครอบครัว  มีลักษณะของความเขมแข็งในครอบครัวครบทุก
ดานคือ 1) ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  2) ดานความผูกพันตอกัน  3) ดานการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบ4) ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  5) ดานการสื่อสารตอกัน  6) ดานการแกไขปญหารวมกัน และไมมี
ลักษณะของความไรสมรรถนะของครอบครัว  สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ําสุด  5  ครอบครัว มีลักษณะของ
ความเขมแข็งในครอบครัวไมครบทุกดาน ซ่ึงบางครอบครัวขาดลักษณะของความเขมแข็งในครอบครัวทุกดาน บางครอบครัว
ขาดลักษณะของความเขมแข็งในครอบครัวเปนบางดาน และครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา มีลักษณะของความ
ไรสมรรถนะในครอบครัว   
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 The purposes of this research study were  1) to investigate family strength  of the junior secondary 
school students in district of Mueang, Nakhon Pathom province.  2) to compare family strength when age, 
education level, age difference from spouse, occupation and family background of the mothers were the 
independent variables.  Also to compare the family strength when family income, type of the family and 
number of children were the independent variables. 3) to compare family strength and family dysfunction of 
five families that had the highest score of family strength and five families that had the lowest score of family 
strength. The samples of this study were 383 mothers of the junior secondary school students in district of  
Mueang, Nakhon Pathom province, derived from a stratified random sampling technique. The instruments used 
were questionnaires and interview questionnaires which constructed by the researcher. The data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation, One - way ANOVA, t-test and Content Analysis. 
 The results of the research were : 1) The samples’ family  strength was at a high level.  2) Family 
strength between mothers of different age groups, categories of age difference from spouse, types of family and 
numbers of children were not significantly  different.  3) Family strength between mothers of different 
education levels, occupations, family income and family background were significantly different, at a .05 level.  
4) Families which obtained high score on family strength possesed all of six characteristics of the family 
strength; family activity and time sharing, family cohesion, family’s role performance and responsibility, moral 
and ethical cultivation, communication, and problem solving among the family members. Dysfunctional family 
characteristics were not found in these families. The families which obtained low score on family strength 
possesed some of the six characteristics of family strength or did not have those characteristics at all.                
In addition, each of them displayed the dysfunctional family characteristics. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
         
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด และเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดซึ่ง
ประกอบดวยคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป  เปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธระหวางบุคคลที่มาอยูรวมกัน 
โดยมีความผูกพันใกลชิดทางสายเลือด ทางการแตงงาน ทางอารมณ มีความรัก ความเอื้ออาทรตอ
กัน มีการเอาใจใสอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตร ตั้งแตอยูในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน จนถึงวัยผูใหญ  
ครอบครัวเปนบอเกิดแหงการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาของ
สมาชิก นอกจากนี้ครอบครัวจะกําหนดสิทธิและหนาที่ที่สมาชิกจะตองปฏิบัติตอกันและกันใน
สังคมดวย  (เกษม  ตันติผลาชีวะ และกุลยา  ตันติผลาชีวะ 2539 : 209) ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึง
เปนหนวยพื้นฐานของสังคม บุคคลไมสามารถพัฒนาไปไดดวยดีและใชชีวิตอยางมีความสุขได 
ถาปราศจากครอบครัวที่ดี  
 องคการสหประชาชาติไดเล็งเห็นความสําคัญของครอบครัวในการที่จะสรางพลังให
ครอบครัว จึงไดประกาศใหปคริสศักราช 1994 เปนปครอบครัวสากล (International year of the 
family) และสนับสนุนใหนานาชาติรวมกันฉลองโดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อ
ระลึกถึงความสําคัญของครอบครัวและเพื่อชวยเหลือฟนฟูครอบครัวใหแข็งแกรงขึ้นกวาเดิม 
สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย 
ชุณหวรรณ นายกรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2533 กําหนดใหวันที่ 14   เมษายน ของทุก
ป เปน  “วันครอบครัว”  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดระบุ
วาการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันครอบครัว เปนการพัฒนาคุณภาพของประชากร ซ่ึงจะ
สงผลใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  (อุมาพร   ตรังคสมบัติ 2542 : 1) 
ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ไดกําหนดแนวทางในการสรางความมั่นคง
ทางสังคมและความเขมแข็งของครอบครัวไวใน แผนฯ ฉบับนี้ดวย 
 จะเห็นไดวาครอบครัวมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมเปนอยางมาก จึงกลาวไดวา
รากฐานคุณภาพชีวิตยอมเริ ่มตนจากครอบครัว ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญที ่จะทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูทางสังคม วัฒนธรรม การอยูรวมกันในสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมหรือการประพฤติตนตามแนวทางที่สังคมคาดหวังการพัฒนาความเขาใจและการนับถือตนเอง 
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ครอบครัวจึงมีอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งดวยการปลูกฝงความประพฤติหรือพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ในทุก ๆ ดานทั้งนี้เพื่อดําเนินบทบาทหนาที่ตามที่สังคมมุงหวัง ในอันที่จะจรรโลงสังคมใน
ระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนาที่ในการสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
ตลอดจนการคุ มครองสมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะผู ที ่อ อนแอและเด็กใหรอดพนจาก
ภยันตรายตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหเด็กเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่มีความปกติสุขทั้งทางกาย ทางจิตใจ 
และทางสังคม เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต  

สังคมไทยดั้งเดิมมีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ลักษณะโครงสรางของครอบครัวไทย
ในอดีตมักอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีผูอาวุโสสูงสุดเปนผูมีอํานาจในครอบครัวแต
ละครอบครัวอยูรวมกันหลายชั่วอายุคน เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา บิดา มารดา และบุตรหรือ
หลาน   เรียกวา  ครอบครัวขยาย (Extended family) แตเมื่อสังคมเปลี่ยนไปเปนสังคมแบบ
อุตสาหกรรม ครอบครัวมีแนวโนมที่มีจํานวนคนอยูรวมกันนอยลง มีลักษณะของครอบครัวเดี่ยว 
(Nuclear family) มากขึ้น กลาวคือมีเพียงพอแมลูกหรือญาติเพียงหนึ่งหรือสองคน ความผูกพันรักใคร
ระหวางญาติ รวมทั้งชีวิตความเปนอยูก็แตกตางไปจากเดิมตางคนตางอยูและตางคนตางพึ่งตนเอง
มากขึ้น  
 จากการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชปจจัยสภาพการเปนเมือง และเวลาเปนเครื่องใน
การคาดคะเนขนาดของครอบครัวในอนาคตของอภิชัย พันธเสน และดวงมณี เลาวกุล(2537 : 373)  
พบวาโดยภาพรวมขนาดของครอบครัวไทยจะลดลงจากที่เคยเปนมา กลาวคือ จากจํานวนสมาชิก
เฉลี่ยครอบครัวละ 4.0 คน ในป 1995 เหลือเพียงครอบครัวละ 3.2 คน ในป ค.ศ. 2000 โดยใน
กรุงเทพมหานครขนาดครอบครัวจะลดลงจาก 3.6 คนในป ค.ศ.1995 ลดลงเหลือ 2.4 คนในป 
ค.ศ. 2000 และขนาดของครอบครัวในภาคกลางลดลงเหลือ 3.7 คน ในชวงเวลาเดียวกัน     ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.8 คน สวนภาคเหนือและ
ภาคใต มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.1 และ 3.2 คน ในป ค.ศ. 2000   

เมื่อขนาดขององคประกอบของครอบครัวเล็กลง มีสมาชิกเหลือเพียง 3-4 คน 
ยอมหมายความวา ครอบครัวเดี่ยวจะมีมากขึ้นในสังคมไทย และเมื่อพิจารณาแยกเขตเมืองและ    
เขตชนบท พบวาในเขตเมืองจะมีครอบครัวขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ครอบครัวเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากสังคมเกษตรกรรม
มาสูสังคมอุตสาหกรรมนั่นเอง (อมรา พงศาพิชญ 2537 : 33) 
 นอกจากการพัฒนาประเทศที่มุงเนนในดานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะทําให
โครงสรางครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงแลว ผลพวงจากการพัฒนาดังกลาวยังทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแบบแผนความสัมพันธในครอบครัว ซ่ึง สเมลเซอร (Smelser1966 : 125, อางถึงใน 
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สุขุม มูลเมือง 2539 : 44-45)  ไดช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงใน
แบบแผนความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร โดยกลาววาการที่บิดามารดาตองแยกตัวไป
ประกอบอาชีพในสถานที่อ่ืนๆ ทําใหความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรเสื่อมคลายลง  
ครอบครัวที่เคยเปนครอบครัวขนาดใหญโดยมีเครือญาติตาง ๆ อาศัยอยูรวมกัน จึงเปลี่ยนแปลงมา
เปนครอบครัวเดี่ยวเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวจําเปนตองออกไปทํางานในสถานที่ ที่อยูหางไกล
ออกไป 

ปจจุบันนี้ครอบครัวไทยที่ตั้งถ่ินฐานในเขตเมืองใหญมักประสบสภาวะของการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งครอบครัวที่ตั้งถ่ินฐานอยูที่เดิมและครอบครัวที่ยายถิ่นฐานเขามาใน
เมือง ครอบครัวเหลานี้ตองเผชิญกับการแกงแยงขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงทวีความรุนแรงและ
เพิ่มความถี่มากขึ้น การตอสูเพื่อความอยูรอดของตนเองและครอบครัวเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเล่ียงได 
สําหรับบางครอบครัวที่สามารถปรับตัวไดสําเร็จยอมอยูรอดได แมสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย 
เทาที่ควร แตครอบครัวอีกจํานวนหนึ่งตองประสบกับมรสุมรอบดาน รวมทั้งความเครียดของ     
การดํารงชีพในสังคมเมืองจนเกิดความลมเหลวทางครอบครัว 
 การพัฒนาประเทศที่มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวไดสงผล
กระทบตอครอบครัวทั้งในดานโครงสรางและแบบแผนความสัมพันธทางครอบครัว (ปุระชัย   
เปยมสมบูรณ 2525 : 63 ; ปริญญ  ปราชญานุพร 2539 : 159-160)  กลาวคือ 
 1. โครงสรางทางอํานาจในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยลดอํานาจการปกครอง
ของสามีที่มีตอภรรยา บิดามารดาที่มีตอบุตร กลาวคือ เพิ่มความเปนอิสระเสรีแกภรรยาและบุตร ใน
การเลือกประพฤติปฏิบัติส่ิงตาง ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรก็
เปล่ียนแปลงไป บทบาทของบิดามารดาในการสั่งสอนลูกโดยผานกระบวนการเรียนรูทางสังคมจึง
ลดลงไป บิดามารดาสวนใหญมีเวลาอยูกับบุตรนอยลงทําใหชองวางระหวางวัยของสมาชิกใน
ครอบครัวยิ่งกวางขึ้น 
 2. การเปลี่ยนบทบาททางสังคมของสมาชิกในครอบครัว ทั้งภายในและภายนอกบาน 
หมายความวา พฤติกรรมของสมาชิกแตละคนในครอบครัวมักถือเปนเอกสิทธิ์เฉพาะตัว และอาจจะ
ไมสอดประสานกับสมาชิกอ่ืนในครอบครัว การที่สมาชิกมีบทบาทแตกตางกันทั้งภายในและ     
ภายนอกบานยิ่งกอใหเกิดความสนใจในสิ่งตางๆ   แตกตางกันออกไปจนทําใหการรวมตัวของ
ครอบครัวลดลง 
 3. สมาชิกในครอบครัวเดี่ยวมีความรูสึกเดียวดาย อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบครอบครัว คูสมรสใหมจะสรางครอบครัวตนเอง เริ่มตนเปนอิสระจากบิดามารดาและทิ้งให  
ผูสูงอายุอยูตามลําพัง การกลับไปเยี่ยมบิดามารดาจะลดนอยลง เมื่อขีดการพัฒนาสูความทันสมัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

4

 

เพิ่มขึ้นในสังคมตะวันตกจะพบวาบุตรที่ออกเรือนแลวจะมาเยี่ยมบิดามารดาปละไมกี่คร้ัง และมักจะ
กลายเปนหนาที่ของรัฐในการดูแลผูสูงอายุ ปรากฏการณดังกลาวอาจกลายเปนบรรทัดฐานใหม
ของสังคมไทยไดในอนาคต 
 4. เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในครอบครัว อัตราการหยารางและ
สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเปราะบางของชีวิตอื่นๆ เชน การกระทําผิดของเยาวชน และ
ปญหาของผูสูงอายุมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอครอบครัว ทําใหครอบครัวซ่ึงมีความรัก ความเอื้ออาทรหวงใย
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนลักษณะของครอบครัวที่เขมแข็งตองเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบที่เกิดนั้นจะ
แตกตางกันไปตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งสงผลใหครอบครัวมี
ความออนแอ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตในครอบครัว ทําใหครอบครัวไมอาจแสดงบทบาทและหนาที่ของตน
ไดอยางสมบูรณและไมอาจปรับตนเองได การที่สถาบันครอบครัวถูกกระทบกระเทือน จะสงผลอยาง
มากตอสังคม ถาสมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจรักและหวงใย เอ้ืออาทรตอกัน ครอบครัวก็จะมี
ความมั่นคงแข็งแรง ลูกๆ ก็จะไมตองออกไปแสวงหาความรัก ความอบอุนนอกบาน โดยไปมั่วสุมกับ
เพื่อน และประพฤติตนไมเหมาะสม เชน ลักขโมย หนีโรงเรียน ติดสิ่งเสพติด สําสอนทางเพศ ซ่ึง
นํามาสูการเปนโรคเอดส ซ่ึงกําลังแพรกระจายอยางรวดเร็ว และเปนปญหาสําคัญเรงดวนในปจจุบัน 
ถาครอบครัวมีความมั่นคงแข็งแรงก็จะสามารถเปนเกราะปองกันปญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นได  (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 2545 : 6-8)  ความผูกพันรักใครในครอบครัวเปนรากฐานของ
ความสุขในชีวิต เปนรากฐานของความเปนปกแผนในสังคม ชีวิตยอมเริ่มตนจากครอบครัว    ถา
ครอบครัวแตกแยกหรือขาดความรักใครตอกัน ชีวิตในสังคมจะแตกแยกเชนกัน ผลที่ตามมา  ของ
สังคมแตกแยกไดแก ปญหาของโรคจิต โรคประสาท อาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน    (ฝน 
แสงสิงแกว 2510 : 94) 
 ความเขมแข็งในครอบครัวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง หากครอบครัวมีความสุขทุกคน    
มีความสามัคคีกลมเกลียว รักใครกันเปนอยางดี บิดามารดามีความรักและหวงใยในตัวลูกและ
พยายามอบรมบมนิสัยในทางที่ดีงามใหแกลูกพรอมทั้งทําตัวเปนตัวอยางที่ดีใหแกลูกยอมทําใหเกิด
ความรักและความศรัทธาในพอแม รูสึกอบอุนและมีความสุขเพราะไดรับแตสิ่งที่ดีงามเขามาใน
ชีวิต ทําใหเด็กเติบโตขึ้นดวยดี เด็กที่ขาดความรักความอบอุนสวนใหญจะมาจากครอบครัวที่บานแตก
สาแหรกขาด เชน ครอบครัวที่บิดา และมารดาขาดความปรองดองกัน ทะเลาเบาะแวงกันอยู
ตลอดเวลา หรือบิดามีภรรยาใหม มารดามีสามีใหม  ครอบครัวหยาราง ไมใหความเอาใจใสดูแลแก
ลูก เทาที่ควร  หรือสภาพครอบครัวที่มีทั ้งบิดาและมารดา แตขาดความปรองดองกันใน
ครอบครัว เด็กจึงหันไปชดเชยกับพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ  และเปนที่มาของปญหาสังคมตางๆ 
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 วัยรุนถือวาเปนวัยที่คั่นกลางระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ ระยะนีท้ัง้เดก็ชาย
และเด็กหญิงจะมีสภาพรางกายและจิตใจ อารมณและสังคม และความรูสึกดานจริยธรรมแตกตาง
จากผูใหญ เปนวัยที่สังคมไมยอมรับใหมีบทบาทและความรับผิดชอบเทาเทียมกับผูใหญ วัยรุนเปน
วัยที่ตองการความเปนอิสระ ตองการความเปนตัวของตัวเองในการเลือกสิ่งตางๆ ในขณะเดียวกันก็
ตองการความรัก ความเขาใจ ความอบอุนการใหกําลังใจและขอแนะนําตางๆ จากครอบครัว  วัยรุน
ที่มาจากครอบครัวที่เขมแข็ง จะมีสวนทําใหเขามั่นใจในตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในแบบที่ดีงาม 
ประพฤติตนไดเหมาะสม เมื่อเติบโตเปนผูใหญและไมสรางปญหาใหแกสังคม (ญาดา หลาวเพ็ชร 
2544 : 17) ดังนั้นวัยรุนจึงเปนวัยที่ครอบครัวตองชวยประคับประคองเปนอยางมาก เพื่อที่จะใหพวก
เขาผานพนวัยนี้ ไปสูวัยผูใหญที่มีคุณภาพโดยไมสรางปญหาใหกับตัวเขาเองและไมสรางปญหา
ใหกับสังคม 
 จากการสัมมนาครอบครัวสากล 2547 เรื่อง “สถาบันครอบครัวกับความมั่นคงของ
ประเทศและสันติภาพโลก” (ไทยรัฐ 2547 : 15) จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย รวมกับสหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก สรุปวา  ปญหาครอบครัวใน
ขณะนี้ คือ ครอบครัวสมัยใหมยัดเยียดความรู ไมสอนความดีและไมมีการสอนการทํางาน ใหเด็ก
เรียนกวดวิชา 7 วัน โดยไมตองทํางาน ไมมีการทําประโยชนเพื่อสังคม พอแมเนนใหลูกเรียนแตไม
เคยพาไปวัด สอนความดีนอยเกินไปจนเกิดวิกฤตศีลธรรมในสังคมไทย เด็กที่สอบเขามหาวิทยาลัย
ดังๆ พรอมที่จะโกงใหตัวเองไดคะแนนสูง ยึดเอาแตเปลือกนอกของสังคม บูชาคนรวย ไมบูชา
ความเปนคนของทุกคน ยุทธศาสตรในการแกวิกฤตครอบครัวไทย คือ เรงพัฒนาทําใหครอบครัว
ไทยอบอุน เปนที่ถายทอดสิ่งดีงามทําใหครอบครัวเขมแข็ง และตองรีบแกไขผูที่ตกเปนเหยื่อของ
วิกฤตครอบครัวไทย ไมวาจะเปนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และผูสูงอายุ  ปญหาเด็กและเยาวชนเปนปญหา
สังคมที่พบไดบอย จากส่ือตางๆ  เชน “อาชีวะโหดยิงรถเมลมอบตัวตํารวจ” (ไทยรัฐ 2547 : 1)  ในการ
สัมมนาเยาวชนแหงชาติ เร่ือง “เสียงสะทอนจากเยาวชน” (ไทยรัฐ 2547 : 16) โดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดขึ้น  ที่ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) มีตัวแทน
เยาวชนจากทุกภาคเขารวมสัมมนา สรุปวา ปจจุบันเยาวชนมีการแสดงออกทางเพศ โดยผูหญิงเปน
ฝายเริ่มตนจีบและแตะเนื้อตองตัวผูชายกอน มีการแสดงออกทางเพศตั้งแตจับมือไปจนถึงการกอดจูบ
กันในหองเรียนและในโรงเรียนอยางเปดเผย  เด็กตกอยูในกระแสนิยมตองมีมือถือ คอมพิวเตอร
และเครื่องประดับหรูหรา ทําใหเด็กทั้งผูหญิงและผูชายยอมแลกทุกอยางโดยเอารางกายแลกกับวัตถุ 
ปญหาดานวัฒนธรรมที่ลบเลือนไป เพราะคานิยมตางประเทศเขามาแทน โดยเฉพาะปญหาสื่อ       
ที่นําเสนอขาวยุยงสงเสริมใหเยาวชนเลียนแบบ เชน การนําเสนอขาวซีดีของนางแบบโป บอกวา
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ถายแบบไดคาตัวถึง 7 หลัก ทําใหเด็กอยากเลียนแบบเพราะรายไดดี และปญหาการขายบริการทางเพศ
ของวัยรุนทั้งชายหญิงและกะเทย ระบาดไปทั่วโรงเรียน   
 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ประธานอนุกรรมาธิการติดตามคุมครองและ
พัฒนาเยาวชนไทย ในฐานะคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผูแทนราษฎร 
แถลงวา  จากการศึกษาผลวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อป 2546 และผลสํารวจเซ็กซทั่วโลก  
พบวา       
เยาวชนไทยนิยมมีคูนอนมากกวา 1 คนถึง 52 % ถือวามีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ซ่ึงคาเฉลี่ยทั่วโลก
อยูที่  34.5% วัยรุนไทยเริ่มเรียนรูเรื่องเพศศึกษาเมื่ออายุ 13.5 ป  ถือวาชาที่สุดในโลก    และมีการ
ใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเซ็กซครั้งแรกนอยที่สุดในโลกคือ 23% โดยพอแมมีบทบาทมากในเรื่องการ
สอนเรื่องเพศแกลูกนอยที่สุดในโลกคือ 1 % เทานั้น ขณะที่คาเฉลี่ยทั่วโลกอยูที่ 12 % นอกจากนี้
เยาวชนไทยมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุ 8 ขวบ ที่สําคัญยังมีการดื่มสุรามากขึ้นเปนอันดับ 5 ของโลก  
โดยผูหญิงมีอัตราการดื่มเหลาเพิ่มขึ้น 5 เทา เมื่อเทียบกับปที่แลว (คม ชัด ลึก 2547 : 17)   
 ปญหาของเด็กและเยาวชนอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาของเกมออนไลน และการใช
อินเตอรเน็ต นับวาเปนเรื่องที่พูดกันมาก เพราะการเติบโตของปริมาณความกาวหนาของเทคโนโลยี 
ที่เปดโอกาสใหการเขาถึงทําไดงายมากขึ้น ฉะนั้นพอ แมผูปกครองหลายๆ คนจึงเผชิญภาวะปวด
ศีรษะอันเนื่องมาจากลูกหลานไมใสใจตอภารกิจหลักคือ การตั้งหนาตั้งตาศึกษาเลาเรียน แตกลับไป
หมกมุน กับอินเตอรเน็ตและเกมกันมาก (กรุงเทพธุรกิจ 2547 : 18) ในเรื่องของปญหาเกม
ออนไลนนั้น ม.ล. นายแพทยสมชาย  จักรพันธ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววา การเลนเกม
ออนไลน จะมีผลตอสุขภาพจิตของเด็ก โดยเด็กจะลดความสัมพันธกับกลุมเพื่อนลงไป แตจะติดตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรแทน เพราะสามารถเอาชนะทุกอยางไดในเกม ซ่ึงชีวิตจริงไมไดเปนอยางนั้น
เด็กจะตองรูแพรูชนะ ไมใชเอาแตชนะอยางเดียว ในเรื่องนี้เด็กอาจกลายเปนคนกาวราว ดังนั้นเด็ก
เหลานี้ไมรูจักชีวิตจริงจะรับรูเพียงชีวิตจําลองที่อยูในเกม ทําใหเด็กอยูในโลกของการจําลองใน
จินตนาการ(เดลินิวส  2547 : 16)   ทางดาน พ.ญ. ศรีวรรณา พูนสรรพสิทธ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
เปดเผยวา เด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร วันละ 3 ช่ัวโมงติดตอกัน 15 สัปดาห จะสงผลใหเกิด
การเสพติดเกมเชนเดียวกับยาเสพติด โดยอางรายงานการวิจัยจากตางประเทศที่เผยแพรทาง
อินเตอรเน็ตระบุวา ผูที่ติดเกมจะมีการหลั่งสารชนิดเดียวกับแอมเฟตามีน ที่ผูติดยาเสพติดหล่ังออกมา 
โดยมีสาเหตุจากการมีพฤติกรรมซ้ําๆ (ไทยรัฐ 2547 : 15) 
 ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุน ลวนเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ซ่ึงเมื่อ
ศึกษาสาเหตุของปญหาตางๆนั้นพบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากครอบครัว ไมวาจะเปนปญหา
ทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน  การเลียนแบบใน
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ส่ิงที่ไมถูกตอง การมีคานิยมที่ผิดๆและการประพฤติตนที่ไมเหมาะสม การตดิเกม  โดยทีท่ัง้พอและแม
ตองชวยกันทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว มีเวลานอยในการอบรมสั่งสอนบุตร หรือมีการอบรมสัง่สอน
ที่ไมถูกตอง ไมสอนใหเด็กรูจักการอดทน อดกล้ัน ไมทําตัวเปนแบบอยางที่ดี หรือเปนครอบครัวที่
แตกแยก พอแมแยกทางกัน มีการใชความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ จึงทําใหปญหาตางๆ มีแนวโนม
ที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้นดวย (สาวระนารู ครอบครัววัยมันสกับแฟชั่นวันนี้ 
2548) 
 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ โดยอยูหางจากกรุงเทพฯ มาทาง
ตะวันตก ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร การเดินทางมาจังหวัดนครปฐมสะดวกมาก ทางรถยนต
โดยใชเสนทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 3) ถึงนครปฐม หรือจะใชเสนทางสายใหม 
กรุงเทพ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี ถึงนครปฐม ทางรถโดยสารประจําทางบริษัทขนสงจํากัด          
เปดบริการเดินรถกรุงเทพฯ – นครปฐมทุกวัน รถออกทุกๆ 10 นาที และสามารถเดินทางไดโดย
รถไฟ ดวยสาเหตุนี้ทําใหจังหวัดนครปฐมมีความเจริญคอนขางมาก โดยเฉพาะอําเภอเมือง ในสวน
ของเด็กและเยาวชน พบวา ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2547 มีคดี เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
จํานวน 289 ราย (สถิติจากศาล จังหวัดนครปฐม ) ซ่ึงคดีที่เกิดขึ้นไดแก  ลักทรัพย  ชิงทรัพย  
ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย  ฆาคนตาย ขมขืนกระทําชําเรา เสพสารเสพติด และมีการใชอาวุธปน  
คดีเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นสวนใหญครอบครัวมีสวนที่ทําใหเกิดปญหานั้นๆ  ยกตัวอยางเชน คดี
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดนครปฐม บุกเจาะหลังคาบานเขาหาแฟนสาวนักศึกษา 
ปวช. และใชอาวุธปนยิงทะลุประตูหองนอน กระสุนปนเจาะศีรษะมารดาฝายหญิงที่สงเสียงโวยวาย 
ถึงแกความตาย (ไทยรัฐ 2547 : 1)  จากการศึกษาประวัติ พบวาผูตองหามาจากครอบครัวที่ บิดา
มารดาแยกทางกัน ปจจุบันอยูกับปู  ผูตองหาไดแอบหลงรักหญิงสาว พยายามตามจีบมานานแตฝาย
หญิงไมเลนดวย  ผูตองหาเครียดมากในที่สุดจึงกอคดีขึ้น  จะเห็นไดวา ถาผูตองหามคีรอบครวัทีอ่บอุน  
มีบิดามารดา เปนที่ปรึกษา ก็คงจะไมมีคดีแบบนี้เกิดขึ้น 
 ในเรื่องของเกมออนไลนและอินเตอรเน็ต นายประสาท  พงษศิวาลัย ผูวาราชการจังหวัด
นครปฐมไดเปดเผยวาขณะนี้กําลังจัดระเบียบรานอินเตอรเน็ตและเกม ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงที่ผานมาทางจังหวัดไดรับการรองเรียนจากผูปกครองเด็กนักเรียนจํานวนมากวา บุตรหลานที่เปน
นักเรียนนักศึกษา ตางหลบหนีการเรียนเขาไปใชบริการของรานอินเตอรเน็ตหรือรานเกม บางราน
เปดกันตลอด 24 ช่ัวโมง ดวยสาเหตุเหลานี้ทางจังหวัดจึงไดเชิญขณะกรรมการ ประกอบดวยตํารวจ 
สรรพากร พาณิชย นายอําเภอ  รวมถึงเจาของรานอินเตอรเน็ตและเกม เขารวมประชุมและวาง
มาตรการปราบปรามและกําหนดระยะเวลาเปดปด รวมถึงการขออนุญาตใหถูกตอง (ไทยรัฐ 2547 : 12) 
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 จากการศึ กษาของ  กองพัฒนาสตรี  เด็ ก  และเยาวชน  กรมการพัฒนาชุ มชน 
กระทรวงมหาดไทย(2543 : 3)  พบวา เวลาที่เด็กมีปญหาจะปรึกษากับมารดามากที่สุด คิดเปนรอยละ50 
สาเหตุเพราะใกลชิดมารดามากกวา ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยฉบับนี้ เนื่องจาก
มารดาสวนใหญจะมีหนาที่เปนแมบาน ถึงแมวาจะทํางานนอกบานดวยก็ตาม มารดาก็เปนผูดูแลทุก
อยางภายในบาน  และมีความใกลชิดกับทุกๆคนในครอบครัว  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามการรับรูของมารดา โดยศึกษาความ
เขมแข็งในครอบครัวตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา เพื่อตองการทราบถึงความเขมแข็งในครอบครัว 
ในระดับตางๆ และมีการศึกษาเชิงคุณภาพในครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูง
และครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา โดยทําการสัมภาษณบิดา มารดา และบุตรที่
เปนเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว และความไรสมรรถนะของ
ครอบครัว และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถอํานวย
ประโยชนหลายระดับนับตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคม นั่นก็คือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งในครอบครัว ในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม อีกทั้งทําใหได
แนวทางปองกันปญหาสังคมตางๆที่จะเกิดขึ้น   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดนครปฐม  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา ไดแก   อายุ  การศึกษา
ความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว ภูมิหลังของครอบครัวเดิม
ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร 
 3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเชงิคุณภาพครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต
อําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม  ในรายที่ครอบครัวมีคะแนนความเขมแขง็ในครอบครวัสูงและ
ครอบครวัที่มคีะแนนความเขมแข็งในครอบครัวต่าํ   เ กีย่วกบัความเขมแข็งในครอบครัว   และความ
ไรสมรรถนะของครอบครัว 

คําถามในการวิจัย 
 1.  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 
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 2.  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดาดาน อายุ   การศึกษา  ความแตกตางดาน
อายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว  ภูมิหลังของครอบครัวเดิม ประเภทของครอบครัว 
และจํานวนบุตร มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 3.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มี
ความเขมแข็งในครอบครัวสูงและมีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา มีลักษณะของความเขมแข็งใน
ครอบครัว และความไรสมรรถนะของครอบครัว แตกตางกันอยางไร 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
ที่มารดามีอายตุางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 
 2.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   
ที่มารดามีการศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 
 3.  ครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน  ในเขตอาํเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม   
ที่มารดามีความแตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 
  4.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ที่มารดามีอาชีพตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 
  5.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
ที่มารดามีรายไดของครอบครัวตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 
  6.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
ที่มารดามีภูมหิลังของครอบครัวเดิมตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 
 7.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
ที่มารดามีประเภทของครอบครัวตางกัน มคีวามเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 8.  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  
ที่มารดามีจํานวนบุตรตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   ในเขต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

10

 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มาจากครอบครัวที่มีบิดา มารดาและบุตรอยูดวยกัน  ทั้งหมด  8 โรงเรียน
จํานวน  8,798 คน  
 2.    ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 383 คน  ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane′, อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร2542 : 10-12) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ  95  สําหรับความคลาดเคลื่อน  รอยละ 5   การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน(Multi- stage  Random Sampling) โดยสุมโรงเรียนมารอยละ 50 ไดจํานวน 4 โรงเรียน  จาก
ทั้งหมด  8 โรงเรียน  และสุมกลุมตัวอยางจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จากทั้ง 4 โรงเรียนที่
สุมได   ตามสัดสวนของประชากรของแตละโรงเรียน 
  สําหรับในการศึกษาเชิงคุณภาพ  ศึกษาจากครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งใน
ครอบครัวสูงที่สุด จํานวน 5 ครอบครัว และครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวต่ําที่สุด
จํานวน  5 ครอบครัว โดยทําการสัมภาษณทั้งบิดา มารดา และบุตร เกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว 
และความไรสมรรถนะของครอบครัว 
 3.  ขอบเขตดานตัวแปร  
  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 
  3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
       3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของมารดา  ประกอบดวย อายุ การศึกษา ความ
แตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว ภูมิหลังของครอบครัวเดิม ประเภท
ของครอบครัว และจํานวนบุตร 
  3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก ความเขมแข็งในครอบครวั   ประกอบดวยตวัแปรยอย 6  ตัว 
คือ 
         3.2.1  มีการทํากิจกรรมรวมกัน 
         3.2.2  มีความผูกพันตอกัน 
          3.2.3  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
          3.2.4  มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
                                   3.2.5  มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
                                   3.2.6  มีการแกไขปญหารวมกัน 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน     ผูวิจยัไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆไวดังนี้ 
  1.  ความเขมแข็งในครอบครัว หมายถึง ภาวะในครอบครัวที่สมาชิกของครอบครัวมี 
ปฏิสัมพันธในสาระสําคัญ รวม 6 ประเด็น คือ มีการทํากิจกรรมรวมกัน มีความผูกพันตอกัน มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม มีการสื่อสารที่ดี
และมีประสิทธิภาพ และมีการแกไขปญหารวมกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
  1.1  มีการทํากิจกรรมรวมกัน หมายถึง     การที่สมาชิกในครอบครัวให
ความสําคัญตอการทํากิจกรรมรวมกัน โดยการจัดสรรเวลาและโอกาส   ตลอดจนใชเวลาเพื่อการทํา
กิจกรรมหรือการพักผอนรวมกัน ไมวาจะเปนในบานหรือนอกบาน 
  1.2  มีความผูกพันตอกัน หมายถึง  สภาพของครอบครัวที่สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว มีความรักใคร กลมเกลียว เขาอกเขาใจ  ชวยเหลือเกื้อกูล หวงใยเอือ้อาทร และใหกาํลังใจซึง่
กันและกัน  
  1.3  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  หมายถึง  การที่บิดามารดา
และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของตน อยางสม่ําเสมอ โดยมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนไมหลีกเลี่ยง ละเลยใหผู อ่ืนทําแทน  มีการอบรมสั่งสอน ตักเตือนสมาชิกใน
ครอบครัว  ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงผิดกฎหมาย ใหการสงเสริมพัฒนาสมาชิกในครอบครัวใหเกิด
ความเจริญกาวหนา รวมทั้งใหคําปรึกษาในกรณีที่สมาชิกตองการคําแนะนํา 
  1.4  มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง  การที่บิดา มารดา หรือหัวหนา
ครอบครัวทําตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
รวมกัน เชน  การไปทําบุญตักบาตร ทําบุญทอดผาปา การเขาโบสถในวันอาทิตย ประกอบอาชีพสุจริต 
ไมทํารายกันและกัน มีการอบรมสั่งสอน และถายทอดคุณธรรมใหสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดี
มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
  1.5  มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ   หมายถึง  การที่สมาชิกในครอบครัว มีการ
ใหและรับสารแกกันทั้งที่เปนคําพูดและไมเปนคําพูด โดยสื่อสารกันอยางเปดเผย  ดวยการใชภาษา 
ถอยคํา น้ําเสียงที่เปนมิตร สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยกันเปนประจํา และมีการใชวิธีการสื่อสาร
ที่ชัดเจน ไมหลอกลวง ไมปดบังความจริงตอกัน  
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  1.6  มีการแกไขปญหารวมกัน  หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวสามารถจัดการ
กับปญหาหรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น  เชน การเจ็บปวยของคนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว  ตก
งาน ลูกๆอาจมีปญหา โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวมีการปรึกษาหารือกัน ปรับทุกขหาแนวทางแกไข
ปญหา และชวยแบงเบาภาระตางๆในครอบครัว 
 2.  ความไรสมรรถนะของครอบครัว  หมายถึง   การที่ครอบครัวไมสามารถทําหนาที่
ของครอบครัวได ตามที่ควรจะเปน มีผลทําใหครอบครัวไมสามารถเปนแหลงใหสมาชิกในครอบครัว
ไดพักพิงเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา ไมอาจทําใหเกิดการอยูดีมีสุข สรางเสริมความเปน
ปจเจกบุคคลนั้นไดสมบูรณได ซึ่งประกอบดวยการที่ครอบครัวอยูในภาวะฉุกเฉิน ตึงเครียด เชน 
มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย ตกงาน ติดเกม มีการสื่อสารที่มีปญหา สมาชิกในครอบครัวเกาะ
ติดกันมากเกินไปหรือหางเหินกันมากเกินไป  มีการเสพสิ่งเสพติด และมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว 
  3.  มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  
หมายถึง มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มาจาก
ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอยางนอย ตองมี บิดา มารดา และบุตรอยูดวยกัน ซึ่งบุตรอาจเปน
บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ติดมากับบิดา หรือมารดาก็ได 
 4.  อายุ  หมายถึง อายุ ของมารดานับถึงวันที่ทําการเก็บขอมูล (โดยจะปดเศษตั้งแต 6 
เดือน เปน 1 ป) ในการศึกษาครั้งนี้แบงกลุมตัวอยางตามกลุมอายุดังนี้ 
  4.1   กลุมอายุ   ไมเกิน 39    ป    
  4.2   กลุมอายุ    40-49    ป 
  4.3   กลุมอายุ    50 ป  ขึ้นไป 
 5.  การศึกษา หมายถึง การศกึษาสูงสุด ของมารดา โดยแบงเปน 
  5.1   ประถมศึกษา/ต่ํากวา 
  5.2   มัธยมศึกษา /ปวช. 
  5.3   อนุปริญญา/ปวส. 
  5.4   ปริญญาตรีขึ้นไป 
 6.  ความแตกตางดานอายุของคูสมรส  หมายถึง จํานวนปที่มารดามีอายุหางจากบิดา
(โดยจะปดเศษตั้งแต 6 เดือน เปน 1 ป) ในการศึกษาครั้งนี้ แบงความแตกตางดานอายุของคูสมรส  ดังนี้ 
  6.1  0   3  ป 
   6.2  4   6   ป 
  6.3  7   ปขึ้นไป  
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                     7.  ภูมิหลังของครอบครัวเดิม   หมายถึง  ภาวะของครอบครัวกอนแตงงานของมารดา 
ตามการรับรูของมารดา โดยแบงเปน 
  7.1   ครอบครัวมีความสุข มคีวามเขาใจกัน เปนสวนใหญ 
  7.2   ครอบครัวมีความสุข มคีวามเขาใจกัน ปานกลาง  
  7.3   ครอบครัวไมคอยมีความสุข มีความเขาใจกันนอย 
 8.  อาชีพ  หมายถึง อาชีพหลักของมารดา  ไดแก  อาชีพที่กอใหเกิดรายไดสวนใหญของ
มารดา โดยแบงเปน 
  8.1   รับจาง 
  8.2   กษตรกรรม 
  8.3   ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
  8.4   คาขาย 
  8.5   ธุรกิจสวนตัว 
  8.6   แมบาน 
  9.  รายไดของครอบครัว หมายถึง  รายไดรวมของครอบครัวของมารดา ทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพรอง ในแตละเดือน  (อาชีพหลัก หมายถึง  อาชีพที่กอใหเกิดรายไดสวนใหญของครอบครัว
อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ทําเสริมขึ้นมา ในเวลาวางจากอาชีพหลัก) โดยแบงเปน  
  9.1   ต่ํากวา  5,000 บาท/เดือน 
  9.2   5,000 – 10,000 บาท/เดือน 
  9.3   10,001 – 15,000  บาท/เดือน 
  9.4   15,001 – 20,000  บาท/เดือน 
  9.5   มากกวา 20,000 ขึ้นไป 
                     10. ประเภทของครอบครัว  หมายถึง  รูปแบบครอบครัวที่มารดา อาศัยอยู ประกอบดวย 
  10.1   ครอบครัวเดี่ยว  หมายถึง  ครอบครัวที่มีบิดามารดาและบุตรเทานัน้  
  10.2   ครอบครัวขยาย หมายถึง  ครอบครัวที่มีบิดา มารดา บุตรและญาติ  เชน ปูยา 
ตา ยาย  ลุงปา นา อา เปนตน 
 11.  จํานวนบตุร หมายถึง จาํนวนบุตรที่อยูในความปกครองของมารดา  แบงเปน  
        11.1   1- 2 คน 
                           11.2   3  คนขึ้นไป 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1.  ผลของการวิจัยคร้ังนี้สามารถนํามาหาแนวทางปองกันปญหาที่  จะเกิดขึ้นจากวัยรุน
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐมที่ครอบครัวขาดความเขมแข็ง และสามารถนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนสําหรับการใหการศึกษาแกเด็กนักเรียน    การใหความรูแกครอบครัวในการที่จะสราง
ความเขมแข็งในครอบครัว  เพื่อเปนเกราะปองกันปญหาสังคมที่จะเกิดขึ้น 
 2.  ผลของการวิจัยนี้สามารถใชเปนความรูขั้นพื้นฐาน   ในการที่จะนําไปศึกษาเกีย่วกบั
ครอบครัวในดานอื่นๆ เพื่อใหเกดิประโยชนตอเนื่องแกผูสนใจที่จะศกึษา วจิัยข้ันตอไป 
 3.  เปนขอเสนอแนะและเปนแนวทางแกหนวยงานของรัฐในการพจิารณาเกีย่วกับการ
สงเสริมและพฒันาคณุภาพของสถาบนัครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิง่การใหการสนับสนุนการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อการตระหนักตอหนาที่ของบุคคลอันพึงกระทําตอครอบครัว  อีกทั้ง
เปนขอเสนอแนะแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ   เพื่อใหความสําคัญแกสถาบันครอบครัวมาก
ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) 
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ  
 
 ในการศึกษาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน : กรณีศึกษา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  คร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงขอเสนอตามลําดับดังนี้ 
  สวนที่  1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว 
   1.1  ความหมายของครอบครัว 
   1.2  ประเภทของครอบครัว 
   1.3  วัฏจักรของครอบครัว 
   1.4  ความสําคัญของครอบครัว 
   1.5  แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 สวนที่  2   แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
2.3 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล 

 
สวนที่  1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับครอบครัว 

  
1.1   ความหมายของครอบครัว 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคําวา “ครอบครัว” 
ไววา  “ครอบครัว”หมายถึง ผูรวมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร เปนตน  
 The United States Bureau of the Census  แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (1988, อางถึงใน 
อุมาพร ตรังคสมบัติ 2542 : 2) ไดใหคํานิยามวา ครอบครัว (Family)  เปน  “กลุมบุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป ที่เกี่ยวของสัมพันธกันโดยการเกิด การแตงงาน หรือการรับเปนบุตรบุญธรรม และอาศัยอยู
รวมกัน ลักษณะครัวเรือนที่นอกเหนือไปจากนี้ถือวาไมใชครอบครัว” 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแกไขความรุนแรงตอเด็กและสตรี ใน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักนายกรัฐมนตรี (2541 : 6) ได
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นิยามวา “ครอบครัว คือ กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจในการดําเนินชีวิต
รวมกันมีการพึ่งพากันทางสังคม    เศรษฐกิจ   และมีความสัมพันธทางกฎหมาย   หรือทางสายโลหิต”  
 สําหรับ เบอรเกสส และ ลอค (Burgess & Locke, อางถึงใน สุพัตรา  สุภาพ 2535: 65-66)  
ไดใหคําจํากัดความของครอบครัววาจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1.  ครอบครัวประกอบดวยบุคคลที่มาอยูรวมกัน โดยการแตงงานหรือมีความผูกพัน 
ทางสายโลหิต   หรือการมีบุตรบุญธรรม การแตงงานจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสามี
กับภรรยา  สวนความผูกพนัทางสายโลหิต  คือ  ความผูกพันระหวาง  บิดามารดา และบุตร รวมทั้ง
บุตรบุญธรรมดวย 
  2.  สมาชิกของครอบครวัเหลานี้อยูรวมกนัภายในครวัเรือนเดียวกัน   หรือบางครัง้แยก
ไปอยูตางหาก  ในอดตีครอบครัวจะมสีมาชกิ 3 – 5 ช่ัวอายคุน  แตในปจจบุันนี้ครอบครวัจะมขีนาด
เล็กลง อาจประกอบดวยสามี  ภรรยาและบุตรหนึ่งหรือสองสามคน หรือไมมีเลย 
  3.  ครอบครัวเปนหนวยของการติดตอ โตตอบระหวางบุคคล เชน สามี ภรรยา บิดา 
มารดา บุตร พี่  นอง โดยสังคมแตละแหงจะกําหนดบทบาทของแตละครอบครัวไว ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับ
ประเพณีของแตละแหง โดยสมาชิกทกุคนในครอบครัวจะมีปฏิกิริยาตอบโตกนั เอาใจใสซ่ึงกนัและ
กันรวมทัง้มีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
 4.  ครอบครัวตองทําหนาที่ถายทอดและสืบตอวัฒนธรรม โดยที่สมาชิกในครอบครัว
จะถายทอด และรับแบบของความประพฤติในการปฏิบตัิตอกัน เชน ระหวางสามีภรรยา และบุตร  

 สรุปไดวา ครอบครัว หมายถึง  กลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่มีความผูกพันโดยการ
สมรส หรือโดยทางสายโลหิต หรือการรับเปนบุตรบุญธรรม มีความผูกพันและสัมพันธกันในการ
พึ่งพิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมอ่ืน โดยความผูกพัน 
ดังกลาวตองเปนที่ยอมรับของสังคมไดวาถูกตองทั้งทางสังคมและทางศีลธรรม 

1.2  ประเภทของครอบครัว 
 เมอรดอค  (Murdock1971 : 3-4, อางถึงใน  สุพัตรา สุภาพ 2536:36-37)  ไดแบงครอบครัว
เปน 3 ลักษณะ ดังนี ้
 1.  ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) เปนครอบครัวที่ประกอบดวย  สามีภรรยาและบุตร 
(บุตรอาจจะเปนบุตรบุญธรรมก็ได) เปนครอบครัวท่ีมีความสําคัญอยางใกลชิดที่สุด  ครอบครัวลักษณะ
นี้มีแนวโนมที่จะมีมากขึ้น  เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ เพราะการมีครอบครัวใหญเปนการ
ส้ินเปลือง โดยเฉพาะสภาพสังคมปจจุบันที่มีคาครองชีพสูงขึ้น ลูกหลานที่แตงงานแลวจึงมักจะแยก
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ออกไปตั้งครอบครัวใหม    นอกจากนี้ครอบครัวยังมีความเปนอิสระ แตหางเหินจากญาติพี่นอง 
อาจจะทําใหเกิดความวาเหว และขาดความอบอุนได 
 2.  ครอบครัวขยาย (Extended family)  เปนครอบครัวที่ประกอบดวย บุคคลสามรุนวัย
อาศัยอยูรวมกัน ไดแก ปูยา ตายาย บิดามารดาและบุตร ครอบครัวดังกลาวจะมีความรักและความ
อบอุน  แตขาดความเปนอิสระ  เพราะสมาชิกอาวุโสสูงสุดจะทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว  เชน
อาจจะเปนคุณปู คุณตา ก็ได ทําหนาที่ดูแลควบคุมความทุกขสุข ของสมาชิกในครอบครัวเปนระบบ
ที่ญาติพี่นองมีความรักใครผูกพันกันมาก  ครอบครัวแบบนี้จะพบมากในสังคมเกษตรกรรมในปจจุบัน
ครอบครัวประเภทนี้จะมีแนวโนมลดลง 
 3.  ครอบครัวหลายภรรยา หรือหลายสามี  (Polygamous Family) ครอบครัวหลายภรรยา 
คือสามีหนึ่งคนมีภรรยาหลายคน  บุตรจากทุกภรรยามีบิดารวมกัน ภรรยาคนหนึ่งๆ อาจแยกครัวเรือน
อยูตางหาก มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวอยูในครัวเรือนเดียวกันครอบครัวไทยโบราณ
ในสมัย 60-70 ปที่แลวมีแบบนี้มาก  แตหลังตุลาคม 2478 กฎหมายอนุญาตใหชายมีภรรยาไดคนเดียว 
ภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนจึงมีฐานะเปนนางบําเรอ พวกอิสลามหรือมอสเล็มยังอนุญาตใหชายไทย
คนหนึ่งมีภรรยาไดหลายคน สวนภรรยาคนเดียวมีหลายสามีไดหลายคน โดยไมเลิกรากับคนแรก
มีอยูนอยในสังคม แตยังมีอยูในธิเบต 

 โดยทั่วๆ ไปแลว ในสังคมไทยครอบครัวสวนใหญจะแบงประเภทของครอบครัวเปน 
2 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย และในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําประเภทของ
ครอบครัวซึ่งประกอบดวย ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย มาเปนตัวแปรตนในการศึกษา
ความเขมแข็งในครอบครัว  

1.3  วัฏจักรชีวิตครอบครัว  
 ครอบครัวแตละครอบครัวมีประวัติการพัฒนา ซ่ึงตามกันมาเปนลําดับ และอาจทํานาย
ไดลวงหนาพอสมควรวาตอนใดจะเปนอยางไร วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) หมายถึง 
วงจรแหงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกําหนดโดยธรรมชาติของมนุษย (เกิด แก เจ็บ ตาย) เปนวงจรที่เกิดขึ้น
ในทุกครอบครัวทุกสังคม ตลอดชวงชีวิตบุคคลและสัมพันธอยางใกลชิดกับพัฒนาการของบุคคล
และพัฒนาการครอบครัวที่เปนไปตามเงื่อนไขของเวลาและกิจกรรมที่มนุษยเลือกกระทํา 
 วัฏจักรชีวิตครอบครัวสามารถแบงออกไดหลายแบบ  แตจะไมแตกตางกันมากนัก 
ขั้นตอนยอยเหลานั้น วัฏจักรชีวิตครอบครัวไทย (อุมาพร ตรังคสมบัติ 2542; กาญจนา ลุศนันทน2541)
แบงไดดังนี้ 
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 ระยะที่ 1  เร่ิมตั้งแตบุคคลโตเปนผูใหญเต็มตัวเตรียมพรอมที่จะออกมากอตั้งครอบครัว
ของตนเอง ในครอบครัวไทยชายไทยเปนผูนําครอบครัวและเปนผูกอรางสรางครอบครัวโดยมีการ
สูขอฝายหญิงเพื่อการครองเรือนรวมกันโดยฝายชายจะเปนหัวหนาหรือผูนําครอบครัว นอกจากนั้น
ชายไทยในอดีตจะนิยมการบวชกอนที่จะออกมาตั้งครอบครัวของตนเอง เพื่อใหไดแสดงความ
กตัญูตอ       ผูเปนบิดามารดาตามคตินิยมทางพุทธศาสนา และเปนการเรียนรูในพระธรรมและ
หลักการครองเรือนโดยมีแกนธรรมนอมนําจิตใจใหยึดเปนที่พึ่งในภายหนา 
 ปญหาที่เกิดขึ้นในระยะนี้ คือ ในสังคมปจจุบันบุคคลจะมีคานิยมตามแนวทางของ
กลุมที่มีปฏิสัมพันธกัน ทําใหบุคคลมีบทบาทอื่นตามสถานภาพทางสังคมที่เปนอยู เชนคานิยม
การศึกษาตอเพื่อวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะเปนบทบาทเปนผูศึกษาในสถานศึกษาทําใหเร่ิมสราง
ครอบครัวในวัยที่สูงขึ้นคานิยมความเสมอภาคทางเพศทําใหภาวะครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไปเปนการ 
ตัดสินใจรวมกันในการสรางครอบครัวมิใชฝายชายเพียงฝายเดียว ยิ่งไปกวานั้นอุปสรรคสวนหนึ่งที่ทํา
ใหคูสมรสยังไมพรอมที่จะสรางครอบครัวของตนเองคือความไมพรอม ดานเศรษฐกิจ การขาด
โอกาสพัฒนา ฝมือและความสามารถเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งความไมพรอมดานบุคลิกภาพ 
อารมณและจิตใจ การขาดที่พึ่งทางจิตใจเพื่อการดํารงชีวิตตลอดจนการไดรับคานิยมจากวัฒนธรรม
ขามชาติเกี่ยวกับคานิยมทดลองอยูรวมกันกอนแตงงานหรือการมีคานิยม เชิงเพศสัมพันธที่ไม
เหมาะสมเปนตน     ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอบทบาทอื่นตอไปเมื่อไดสรางครอบครัวของตนเองแลว 
ในขณะที่คานิยมเรื่องการบวชกอนครองเรือนหรือการใหความสําคัญดานหลักการครองเรือนตาม
คําสอนทางพุทธศาสนาเริ่มลดความสําคัญลง 
 ระยะที่ 2  สมรสและสรางครอบครวัใหม เปนระยะที่คูสมรสเรยีนรูและทําความรูจกักัน
และกันและเปนระยะที่เร่ิมตนสรางฐานะทางเศรษฐกิจ 
 ปญหาที่มักเกิดขึ้นในระยะนี้คือ การเตรียมตัวและสรางฐานะครอบครัวทางเศรษฐกิจ
สังคมซึ่งอาจมีปญหาอื่นที่สงผลอํานวยหรือเปนอุปสรรคตอการสรางฐานะได เชน การมีความรู
ความสามารถการเปนแรงงานยายถ่ิน การวางงาน ความยากจน การขาดโอกาสพัฒนาฝมือและแรงงาน 
และปจจัยอ่ืน ครอบครัวใหมในสังคมไทยปจจุบันนิยมแยกเปนครอบครัวเดี่ยวกันมากขึ้น สวน
ครอบครัวใหญที่อยูรวมกันก็อาจมีปญหาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอครอบครัวใหมในแนวทางที่ไมเหมาะสมได นอกจากนี้คตินิยมเชิงสังคมสําหรับหญิง
ชายไทย  ที่สมรสแลวไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือในอดีตหญิงไทยอยูโยงทําหนาที่แมบานแมเรือน 
แตดวยภาวะทางเศรษฐกิจที่เปนอยูปจจุบัน สงผลใหหญิงไทยที่สมรสแลวมีคตินิยมในความจําเปนตอง
ทํางานชวยสรางฐานทางเศรษฐกิจใหแกครอบครัวซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอเวลาและการอบรมเลี้ยง
ดูบุตรในภายหลัง 
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 ระยะที่ 3   ครอบครัวเร่ิมมีสมาชิกใหม (บุตร) ระยะนี้เปนระยะที่ครอบครัวมีสมาชิก
ใหม  ปญหาที่มักเกิดขึ้นคือ ความรูและวิธีการดูแลบุตรตั้งแตในครรภกระทั่งคลอด ระยะนี้
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเริ่มดีขึ้นคูสมรสอาจมีปญหาดานการแบงภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร วิธีการและแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูบุตรและบทบาทระหวางคูสมรส
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน หญิงไทยในฐานะภรรยายังคงตองทําหนาที่แมบานโดยสมบูรณและยงัมี
ภาระเพิ่มขึ้นที่ตองทํางานชวยหาเล้ียงครอบครัว รวมถึงภาระการดูแลเอาใจใสบุตร ในขณะที่ฝายชาย
ที่สมรสแลวมักทํางานและละเลยความรับผิดชอบในหนาที่ของครอบครัว เชน การเลี้ยงดูบุตรที่ยังเล็ก 
ซ่ึงผลกระทบที่ตามมาคือ ความเครียด สงผลใหเกิดความขัดแยงกันระหวางคูสมรส อีกทั้งบทบาท
ของคูสมรสที่ไดรับทางสังคมเพิ่มขึ้น  และความเปลี่ยนแปลงตามสถานภาพเชิงเศรษฐกิจของคูสมรส
เองดวย ลวนสงผลกระทบตอบุคลิกภาพและปญหาทางจิตวิทยา-สังคม อารมณของคูสมรสและใน
ภาวะนี้จะเปนชวงเวลาของโอกาสที่จะเกิดการหยารางไดมากที่สุด  นอกจากนี้ยังพบวาระยะนี้จะเปน
ระยะที่คูสมรสมีความสัมพันธเริ่มหางเหิน เนื่องจากภรรยาตองทําหนาที่และรับบทบาทเปนผูดูแล
และเลี้ยงเด็ก  ทําใหเกิดคานิยมเรื่องภรรยานอยในชายไทย จนเปนปญหาวิกฤตในหลายครอบครัว
เปนผลเสียตอทุกฝาย และบุตรจะไดรับผลกระทบมากที่สุดอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  ซ่ึงสงผลตอ
พัฒนาการทุกดานของบุตร   ความบกพรองของพัฒนาการดังกลาวของบุตร ยอมถูกหลอหลอมสู
ความเปนบุคคลและเอกลักษณ ตลอดจนอาจกอปญหาสังคมตามมานานัปการ 
 ระยะที่ 4  ระยะที่บุตรเติบโตเปนวัยรุน   ระยะนี้อิทธิพลจากการทําหนาที่และบทบาทใน
ฐานะบิดา-มารดาตั้งแตบุตรเกิดรวมทั้งความสัมพันธระหวางสมาชิก (ทั้งคูสมรสและบุตร) วิธีการสั่ง
สอนและอบรมเลี้ยงดูบุตร การส่ือสาร วิถีการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ตลอดทั้งการมี
คุณภาพชีวิตครอบครัว จะประมวลสงผลใหเห็นชัดในระยะนี้ 
 ปญหาที่มักเกิดขึ้นในระยะนี้ อาจกลาวไดวาเปนระยะที่เปนทั้งหัวเล้ียวหัวตอ และอาจเกิด
เปนวิกฤตในวัฎจักรชีวิตครอบครัว ที่บิดามารดาตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากในภาวะ
สังคมปจจุบันที่บิดามารดา มักไมเวลาเอาใจใสอบรมดูแลบุตร โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีปญหามาก
มาแตระยะตนๆ ซ่ึงอาจกอเกิดความรุนแรงของปญหาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบุตรเติบโตเปนวัยรุน    
อยางไรก็ดีปญหาทางจิตวิทยา-สังคม และความเครียดในบิดามารดา รวมทั้งทัศนคติในการดําเนิน
ชีวิตครอบครัวมีผลตอการอบรมเลี้ยงดูบุตร และยังพบอีกวาบิดามารดาที่มีพัฒนาการทางจิตใจและ
อารมณที่ดีจะมีวิธีการจัดการความเครียดไดดีรวมถึงการใหความรัก การแสดงความผูกพัน การมี
เมตตาตอกัน ชวยเหลือกัน รวมกันคิดแกปญหาและความเครียดรวมถึงการมีอารมณขัน และการ
มองโลกในแงดีลวนเปนเครื่องมือสําคัญทําใหบุตรมีวิธีการจัดการความเครียดไดดีตั้งแตในวัยเด็ก 
และยังเปนพื้นฐานพัฒนาการที่ดีในวัยเด็ก อีกทั้งเปนสื่อกลางการปฏิสัมพันธที่ดีที่มีตอกันในหมู
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สมาชิกอีกดวย นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบปลอยปละละเลย และแบบตามใจมาตั้งแตตน
โดยขาดกรอบวินัยและเหตุผลมักสงใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และสับสนในบทบาทมาก
ที่สุด สวนการอบรมเลี้ยงดูที่อบอุน มีเหตุผล มีศีลธรรม มีการสื่อสารที่เปดเผย ซ่ือสัตย จริงใจ มีความ 
ไววางใจตลอดเวลาของบิดา-มารดา-บุตรทีใชรวมกันรวมถึงการแบงปนเวลาที่เหมาะสมของบิดา
มารดา การมีกฎระเบียบวินัยที่เครงครัดพอควร การยึดถือศาสนา การมีกิจกรรมสรางสรรคและ
นันทนาการรวมกันในครอบครัวจะชวยบรรเทาปญหาไดมากเนื่องจากวัยรุนจะมีความรูสึกที่ดีที่มีผู
แนะแนวทางที่เหมาะสมแกตนได  
 ระยะที่ 5  ระยะนี้บุตรเติบโตขึ้นเปนผูใหญเต็มตัวและอาจแยกไปเริ่มตนครอบครัวของ
ตนเอง แตในปจจุบันคตินิยมเรื่องการศึกษาตอในสังคมไทยอาจทําใหการตั้งครอบครัวใหมลาชา
ไป  และอาจสงผลดานบุคลิกภาพดานอื่นไดเชนการมีคานิยมอยูรวมกันกอนแตงงาน  การรวมกลุม
ของกลุมรักรวมเพศ แตอยางไรก็ดีระยะนี้เปนระยะที่คูสมรสเริ่มมีเวลาเปนของตนเองมากขึ้น 
 ปญหาที่มักเกิดขึ้นคือคูสมรสซึ่งตอมาไดเปนบิดา-มารดาเริ่มมีอายุมากขึ้น จึงมักเปน
ปญหาทางรางกายและอารมณเชนอาจเขาสูวัยทองเปนตน อันอาจสงผลใหเกิดความขัดแยง และ
ความเครียดในคูสมรสไดอาจทําใหเกิดผลคือการหยาราง 
 ระยะที่ 6 ระยะสูชวงปลายของชีวติ เปนระยะที่คูสมรสเขาสูเกษยีณอายรุวมถึงการ
สูญเสียบุคคลใกลชิด 
 ปญหาที่มักเกิดขึ้นในระยะนี้คือ ความเสื่อมถอยของรางกายและสติปญญารวมทั้ง
ความรูสึกมั่นคงทางจิตใจดวย แตหากไดมีความเตรียมพรอมที่ดี เชนมีการดูแลทางสุขภาพ มีทัศนคติ
มองโลกในแงดี ไมมีความเครียดสะสมมากนัก มีการออมรายไดหรือการจัดการเงินที่ดีรวมไปถึง
การเตรียมกิจกรรมหลังเกษียณอายุ ก็จะเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคมได และประโยชนสุข
แกตนเองอีกดวย 
 วัฏจักรของครอบครัวจะความเปลี่ยนแปลงในลักษณะตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
มนุษยและเปนการเกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าอีกในบุคคลแตละรุน (Generation) อันเปนไปตามเงื่อนไข
ของวัยและการเวลา ซ่ึงจะเปนความกาวหนาไปตามระยะตางๆของพัฒนาการของบุคคล ผูวิจัยจึง
สรุปไดวา วงจรชีวิตครอบครัวคือวงจรแหงความเปลี่ยนแปลงที่ถูกกําหนดโดยธรรมชาติของมนุษย 
และเปนการเกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าอีกในบุคคลแตละรุน ของครอบครัว อันเปนไปตามเงื่อนไขของวัย
และเวลา ซ่ึงจะกาวหนาไปตามระยะตางๆของพัฒนาการของบุคคล และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแตละระยะนี้จะขึ้นอยูกับความสัมพันธดานตางๆ ที่เกี่ยวของภายในหมูสมาชิกของครอบครัว   
ไดแก ความรักความผูกพันความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต การปฏิบัติหนาที่ของบุคคล การจดัการกบั
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตระยะของวัฎจักร ในแตละชวงของวัฏจักรครอบครัว ถาครอบครัว
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มีความเขมแข็ง ก็จะสามารถผานพนระยะตางๆ ของครอบครัวไปไดดวยดี ครอบครัวก็จะไมเกิดการ
ลมสลายหรือไมเกิดการหยารางขึ้น 

1.4  ความสําคัญของครอบครัว 
  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (2542 : 8) กลาววา ครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญในการ
สรางคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุขและเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัว   ที่มีความมั่นคงและเขมแข็ง จะชวยลดปญหาตางๆ 
ในสังคมได ซ่ึงความสําคัญของครอบครัว มีดังนี้ 
  1.  ครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย ทําหนาที่ในการตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของสมาชิกทุกคน และหลอหลอมความเปนมนุษยของสมาชิกในครอบครัว ไดแก 
การใหชีวิต การอุปถัมภใหอยูรอด การอบรมเลี้ยงดู เปนตน 
 2.  การอบรมเลีย้งดูจากครอบครัว   และการใหการศึกษาแกสมาชิกในครอบครัวมี
อิทธิพลตอระดับคุณภาพของคนและบุคลิกภาพ  ซ่ึงรวมทั้งคานยิม  เจตคติ  และพฤตกิรรมของเดก็ 
และเยาวชน วถีิชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอกันและกัน 
 3.  ครอบครัวประกอบดวยสมาชิกที่ดําเนินชีวิตรวมกัน     ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม
การเมือง  การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม คุณภาพของครอบครัวเปนหนวยยอยของสังคม 
จึงมีผลตอคุณภาพของสังคมในสวนรวมดวย 
 4.  ครอบครัว ชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดลอม   มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงตอกันและกนั
อยางมีกระบวนการ  มีวิวัฒนาการ  และการเปลี่ยนแปลงโดยไมหยุดนิ่ง ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรม
ของบุคคลและคุณภาพชีวิตครอบครัว 
  5.  ปญหาสังคมหลายประการจะปองกันได   ถาครอบครัวมีความเขมแข็ง   สมาชิกมี
ความเอื้ออาทรตอกัน นอกจากนั้นสถาบันครอบครัวที่รวมกันไดจะเปนพลังชุมชน ที่สามารถพัฒนา 
ปองกัน และแกไขปญหาของชุมชนไดดวยตนเอง 

 สรุปไดวาครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย เพราะทําหนาที่ให
ชีวิตแกสมาชิกที่เกิดใหม และใหการเลี้ยงดูใหอยูรอด   ตลอดจนใหการศึกษาอบรมเพื่อใหเติบโต
เปนคนดีและมีคุณภาพ  การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองและเหมาะสมและการประพฤติตัวที่ดีของ
บิดามารดา จะเปนแบบอยางใหลูกลอกเลียนแบบไปเปนบุคลิกภาพของตนตอไปในอนาคต ถา
สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจ รักและหวงใย เอ้ืออาทรตอกัน ครอบครัวก็จะมีความมั่นคงและ
เขมแข็ง ลูกๆ ก็จะไมตองออกไปแสวงหาความรักความอบอุนนอกบาน โดยไปมั่วสุมกับเพื่อนและ
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ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน ลักขโมย หนีโรงเรียน ติดสิ่งเสพติด เปนตน ซึ่งเปนปญหาสังคม
ในปจจุบัน ถาครอบครัวมีความมั่นคงและเขมแข็งก็จะสามารถปองกันปญหาสังคมได    
 รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของครอบครัวจึงมีนโยบายเกี่ยวกับครอบครัวไวดังนี้ 
(กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน 2544 : 2-4) 
 1.  จัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในชุมชน
เพื่อใหคําปรึกษาและบริการตางๆ  เกี่ยวกับครอบครัวท้ังดานสุขภาพ และการวางแผนแกไขปญหา
ครอบครัว 
 2.  สนับสนุนใหมีศูนยเล้ียงเด็กออนกอนวยัเรียนที่มีคณุภาพและไดมาตรฐานในชุมชน
และสถานประกอบการ 
 3.  แกไขปรับปรุงกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด    เพื่อปองกัน
ปราบปรามและลงโทษอยางจริงจัง 
 4.  มุงสงเสริมสิทธิ สถานภาพและบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีใหมี
สวนรวมอยางเต็มที่ในการพัฒนาชุมชน  และประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
  กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสังคม การเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน โดยสนับสนุนการดําเนินการเพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานในการ
เปนภูมิคุมกันจากปญหาสังคมแกสมาชิกในครอบครัว (ปุระชัย เปยมสมบูรณ 2544 : 7 - 8)    ซ่ึง
รายละเอียดมีดังนี้ 
 1.  จัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อเปน
แกนกลางในการประสานการสรางสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง   และเขามามีสวนรวมกับชุมชน 
 2.  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ในการเขามา
มีสวนรวมรบัผิดชอบการดําเนินงานศนูยพฒันาเดก็เล็กในชุมชน ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 3.  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําครอบครัวในชุมชนกลุมตางๆในการที่จะเขามา
มีสวนรวมกับภาครัฐในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
 4.  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรหลักในการใหการสนับสนุน
ตอการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัว ในทองถ่ิน 
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 คณะอนกุรรมการพัฒนาครอบครัว และแกไขความรุนแรงตอเด็กและสตรี ใน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 : 27-29) ได
กลาวถึงนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ไวดังนี ้
 นโยบายและแผนระยะยาวดานครอบครัว (พ.ศ.2538-2548)  
 ก.   นโยบาย 
  1.  สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวมีความมั่นคงเพื่อทําหนาที่ไดอยางครบถวน
สมบูรณตามลักษณะของครอบครัวไทยทีพ่ึงประสงค 
  2.  สงเสริมใหสมาชิกครอบครัวไดเขาใจบทบาทของ สามีภรรยา บิดา มารดา 
ลูกหลาน และผูสูงอายุ เพื่อใหประสานและเกื้อกูลความสัมพันธในครอบครัวใหแนนแฟนมากขึ้น 
  3.  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดี
และการเคารพในคุณคาและสิทธิของกันและกันในระหวางสมาชิกภายในครอบครัว 
  4.  รณรงคใหมีการคุมครองครอบครัว ตลอดจนสวัสดิการและบริการตางๆ  
  5.  สงเสริมการศึกษาวจิัยดานครอบครัวใหมากยิ่งขึน้ 
  6.  สนันสนุนใหองคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องกรคชุมชน และประชาชน 
รวมทั้งเด็กและเยาวชน ผูใหญ มีสวนรวมในการพัฒนาครอบครัวอยางตอเนื่องและจริงจัง 
 ข.   แผนงานพฒันาศักยภาพของครอบครัว 
  1.  ใหความรูดานการเปนบิดามารดากับคูสมรสกอนแตงงาน และเพิ่งแตงงาน เพื่อ
เตรียมพรอมทีจ่ะมีครอบครัว และเปนการปองกันปญหาครอบครัว 
  2.  ใหความรูแกประชาชนดานครอบครัวศึกษา เพศศึกษา  การพัฒนาเด็ก 
  3.  ใหความรูเกี่ยวกับบทบาท และหนาที่ของสามี ภรรยาที่ดีมีคุณธรรมและการ
ดําเนินชวีิตครอบครัวใหรมเย็นเปนสุข 
  4.  ใหความรูแกครอบครัวที่มีผูสูงอายุในการเตรียมตัวเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 
  5.  สงเสริมบทบาทของความเปนพอแมทีม่ีคุณภาพ  ใหบุรุษมีความภูมิใจใน
บทบาทของพอ  รวมทั้งสงเสริมใหบุรุษมีสวนรวมในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว  และการเลี้ยงดู
อบรมลูกใหมากขึ้นดวย 
  6.  รณรงคใหปรับเปลีย่นคานิยมใหรักการมีสามีหรือภรรยาคนเดยีว  และ ลด ละ 
เลิกความส่ําสอนทางเพศ 
  7.  รณรงคใหบุรุษมีสวนรวมในการวางแผนครอบครัว 
  8.  รณรงคใหครอบครวัมีกจิกรรมรวมกนั   รวมทั้งกจิกรรมนันทนาการดวย 
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                             9.  สงเสริมใหสถาบันสื่อมวลชนใหความสนใจดานครอบครัว ในดานการจัดทํา
ส่ือตางๆ รายการจัดทําละคร หรือภาพยนตร   เพื่อเพิ่มความตระหนักแกประชาชนใหเห็น
ความสําคัญของครอบครัว และปรับเปลี่ยนคานิยมทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาครอบครัว 
  10.  รณรงคยุตกิารปฏิบัติตอกันและกันในครอบครัวที่ใชความรุนแรง ทั้งทางกาย 
ทางเพศ ทางวาจา ทางอารมณ และทางใจ 
  11.  สงเสริมสถาบันศาสนาใหมีสวนรวมในการจรรโลงและพัฒนาครอบครัว 
        12.  สงเสริม สนับสนุน สถาบันครอบครัวใหพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
  13.  สงเสริมใหครอบครัวตระหนกัถึงความสําคัญในการดแูลรักษา ส่ิงแวดลอม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 (สํานักนายกรัฐมนตรี,
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิแหงชาติ  2545 : 35-40) 
 เพื่อเปนการเสริมสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง  นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลมี
คุณภาพและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหเปนคนดี มี
คุณภาพ    มีความพรอมที่จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางรูเทาทัน
บนพื้นฐานของความเปนไทยและการดําเนินชีวิตสายกลาง โดยยึดหลักพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ อีกทั้งมีจิตสํานึกยึดมั่นในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต ความสามัคคี ความรักชาติ  
 เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในดานครอบครัว คือ การสรางความมั่นคง
ทางสังคมและความเขมแข็งของครอบครัว โดยมีแนวทางดังนี ้
  1.  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมของกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาสให
ครอบคลุมทุกคน 
  2.  ลดสัดสวนคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยสิน เชน คดียาเสพติด 
 คดีอาชญากรรม เปนตน 
  3.  เพิ่มแหลงเผยแพรขอมูลขาวสารที่ดูแลโดยชุมชนใหทั่วถึง 
  4.  สงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งในการดแูลและพัฒนาคุณภาพของ
สมาชิกในทุกมิติ โดยเนนการเสริมสรางความรู และทักษะในการสรางรายไดควบคูไปกับการมี
พฤติกรรม  การออมและการบริโภคที่เหมาะสม การจัดบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสรจ็แกครอบครัว
ตามความเหมาะสมของชุมชน   เช น   การสงเสริมอนามัยการเจริญพนัธุ   การใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายและชวยเหลือแกเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงจากสังคม 
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  สรุปวารัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของครอบครัวจึงได กําหนดนโยบายตางๆ
เกี่ยวกับครอบครัว และแผนพัฒนาครอบครัวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวอันเปนรากฐานของการพัฒนา
ประเทศ 

 ลักษณะของครอบครัวไทยท่ีพึงประสงค 
  คณะอนกุรรมการดานครอบครัว สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
สตรีแหงชาต ิ(2541 :7-8)  ไดกําหนดคุณลักษณะของครอบครัวที่พึงประสงค ไวดังนี้ 
  1.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร  กลมเกลียว  สมานฉันท  ชวยเหลือ เกื้อกลู 
เอ้ืออาทร มีการพูดจาใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีการแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค 
  2.   สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน และรูจกัใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 3.  บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัว มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริตรูจัก
ประหยดั รวมกันสรางฐานะของครอบครัวใหมั่นคง 
 4.  บิดา มารดา หรือหัวหนาครอบครัว  ตองทําตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
อยางมีคณุธรรมไมเลือกปฏิบัติ ไมทํารายกนัและกัน มีการอบรม ส่ังสอน และถายทอดคณุธรรมให
สมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีและมีประโยชนตอสังคม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
ของศาสนา 
 5.  บิดา มารดา หรือหัวหนาครอบครัว มีการถายทอดการเรียนรู  และภูมิปญญาแก
สมาชิก และสงเสริมใหไดรับการศึกษามีความสนใจใฝรู  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีความริเร่ิม
สรางสรรคและรูจักใชเหตุผล 
 6.  สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพด ี รูจักดแูลสุขภาพอนามัยของตนเอง  และสถานที่
อยูอาศัยใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และเปนระเบียบเรยีบรอย 
 7.  สมาชิกในครอบครัวบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม  มีสวนรวมในการ
ทะนุบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  
 8.  สมาชิกปฏิบัติตนตามครรลองประชาธิปไตยในครอบครัว เคารพกฎหมาย รูจักใช
สิทธิและปฏิบัติตามหนาที่พลเมืองดี มีความเชื่อมั่น  และปฏิบัติตนสงเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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 หนาท่ีของครอบครัว 
 ครอบครัวมีบทบาทและหนาที่พึงปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว 
ใหสามารถอยูในสังคมไดดวยดี บทบาทและหนาที่ตางๆ ของครอบครัวลวนมีอิทธิพลตอสังคมทั้งสิ้น 
เนื่องจากการกระทําหนาที่ของสถาบันทางสังคมแตละสถาบันยอมจะสงผลกระทบถึงหนวยตางๆ 
ที่อยูในระบบสังคมโดยรวม  
  โอกเบิรน และ นิมคอฟฟ (Ogburn and Nimkoff, อางถึงใน สมาคมนักสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทย ม.ป.ป. : 154-155)   ไดแบงหนาที่ของครอบครัวไว  6   ประการ    คือ 
 1.  ทําหนาที่ใหความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว (Affection function)ถือเปน
หนาที่ที่สมาชกิครอบครวั เร่ิมตั้งแตบิดามารดาเปนตนไป ตางมีความรักตอสมาชกิทกุคนในครอบครวั 
ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความอบอุนขึ้นในครอบครัว 
 2.  หนาที่ทางเศรษฐกิจ (Economic function) ผูเปนหัวหนาครอบครัวจําเปนตอง
รับผิดชอบในความเปนอยูของสมาชิกครอบครัว โดยแสวงหาทรัพยากรมาใชสอย เพือ่บําบัดความ
ตองการของครอบครัว เพื่อใหครอบครัวเปนอยูได 
 3.  หนาที่เกี่ยวกับสันทนาการ  (Recreational function)  โดยการเสริมสรางใหสมาชิกใน
ครอบครัวกอสันทนาการตางๆ เพื่อสนองสังคม  
 4.  หนาที่ในการคุมครองปองกันและใหความปลอดภัยแกสมาชกิครอบครัว
(Protective function) ผูเปนหัวหนาครอบครัวตองมีหนาที่ปองกันและคุมครองมิใหสมาชิกของ
ครอบครัวไดรับอันตรายจากภายนอกหรืออันตรายอันเกิดจากภัยอ่ืนใดก็ตาม ที่จะทําใหครอบครัว   
และสมาชกิไดรับความเดือดรอน จงึถือเปนหนาทีข่องครอบครัวทีจ่ะตองใหการคุมครองดูแลเอาใจใส 
 5.  หนาที่เกีย่วกับศาสนา (Religious function)  บิดามารดาทาํหนาที่ในการอบรมสั่งสอน
สมาชิกในครอบครัวใหเร่ิมรูจักศาสนา เพือ่ความสงบเรียบรอยของหมูคณะ 
 6.  หนาที่ดานใหการศกึษา (Educational function) ถือเปนหนาที่ของพอแมที่จะตองให
การศึกษาทั้งโดยตรงและโดยออม แกสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
 โสภา  ชปลมันน  และคณะ (2534 : 24)ไดรวบรวมหนาที่ของครอบครัวไวดังนี ้
 1.  ใหกําเนิดทายาทเพื่อสืบสกุล   ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความตองการทางเพศของสามี
ภรรยาดวย หรือเปนแหลงสรางสรรคสมาชิกใหม 
 2.  สงเสริมความเจริญสวนบคุคลใหแกลูกๆ ดวยการเลี้ยงดูอยางถูกตองดีงาม 
 3.  ใหการอบรมสั่งสอนผูอยูในความอุปการะ  ใหรูมารยาท   ระเบียบสังคมขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีวัฒนธรรม ตลอดจนการรูจักใชเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ  
 4.  ใหความรกัความอบอุน ตลอดจนความมั่นคงปลอดภยัแกสมาชกิในครอบครัว 
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 5.  ใหเสรีภาพแกสมาชิกของครอบครัวตามขอบเขต 
 6.  สรางความเปนปกแผนมัน่คงของครอบครัวทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ
ระหวางเครือญาติ 
 7.  สรางอุดมคติและแรงจูงใจใหทายาทของครอบครัว ดวยการทําตนเปนแบบอยางที่ดี 
ทํางานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ ยกฐานะหรือตําแหนงใหสูงขึ้น 
 8.  ปลูกฝงนิสัยที่ดีงาม   โดยการอบรมสั่งสอนสมาชิกใหรูจักการอยูรวมกับบุคคลอื่น
ในสังคมอยางมีความสุข และเปนแหลงหลอหลอมใหสมาชิกในครอบครัวสามารถดํารงอยูในสังคมได 
 9.  กําหนดสถานภาพของสมาชิกในครอบครัว โดยทําใหรูวาเราเปนใคร อยูกลุมไหน
สถานภาพของบุคคลสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นหรือต่ําลงได 
 10.  ใหการศกึษาเลาเรียนแกสมาชิกในครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพ 

 หนาที่ของครอบครัวดานจติวิทยา  ครอบครัวมีหนาทีท่ี่กระทําอยู 3 ประการ  (สมาคม
นักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ม.ป.ป. : 153-154)   คือ  
 1.  บําบัดความตองการอันจาํเปนทางเพศ (Sexual gratification)  หนาที่ขอนี้เปนหนาที่
ที่จัดขึ้นเพื่อสนองความตองการทางเพศของสังคม ซ่ึงเปนหนาที่ที่มีตอกันระหวางชายหญิงผูเปน
สามีภรรยาจะพึงมีตอกัน 
 2.  ใหความรักหรือความอบอุน  และความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางใจแกสมาชิกทุกคน  
(Affection and security)  ซ่ึงเปนหนาที่ที่กอใหเกิดความสัมพันธ ที่มีตอกันและกันระหวางสมาชิก
ในครอบครวั  เพราะถือวาครอบครัวมีอิทธิพลที่กอใหเกิดความรัก  ความอบอุนและความมั่นคงหรือ
เสถียรภาพทางใจตอกนัและกัน ทั้งนี้ตองขึน้อยูกับสมาชกิของครอบครัวแตละครอบครัว 
 3.  ใหบุคคลแสดงออกซึ่งเอกลักษณของตัวเอง (Egoistic expression of identification) 
ตามหนาที่ทางจิตวิทยาแลวขอนี้ถือวาครอบครัวกอสภาพการแสดงออกของบุคคลในสังคม  ตามแบบ
ฉบับที่ไดรับอิทธิพลจากครอบครัว แลวนําไปแสดงใหปรากฏในที่อ่ืนๆ เขาทํานองเปนตัวสืบเนื่อง 

 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ทานเกี่ยวกับการทําหนาที่ของครอบครัวดังกลาว
ขางตนสอดคลองกับ  แนวคดิของ  แม็คมาสเตอร (McMaster, อางถึงในอุมาพร  ตรังคสมบัติ 
2542 :38-46) แตจะมีบางสวนที่เพิ่มขึ้น ซ่ึง แม็คมาสเตอร แบงการทําหนาที่ของครอบครัวออกเปน
ดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  การแกปญหา 
 2.  การสื่อสาร 
 3.  บทบาท 
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 4.  การตอบสนองทางอารมณ 
 5.  ความผูกพนัทางอารมณ 
 6.  การควบคมุพฤติกรรม 
ซ่ึงรายละเอียดของแตละดานมีดังนี ้
 1.  การแกปญหา ( Problem solving)  หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม ทําใหครอบครัวดําเนินไปได และปฏิบัติหนาที่ดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในการประเมินครอบครัวจะตองวิเคราะหวา  ครอบครัวใชวิธีแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปการแกปญหาควรดําเนินเปนขั้นตอนตอไปนี้ 
  1.1  แยกประเด็นปญหาใหชัดเจน 
  1.2  ส่ือสารใหเขาใจกนั เกีย่วกับปญหาที่เกดิขึ้น 
  1.3  วางแผนการแกปญหา 
  1.4  ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาอยางเหมาะสม 
  1.5  ดําเนินการแกปญหาตามวิธีที่เลือก 
  1.6  ติดตามการแกปญหานัน้เปนไปอยางเหมาะสม 
  1.7  ประเมินความสําเร็จของปญหา 
  ครอบครัวมีการประเมินวาวิธีแกปญหาที่เลือกนั้นไดผลมากนอยเพียงไร มีการ
วิเคราะหถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้น เพื่อเรียนรูจากปญหาดังกลาว การแกปญหาที่เกิดขึ้น ไมจําเปนตอง
กระทําเปนขั้นๆ ครบถวนตามที่กลาวมา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา 
 2.  การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและกัน 
การสื่อสารมี 2 แบบ คือ  การสื่อสารแบบใชคําพูด ( Verbal communication )  และการสื่อสาร
โดยไมใชคําพูด (Nonverbal communication )  แม็คมาสเตอร จะเนนการศึกษาแบบแรก เนื่องจาก
วัดไดชัดเจนกวา อยางไรก็ตามการสื่อสาร โดยไมใชคําพูดนั้น แมเนื้อหาของมันจะไมเดนชัด แตก็
เปนเนื้อหาที่มีความสําคัญโดยที่จะแสดงออกมาทางระดับเสียง คําพูดที่เลือกใช สีหนา แววตาและ
ทาทาง เปนตน 
 3.  บทบาท (Role) หมายถึง  แบบแผนพฤตกิรรมที่สมาชิกสามารถประพฤติตอกันและ
กันซ้ําๆ เปนประจํา ซ่ึงบทบาทแบงตามความจําเปนไดดงันี้ 
  3.1  บทบาทพื้นฐาน หมายถึง  บทบาทที่จําเปนตองกระทําใหครบถวน เพื่อให
ครอบครัวดํารงอยูไดอยางปกติสุข นั่นคือการจัดหาปจจัยส่ีใหแกสมาชิก  การฟูมฟกเล้ียงดูและใหการ
ประคับประคองสนับสนุนแกสมาชิก การตอบสนองความตองการทางเพศในระหวางคูสมรส 
การชวยพัฒนาทักษะตางๆ   ใหแกสมาชิก เชน การชวยเหลือใหลูกมีทักษะในการเขากับเพื่อนฝูง 
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สามารถเรียนหนังสือ หรือเร่ิมงานอาชีพไดเปนปกแผน เปนตน  และบทบาทดานการบริหารจัดการ
ภายในครอบครัวซ่ึงไดแก การเปนผูนําในการตัดสินเกี่ยวกับปญหาตางๆ การคงไวซ่ึงมาตรฐานของ
ครอบครัว การออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัวเปนตน 
  3.2  บทบาทอื่นๆ หมายถึง บทบาทเฉพาะของแตละครอบครัว ซ่ึงอาจเปนไดทั้ง
บทบาทที่เหมาะสมและไมเหมาะสม เชน ลูกชายที่เรียนเกงและไดรับทุนไปเรียนตางประเทศ 
บทบาทของลูกชายก็นําชื่อเสียงเกียรติยศมาสูครอบครัว บางครอบครัวมีบทบาทของแพะรับบาป 
คือ สมาชิกคนหนึ่งตองทําหนาที่เปนผูรองรับอารมณ หรือทัศนคติเชิงลบของสมาชิกคนอื่น 
บทบาทนี้ชวยเบี่ยงเบนความขัดแยงไมใหเกิดความตึงเครียดเกินไปจนครอบครัวเสียสมดุล อยางไร
ก็ตามบทบาทนี้ก็เปนส่ิงที่ไมเหมาะสม เพราะสมาชิกผูนั้นจะมีชีวิตอยูดวยความกดดันและรูสึกวา
ครอบครัวปฏิเสธ สวนครอบครัวเองก็ไมสามารถแกไขความขัดแยงที่มีระหวางกันไดอยางแทจริง 
 4.  การตอบสนองทางอารมณ  (Affective responsiveness ) หมายถึง   ความสามารถที่จะ
ตอบสนองทางอารมณตอกันและกันอยางเหมาะสม ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ (การที่บุคคลสื่อให
อีกฝายหนึ่งรูวาเขารูสึกอยางไร ไมจัดอยูในหัวขอนี้ แตอยูในหัวขอการสื่อสาร) อารมณที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวมีไดหลายแบบทั้งอารมณในภาวะปกติ เชน อารมณรัก  เปนสุขและอารมณในภาวะวิกฤต
เชน กลัว โกรธ เปนตน  ครอบครัวท่ีทําหนาที่ปกติ จะแสดงอารมณไดหลายแบบในปริมาณและ
สถานการณที่เหมาะสม  แตครอบครัวที่มีปญหา มักมีความจํากัดในการแสดงอารมณ  เชน การ
แสดงออกมากนอยเกินไป บางครอบครัวแสดงออกเฉพาะอารมณเชิงบวก แตไมสามารถแสดง
อารมณเชิงลบได เชน ภรรยาไมสามารถแสดงอารมณโกรธตอสามีได เพราะกลัววาสามีจะไมพอใจ 
หรือลูกไมสามารถเลาความรูสึกเศราและคิดถึงพอที่เสียไป เพราะเกรงจะสะเทือนใจแม สมาชิกที่
เติบโตในครอบครัวแบบนี้จะแสดงทางอารมณไดอยางจํากัด และมีปญหาบุคลิกภาพ หรืออาการปวย
ทางกาย เนื่องจากสาเหตุทางจิตใจ 

 5.  ความผูกพันทางอารมณ (Affective involvement)   หมายถึง  ระดับความผูกพันหวงใยที่
สมาชิกแตละคนมีตอกัน รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสนใจ และการเห็นคุณคาของกันและกัน 
ความผูกพันทางอารมณมีหลายระดับ คือ  
  5.1  ปราศจากความผูกพัน  (Lack of involvement) หมายถึง สมาชิกในครอบครวัไม
สนใจใยดีกนัเลย การเปนครอบครวัมีความหมายเพยีงการมาอยูรวมชายคาเดยีวกันเทานั้น 
  5.2  ผูกพันแบบไมมีความรูสึก (Involvement devoid of feelimgs)  หมายถึง การที่
สมาชิกมีความสนใจกันเพียงเล็กนอย ความสนใจความเปนอยูของอีกฝายหนึ่งแทบไมมีเลย หรือถา
มีก็เปนไป เพราะความอยากรูอยากเห็น อยากควบคุมอีกฝายหนึ่ง  หรือเปนไปตามหนาที่ เชน ตอง
แสดงความหวงใยยามพี่นองเจ็บปวยเปนตน 
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  5.3  ผูกพันเพื่อตนเอง (Narcissistic involvement) หมายถึง การที่มีความสนใจในอีก
ฝายหนึ่งเปนไปเพื่อตนเอง เพื่อเสริมสรางคุณคาใหกับตนเอง  ไมใชความสนใจอีกฝายหนึ่งอยาง
จริงใจผูกพันอยางมีความเขาอกเขาใจ (Empathic involvement ) หมายถึงการที่มีความสนใจผูกพันตอ
อีกฝายหนึ่งอยางแทจริง โดยมีพื้นฐานบนความเขาใจในความตองการของอีกฝายหนึ่ง ความผูกพัน
แบบนี้มีความเหมาะสมที่สุด เพราะจะสามารถตอบสนองความตองการทางอารมณของอีกฝายหนึ่ง
ไดอยางเหมาะสม 
  5.4  ผูกพันมากเกินไป (Over involvement)  หมายถึงความผูกพันที่เปนไปอยาง
ปกปอง หรือวุนวายมากเกินไป จนอีกฝายหนึ่งไมมีความเปนสวนตัวของตัวเองอยางเพียงพอ 
  5.5  ผูกพันจนเหมือนเปนบุคคลเดียวกัน (Symbiotic involvement) หมายถึงความ
ผูกพันที่แนนแฟน จนกระทั่งเหมือนกับทั้งคูเปนบุคคลเดียวกัน และขอบเขตสวนตัวของแตละคนนั้นไม
ชัดเจนหรือแทบไมมีเลย 
 6.  การควบคมุพฤติกรรม (Behavior control ) หมายถึง วิธีการที่ครอบครัวควบคุมหรือ
จัดการกับพฤตกิรรมของสมาชิก การควบคมุพฤตกิรรมเปนสิ่งที่จําเปนทัง้นี้เพือ่ใหสมาชิกประพฤติ
ตน อยูในขอบเขตอันเหมาะสม ไมทําใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน 

 สรุปไดวาหนาที่ของครอบครัวมีความสําคัญอยางมาก เมื่อสังคมพัฒนาขีดความทันสมัย
ขึ้นครอบครัวจึงไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ บางหนาที่ไดตกเปนของสถาบัน
อ่ืนๆ ในสังคม การที่ครอบครัวไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่บางอยางไดโดยตรงนี้เอง ครอบครัว
จึงสูญเสียอํานาจบางประการไป ความสําคัญของครอบครัวเร่ิมลดลง ส่ิงตางๆ เหลานี้ยอมทําให
ฐานะของครอบครัวไดรับความกระทบกระเทือน การที่ในครอบครัวมีการปฏิบัติตามหนาที่ของ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม จะเปนสวนหนึ่งที่จะสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว ผูวิจัยจึงไดนํา
แนวความคิดเกี่ยวกับหนาที่ของครอบครัวมาเปนแนวทางในการศึกษาความเขมแข็งของครอบครัวใน
ระดับตางๆ  

 ในปจจุบันสภาพของครอบครัวไทย ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพสังคมเดิม 
ในหลายๆดาน ซ่ึงบางสิ่งบางอยางที่เกิดขึ้นอาจเปนสาเหตุของปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวได  
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม (2545 : 1) ไดกลาวถึงลักษณะครอบครัวทั่วไปในสถานการณ
ปจจุบันไวดังนี้ 
 1.  โครงสรางครอบครัว  ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น ครอบครัวขยายลดนอยลงและครอบครวั
มีลักษณะหลากหลายมากขึ้น  เชน  พอ แม และลูก แยกครอบครัวมาอยูกันเอง หางไกลจากญาติพี่นอง 
ผูสูงอายุอยูกับเด็กโดยลําพัง เนื่องจากพอแมของเด็กไปประกอบอาชีพตางถ่ิน ผูหญิงเปนหัวหนา
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ครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรหลานตามลําพังนื่องจากครอบครัวแตกแยก เด็กและเยาวชนออกจากบานมา
อาศัยอยูกันเองตามลําพัง เพื่อทํางานหรือศึกษาตอ  ชายหญิงอยูดวยกันฉันทสามีภรรยาอยางชั่วคราว 
โดยมิไดจดทะเบียนสมรส มีมากขึ้น และชายหรือหญิงมีคูมากกวา 1 คน ในชวงเวลาเดียวกัน พอ
หมาย  หรือแมหมายลูกติดมาแตงงานหรืออยูดวยกันและมีลูกเกิดขึ้นใหมคนโสดมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะผูหญิงที่มีการศึกษาและเลี้ยงตนเองได 
 2.  ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวจะเปลี่ยนไป ทั้งระหวางสามีภรรยา บิดา
มารดากับลูก พี่กับนอง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 3.  การถายทอดคุณคาทางสังคมวัฒนธรรมใหแกลูกหลานลดบทบาทลง  เนื่องจาก
ส่ือสารมวลชนและเพื่อน มอิีทธิพลตอความคิดและคานยิมของเด็กและเยาวชนมากกวา 
 4.  ความสัมพนัธของครอบครัวกับชมุชน และชุมชนกับชุมชนมคีวามหางเหนิและพึ่งพา
กันนอยลง 
 5.  ครอบครัวที่มีรายไดดีขึน้จะมกีารนําเครื่องทุนแรง และส่ิงอํานวยความสะดวกมาใช
ในงานภารกิจภายในบานมากขึ้น 
 6.  ความรุนแรงภายในครอบครัว ลักษณะตางๆ  มากขึน้ เชน พอแมทุบตีทารุณทําราย
รางกาย จิตใจลูก สามีทุบตีทํารายรางกายภรรยา เนื่องจากมีความตึงเครียดและขัดแยงกันมากขึ้น 

 จะเห็นไดวา สภาพครอบครัวปจจุบัน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวลดลง 
ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดความออนแอของสถาบัน
ครอบครัว ตลอดจนมีการใชความรุนแรงในครอบครัว เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะอยูกันตามลําพัง
มากขึ้น ความสัมพันธของครอบครัวกับชุมชนมีนอยลง สงผลใหสภาพครอบครัวมีโอกาสที่จะเกิด
ปญหาครอบครัวไดงายขึ้น การสรางความเขมแข็งในครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญในการปองกันปญหา
ตางๆ ของครอบครัว 

 ความไรสมรรถนะของครอบครัว  
 สมทรัพย  สุขอนันต (2534 : 3-5) กลาววา ในกรณีครอบครัวไมอาจทําหนาที่ไดตามที่
ควรจะเปน เชน ไมอาจเปนแหลงที่คนในครอบครัวไดพักพิงเพื่อการอยูดีมีสุข สรางเสริมความเปน
ปจเจกบุคคลนั้นๆ ใหสมบูรณไดเราเรียกวา ครอบครัวนั้นไรสมรรถนะแหงการเปนครอบครัว 
ความไรสมรรถนะของครอบครัว อาจเปนผลมาจากปญหาของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวแลว
กระทบถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ซ่ึงตอมาทําใหบานเปนแดนมิกสัญญี ไมอาจเปนแหลงพักพิงของแตละ
คนเหลานั้นก็ได ความไรสมรรถนะของครอบครัวอาจจะปรากฎอยูเปนเวลานาน หรือกินเวลาแต
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ในชวงสั้นๆ ก็ได ปรากฏการณที่จะนํามาซึ่งความไรสมรรถนะของครอบครัวจะพบไดดังกรณี
ตอไปนี้ 
 1.  เมื่อครอบครัวอยูในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความเครียดบางประการ เชน มีการตายการ
เจ็บปวยของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง การตกงานของหัวหนาครอบครัว  การมีบุตรที่ไรสมรรถภาพ
ไมสมประกอบ เปนตน ในสภาพการณดังกลาว สมาชิกแตละคนในครอบครัวจะมีสภาพจิตใจที่
แปรปรวน อาจอยูในภาวะตกใจ หวาดหวั่น วิตกกังวล อับอาย เศราใจ ตลอดจนมีการติดเกม
คอมพิวเตอร หรือเกมออนไลน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหเขาไมอาจปฏิบัติหนาของตนไดสมบูรณได ดังนั้น
การดํารงชีวิตประจําวันและการติดตอสัมพันธกันระหวางคนในครอบครัวจะผิดรูปไปจากธรรมดา 
 2.  เมื่อการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัว เปนการสื่อสารที่มีปญหา เปนตนวามี
การสื่อสารที่ขัดแยงกันเองในตัวผูส่ือสาร อันทําใหผูรับสารเขาใจหรือรับรูเร่ืองราวหนึ่ง ในทิศทางที่
ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง ดังเชน พอซ่ึงบอกลูกสาววา สนใจในกิจกรรมตางๆ ที่ลูกทําที่โรงเรียนมาก
คะยั้นคะยอใหลูกเลาใหฟง เมื่อลูกเลา พอกลับหยิบหนังสือพิมพมาอานและไมแสดงอาการใสใจฟง
เร่ืองราวนั้นแมแตนอย การสื่อสารแบบนี้มีช่ือเรียกวา การสื่อสารแบบ “ขัดแยงตอกัน” (Paradoxical 
communication) อีกลักษณะหนึ่งของการสื่อสารที่มีปญหา คือการที่ผูสงสาร ตองการใหผูรับสาร
กระทําสิ่ง 2 ส่ิง ที่ตรงกันขาม หรือกระทําในสิ่งที่ขัดแยงกันอยางสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันเชน แม
แสดงอาการรําคาญเมื่อลูกเขามาคลุกคลีใกลชิด แตในขณะเดียวกันที่ลูกถอยหาง แมก็มีอาการ
กระฟดกระเฟยดเกิดขึ้นเปนตน การสื่อสารชนิดนี้มีช่ือเรียกเฉพาะวาเปนการสื่อสารชนิด “ผิดทั้งขึ้นทั้ง
ลอง” (Double – bind message) รูปแบบสุดทายของการสื่อสารที่เปนปญหาก็คือ การทีส่มาชกิคนใดคน
หนึ่งในครบครัวปดบังซอนเรนหรือทําใหเกิดความ หรือปดบังขาวสารตอสมาชิกคนอื่นๆ เชน สามี
ที่มีปญหาจากที่ทํางาน มีความกลุมอกกลุมใจ แตปดบังมิใหภรรยาทราบ เมื่อภรรยาผิดสังเกต 
พยายามซักไซไลเลียงสามีก็เฉไฉเสีย ไมยอมพูดความจริง เปนตน ในลักษณะนี้จะเปนการทําให
ขาวสารตางๆ กลายเปนเรื่องลึกลับคลุมเครือ (Mystification) 
 3.  ในครอบครัวที่ไรสมรรถนะ   ถาไมประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวที่ติดพนักนัมาก
เกินไป  ก็จะกลายเปนวาประกอบดวยสมาชิกที่หางเหิน  ไมสนใจกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่ง  มีความติดพันกันมาก  จะทําใหไมมีชองวางสําหรับการเติบโตและพัฒนาความเปนตัว
ของตัวเองแกสมาชิกเหลานั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่เกิดมาในครอบครัวเชนนี้ จะพึ่งพิงผูอ่ืนสูง 
ขาดความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเองและแกปญหาตางๆไมเปน ในทางกลับกัน ครอบครวัท่ี
สมาชิกมีความหางเหินกันมาก ไมสนใจใยดีตอกันเทาที่ควรและยอหยอนในเรื่องของความอบอุน 
และความเขาใจตอกัน ก็จะทําใหแตละคนไรที่ยึดเหนี่ยว เควงควาง 
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 4.  ความไรสมรรถนะของครอบครัว อาจพิจารณาไดจากวิธีการแกปญหา ความตึงเครียด
ของครอบครัว โดยการกําหนดใหคนใดคนหนึ่งในครอบครัวตกเปนแพะรับบาปของสถานการณ
นั้นๆ โดยเฉพาะผูที่มีความแตกตางไปจากคนอื่นๆ หรือผูที่มีความดอยกวาผูอ่ืน เปนตน 
 5.   ครอบครัวที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งตดิยาเสพติด ถือไดวาเปนครอบครัวไรสมรรถนะ
เพราะการติดยาเสพติดของคนใดคนหนึ่งนัน้มีผลกระทบอยางรุนแรงถงึทุกๆคนในครอบครัว  ทั้งนี้
การติดยาจะหมายถึง  การตดิเหลา  ยาเสพติด  ตลอดจนสารมอมเมาทุกชนิด ความไรสมรรถนะของ
ครอบครัวจะเกิดขึ้น เมื่อครอบครัวมีความคลุมเครือในตัวมันเอง นั่นก็คือ  เมื่อสมาชิกแตละคนใน
ครอบครวั ไมยอมรับความเปนจริงใดๆ ทีเ่กดิขึ้น เชน ในขณะที่ฐานะของครอบครวัทรดุลง แตทุกๆ
คนกย็ังฟุงเฟอ ปฏิบัติตนไมติดดิน และไมหันมาแกปญหาใหตรงจุด เปนตน 
  6.   ความไรสมรรถนะของครอบครัว   จะปรากฏในครอบครัวที่ใชความรุนแรงในการ
แกปญหา  มีการทุบตีกัน ระหวางสามี-ภรรยา  มีการลงโทษบุตรอยางรุนแรงเกินธรรมดาความรุนแรง
ในครอบครัวนี้จะแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาทางจิตใจของสมาชิกเหลานั้น ที่ไมอาจระงับยับยั้ง
แรงผลักดันภายใน และแกปญหาอยางยืดหยุนไมได 

 สรุปไดวา ความไรสมรรถนะของครอบครัว หมายถึง การที่ครอบครัวไมสามารถทํา
หนาที่ของครอบครัวได ตามที่ควรจะเปน มีผลทําใหครอบครัวไมสามารถเปนแหลงใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดพักพิงเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา ไมอาจทําใหเกิดการอยูดีมีสุข สรางเสริม
ความเปนปจเจกบุคคลนั้นไดสมบูรณได  ซึ่งประกอบดวยการที่ครอบครัวอยูในภาวะฉุกเฉิน 
ตึงเครียด เชน มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย ตกงาน ติดเกม  สมาชิกในครอบครัวเกาะติดกันมาก
เกินไปหรือหางเหินกันมากเกินไป มีการติดสิ่งเสพติด และมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
เมื่อครอบครัวเกิดความไรสมรรถนะ มีผลทําใหครอบครัวเกิดปญหาและขาดความเขมแข็ง ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความไรสมรรถนะของครอบครัว มาเปนแนวทางใน
การศึกษาเชิงคุณภาพถึงระดับความเขมแข็งในครอบครัว ในกลุมที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง และ
กลุมที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 

1.5   แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 วิกฤตการณตางๆ ในสังคมและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ครอบครัวเปนเหตุผลที่จะ
นําไปสูปญหาครอบครัว และผลกระทบกลับสูสังคมขยายผลถึงประเทศชาติ จึงเปนผลสะทอนให
สถาบันครอบครัวจําเปนตองมีพลังเขมแข็งเพื่อที่จะปองกันแกไข ตลอดจนฝาฟนอุปสรรคที่มา
กระทบตอครอบครัว และความเปนเอกภาพของครอบครัวไว พลังความเขมแข็งของครอบครัว
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ดังกลาวนี้จะเปนเสมือนเกราะปองกันสมาชิกของครอบครัวใหพนจากอันตรายและภัยตางๆ รวมทั้ง
เปนการเตรียมคุณภาพที่ดีใหกับประชาชนของสังคมอีกดวย 
 ศรีสวาง  พั่ววงศแพทย (ม.ป.ป. : 8-10) กลาวถึงสถาบันครอบครัวที่มีความเขมแข็ง 
อาจพิจารณาไดจากบทบาทภารกิจที่สําคัญของสถาบันครอบครัว 3 มิติ  คือ  ทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานการเมืองการปกครอง เชนเดียวกับระบบใหญของประเทศ ดังนี้ 
 1.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานเกาแกที่สุด   ทําหนาที่
หลอหลอมความเปนมนุษย    ดวยการเลี้ยงดูอบรม    ใหการศึกษาแกเด็ก   ใหมีพัฒนาการรอบดาน 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย บทบาทสําคัญในฐานะเปน
สถาบันสําคัญของสังคมอีกประการหนึ่ง คือการสั่งสมบมเพาะขัดเกลาเด็กใหมีการเรียนรูเชิงสังคม 
ใหเติบโตเปนคนดีมีคุณธรรม  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน มีจิตใจเอื้ออาทร มีจิตสํานึก
ตอสังคมสวนรวม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีสันติสุข  ทั้งนี้การทําตนเปนแบบอยางที่ดีของ
พอแม  และสมาชิกผูใหญในครอบครัว รวมทั้งการถายทอดความรูประสบการณ จะเปนการเรียนรู
ที่ดียิ่งสําหรับเด็ก และอาจกลาวไดวา ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่สามารถถายทอดวัฒนธรรม  
อันหมายถึงชีวิตความเปนอยู ตลอดจนระบบวิธีคิด และการใหคุณคาของสรรพสิ่ง ประชากรที่มี
คุณภาพ คุณธรรม วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตความเปนอยูดังกลาวยอมเปนพื้นฐานการสรางสังคมที่นาอยู
ตอไปได 
 2.   ดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงสมาชิกครอบครัวตางก็เปนผูผลิต และผูบริโภค    
      2.1  ในฐานะผูผลิต  ถาไดผานการขัดเกลาจากครอบครัว บมเพาะนิสัยรักการทํางาน
มีความรับผิดชอบ  และซื่อสัตยตอวิชาชีพ  มีวินัยในตนเองก็จะเปนผูผลิตในเชิงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 
      2.2.  ในฐานะผูบริโภค  ถาไดรับการอบรมขัดเกลาใหเปนผูบริโภคที่มีคุณภาพรูเทา
ทัน เลือกสรรบริโภคอยางมีประโยชน ไมวาจะเปนสินคา บริการ หรือส่ือมวลชนก็ตาม รูจักใชจาย
อยางมีเหตุผล อยางรูจักพอ อยางมีภูมิคุมกัน ซ่ึงการที่ประชากรของสังคม ไดรับการบมเพาะใหเปน
ผูผลิต และผูบริโภคที่มีคุณภาพดังกลาวยอมเปนพื้นฐาน เปนพลังในการสรางเศรษฐกิจสวนรวมตอไป 
  3.   ดานการเมืองการปกครอง   ครอบครัวเปนหนวยสังคมพื้นฐานที่บมเพาะทักษะทาง
การเมือง ใหเกิดขึ้นในครอบครัวได ซึ่งหมายถึงการอยูรวมกันอยางมีกติกา การมีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว  มีความเอื้ออาทรตอกัน  ตัดสินใจรวมกัน แมแตเด็กก็ตอง
ไดรับโอกาสที่จะเรียนรูการดํารงชีวิตอยางมีความรับผิดชอบในครอบครัว   ทั้งนี้โดยพัฒนาไปตาม
วัยใหเหมาะสม  รูจักรับฟงและสื่อสารเจรจาประนีประนอมกันดวยความรัก  ความเขาใจและ
เหตุผล เคารพในสิทธิของกันและกัน มีการรูจักใหอภัย  ซ่ึงเปนทักษะของการเมืองการปกครองใน
ครอบครัวอันจะเปนพื้นฐานของวิถีชีวิตในครรลองประชาธิปไตยตอไปอยางดี    
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 ถาสถาบันครอบครัว สามารถปฏิบัติภารกิจทั้ง  3  มิติหลัก  ดังกลาวไดอยางสมบูรณ  
ครอบครัวนั้นก็จะมีภูมิคุมกัน  มีความมั่นคง เปนสถาบันครอบครัวที่มีความเขมแข็งเปนพลังหลัก
ในการสรางสันติสุขในสังคมในวงกวางไดตอไป 
 พรรณพิมล  หลอตระกูล (2545 : 42-45) กลาวถึงลักษณะของครอบครัวที่เขมแข็ง คือ 
การที่ครอบครัวนั้นมีความแข็งแรงสามารถรักษาความเปนครอบครัวเอาไวได ปจจัยท่ีเปนตัวบอกวา
ครอบครัวมีความเขมแข็งหรือไมนั้นดูไดจากภารกิจหรือหนาที่ของครอบครัว  3 ประการ ไดแก 
 1.  ความสามารถของครอบครัว  ในการจัดหาความจําเปนพื้นฐานในชีวิตใหกับสมาชิก
ครอบครัว เชน  ที่อยูอาศัย   เสื้อผา คาใชจายในชีวิตประจําวันที่พอเหมาะกับครอบครัว รวมไปถึง
การใหการศึกษากับลูกได  
 2.  การใหการเลี้ยงดูหรือพัฒนาสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ใหมกีารเจริญเติบโตหรือ
มีพัฒนาการทีด่ี  เหมาะสมกบัชวงวยัและอายุของเด็ก  รวมถึงการแสดงบทบาทของความเปนพอแม
ไดอยางเหมาะสม   
 3.  ความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อครอบครัวเกิดปญหาหรือเกิดวิกฤต
ในครอบครัวขึ้น เชน การเจ็บปวยของคนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตกงาน หรือลูกอาจจะมี
ปญหาบางอยางถาครอบครัวสามารถหันหนาเขาหากันพูดจาปรึกษาหารือกันได แบงปนความทุกขใจ
ที่เกิดขึ้น และชวยกันแบงเบาภาระในครอบครัว สามารถผาฟนวิกฤตเหลานี้ไปได สรางครอบครัว
หรือรักษาความเปนครอบครัวไวได ก็ถือวาไดสรางครอบครัวที่เขมแข็งขึ้น 
 สตินเน็ต นิค (Stinnett Nick, อางถึงใน โสภา  ชปลมันน และคณะ 2534 : 25) กลาววา
ลักษณะของครอบครัวที่มีความขมแข็ง  ควรมีองคประกอบดังนี้ 
 1.  การชื่นชมคุณคาของสมาชิกในครอบครัว  การตระหนักในคุณคาซึ่งกันและกันใน
ครอบครัวควรจะไดมีการแสดงออกอยางชัดแจง พอเห็นคุณคาของแม และของลูก แสดงความชื่นชม
พอใจในตัวแมและลูก ขณะเดียวกันลูกก็แสดงความรูสึกที่ดีตอพอแมเชนกัน การชื่นชมคุณคาของ
คนในครอบครัวจะเปนรากฐานสําคัญของความอบอุนและความมั่นคงในครอบครัว ยิ่งไปกวานั้นยัง
เปนการหลอหลอมสมาชิกของสังคมใหมีทัศนคติมองสังคมในแงดีดวย 
 2.  การมีเวลาอยูรวมกัน สมาชิกในครอบครัวที่มีคุณภาพจะมีเวลารวมกันในการ
แบงปนความรูสึกที่ดีรวมกันในกิจกรรมที่จัดขึ้น และเปนกิจกรรมที่ทุกคนพอใจจะทํารวมกัน  
มิใชเพราะการบังคับ เชนการรับประทานอาหารโดยพรอมหนากัน การสนุกสนานรื่นเริงรวมกัน
ทัศนาจร ออกกําลังกายรวมกัน เปนตน 
 3.  การมีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกันในเชิงลักษณะของการ
สงเสริมซึ่งกันและกัน ใหเกิดความสุขและสวัสดิภาพที่ดี เปนการหวงใยกันและกันอยางแทจริง 
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ชีวิตปจจุบันมักไมมีเวลาวาง   ทุกคนดูวุนวายกับการทํางานหรือการเรียนของแตละคน ครอบครัวท่ีมี
คุณภาพที่เราพบก็จะประสบปญหานี้ดวย แตถาทุกคนในครอบครัวเหลานี้จะมานั่งลงพรอมหนากัน 
และเลาใหคนทั้งครอบครัวฟงวากิจกรรมที่วุนวายของแตละคนนั้นมีอะไรบาง และเปนอยางไรบาง 
ดวยวิธีนี้แสดงใหเห็นวาโดยแทจริงแลว  เวลาไมไดเปนอุปสรรคของการหวงใย  สวัสดิภาพของกัน
และกันในครอบครัว 
 4.  มีการติดตอส่ือสารกันเปนอยางดี ควรมีการพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ และเปนไปอยาง
เปดเผย จริงใจ มีความไววางใจตอกัน และเรื่องที่จะละเวนการกลาวถึงไมไดก็คือ  ครอบครัวทุก
ครอบครัวยอมมีเรื่องขัดแยงทะเลาะกัน ครอบครัวท่ีมีคุณภาพก็เชนกัน แตสําหรับครอบครัวเหลานี้ คน
ในครอบครัวจะนําความขัดแยงออกมาพูดกัน ไมปกปดไมเก็บไวในใจ แตพยายามที่จะรวมรับ
ความรูสึกของกันและกัน และพยายามหาทางเลือก  ทางแกไขที่จะดีที่สุดสําหรับทุกคน เราอาจเรียก
วิธีการนี้วา ใชความขัดแยงไปในทางสรางสรรคก็วาได  
 5.  การมีศรัทธาตอศาสนา ไมวาจะนับถือศาสนาใดคนในครอบครัวจะมีความศรัทธาตอ
ศาสนานั้นในระดับสูง มักจะมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน  เชน  ไปเขาโบสถทุกวันอาทิตยพรอมกัน 
หรือเขาวัดฟงพระเทศนรวมกัน ในหลายครอบครัวที่พบอาจมีสวนจัดตั้งองคกรทางศาสนา  เชนสราง
วัด หรือ เปนธุระใหกับกิจกรรมทางศาสนา เปนตน การที่คนในครอบครัวมี ศรัทธาตอศาสนาจะ
ชวยทําใหมีสติ มีความอดทนตอกัน มีการใหอภัยตอผูอ่ืนสูง ระงับความโกรธไดเร็ว และรูจักที่จะ
ชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมซึ่งเปนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 6.  การมีความสามารถจัดการกับวิกฤติการณในครอบครัวไดอยางดี คุณสมบัติขอนี้จะ
เปนการสกัดกั้น และปองกันปญหาสังคมไดเปนอยางดี คนในครอบครัวจะรวมกันตอสูปญหา
แทนที่จะทอถอยหรือแตกแยกไปคนละทิศและทาง พวกเขาจะใหกําลังใจซึ่งกัน และกันและ
รวมกันคล่ีคลายปญหาไดในที่สุด 
 สุรพล  พยอมแยม (2548 : 202 ) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัวไววา
ครอบครัวที่ เขมแข็งหมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกแตละคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มี
ความสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมและมีความสุข ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ครอบครัวอยางสม่ําเสมอ สามารถเผชิญอุปสรรคและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงแนวคิดของนักวิชาการขางตนที่กลาวถึงความเขมแข็งในครอบครัว มีแนวคิด
สอดคลองกับแนวคิดของสมพร  เทพสิทธา (2538 : 57-61)  ศิริรัตน แอดสกุล (2540:60-65) และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม (2545:16) ซ่ึงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จะมี
ประเด็นเพิ่มเติม คือ ครอบครัวมีที่อยูเปนหลักแหลงมั่นคงมีสภาพที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

37

 

 
 สําหรับแนวคิดเรื่องความเขมแข็งของครอบครัว มีนักวิชาการชาวตางประเทศไดกลาวไว
ดังนี้  
 กอดดาด (Goddard1999, อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2546 : 56-58) ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติที่ครอบครัวเขมแข็งควรมีไววา 
 1.  สมาชิกของครอบครัวควรดูแลเอาใจใสกันและกัน และรูจักชื่นชมยินดีตอกันและกัน 
(Caring and appreciation)  ความเขมแข็งของครอบครัวควรประกอบดวยบรรยากาศของความรัก
ความเขาใจ ความเอาใจใสซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิกในครอบครัว มีการใหอภัยเมื่อสมาชิกคนใด
ไดทําผิดพลาดไป การรูจักขอโทษ สํานึกความผิด การแบงปน การชวยเหลือ มีเจตคติและทัศนคติ
ตอกันและกันในแงบวก และที่สําคัญไปกวานั้น คือการใหเวลาอยางมีคุณภาพตอสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอ เชน การรับประทานอาหารเย็นรวมกัน การพูดคุยดวยการสื่อสารที่ดี สมาชิกวัยเด็กยอม
ตองการ เวลาจากบิดามารดา ตองการมีส่ิงสุนทรีและนันทนาการรวมกันกับบิดามารดา และตองการ
ใหบิดามารดาปฏิบัติตอเขาดวยความรักและเมตตากรุณา และบิดามารดาและสมาชิกผูสูงวัยยอม
ตองการความสนใจ การเอาใจใสดูแลจากสมาชิกในวัยเยาวเชนกัน 

2. สมาชิกของครอบครัวควรมีสัจจะที่ดีเปนเครื่องผูกพันตอกัน (Commitment)  
ครอบครัวเขมแข็งยอมรักษาสัจจะคือความจริงใจไมโกหกหลอกลวง มีความซื่อสัตย มั่นคงเปนการ
สรางความไวใจระหวางสมาชิกของครอบครัว (ซ่ึงความไววางใจ ยอมมีเหตุผลและผลกระทบตอ
ความรูสึกจริงใจ  ความหวัง จินตนาการ ความรัก ความเจริญกาวหนาในชีวิต เมื่อความไววางใจ
ระหวางสมาชิกของครอบครัวถูกทําลายยอมเกิดความทุกข ความซึมเศราและความปรารถนาหรือ
ความตองการทางดานอื่นๆในทางลบ) และรักษาสิ่งที่ดีงามของครอบครัวไว เชนสัมพันธภาพที่ดีตอ
กัน การเรียนรูที่จะรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา หรือแมแตขอปฏิบัติที่ดีและ
ปฏิบัติตอกันเปนประจําในครอบครัว การศึกษาประวัติของตระกูล ประวัติศาสตรของชุมชนของตน 
นับเปนหนทางหนึ่งที่สามารถจรรโลงความรักความอบอุน สรางความใกลชิดใหสมาชกิของครอบครวั
เกิดความผูกพัน ภาคภูมิใจและมีความปลอดภัยและมั่นคงทางจิตใจได  
 3.  สมาชิกในครอบครัวควรมีการสื่อสารที่ดีตอกัน (Communication) ครอบครัวที่เขมแข็ง
ยอมมีวิธีการสื่อสาร ถายทอดความผูกพัน ความรูสึกที่ดี ระหวางสมาชิกในครอบครัวดวยกันและ
กับสังคมภายนอก การรูจักเอาใจใส การใหคําแนะนํา และยินดีเปนที่ปรึกษา เมื่อสมาชิกเผชิญ
ปญหากับการตัดสินใจ และมีแนวทางสันติที่จะจัดการกับปญหา 
 4.  สมาชิกของครอบครัวควรมีปฎิสัมพันที่ดีตอกันและกันและแผขยายสูชุมชน 
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 (Community and family ties) ครอบครัวเขมแข็งจะตองมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและกันในหมู
สมาชิกรวมถึงญาติพี่นองของครอบครัวเดิม มีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนบาน สังคมอื่นๆ และรูจัก
แสดงความใกลชิดกับสังคมที่เกี่ยวของในแนวทางที่เหมาะสม สัมพันธภาพที่ดีดังกลาวจะเห็นผล
ชัดเจนยามเมื่อครอบครัวตองเผชิญกับปญหา ซ่ึงอาจตองยอมรับความชวยเหลือดานตางๆ เพื่อให
ครอบครัวสามารถสามารถยืนหยัดตอไปไดโดยไมลมสลายโดยงาย อันอาจสงผลกระทบถึงสมาชิก
วัยเด็กของครอบครัว 
 5.  สมาชิกของครอบครัวควรรูจักแบงเวลาใหกันและกัน (Time together)  การมีกิจกรรม
รวมกันจะชวยใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน เปนความผูกพันทางจิตใจใหเกิดพลัง
ที่เขมแข็งแมวา บิดามารดาจะเปนผูนําครอบครัวที่สําคัญแตสมาชิกวัยเด็กก็ควรไดรับการยอมรับ 
ไดรับความเมตตากรุณา   จากบิดามารดาในการอบรมสั่งสอนใหเปนคนดีมีเหตุผล จากการศึกษาพบวา   
ครอบครัวเขมแข็งจะประกอบดวยสมาชิกที่มีการพบปะพูดคุย เสริมสรางนันทนาการหรือกิจกรรม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงจะสงผลตอการเสริมสรางเจตคติ ทัศนคติ การตัดสินใจอยางถูกตองของ
สมาชิก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการใหโอกาสแกสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงออกและมีขอตกลง
ที่ดีรวมกันอันจะเปนแบบอยางการมีประชาธิปไตยในครอบครัวตอไป 
 6.  สมาชิกของครอบครัวรูจักการโอนออนผอนปรน  และพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต  (Flexibility and openness to change)    แมวาแตละครอบครัวจะมีกฎเกณฑ
ตางๆ ภายในครอบครัวไมเหมือนกันอันเนื่องจากภูมิหลังของบิดามารดา บุคลิกภาพและความคิด    
เจตคติที่ไดรับการอบรมมาจากครอบครัวเดิมตางกัน แตทุกครอบครัวไมอาจหลีกเลี่ยงภาวะที่
จะตองมีการตัดสินใจ ปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจและเปาหมายเพื่อการตัดสินใจในเหตุการณตางๆ 
ตลอดวัฎจักรชีวิตครอบครัวไดนั้นจะเปนกฎเกณฑหรือขอตกลงที่สมาชิกรวมกันปฏิบัติ   ดังนั้น
กฎเกณฑของครอบครัวที่ตั้งขึ้นไวจึงตองมีความเปนระเบียบและความเขมงวด และตองสามารถ
ยืดหยุนไดในสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปเพื่อบรรลุเปาหมาย  อันเปนผลดีตอครอบครัวจึงนับวา
เปนภาระที่ครอบครัวเขมแข็งจําเปนตองมีทางเลือกในการตัดสินใจรวมกัน   เพื่อใหรักษาความ
เปนเอกภาพของครอบครัวไวไดโดยเฉพาะยามเผชิญปญหาหรือวิกฤติการณและความเครียด 
 จากแนวคิดของ กอดดาด สอดคลองกับความคิดของ วีลา (Vela 1996, อางถึงใน นัฏฐกานต  
จิตตสงวน 2546 : 54-56)  และ  เจนสัน (Jenson 1999, อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2546 : 58-59)
แตมีประเด็นที่เพิ่ม คือ สมาชิกของครอบครัวควรมีความเครงครัดตอขอปฏิบัติทางศาสนา การยึดหลัก
ปฏิบัติทางศาสนาโดยเครงครัดนี้สําคัญมากตอการเปนครอบครัวที่เขมแข็ง จากการศึกษาวิจัยหลาย
ช้ินตลอด 30 ป ของ เจนสัน  พบคุณสมบัติขอนี้ในครอบครัวเขมแข็งทุกครอบครัววาการยึดหลัก
ปฏิบัติทางศาสนาสามารถเชื่อมความผูกพันที่ดี ระหวางขอปฏิบัติเพื่อความสุขในชีวิตสมรสและยัง
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เปนการสงเสริมใหเกิดคุณธรรมในจิตใจของหมูสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงสุดทายจะสงผลใหสมาชิกใน
ครอบครัวประสบความเจริญ ความสําเร็จในกิจการงานของตน 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ลักษณะ
ของครอบครัวที่มีความเขมแข็ง  ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ทาน จะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใช เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 
สําหรับงานวิจัยนี้ ความเขมแข็งในครอบครัว หมายถึง  ภาวะในครอบครัวที่สมาชิกของครอบครัวมี
ปฏิสัมพันธในสาระสําคัญ รวม 6 ประเด็น คือ  
 1.  มีการทํากิจกรรมรวมกัน  
 2.  มีความผูกพันตอกัน 
 3.  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
 4.  มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
 5.  มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
 6.  มีการแกไขปญหารวมกัน   

 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว 
 คณะอนุกรรมการสงเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (2537:95-96)ไดเสนอแนวทางการสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
และพึ่งตนเองได  7 ประการ ดังนี้ 
 1.  ควรสรางความพรอมทั้งดานรางกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  อายุ และระดับความรู
เพียงพอที่จะประกอบอาชีพ มีวุฒิภาวะ มีความรูในการเลี้ยงดูอบรมเด็กใหมีพัฒนาการรอบดาน
เหมาะสมตามวัย ถาไมพรอมอยาแตงงาน ถาแตงงานแลวไมพรอมก็อยาเพิ่งมีลูก 
 2.  มีความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกันในความสัมพันธทั้งทางรางกาย  และจติวิญญาณ ให
มีดวงใจที่หลอมเปนดวงเดยีวกันภายในครอบครัว  
 3.  ตองมีฆราวาส 4 หรือธรรมะของผูครองเรือน คือ 
  - สัจจะ ตองซือ่สัตย ไมนอกใจ เพื่อปองกนัการแตกแยกราวฉาน 
  - ทมะ บังคับตนใหประพฤตปิฏิบัติหนาที่ของตนและปรบัปรุงตนอยูเสมอ 
  - ขันติ อดทน อดกล้ัน 
  - จาคะ มใีจเอือ้อาทรใหอภยัตอกัน 
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 4.  ตองใชเวลาอยางมีคุณภาพ  มีกิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจและความผูกพัน
ระหวางกัน อันเปนวิถีทางที่จะเรียนรูศักยภาพ ความสนใจ ความคิด ตลอดจนจุดออนของแตละคน
ที่จะชวยเสริมสรางหรือแกไขใหเหมาะสมตอไปได  อีกทั้งตองชื่นชมความสามารถของกันและกัน 
 5 . ตองสื่อสารกันดวยเหตุผล รวมกันแกปญหาอยางสรางสรรค แมเด็กก็ตองหัดใหมี
สวนรวมโดยดูใหเหมาะสมตามวัย ตองเคารพในเหตุผลของกันและกัน 
 6.  ตองปรับบทบาทผูนํา ผูตามระหวางชายหญิง ใหเปนเพื่อนคูคิดรวมตัดสินใจเพื่อให
โอกาสสตรีที่จะมีสวนรวม มีความรู มีทักษะ มีโลกทัศนที่กวางขึ้น ซ่ึงเปนการเพิ่มพลังสตรีให
สามารถเพิ่มพลังครอบครัว โดยสวนรวมไดยิ่งขึ้น 
 7.  ตองปรับบทบาทคานิยมตางๆ โดยเฉพาะในการเลี้ยงดูอบรมเด็ก เชน ใหความสําคัญ
แกบทบาทพอเพิ่มมากขึ้น การเลิกความคิดวาครอบครัวที่จะมีความสุขไดนั้น  ตองมีฐานะมั่งคั่งรํ่ารวย 
การสรางภูมิคุมกันตลอดจนทักษะผูบริโภคที่มีคุณภาพ เพื่อมิใหหลงใหลไปกับกระแสบริโภคนิยม 
เงินนิยม การเลิกคานิยมและพฤติกรรมที่มีอคติทางเพศเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีตอเด็ก  
 นอกจากนั้น การพัฒนาครอบครัวใหมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได รัฐตองสงเสริม
ในเรื่องการใหการศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สังคม และการเมือง ฯลฯ ใหเหมาะสมกบั
สภาพการณของสังคมปจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในระดับชุมชน ใหมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ มีการวางแผน เพื่อดูแลเสริมขีดความสามารถของพลังครอบครัวและชมุชน  
 สําหรับ เดือนเพ็ญ  ศังขะฤกษ  (2537 : 81 - 83)  ไดเสนอแนวทางในการเสริมสราง
ความเขมแข็งในครอบครัว  ดังนี ้
 1.  ควรมีการใหความรูแกพอแมสมาชิกในครอบครัว และชุมชนในเรื่องครอบครัวศึกษา
เนนในการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเปนพอแมที่ดี  เนนบทบาทหนาที่ของสามีภรรยา  บทบาทของพอแม 
สมาชิกในครอบครัวและชุมชน ความตองการพื้นฐานของเด็ก พัฒนาการของเด็กในแตละวัย และ
การเสริมสรางทักษะตางๆ ใหกับเด็กใหเหมาะสมตามวัย  
 2.  ควรมีการแนะนําและการใหคําปรึกษาครอบครัว อาทิในเรื่องปญหาครอบครัว การ
ใหคําปรึกษาแกพอแมในกลุมเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อปองกันและหยุดยั้งปญหา การปรับตัว และ
สุขภาพจิตของครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายครอบครัว เปนตน 
 3.  ควรสอดแทรกความรูเร่ืองครอบครัวศึกษาในทุกๆ  หลักสูตรการฝกอบรม 
 4.  จัดใหมีสถานที่สาธารณะสวนสาธารณะในชุมชน  เพื่อใหครอบครัวไดมีโอกาสใช
เวลาพักผอนรวมกันอยางมีอิสระและไมส้ินเปลือง 
 5.  จัดกิจกรรมที่สมาชิกครอบครัวสวนใหญสามารถรวมกิจกรรมกนัได 
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 6.  การแสวงหาอาสาพัฒนาเด็ก เพื่อเปนสื่อกลางระหวางรัฐและชุมชน โดยการนาํความรู
และบริการของรัฐไปสูประชาชน และนําปญหาอุปสรรค ตลอดทั้งขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับเด็กกอนวัย
เรียน  ใหรัฐหาทางแกไขและสนับสนุนตอไป โดยอาสาพัฒนาเด็ก ไปใหความรูแกพอแม โดยการ
เยี่ยมบานหรือที่จุดนัดพบ ตลอดจนรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กอยางสม่ําเสมอ 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2544 : 101) สรุปแนวทางที่ทําใหครอบครัวมั่นคงแข็งแรงและมี
ความสุข โดยอาศัยความรูทางโลก และทางธรรม ความสุขและความมั่นคงของครอบครัวเกิดจาก
เหตุสําคัญเหลานี้ 
 1.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  ความเสมอกันของสามี ภรรยา 
 2.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  การปรับความตางเขาหากันของสามี ภรรยา 
 3.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  การยดึมั่นในนิรามสิสุข ของสามี ภรรยา 
 4.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  ฉันทะของสมาชิกครอบครัว 
 5.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  วิริยะของสมาชิกครอบครัว 
 6.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  สัจจะของสมาชิกครอบครัว 
 7.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  เมตตาของสมาชิกครอบครัว 
 8.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  ทานของสมาชิกครอบครัว 
 9.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  ขันติของสมาชิกครอบครัว 
 10.  ความสุขของครอบครัวเกิดจาก  สัมมาทิฏฐิของสมาชิกครอบครัว 
 จะเห็นวามีเหตุปจจัยหลายประการที่จะทําใหครอบครัวมั่นคงและมีความสุขได    ยิ่งมี
ปจจัยเหตุมากก็ยิ่งปฏิบัติยาก เพราะจะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนและนาน แตอาจจัดหมวดหมู
เสียใหมเปน 3 เหตุใหญได คือ 1) ปจจัยกอนสมรส นั่นคือ เลือกคูที่มีความเสมอกันและมีความรัก
กัน (ฉันทะ)   2) เมื่อสมรสแลว ตองมีการปรับตัวเขาหากัน ทําตัวใหเปนประโยชนแกกัน อดทน 
และ  3)  ปจจัยแกน คือความเขาใจชีวิตสมรสใหถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) และการยึดความสุขชนิดที่
ไมตองพึ่งพากันเปนหลัก (นิรามิสสุข) เชน ความสุขจากการทําดีทั้งหลาย ความสุขจากการใชปญญา 
ความสุขจากการผลงานที่ทํา 

 บทบาทหนาท่ีของสามภีรรยา และบุตรในการสรางครอบครัวใหเขมแขง็  
 การสรางครอบครัวใหเกิดความเขมแข็งนัน้ สมาชิกในครอบครัวจะตองรูจักบทบาท
และหนาที่ความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบของตน ดังแนวความคิดของ สมพร  เทพสิทธา (2538 : 62-64) ที่ไดเสนอไวดังนี้ 
 หนาที่ของสามี 
 1.  ยกยองใหเกียรติสมฐานะภรรยา 
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 2.  ไมดูหม่ินภรรยา ไมทํารายรางกาย และจิตใจ คุมครองใหความปลอดภัย 
 3.  อดทน อดกล้ัน และใหอภัยตอปญหาทีเ่กิดขึ้น 
 4.   ซ่ือสัตย ไมประพฤตินอกใจภรรยา 
 5.  ดูแลความเปนอยูของภรรยา และสมาชกิของครอบครวั เชน รับผิดชอบคาใชจายใน
ครอบครัว 
 6.  ปรึกษาหารอืกับภรรยา แบงบทบาทหนาที่ภารกิจของครอบครัว 
 7.  รวมทกุขรวมสุข ชวยเหลือกันทัง้งานอาชีพ ภาระในบานและการอบรมเลี้ยงดูบตุร
รวมกับภรรยา 
 8.  ขยัน ไมเกยีจครานในกิจการทั้งปวง ทั้งงานอาชีพ และการพัฒนาความเปนอยูของ
ครอบครัว 
 หนาท่ีของภรรยา 
 1.  ยกยองใหเกียรติสาม ี
 2.  จัดการงานบานเรือนใหเรียบรอย ดูแลเรื่องอาหารการกินและความเปนอยู 
 3.  สงเคราะหญาติมิตรสองฝายดวยด ี
 4.  ไมประพฤตินอกใจสาม ี
 5.  รักษาทรัพยสินที่หามาไดและใชจายอยางประหยัด 
 6.  ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง 
 7.  รวมทุกขรวมสุขกับสามี ชวยเหลือกันทัง้งานอาชีพ และภารกิจในบาน 
 8.  ปรึกษาหารอืสามีใหการเลี้ยงดูอบรมและการศึกษาของลูก 
 หนาท่ีของบตุร 
 1.  เปนบุตรที่มีความกตัญกูตเวที เขาใจหลักธรรมศาสนาดี  
 2.  รูจักเคารพนบนอบเชื่อฟงบิดามารดาไมละทิ้งคุณคาวฒันธรรมขนบธรรมเนียมที่ด ี
 3.  ตั้งใจศกึษาเลาเรียน พัฒนาตนเอง มีความคิดเห็นถูกตอง  รูจักคานิยมที่ถูกตองใช
ชีวิตอยางมีเหตุผล  รูจักคบเพื่อนที่ดี  
 4.  รูจักดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
 5.  ชวยทํากิจการงานของพอแม รูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองครอบครวั 
และสังคม  
 6.  ดํารงวงศตระกูลใหดี   ลูกตองรักษาชื่อเสียงของวงศตระกูลโดยกระทําความดีรัก
ใครกลมเกลียวกันในหมูญาติพี่นอง   
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 7.  ประพฤติตนเหมาะสมที่จะรับมรดก  ดแูลทรัพยสินใหดีอยาใหเสื่อมโทรม  เสียหาย
และใหเพิ่มพนูโดยสุจริต 
 8.  สนใจและเขาใจการบริการของรัฐ การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 

 จากที่กลาวมาในเรื่องของบทบาทหนาที่ของสมาชกิในครอบครวั   จะเหน็ไดวาถา
สมาชิกทกุคนในครอบครัวรูจักบทบาทหนาที่ตางๆของตน ตลอดจนปฏบิัติตามบทบาทหนาที่ของตน 
จะมีผลทําใหครอบครวัมีความสุข และเกิดความเขมแขง็ขึ้นในครอบครวั  ในการวิจยัครัง้นี้ผูวิจยั  จงึ
ไดนาํแนวความคิดเรื่องการมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว  ซ่ึง
ประกอบดวย บิดา มารดา และบุตร มาเปนแนวทางหนึ่งในการศกึษาถึงความเขมแข็งในครอบครวั 

 
สวนที่ 2   แนวคิดและงานวจัิยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในขณะที่ครอบครัวตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม งานวิจัย
สวนใหญจะเนนที่ครอบครัวที่มีความยากลําบากในการจัดการกับปญหาที่แตกตางกันออกไป อาทิ 
การติดยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูเด็กกับการเกิดปญหาตางๆ การกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชน เปนตน ครอบครัวท่ีปกติถูกใชเปนกลุมควบคุมและใหความสําคัญคอนขางนอย 
จึงมีงานวิจัยในเรื่องนี้ไมมากนัก งานวิจัยตอไปนี้มุงชี้ใหเห็นประเด็นถึงความจําเปนที่ครอบครัว   
ในยุคปจจุบันตองมีความเขมแข็งเพื่อเปนรากฐานที่แข็งแรงและดีงามเปนคุณภาพชีวิตที่ดีแกสมาชิก
ในครอบครัว  ซ่ึงงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

2.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วรรณภา  ลําเจียกเทศ (2530 : บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางพัฒนาความสัมพันธในครอบครัว
ในทัศนของสตรีที่สมรสแลว ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีที่มารับบริการจากศูนยวิจัยการวางแผนครอบครัว
โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาพบวา สวนใหญลักษณะของความสัมพันธในครอบครัวระหวาง
บิดา มารดา และบุตร ในดานความรูสึกที่มีตอกันนั้นเปนไปไดดวยดี มีความรักความผูกพันตอกัน 
และอยากหาโอกาสพักผอนรวมกัน แตในทางปฏิบัติมีการทํากิจกรรมรวมกัน โดยขาดความ
ตระหนักถึงการที่จะพัฒนาหรือเพิ่มพูนความรักความอบอุนใหเกิดขึ้น โดยใหความสําคัญกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวมากกวา และไดเสนอแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธในครอบครัว 
วาสมาชิกในครอบครัวควรไดมีเวลาพักผอนรวมกัน โดยเห็นดวยในวันแหงครอบครัว ทั้งยังเชื่อวา
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ศาสนาจะชวยใหความสัมพันธในครอบครัวนั้นดีขึ้น ซ่ึงเปนแนวทางที่ทําใหครอบครัวเกิดความ
เขมแข็ง 
 ลาดทองใบ  ภูอภิรมย ( 2530 : 22) ไดศึกษาถึงบทบาทของครอบครัวในการปองกันยาเสพ
ติดพบวาความสัมพันธอันดีในครอบครัว โดยมีความรักความอบอุน ตลอดทั้งการมีกิจกรรมรวมกัน
ของสมาชิกในครอบครัว  (ลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง) ยอมเปนภูมิคุมกันการติดยาเสพติดได 
 กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2543 : 5)
ไดศึกษาปจจัยที่สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว สรุปวา ปจจัยที่สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัวนั้น คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับความจําเปนพื้นฐานในดานตางๆ ของ
ชีวิต ไดแก    
 1.  ปจจยัที่เกีย่วของกับสภาพแวดลอม  ซ่ึงไดแก การมีที่อยูอาศยั  และสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม 
 2.  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัว  ผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีใหเห็น
วา  
  2.1  บทบาทหลักของแม  นอกจากจะเปนหลักในการอบรมเลี้ยงดูลูกแลวยังเปน
หลักในการนําสมาชิกในครอบครัวเขาวัดทํากิจกรรมทางศาสนา  เปนหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆ ในชุมชน ในขณะที่บทบาทหลัก
ของพอ  คือการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวรวมกิจกรรมอนุรักษวฒันธรรมพืน้บาน
และอนุรักษส่ิงแวดลอม   
  2.2  สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวระหวางพอแม  และลูก เปนความสําคัญ
ของความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
 อมราวดี  ณ อุบล (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุนที่มีลักษณะ
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวตางกัน พบวานักเรียนวัยรุนที่มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวดี  (ลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง) มีสุขภาพจิตดีกวา นักเรียนวัยรุนที่มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวไมดี 
 สาวิตรี  พิริยะสถิตย (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธที่ดีในครอบครัวของ
นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในภูมิภาคตะวันตกพบวา กลุมตัวอยางมีความสัมพันธที่ดี
ในครอบครัวอยูในระดับมาก  และพบวาความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตนในการปองกันยาเสพติดของนักศึกษา 
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 นัฏฐกานต  จิตตสงวน (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยดานปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ครอบครัวไทยใหเขมแข็ง พบวา การเสริมสรางครอบครัวไทยใหเขมแข็งมีองคประกอบที่สําคัญ คอื 
ปจจัยดานปฏิบัติการ 6 ดาน ไดแก  
  1.  การปฏิบัติ  “หนาที่ของครอบครัวเพื่อครอบครัว”  
  2.  การปฏิบัติ  “การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกครอบครัว”   
  3.  การปฏิบัติ  “การใหและแสดงความรักความผูกพันที่ดีในครอบครัว”  
  4.  การปฏิบัติ “การแบงเวลาเพื่อครอบครัวและใชเวลาเพื่อการทํากิจกรรมรวมกัน” 
  5.  การปฏิบัติที่ดีของสมาชิกในครอบครัวเมื่อครอบครัวตองเผชิญปญหา  หรือ
วิกฤตการณและความเครียด  
  6.  การปฏิบัติ “การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและกันภายในครอบครัวและตอสังคม
ภายนอก” 
 จุฬาลักษณ   ศรีคงอยู (2546 : 150 )  ศึกษาความเขมแข็งของครอบครัวของเยาวชนใน
ศูนยเยาวชนตําบล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวาความเขมแข็งของครอบครัวอยูในระดับ
มาก และความเขมแข็งของครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันยาเสพติดของ
เยาวชน   

2.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 ลุทเคน (Luetchens 1981, อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2546 : 67) พบวาปจจัยที่
สําคัญที่สุดของบุคคลในครอบครัว (ปจจัยระดับบุคคล) ที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งของครอบครัว 
คือ การตระหนักในคุณคาของตนเองที่มีตอครอบครัวในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งหรือเปน
ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญคนหนึ่งของครอบครัว ซ่ึงหมายถึงการตระหนักรวมกันถึงคุณคาของการเปน
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทําใหสมาชิกตางยอมรับซึ่งกันและกันมีบทบาทและหนาที่ ที่ตอง
รับผิดชอบตอครอบครัวรวมกัน แบงปนความรูสึกสุขทุกขรวมกัน มีการพูดคุยอยางตรงไปตรงมา 
จริงใจและซื่อสัตยตอกัน ปจจัยรองลงมาคือ การใหเวลาแกคูสมรสและบุตรซ่ึงถือวาเปนการให
ความสําคัญตอสมาชิกอื่นในครอบครัว และเมื่อมีปญหามักจะมีการปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อขอ
คําแนะนําหรือรับคําปรึกษา 
 ลินเกรน (Lingren 1995, อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2546 : 66)  พบวาความเขมแข็ง
ของครอบครัวสามารถประเมินไดโดยการจําแแนกตามจํานวนปที่ผานการสมรสดังนี้ ระหวาง 0-16 ป 
เปนระยะที่ครอบครัวเพิ่งจะจัดการใหเขาสูระบบครอบครัว การมีกฎเกณฑภายในระบบ วิธีการดําเนิน
ชีวิต รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับหมูญาติมิตรและสังคมภายนอก มีความเขมแข็ง
ระดับนอย ระหวาง 17-26 ป เปนระยะที่ครอบครัวมีโอกาสพบความสัมพันธในแนวทางเดียวกัน 
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หรือพบ     ขอขัดแยงที่จะแตกแยกไดมากที่สุด นับเปนชวงที่มีการหยาราง “สถิติหยารางมากที่สุด” 
จึงมีความเขมแข็งระดับนอย   ระหวาง 27-36 ป ครอบครัวมีศักยภาพเพิ่มขึ้นที่จะเปนครอบครัว
เขมแข็ง จึงมีความเขมแข็งระดับปานกลาง ระหวาง 37-45 ป นับวาครอบครัวมีระดับความเขมแข็ง
มาก และ 45 ป ขึ้นไปมักเปนระยะที่คูสมรสมาถึงระยะปลายของวัฏจักรชีวิต จึงมีระดับความ
เขมแข็งมากที่สุด 
 แคมเบล  (Campbell 1985 : 65) ไดศึกษาพบวา คูสมรสที่มีคุณสมบัติดานความอดทน 
มีการปฏิบัติเพื่อครอบครัวอยางเขมแข็งจะเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหครอบครัวเขมแข็งถึงแม
จะตองพบกับวิกฤตการณตางๆ ในชีวิต คูสมรสที่รักษาสัจจะมั่นคงและมีความซื่อสัตยตอกันจะเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งของครอบครัวไดดีที่สุด สวนปจจัยที่เสริมสรางใหคูสมรสรักษา
สัจจะไดตลอดชีวิตสมรส คือ  
  1.  ความรัก ความเขาใจและผูกพันที่มีตอกัน  
  2.  มีการสื่อสารที่ดีและสม่ําเสมอ 
  3.  ใหเกียรติยกยองซึ่งกันและกัน  
  4.  ตระหนักถึงคุณคายิ่งใหญของคําวา ครอบครัว 
  5.  มีกิจกรรมและเปาหมายรวมกัน  
 นอกจากนี้ยังพบอีกวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางเสริมความแข็งแรงใหมีมากยิ่งขึ้น 
คือ การมีความรับผิดชอบตอหนาที่และมีคุณธรรมรูจักเสียสละและการเอื้อเฟอเผ่ือแผ เพื่อประโยชนสุข
สวนรวม 
 สวนการศึกษาของจอนสัน (Johnson 1996,อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2546 : 66)    
พบวาการหยารางของบิดามารดาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอครอบครัวที่อบอุนและเขมแข็ง  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาแลว
ขางตน ไดช้ีใหเห็นความสําคัญของครอบครัว ในเรื่องการปองกันปญหาตางๆ ได เชน การหยาราง
ของบิดามารดา การติดสารเสพติดของเด็กวัยรุน ฯลฯ และปจจัยตางๆ ที่สงผลใหครอบครัวเขมแข็ง 
สําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของครอบครัว จึงสนใจศึกษาความเขมแข็งใน
ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อทราบลักษณะ
ของครอบครัวและปญหาตางๆ ของเด็ก ผลการวิจัยอาจใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาที่จะเกิดกับวัยรุนในจังหวัดนครปฐม 
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2.3  แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล 
 ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลของมารดาที่ศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 อายุกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานอายุของมารดากับความเขมแข็งใน
ครอบครัวไมพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยตรง แตมีงานวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียงดังนี้ 
 นงลักษณ  ปรีชาดิเรก (2546 : 62) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรึกษาพูดคุย
ระหวางมารดากับบุตรในครอบครัวไทย (ดานการสื่อสารในครอบครัว) พบวา อายุของมารดามีผล
ทําใหเกิดความแตกตางกันในระดับการปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตร 
 จันทรเพ็ญ  คุปตกาญจนากุล (22526 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง “ตัวแบบสมมติฐาน
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส ผลการวิจัยพบวา อายุบุตรของมารดาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรส    
 ทัดดาว  ลิมพะสุต (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบแผนการเลี้ยงดูบุตรและสัมพันธภาพ
ในครอบครัว พบวา อายุของมารดาไมมีผลตอความสัมพันธภาพในครอบครัว 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา ครอบครัวที่มารดามีอายุตางกันมีความ
แตกตางและไมแตกตางกันในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว ผูวิจัยคิดวามารดาที่มีอายุตางกัน
นาจะมีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน เนื่องจากมารดาที่มีอายุมากกวานาจะวุฒิภาวะมากกวา
มารดาที่มีอายุนอยกวา สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวา ครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอายุตางกัน มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวแตกตางกัน 

 การศึกษากับความเขมแข็งในครอบครัว 
 การศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งทางสิ่งแวดลอมทางสังคมระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันทําใหบุคคลมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผูที่มีการศึกษาสูงมักมีความสามารถในการคิด 
จําแนกประเมิน ไตรตรอง ใชเหตุผลไดดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา การศึกษาจึงชวยใหบุคคลจักใช
ความรู ความคิดของตนแกปญหาในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหบุคคลมี
ทักษะในการแสวงหาความรู การซักถามปญหาตลอดจนการใชประโยชนจากแหลงตางๆไดดีขึ้น  
การศึกษาที่สูงขึ้น จึงทําใหมีการรับรูภาระและบทบาทหนาที่ที่ตองมีตอครอบครัวดีขึ้น รวมทั้ง
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สามารถปรับบทบาทหนาที่ของตนในครอบครัวไดดี และมีประสิทธิภาพ (Lemon  1960, อางถึงใน 
ผจงจิตต  พิทักษภากร 2544 : 103 )  
 การศึกษาเปนการจัดประสบการณใหแกชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โลกและชีวิตในทุกดานไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ (สมจิตต  สุพรรณทัศน และนิภา  มนูญปจุ 
2524 :106) 
 ชลาทิพย  ปุณะบุตร (2524 : 27)  ไดศึกษาพบวา บิดามารดาในครอบครัวที่ยากจนสวน
ใหญมีการศึกษาต่ํา จึงไมคอยเอาใจใสในการอบรมบุตร    
 ศิริวรรณ  วชิรวงศ (2536 : 54)  ไดศึกษาพบวา บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงยอมมี
สติปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล มีความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดอยางถูกตอง
มากกวา   ผูที่มีการศึกษาต่ํา 
 เพชรรัตน    พิบาลวงศ (2544 : 46) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกบัการ
ปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีตอบุตรวัยกอนเรียน (การปฏิบัติหนาที่ของบิดามารดาที่มีตอบุตร) 
พบวา การศึกษาของมารดามีอิทธิพลตอการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีตอบุตรวัยกอนเรียน  
 นงลักษณ  ปรีชาดิเรก (2546 : 64) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรึกษาพูดคุย
ระหวางมารดากับบุตรในครอบครัวไทย (ดานการสื่อสารในครอบครัว) พบวา พบวาการศึกษาของ
มารดามีผลทําใหเกิดความแตกตางในระดับการปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตร  

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวของกับการศึกษา จะเห็นไดวาครอบครัวที่
มารดามีการศึกษาตางกันก็นาจะมีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตั้ง
สมมุติฐานวา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม         
ที่มารดามีการศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 ความแตกตางดานอายุของคูสมรสกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 เฮอเนอร ( Herners 1972 : 37) ไดศึกษาพบวาความกดดันทางสังคมมีผลใหอายุการแตงงาน
สูงขึ้น ในขณะที่ นิมดอฟ (Nimdoff 1974, อางถึงใน  ผจงจิตต  พิทักษภากร 2543 : 103) ไดศึกษาพบวา 
ความแตกตางระหวางวัยจะสงผลทําใหคานิยมความรูสึกนึกคิดแตกตางกันมาก ความแตกตางดังกลาว 
จะทําใหเกิดความตึงเครียดภายในครอบครัว ซ่ึงจากงานวิจัยของ นภาภรณ  หะวานนท (2520 :227 ) 
พบวาแมในสังคมสมัยใหมอาจจะถือวา อายุ เปนเรื่องที่ไมสําคัญเทาใดนัก แตคูสมรสในวัยสูงอายุ
และวัยกลางคน มักจะเห็นวาภาวะสมรสที่กอใหเกิดสภาพครอบครัวที่ดีที่สุด ฝายชายตองมีอายุ
มากกวาฝายหญิง และเมื่อพิจารณาถึงความแตกตางดานอายุจะพบวาหากฝายชายมีอายุมากกวาก็จะ
มีอํานาจเหนือกวาฝายหญิงรวมทั้งการดูแลกิจการ ในครอบครัวไดดีกวา  
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 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ครอบครัวที่มีความ
แตกตางดานอายุของคูสมรสตางกันก็นาจะมีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่มารดามีความแตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 อาชีพกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 จากการศึกษาของวราภรณ  รักวิจัย (2533 : 16) พบวาชาวไรชาวนามักมีชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติ งานที่ทําเปนงานหนัก เพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูบุตรจึงปลอยปละละเลย แตจะมีเวลา
ใหกับครอบครัวมาก อาชีพขาราชการและพนักงานบริษัท บิดามารดาทํางานประจํา มีรายได
คอนขางคงที่จะมีเวลาวาง แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนไปอยางสบายๆ เร่ือยๆ อาชีพคาขาย
และธุรกิจขนาดเล็ก บิดา มารดามักประสบกับความไมแนนอนคอนขางสูง และอาชีพนี้อยู
ทามกลางบรรยากาศที่มีการแขงขันสูง และอาชีพนี้อยูทามกลางบรรยากาศที่มีการแขงขันกับเวลา
และผูอ่ืนจึงมีเวลาใหกับครอบครัวนอย กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพมักมีอิทธิพลกับสภาพ
ชีวิตประจําวันของครอบครัวดวย 
 เพชรรัตน  พิบาลวงศ (2544 : 44) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับการ
ปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีตอบุตรวัยกอนเรียน (การปฏิบัติหนาที่ของบิดามารดาที่มีตอบุตร) 
พบวา อาชีพของมารดามีความสัมพันธกับการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีบุตรกอนวัยเรียน  
 นงลักษณ  ปรีชาดิเรก (2546 : 63) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรึกษาพูดคุย
ระหวางมารดากับบุตรในครอบครัวไทย (ดานการสื่อสารในครอบครัว) พบวา อาชีพของมารดามี
ผลทําใหเกิดความแตกตางในระดับการปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตร โดยมารดาที่ทํางาน
ในสวนราชการมีคาเฉลี่ยคะแนนการปรึกษาพูดคุยกับบุตรสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่
ประกอบอาชีพอ่ืนและมารดาที่ไมไดทํางาน 

 ปจจุบันผูหญิงออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น จึงมีเวลาใหกับครอบครัวนอยลงและ
เมื่อกลับจากทํางานนอกบานแลว ผูหญิงตองรับภาระในการทํางานบานดวย ฉะนั้นมารดาที่มีอาชีพ
ตางกัน นาจะมีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานวา ครอบครัวของ
มารดาที่มีอาชีพตางกัน ความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 รายไดกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 รายไดของครอบครัวมีความสําคัญมากในการที่จะดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัวที่
มีรายไดไมพอกับรายจายมักมีปญหาเกิดขึ้นในครอบครัว ล็อค (Locke 1951: 85) ไดทําการศึกษา
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เปรียบเทียบระหวางคูสมรสที่มีความสุขและคูหยารางพบวา ถารายไดของคูสมรสมีความเพียงพอ
ตอความตองการของครอบครัวจะชวยลดจํานวนการหยารางใหลดนอยลง  
 ชลาทิพย  ปุณณะบุตร (2524 : 27) ไดศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว พบวา ในครอบครัวที่
ยากจน หาเชากินค่ํา สวนมากบิดามารดา ออกไปทํางานนอกบาน มักเลี้ยงลูกตามบญุตามกรรม  ไม
เอาใจใสลูก บิดา มารดาจะมีทัศนคติในการเลี้ยงลูกวา ลูกจะดีจะชั่วก็อยูที่ตนเอง ไมตองสั่งสอนมาก 
เด็กในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา มักไมไดรับการเอาใจใสดูแลอบรม และส่ังสอนจากบิดา 
มารดาเทาที่ควร อาจเปนเพราะบิดามารดา ไมคอยมีเวลาอยูใกลลูกเพราะตองไปทํางานนอกบาน 
และตองทํางานหนัก  นอกจากนี้บิดามารดา อาจใชวิธีลงโทษที่รุนแรงกับลูกเมื่อลูกทําผิด  และใน
บางครั้งอาจลงโทษลูกอยางรุนแรงไมมีเหตุผล ทําใหลูกขาดความอบอุน  
 ศุภลักษณ  พฤทธิพงศวิทย (2534 : 26-28 ) ไดศึกษาสาเหตุครอบครัวที่มีการหยารางวา
สาเหตุสําคัญ คือการที่ครอบครัวของผูหยารางมีรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 
 กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2543 : 
106-122 ) ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สนับสนุนความเขมแข็งของครอบครัวพบวา ปญหาที่
สําคัญและมีผลตอครอบครัวมากที่สุด คือ ปญหารายไดไมพอกับรายจาย    

 จากแนวคิดและงานวิจัยที่ศึกษา จะเห็นไดวาครอบครัวที่มีรายไดตางกันก็นาจะมีความ
เขมแข็งในครอบครัวตางกัน ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวา ครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีรายไดของครอบครัวตางกัน มี
ความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 ภูมิหลังของครอบครัวเดิมกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 จากงานวิจัยขององคกรสตรีโลก (อางถึงใน ผจงจิตต  พิทักษภากร 2543 : 99-100) 
พบวาหนึ่งในสามของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายจากคูของตน จนทําใหตองหยารางไปในที่สุด 
พบวาตนเองไดพบเห็นการใชความรุนแรงในครอบครัวเดิมมากอนและมีความสัมพันธกัน
ระหวางชีวิตในวัยเด็กที่ถูกกระทําทารุณทางรางกาย และเมื่อเติบโตขึ้นมักจะมีความเกี่ยวของกับ
สภาพการณรุนแรงเชนเดียวกัน ในขณะที่ สเตราส (Strauas 1981:99)  พบวาผูหญิงที่เคยถูกพอแม
ลงโทษดวยความรุนแรงทางรางกายในวัยเด็ก มักจะเขาไปอยูในสภาพที่มีความรุนแรงในครอบครัว
ของเธอเอง 
 ผจงจิตต  พิทักษภากร (2543 : 9-10) ไดศึกษาพบวา พื้นฐานชีวิตสมรสของบิดามารดา
และการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก ที่ไดรับจากบิดามารดามีความสัมพันธโดยตรงกับการสรางครอบครัว
ใหมที ่มีความเปนปกแผนหรือไมมีความเปนปกแผน ถาเด็กที่มาจากพื้นฐานของครอบครัวที่
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อบอุนยอมเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการกอรางสรางครอบครัวที่มีคุณภาพตามลักษณะแบบอยางที่
ไดรับมาจากพื้นฐานของครอบครัวในอดีต 
 เบอรเกส และคณะ (Burgess et al.  1963 : 72) ไดทําการศึกษาเรื่องภูมิหลังทางครอบครัว
ของคูสมรส พบวาคูสมรสที่มีความสุขมาจากครอบครัวที่มีบิดามารดามีความสุขในชีวิตสมรส     
ในขณะที่ถาบิดา มารดาของฝายหนึ่งฝายใดไมมีความสุขในชีวิตสมรส จะพบวาโอกาสที่คูสมรส 
ดังกลาวจะมีความสุขในชีวิตมีไมมากนัก และคูสมรสที่มีปญหาการปรับตัวในชีวิตสมรส ก็มักมา
จากครอบครัวที่มีปญหาการปรับตัวในชีวิตสมรสเชนกัน 

 จากงานแนวคิดและงานวิจัยที่ศึกษา จะเห็นไดวาครอบครัวที่มีภูมิหลังของครอบครัวเดิม
ตางกันก็นาจะมีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกันครอบครัว ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐาน
วาครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีภูมิหลัง
ของครอบครัวเดิมตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 ประเภทของครอบครัวกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 บุญลือ  วันทานนท (2525 : 31) ไดศึกษาถึงสภาพครอบครัวไทยในเมืองพบวา สวนใหญ
จะเปนลักษณะของครอบครัวเดี่ยว ขนาดของครอบครัวเล็กลง ความผูกพันระหวางสมาชิกเสื่อมคลายลง 
เนื่องจากความหางเหิน โดยอิทธิพลจากความเจริญทางเศรษฐกิจที่สมาชิกตองไปประกอบธุรกิจ
นอกบาน สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอิสระมากขึ้น หญิงชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และมักให
ความสนใจสังคมนอกบานมากกวาในบาน ลดคานิยมทางศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี     
เนื่องจากเห็นวาลาสมัย 
 จากการศึกษาของเฉลียว  บุญยงค  (2526 : 16-17) พบวา  นักมนุษยวิทยาชาวตะวันตก
หลายทานที่เคยทําการศึกษาวิจัยสังคมไทย มักมีความเห็นสอดคลองกันวา ลักษณะของครอบครัว
ไทยเทาที่ปรากฎสวนใหญ มักจะเปนครอบครัวเดี่ยว  แตก็ไมเหมือนกับครอบครัวเดี่ยวในสังคม
ตะวันตก ทั้งนี้มักจะพบวาครอบครัวเดี่ยวของไทย นอกจากจะประกอบดวย บิดา มารดา และลูกๆ 
แลวยังมีสมาชิกอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาอีก และสวนมากสมาชิกอ่ืนๆ นั้น ไดแก ญาติสนิทของครอบครัว
นั่นเอง ญาติสนิทที่มาอาศัยในครอบครัวมักจะไดแก พี่นองของสามีหรือภรรยา หรือทั้งสองฝาย 
นอกจากนั้นบางครอบครัวก็อาจจะมีบิดามารดา หรือเฉพาะบิดาหรือมารดาของฝายสามี หรือภรรยา
รวมอยูดวย 
 โสภา  ชปลมันน  และคณะ (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษา รูปแบบครอบครัวไทยที่พึง
ปรารถนาในสังคมเมืองประเทศไทยพบวา รูปแบบครอบครัวที่พึงปรารถนาก็คือ ครอบครัวที่ตอบรับ
การเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม อันไดแก ครอบครัวเดี ่ยว เนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลง
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โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อนํามาวิเคราะหดูจะเห็นวา รูปแบบครอบครัวที่พึง
ปรารถนามีทั้งสวนบวก อันเปนสิ่งที่ดีควรดํารงไว ไดแก คูสมรสไดใชชีวิตคูอยางเปนอิสระ เปน
ตัวของตัวเอง ทําใหคูสมรสเปนผูใหญขึ้นรูจักรับผิดชอบครอบครัว ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู
ตลอดเวลา ไมตองอยูภายใตอิทธิพลของ บิดา มารดา หรือญาติพี่นองของฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงอาจ
นําไปสูปญหาการเขาใจผิด กินใจ หรือทะเลาะวิวาทของคูสมรสไดภายหลัง แตในเวลาเดียวกันก็มี
สวนลบที่นาเปนหวง คือ ครอบครัวเดี่ยวจะทําใหเกิดปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความชราตามมา เพราะ
ถึงระยะที่ลูกมีครอบครัว บิดา มารดา จะถูกทอดทิ้งใหอยูโดดเดี่ยว ไรคนดูแล ขณะที่คนรุนลูกหลาน
ก็จะไมมีโอกาสไดเรียนรูศึกษาชีวิตในวัยชรา ซ่ึงเปนวัยที่ทุกคนตองเผชิญ ทําใหขั้นตอนการเรียนรูของ
ชีวิตถูกตัดขาดไปชวงหนึ่ง เด็กๆ จะไดคลุกคลีและเรียนรูชีวิตแตวัยหนุมสาวและวัยทํางานเทานั้น 
เมื่อเขาสูวัยชราเด็กเหลานี้ก็อาจจะดํารงตนในสังคมไมถูกตอง  และไดศึกษาถึงลักษณะของครอบครวั
ของคนไทยพบวา ครอบครัวของคนไทยสมัยกอน เปนครอบครัวที่มีความสัมพันธกันระหวางสมาชิก
ในครอบครัวอยางแนนแฟน   ลึกซึ้งและมีความอบอุน ครอบครัวไทยสมัยกอนจะมีลักษณะเปน
ครอบครัวขยาย ประกอบดวยบิดา มารดา และบุตร ปู ยา ตา ยาย รวมทั้งญาติพี่นองของทั้งสามีและ
ภรรยา ผูชายหรือสามีจะเปนผูนําครอบครัว ภรรยาตองใชนามสกุลสามี ผูเยาวตองเคารพเชื่อฟง
ผูใหญ และมีความกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา หรือญาติผูใหญ 

 จากแนวคิดและงานวิจัยที่ศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาประเภทของครอบครัวท่ี
แตกตางกันก็นาจะมีความเขมแข็งในครอบครัวตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวา 
ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม    
ที่มารดามีประเภทของครอบครัวตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน  

 จํานวนบุตรกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 ทัศนคติของคนไทยถือวา บุตรคือโซทองคลองใจพอแม (อานนท  อาภาภิรม 2525 : 80) 
และทัศนคติของคนสวนใหญ ซ่ึงคิดแตงงานดวยความหวังที่จะพบความสุขที่ยั่งยืนและถาวรและมีบุตร
เพื่อเชื่อมโยงความสุขนั้น (สุพัตรา  สุภาพ  2521 : 59-60) นอกจากนั้นทางประชากรศาสตรถือวา
คุณคาของบุตรยังเปนหลักประกันเพื่อมิใหเกิดการหยารางดวย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโร 
และเกื้อ วงศบุญสิน 2535, อางถึงใน สุมิตรา  รัฐประสาท 2537 : 36) ดังนั้นการมีบุตรหลายคนนาจะมี
สวนชวยใหครอบครัวมีความมั่นคงและเขมแข็ง  ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ   สตินเนต และคณะ
( Stinnet et al. 1984 , อางถึงใน สุมิตรา  รัฐประสาท 2537 : 36) ซ่ึงพบวา ความมั่นคงในชีวิตสมรส
ของบิดามารดาจะลดลงเมื่อมีจํานวนบุตรมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะคูสามีภรรยามีภาระในการเลี้ยงดูบุตร 
ทําใหมีความเอาใจใสซ่ึงกันและกันนอยลง 
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 ผจงจิตต  พิทักษภากร (2544 : 271) ไดศึกษาจํานวนบุตรกับความเปนปกแผนของ
ครอบครัว พบวา จํานวนบุตรมีความสัมพันธทางลบกับความเปนปกแผนของครอบครัว 

 จากแนวคิดและงานวิจัยที่ศึกษาขางตน จะเห็นวาครอบครัวที่มีจํานวนบุตรตางกนักน็าจะ
มีความเขมแข็งในครอบครัวตางกัน  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานในการวิจัยวาครอบครัว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามีจํานวนบุตรตางกัน
มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาเชิงปริมาณในเรื่อง ความเขมแข็งในครอบครัวของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
มารดาเด็ก ไดแก อายุ การศึกษา   ความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว  
ภูมิหลังของครอบครัวเดิม ประเภทของครอบครัว จํานวนบุตร และมีการศึกษาเชิงคุณภาพเปรียบเทียบ
ครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูงที่สุด 5 ครอบครัว และครอบครัวที่มีความเขมแข็ง
ในครอบครัวต่ําที่สุด 5 ครอบครัว โดยสัมภาษณเจาะลึก บิดา มารดา และบุตร เกี่ยวกับความเขมแข็ง
ในครอบครัว และความไรสมรรถนะของครอบครัว  ซ่ึงจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ดังที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลท่ัวไป 
- อายุ 
- การศึกษา 
- ความแตกตางดานอายุของคูสมรส 
- อาชีพ 
- รายไดของครอบครัว 
- ภูมิหลังของครอบครัวเดิม 
- ประเภทของครอบครัว 
- จํานวนบุตร 

 
ความเขมแขง็ในครอบครัว 
1. มีการทํากิจกรรมรวมกัน 
2. มีความผูกพันตอกัน 
3. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ 
4. มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
5. มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
6. มีการแกไขปญหารวมกัน 
 

 
- ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง 
- ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 
 

ขอมูลเชิงคุณภาพ 
- ความเขมแข็งในครอบครัว 
- ความไรสมรรถนะของครอบครัว 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง “ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน : กรณีศึกษา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”  เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) โดยมีมารดา
ของเด็กมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เปนหนวยของการวิเคราะห   
(Unit of analysis)  การดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

6. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มาจากครอบครัวที่มี บิดา มารดา และบุตรอยูดวยกัน     
จํานวน  8 โรงเรียน จํานวน 8,798  คน  

  กลุมตัวอยาง   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก มารดาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   จํานวน 383 คน  ซ่ึงไดมาจากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane′, อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร 2542 : 
10-12)        ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  สําหรับความคลาดเคลื่อน  รอยละ 5  การสุมกลุม
ตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multi- stage  random sampling )  โดยสุมโรงเรียนมารอย
ละ 50 ได จํานวน 4 โรงเรียน  จากทั้งหมด  8 โรงเรียนและสุมกลุมตัวอยางจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 จากทั้ง 4 โรงเรียนที่สุมได ตามสัดสวนของประชากรของแตละโรงเรียน ดัง
ตารางที่ 1 
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 สําหรับสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane′, อางถึงใน 
ประคอง  กรรณสูตร2542 : 10-12) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
   n    =         N 
              1+ N(e)2 

   n     =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N    =   ขนาดของประชากร    
   e     =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ .05 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 
 

โรงเรียน ระดับชั้น ประชากร กลุมตัวอยาง 
พระปฐมวิทยาลัย ม. 1 672  คน 44  คน 
 ม. 2 688  คน 45  คน 
 ม.3 608  คน 41 คน 
  รวม  1968  คน รวม  130 คน 
ศรีวิชัยวิทยา ม. 1 553  คน 36  คน 
 ม. 2 583  คน 38  คน 
 ม.3 541  คน 36 คน 
  รวม  1677  คน. รวม  110  คน 
วัดหวยจรเขวิทยาคม ม. 1 206  คน 14  คน 
 ม. 2 215  คน 14  คน 
 ม.3 249  คน 16 คน 
  รวม  670  คน รวม  44  คน 
สิรินธรราชวิทยาลัย ม. 1 540  คน 36คน 
 ม. 2 521  คน 34 คน 
 ม.3 441  คน 29 คน 
  รวม  1502  คน รวม  99  คน 

รวม 5817  คน  383  คน 
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 สวนในการศึกษาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ ศึกษาจากครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็ง
ในครอบครัวสูงที่สุด จํานวน 5 ครอบครัว และครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัว
ต่ําสุดจํานวน 5 ครอบครัว โดยสัมภาษณ บิดา มารดา และบุตร ที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 การวิจัยเชิงปริมาณ  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 
 1. ตัวแปรตน  ไดแก 
     1.1 ขอมูลสวนบุคคลของมารดา ประกอบดวย 
      1.1.1 อายุ  แบงกลุมอายุดังนี้ 
      -  กลุมอายุ   ไมเกิน 39    ป 
      -  กลุมอายุ   40-49    ป 
       -  กลุมอายุ   50 ปขึ้นไป 
      1.1.2 การศึกษา   แบงเปน 
      -  ประถมศึกษา/ต่ํากวา 
      -  มัธยมศึกษา/ปวช. 
      - อนุปริญญา/ปวส. 
      -  ปริญญาตรีขึ้นไป 
      1.1.3 ความแตกตางดานอายุของคูสมรส 
      -  0 – 3  ป 
      -  4 – 6   ป 
      -  7  ขึ้นไป 
        1.1.4  อาชีพ  แบงเปน 
         -  รับจาง 
         -  เกษตรกรรม 
         -  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
         -  คาขาย 
         -  ธุรกิจสวนตัว 

- แมบาน 
       1.1.5  รายไดของครอบครัว  แบงเปน 
        - ต่ํากวา 5,000 บาท 
        - 5,000 – 10,000  บาท 
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        - 10,001 – 15,000  บาท 
        - 15,001 – 20,000  บาท 
        - มากกวา 20,000  บาทขึ้นไป 
       1.1.6  ภูมิหลังของครอบครัวเดิม  แบงเปน 
        - ครอบครัวมีความสุข มคีวามเขาใจกัน เปนสวนใหญ 
        - ครอบครัวมีความสุข มคีวามเขาใจกัน ปานกลาง  
        - ครอบครัวไมคอยมีความสุข มีความเขาใจกันนอย 
        1.1.7  ประเภทของครอบครัว 
        - ครอบครัวเดีย่ว   
        - ครอบครัวขยาย  
        1.1.8 จํานวนบุตร 
         - 1 - 2  คน 
         -  3  คนขึ้นไป                    
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก ความเขมแข็งในครอบครัว ซ่ึงประกอบดวย 
      2.1  มีการทํากิจกรรมรวมกัน 
      2.2  มีความผูกพันตอกนั 
      2.3  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
      2.4  มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
      2.5   มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
      2.6   มีการแกไขปญหารวมกัน 

 การวิจัยเชิงคณุภาพ  ตัวแปรที่ใชในการศกึษาวจิัยครั้งนี ้มีดังนี ้
 1. ตวัแปรตน  ไดแก 
     1.1 ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง 
     1.2 ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 
 2. ตัวแปรตามไดแก   
     2.1 ความเขมแข็งในครอบครัว 
     2.2 ความไรสมรรถนะของครอบครัว 
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3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงเปน  2  ตอน และ
แบบสัมภาษณ 1 ชุด  ซ่ึงแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี ้
 ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานตางๆ 
ไดแก  อายุ  การศึกษา  ความแตกตางดานอายุของคูสมรส   อาชีพ  รายไดของครอบครัว   ภูมหิลัง
ของครอบครัวเดิม  ประเภทของครอบครัว และจํานวนบตุร 
 ตอนที่ 2     แบบสอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว  มีขอคําถามทั้งส้ิน 66 ขอ  
จําแนกตามตัวแปรยอยทั้งหมด 6  ตัว ดังนี ้
  1. มีการทํากิจกรรมรวมกัน  มีขอคําถาม 10   ขอ 
  2. มีความผูกพนัตอกัน     มีขอคําถาม  12  ขอ 
  3. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ มีขอคําถาม  12  ขอ 
  4. มีการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม มีขอคาํถาม  12  ขอ 
  5. มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีขอคําถาม  10  ขอ  
  6. มีการแกไขปญหารวมกัน  มีขอคําถาม  10  ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา     (Rating  scale)   5   ระดับ ตามแนวคดิของ ลิเคิรท (Likert)   โดยมีเกณฑการแปล
ความหมาย  ดงันี้ 
  เปนประจํา    หมายถึง     มีการปฏิบัติกิจกรรมนั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งทีม่ีเหตุการณ 
  บอยครั้ง  หมายถึง     มกีารปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆบอยๆ หรือประมาณ 75 % 
  บางครั้ง         หมายถึง     มกีารปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆบอยๆ หรือประมาณ 50 % 
  นานๆ คร้ัง     หมายถึง     มกีารปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆบอยๆ หรือประมาณ 25 % 
  ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง     สมาชิกในครอบครัวไมเคยปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1  ตัวเลือก   เกณฑการใหคะแนน  ถาเปนขอความที่แสดงถึง
การมีความเขมแข็งในครอบครัว จะใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบที่มีการปฏิบัติเปน
ประจําจนถึงไมเคยปฏิบัติตามลําดับ  สวนขอความที่มีความหมายตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน  
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก  แสดงวามีความเขมแข็งในครอบครัวมากกวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
 ตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ  เปนแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ในเรื่อง
ของความเขมแข็งในครอบครัวและความไรสมรรถนะของครอบครัว 
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4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ   
 1.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สวนที่เปนแบบสอบถาม ไดดําเนินการเปน 
ขั้นตอนดังนี ้
  ขั้นที่  1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ   จากหนังสือ ตํารา เอกสาร วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับครอบครัว และความเขมแข็งของครอบครัว  นํามาพัฒนาสรางเปนเครื่องมือ  
แบบสอบถาม ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  ขั้นที่  2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ของแบบสอบถามโดยนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจาํนวนรวม  5  ทาน    พิจารณาปรับแกตาม
รายละเอียดของตัวแปรที่นยิามไวในบทที่ 1 แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
  ขั้นที่  3  นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวจากขั้นที่ 2 ไปทดลองใช 
(try out) กับกลุมประชากร ไดแก มารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดั
นครปฐม ที่ไมใชเปนกลุมตวัอยางจริงในการวิจยั  จํานวน  30   คน   และนํามา หาคาความเชื่อมัน่   
(Reliability)    โดยวิธีหาคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค    (Cronbach’s Alpha-coefficient)  ได
ขอคําถามทั้งส้ิน  66  ขอ  หาคาความเชื่อมัน่ ไดเทากับ .97 
  ขั้นที่ 4  นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมตวัอยางจรงิตอไป 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย สวนที่เปนแบบสัมภาษณ ไดดําเนินการเปนขั้นตอน
ดังนี ้
  ขั้นที่ 1  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด จากหนังสือ ตํารา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับครอบครัว ความเขมแข็งของครอบครัว และความไรสมรรถนะของครอบครัว  นํามา
พัฒนาสรางเปนแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง  ภายใตคาํปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  ขั้นที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ของแบบสัมภาษณโดยนําแบบสัมภาษณ 
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจาํนวนรวม 5 ทาน  พิจารณาปรับแกไขตาม
รายละเอียดของตัวแปรที่นยิามไวในบทที่ 1 แลวนําพจิารณาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
  ขั้นที่ 3  นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป  

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการเก็บรวมรวมขอมูลในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน  และติดตอประสานงานครูประจําชั้น
มัธยมศึกษา 1-3 โรงเรียนสุมที่ได   เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมลู 
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 2.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง  พรอมตรวจสอบความสมบูรณ
ของขอมูล  โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามกับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อนําไปใหมารดา ซ่ึง
เปนกลุมตัวอยาง เปนผูตอบ จํานวน  383  ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนมา 383 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 3.  ผูวิจัยสัมภาษณ ใชแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง โดยสัมภาษณ บิดา มารดา และ
บุตรที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน    ในครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูงสุด 
จํานวน  5  ครอบครัว และครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ําสุดจํานวน 5 ครอบครัว  

6.  การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืน นํามาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม   ปรากฏวาเปนแบบสอบถามที่สมบูรณทุกฉบับ   จัดระบบขอมูล ลงรหัส   และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (Statistical 
Package for the Social Sciences : SPSS for Windows)  เพื่อประมวลผลขอมูลและจัดทําการวิเคราะห
ทางสถิติ โดยใชสถิติสําหรับการวิจัยดังนี้  
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก   อายุ    การศึกษา   ความ
แตกตางดานอายุระหวางคูสมรส อาชีพ ภูมิหลังของครอบครัวเดิม รายไดของครอบครัว ประเภทของ
ครอบครัว และจํานวนบุตร  ใชสถิติการแจกแจงความถี่ และรอยละ  
 2. การวิเคราะหระดับความเขมแข็งในครอบครัวโดยหาคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคาเฉลี่ย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
       2.1  การแปลความหมายคะแนน  ความเขมแข็งของครอบครัว    ผูวิจัยกําหนดเกณฑ
ในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท  (Best 1981 : 179) ดังนี ้
         คาเฉลี่ย  1.00 -1.49  หมายถึง  ความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดับนอยที่สุด 
         คาเฉลีย่  1.50 -2.49  หมายถึง  ความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดบันอย 
         คาเฉลีย่  2.50 -3.49    หมายถึง  ความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดบัปานกลาง  
           คาเฉลีย่  3.50 -4.49  หมายถึง  ความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดบัมาก   
         คาเฉลีย่  4.50 -5.00    หมายถึง  ความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดบัมากที่สุด 
 3.  การเปรียบเทียบความแตกตาง  ของความเขมแข็งในครอบครัว จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม    ไดแก    
        3.1  อายุ การศึกษา ความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว และ
ภูมิหลังของครอบครัวเดิม   ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว   (One- way ANOVA)  และ
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หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ  
Scheffe′ 
       3.2  ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร ใชการวิเคราะห t – test 
       3.3  วิเคราะหการสัมภาษณ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา เปรียบเทียบความเขมแข็งใน
ครอบครัว และความไรสมรรถนะของครอบครัว ในครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูง
กับครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเร่ือง ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน : กรณีศึกษา ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของมารดาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 383 คน   มาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล โดยใชตารางประกอบ คําบรรยาย จําแนกเปน  4  ตอน  ดังมีรายละเอียด 
ตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความเขมแข็งในครอบครัว 
  ตอนที่ 3 การวิ เคราะห เปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา ไดแก 
อายุ การศึกษา  ความแตกตางดานอายุของคูสมรส  อาชีพ  รายไดของครอบครัว  ภูมิหลังของครอบครัว
เดิม  ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร  
   ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง (Sample) 
  Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F- distribution 
   df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
   SS แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Square) 
   MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean square) 
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ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนมารดาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 383  คน โดยจําแนกตามอายุ  การศึกษา 
ความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว ประเภทของครอบครัว ภูมิหลัง
ของครอบครัวเดิม และจํานวนบุตร โดยการจําแนกความถี่ และคารอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ  
1. ไมเกิน  39  ป 
2. 40 – 49 ป 

     3.    50  ปขึ้นไป 

 
141 
197 
 45 

 
36.8 
51.5 
11.7 

                                     รวม  383 
ระดับการศึกษา 

1. ประถมศึกษา/ต่ํากวา 
2. มัธยมศึกษา/ปวช. 
3. อนุปริญญา/ปวส. 
4. ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
204 
100 
 29 
 50 

 
53.3 
26.1 
  7.5 
13.1 

                              รวม 383 100.0 
ความแตกตางดานอายุของคูสมรส 

1. 0 – 3 ป 
2. 4 – 6 ป 
3.    7 ป  ขึ้นไป 

 
242 
80 
61 

 
63.2 
20.9 
15.9 

                                 รวม 383 100.0 
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ตารางที่ 2   (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อาชีพ 
1. รับจาง 
2. เกษตรกรรม 
3. ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
4. คาขาย 
5. ธุรกิจสวนตวั 

     6.    แมบาน 

 
115 
59 
41 
99 
28 
41 

 
30.0 
15.5 
10.7 
25.8 
  7.3 
10.7 

                                      รวม 383 100 
รายไดของครอบครัว 

1. ต่ํากวา 5,000 บาท 
2. 5,000 – 10,000 
3. 10,001 – 15,000 
4. 15,001 – 20,000 
5. มากกวา  20,000ขึ้นไป 

 
79 

123 
59 
28 
94 

 
20.6 
32.1 
15.5 
 7.3 
24.5 

                                        รวม 383 100.0 
ประเภทของครอบครัว 

1. ครอบครัวเดี่ยว 
2. ครอบครัวขยาย 

 
251 
132 

 
65.5 
 34.5 

                                   รวม 383 100.0 
ภูมิหลังของครอบครัวเดิม 

1. ครอบครัวมีความสุข ความเขาใจกัน เปนสวนใหญ 
2. ครอบครัวมีความสุข ความเขาใจกัน ปานกลาง 
3. ครอบครัวไมคอยมีความสขุ มีความเขาใจกันนอย 

 
217 
138 
 28 

 
56.7 
36.0 
 7.3 

                                   รวม 383 100.0 
จํานวนบุตร 

1. 1-2  คน 
     2.    3  คนขึ้นไป 

 
225 
158 

 
58.7 
41.3 

                                   รวม 383 100.0 
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 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง 40- 49 ป จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 51.5 และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีนอยที่สุด
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ11.7  การศึกษาสวนใหญอยูในชวงประถมศึกษา/ต่ํากวา  จํานวน 204 คน 
คิดเปนรอยละ 53.3และอนุปริญญา/ปวส. นอยที่สุด มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ7.5  ความ
แตกตางดานอายุของคูสมรส สวนใหญมีอายุแตกตางกัน 0-3 ป จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 63.2         
อายุแตกตางกัน 7 ปขึ้นไปนอยที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ15.9   อาชีพ สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจาง จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ30.0 รองลงมาอาชีพคาขาย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 
25.8 และอาชีพธุรกิจสวนตัวนอยที่สุดจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.3  รายไดของครอบครัว  
สวนใหญอยูในชวง 5,000 – 10,000 บาท/เดือน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.1 และมีรายได 
15,001 – 20,000  บาท/เดือน  นอยที่สุด  จํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  7.3       ประเภทของ
ครอบครัว  สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว  จํานวน  251  คน  คิดเปนรอยละ  65.5   ภูมิหลังของ
ครอบครัวเดิม  สวนใหญ  ครอบครัว  มีความสุข  มีความเขาใจกัน  เปนสวนใหญ จํานวน  217  คน 
คิดเปนรอยละ 56.7 สวนจํานวนบุตรสวนใหญมีจํานวนบุตร 1 – 2 คน จํานวน 225 คน คิดเปน    
รอยละ 58.7  

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความเขมแข็งในครอบครัว 
 
ตารางที่ 3  แสดงระดับความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอ  

เมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามรายดาน 
 

รายดาน       Χ  S.D. ระดับความเขมแข็งใน 
ครอบครัว 

ดานการทํากจิกรรมรวมกัน 
คานความผูกพันตอกัน 
ดานการปฏิบตัิตามบทบาทหนาที ่
ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
ดานการสื่อสารตอกัน 
ดานการแกไขปญหารวมกัน 

3.7684 
4.0326 
4.1410 
4.3231 
3.7339 
3.8726 

.6686 

.6707 

.5378 

.5235 

.5140 

.6072 

   มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.9956 .4855    มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบวา ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม โดยรวมแลวมีระดบัความเขมแขง็ในครอบครัวอยูในระดับมาก    
โดยดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ   = 4.3231  S.D. = .5235) 

ตอนที่  3  การศึกษาเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต
อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของมารดา  ไดแก  อายุ  การศึกษา 
ความแตกตางดานอายุของคูสมรส  อาชีพ รายไดของครอบครัว ภูมิหลังของครอบครัวเดิม 
ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร  
 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของมารดา ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษาความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว ภูมิหลังของครอบครัวเดิม  
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA)  และหากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบรายคูตอไป ดวยวิธีของ Scheffe′ และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร โดยใชสถิติเปรียบเทียบ t-test    ดังรายละเอียดในตารางที่  
4 – 23  

 3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามอายุของมารดา  ดังปรากฏผลในตารางที่ 4   และ
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 

ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามอายุของมารดา 

 
อายุ n Χ  S.D. คาระดับ 

1. ไมเกิน 39 ป 
2. 40 – 49 ป 
3. 50 ปขึ้นไป 

141 
197 
 45 

3.9566 
4.0012 
4.0936 

.4925 

.4917 

.4276 

มาก 
มาก 
มาก 

             รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
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 จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอายุของมารดาพบวา ทุกกลุมอายุมีความเขมแข็งใน
ครอบครัวอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรยีบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามอายุของมารดา    โดยใชการวิเคราะห 
 ความแปรปรวนทางเดียว 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
      ระหวางกลุม   2 .653 .326 1.388 
      ภายในกลุม 380 89.378 .235  
                       รวม 382 90.031   

   
 จากตารางที ่5 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  ที่มารดามีอายุตางกันมคีวามเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกนั 

 3.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแขง็ในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามการศึกษาของมารดา   ดังปรากฏผลในตารางที่ 6-8 
 
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนก 
 ตามการศึกษาของมารดา 
 

การศึกษา n Χ  S.D. คาระดับ 
1. ประถมศึกษา/ต่ํากวา 
2. มัธยมศึกษา/ปวช. 
3. อนุปริญญา/ปวส. 
4. ปริญญาตรีขึ้นไป 

204 
100 
29 
50 

3.9119 
3.9486 
4.2179 
4.3021 

.4841 

.4798 

.4141 

.3804 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

                รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
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จากตาราที่ 6 เมื่อพิจารณาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามการศกึษาของมารดาพบวา ทกุระดับการศึกษามีความ
เขมแข็งในครอบครัวอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 7 แสดงการเปรยีบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามการศึกษาของมารดา โดยใชการ 
 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
      ระหวางกลุม 3 7.780 2.593 11.949* 
      ภายในกลุม 379 82.251 .217  
                       รวม 382 90.031   

* P < .05 

 จากตารางที่ 7 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามีการศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffe′   ดังปรากฎ
ผลในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามการศึกษาของมารดา โดยใชวิธีของ 
 Scheffe′ 
 

ความเขมแข็งใน   
ครอบครัว 

ประถมศึกษา/ตํ่ากวา   
(Χ = 3.9119) 

มัธยมศึกษา/ปวช. 
(Χ =3.9486) 

อนุปริญญา/ปวส. 
(Χ =4.2179) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
(Χ =4.3021) 

ประถมศึกษา/ตํ่ากวา
(Χ = 3.9119) 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
(Χ =3.9486) 
อนุปริญญา/ปวส. 
(Χ =4.2179) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 
(Χ =4.3021) 

- 
 

.0367 
 

.3060* 
 

.3902* 

 
 
- 
 

          .2692 
 

.3535* 

 
 
 
 
- 
 

 .0842 

 
 
 
 
 
 
- 

*P  <  .05 
  
 จากตารางที่ 8  พบวา  ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวา
ครอบครัวท่ีมารดามีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และครอบครัวท่ีมารดามีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  
นอกจากนี้ครอบครัวที่มารดามีการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวา     
ครอบครัวที่มารดามีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น
ไมพบความแตกตาง 
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 3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามความแตกตางดานอายุของคูสมรสของ
มารดา      ดังปรากฏผลในตารางที่ 9 และตารางที่ 10 

ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก 
 ตามความแตกตางดานอายุของคูสมรสของมารดา 
 

ความแตกตางดานอายุของคูสมรส n Χ  S.D. คาระดับ 
1. 0 – 3 ป 
2. 4 – 6 ป 
3. 7 ปขึ้นไป 

242 
80 
61 

3.9979 
3.9153 
4.0919 

.4702 

.5234 

.4832 

มาก 
มาก 
มาก 

                       รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน       
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามความแตกตางดานอายขุองคูสมรส  ความเขมแข็งใน
ครอบครัวของทุกกลุมอยูในระดับมาก 

 
ตารางที่ 10 แสดงการเปรยีบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามความแตกตางดานอายขุองคูสมรสของ 
 มารดา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
      ระหวางกลุม 2   1.082 .541 2.312 
      ภายในกลุม 380 88.949 .234  
                       รวม 382 90.031   

  
 จากตารางที่ 10 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีความแตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน มีความเขมแข็ง
ในครอบครัวไมแตกตางกัน 
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 3.4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพของมารดา ดังปรากฏผลในตารางที่  11-13 
 
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก 
 ตามอาชีพของมารดา 
 

อาชีพ n Χ  S.D. คาระดับ 
1. รับจาง 
2. เกษตรกรรม 
3. ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
4. คาขาย 
5. ธุรกิจสวนตวั 
6. แมบาน 

115 
59 
41 
99 
28 
41 

3.8997 
3.9707 
4.3418 
4.0340 
3.9313 
3.9061 

.5473 

.4374 

.3450 

.4220 

.5399 

.4502 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

              รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
 

 จากตารางที่ 11 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพของมารดา  ทุกกลุมมีความเขมแข็งในครอบครัวของ
อยูในระดับมาก 

ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพของมารดา   โดยใชการวิเคราะห 
 ความแปรปรวนทางเดียว 
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
      ระหวางกลุม 5 6.600 1.320 5.964* 
      ภายในกลุม 377 83.431 .221  
                       รวม 382 90.031   

*   P < .05 
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 จากตารางที่ 12  พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน     
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที่มารดามีอาชีพตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe′ ดังปรากฎผล
ในตารางที่ 13 
  
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   เมื่อจําแนกตามอาชีพของมารดา โดยใชวิธีของ  
 Scheffe′ 

 
ความเขมแข็ง
ในครอบครัว 

รับจาง
(Χ =3.8997) 

แมบาน
(Χ =3.9061) 

ธุรกิจสวนตัว
(Χ =3.9313) 

เกษตรกรรม
(Χ =3.9702) 

คาขาย
(Χ =4.0340) 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(Χ =4.3418) 

รับจาง
(Χ =3.8997) -      

แมบาน
(Χ =3.9061) .0640 -     

ธุรกิจสวนตัว
(Χ =3.9313) .0315 .0251 -    

เกษตรกรรม
(Χ =3.9702) .0704 .0647 .0389 -   

คาขาย
(Χ =4.0340) .1342 .1278 .1027 .0638 -  

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(Χ =4.3418) 

.4421* .4357* .4106* .3716* .3079* - 

* P <.05 

 จากตารางที่ 13  พบวาครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมอืง 
จังหวดันครปฐม ที่มารดามีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ มีความเขมแข็งในครอบครัวมากกวาครอบครวั
ที่มารดามีอาชีพรับจาง แมบาน ธุรกิจสวนตัว เกษตรกรรม และคาขาย อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  นอกจากนัน้ไมพบความแตกตาง 
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 3.5  การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแขง็ในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามรายไดของครอบครัว ดังปรากฏผลในตารางที่  
14-16 
 
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก 
 ตามรายไดของครอบครัว 
 

รายไดของครอบครัว n Χ  S.D. คาระดับ 
1.  ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน 
2.  5,000 – 10,000 บาท/เดือน 
3.  10,001 – 15,000 บาท/เดอืน 
4.  15,001 – 20,000 บาท/เดอืน 
5.มากกวา20,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

79 
123 
59 
28 
94 

3.7988 
3.9130 
3.9859 
4.1764 
4.2213 

.5186 

.4266 

.4795 

.3894 

.4615 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
 

 จากตารางที่ 14 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามรายไดของครอบครัว  ทุกกลุมมีความเขมแข็งใน
ครอบครัวอยูในระดับมาก 

 
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   จําแนกตามรายไดของครอบครัว   โดยใชการ 
 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
      ระหวางกลุม 4 9.608 2.402 11.289* 
      ภายในกลุม 378 80.423  .213  
                       รวม 382 90.031   

* P < .05   
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 จากตารางที่ 15 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  ที่ครอบครัวมีรายไดตางกนั มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe′    ดังปรากฎ
ผลในตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 แสดงการเปรยีบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  เมื่อจําแนกตามรายไดของครอบครัว โดยใชวิธี 
 ของ Scheffe′ 
 
ความเขมแข็ง
ในครอบครัว 

ตํ่ากวา 5,000 
บ./ด. 
(Χ =3.7988) 

5,000-10,000 
บ./ด. 
(Χ =3.9130) 

10,001-15,000
บ./ด 
(Χ =3.9859) 

15,001-20,000
บ./ด. 
(Χ =4.1764) 

มากกวา
20,000บ./ด.
ขึ้นไป
(Χ =4.2213) 

ตํ่ากวา 5,000   
บ./ด. 
(Χ =3.7988). 

-     

5,000-10,000  
บ./ด. 
(Χ =3.9130) 

.1142 -    

10,001-
15,000บ./ด. 
(Χ =3.9859) 

.1871 .0728 -   

15,001-
20,000บ./ด. 
(Χ =4.1764) 

.3776* .2634 .1905 -  

มากกวา
20,000บ./ด.
ขึ้นไป
(Χ =4.2213) 

.4225* .0383* .2354 .0449 - 

* P < .05 
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 จากตารางที่ 16   พบวาครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีรายไดของครอบครัวต่ํากวา5,000 บาท/เดือน มีความเขมแข็งในครอบครัว
นอยกวาครอบครัวที่มีรายได 15,001-20,000 บาท/เดือน และนอยกวาครอบครัวที่มีรายไดมากกวา
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป ครอบครัวที่มีรายได 5,000-10,000 บาท/เดือน มีความเขมแข็งในครอบครัว
นอยกวาครอบครัวที่มีรายได มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
นอกจากนั้นไมพบความแตกตาง 

 ในการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน เนื่องจากขอมูลภูมิหลัง
ของครอบครัวเดิมของกลุมตัวอยาง ที่รวบรวมไดเมื่อแยกกลุมยอยเปน 3 กลุมแลวทําการทดสอบ
ความเปนเอกพันธุของคาความแปรปรวน ปรากฏวาคาความแปรปรวนไมมีลักษณะเปนเอกพันธุ  
จึงไมสามารถวิเคราะหโดยใช One-way ANOVA  ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม โดยจัดให ครอบครัวมี
ความสุขมีความเขาใจกัน ปานกลาง และ ครอบครัวไมคอยมีความสุข มีความเขาใจกันนอย รวมเขา
ดวยกัน แลวใชช่ือกลุมวา ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกัน นอย – ปานกลาง และวิเคราะหโดย
ใชสถิติเปรียบเทียบ t-test  ดังรายละเอียดในตาราง 17 

 
ตารางที่ 17 แสดงการแบงกลุมขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามภูมิหลังของครอบครัว
เดิม   
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ภูมิหลังของครอบครัวเดิม 
  1.   ครอบครัวมีความสุข มคีวามเขาใจกัน เปนสวนใหญ 
  2.   ครอบครัวมีความสุข มคีวามเขาใจกัน นอย - ปานกลาง 

 
217 
166 

 
56.7 
43.3 

                                       รวม 383 100 
 
 จากตารางที ่17  แสดงใหเห็นวากลุมตวัอยางมีภูมหิลังของครอบครวัเดิม  โดยท่ี
ครอบครวัมีความสุขความเขาใจกันเปนสวนใหญ จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 56.7     และ
ครอบครัวมีความสุขความเขาใจกัน นอย - ปานกลาง  จาํนวน  166  คน  คิดเปนรอยละ 43.3 
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 3.6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามภูมิหลังของครอบครัวเดิมของมารดา ดังปรากฏผล
ในตารางที่ 18  และตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก 
 ตาม ภูมิหลังของครอบครัวเดิมของมารดา 

 
ภูมิหลังของครอบครัวเดิม n Χ S.D. คาระดับ 

1. ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกนัเปน
สวนใหญ 
2. ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกนั 
นอย - ปานกลาง 

217 
 

166 

4.1214 
 

3.8312 

.4034 
 

.5335 

มาก 
 

มาก 

  รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
 
 จากตารางที่ 18  พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามภูมิหลังของครอบครัวเดิม  ความเขมแข็งในครอบครัว
ของทุกกลุมอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน    
  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เมื่อจําแนกตามภูมิหลังของครอบครัวเดิม   

 
ภูมิหลังของครอบครัวเดิม n Χ S.D. t 

1. ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกนัเปน
สวนใหญ 
2.ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกนั นอย - 
ปานกลาง 

217 
166 

4.1214 
3.8312 

.4034 

.5335 
5.844* 

* P < .05 
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 จากตารางที่ 19 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   ที่มารดามีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครอบครัวที่มีความสุข มีความ
เขาใจกันเปนสวนใหญ มีความเขมแข็งในครอบครัวมากกวาครอบครัวที่มีความสุข มีความ
เขาใจกัน   นอย - ปานกลาง 

 3.7 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามประเภทของครอบครัว     ดังปรากฏผลในตารางที่  
20 และตารางที่ 21 

ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก 
 ตาม ประเภทของครอบครัว 

 
ประเภทของครอบครัว n Χ  S.D. คาระดับ 

1. ครอบครัวเดี่ยว 
2. ครอบครัวขยาย 

251 
132 

4.0021 
3.9832 

.4632 

.5258 
มาก 
มาก 

                 รวม 383 3.9956 .4855 มาก 
 
 จากตาราง 20      พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายมีความเขมแข็งในครอบครัว
อยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแขงในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน    
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามประเภทของครอบครัว 

 
ประเภทของครอบครัว n Χ  S.D. t 

1.  ครอบครัวเดี่ยว 
2.  ครอบครัวขยาย 

251 
132 

4.0021 
3.9832 

.4632 

.5258 
.361 
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 จากตารางที่ 21  พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  ที่เปนครอบครัวเดีย่วและครอบครวัขยายมีความเขมแข็งใน
ครอบครวัไมแตกตางกัน 

 3.8 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามจํานวนบุตร  ดังปรากฏผลในตารางที่ 22             
และตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเขมแข็งใน 
 ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนก 
 ตาม จํานวนบุตร 

 
จํานวนบุตร n Χ  S.D. คาระดับ 

1. 1 – 2 คน 
2. 3 คนขึ้นไป 

225 
158 

3.9858 
4.0096 

.5236 

.4266 
มาก 
มาก 

              รวม 383 3.9977 .4751 มาก 
 
 จากตารางที่ 22 พบวาความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามจํานวนบุตร  ความเขมแข็งในครอบครัวของทุกกลุมอยู
ในระดับมาก 

ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามจํานวนบุตร  
 

จํานวนบุตร n Χ  S.D. t 
1. 1 – 2 คน 
2. 3 คนขึ้นไป 

225 
158 

3.9858 
4.0096 

.5236 

.4266 
-.489 

  จากตารางที ่23     พบวาความเขมแข็งในครอบครวัของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  ครอบครัวที่มีจํานวนบุตรตางกนัมีความเขมแข็งในครอบครัว
ไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น โดยทําการสัมภาษณ ครอบครัวมีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูงที่สุด 5 ครอบครัว 
(คะแนนเฉลี่ยของความเขมแข็งในครอบครัวอยูในชวง 4.86 – 4.98)  และครอบครัวที่มีคะแนน
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ําที่สุด 5 ครอบครัว (คะแนนเฉลี่ยของความเขมแข็งในครอบครัวอยู
ในชวง 1.65 – 2.53)  ซ่ึงการสัมภาษณนั้น ไดสัมภาษณบิดามารดาและบุตร จากคําถามปลายเปด     
โดยสัมภาษณเกี่ยวกับ ความเขมแข็งในครอบครัวและความไรสมรรถนะของครอบครัว ซ่ึงผลการ
สัมภาษณ เมื่อประมวลกันแลว มีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1  ครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งในครอบครัวสูง 
  ครอบครัวที่สัมภาษณมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว  1   ครอบครัว  ครอบครัวขยาย 
2  ครอบครัว ครอบครัวเดี่ยวแตมีญาติอยูใกลๆ 2 ครอบครัว  รายไดของครอบครัว    10,000 – 
15,000 บาท/เดือน 1 ครอบครัว  รายได 40,000 บาท/เดือน 1 ครอบครัว รายได 50,000 บาท/เดือน 2 
ครอบครัว และรายได60,000 บาท/เดือน 1 ครอบครัว  มีบุตร 2 คน จํานวน 3 ครอบครัว มีบุตร        
3 คน จํานวน 2 ครอบครัว  ซ่ึงจะมีการนําเสนอในประเด็นของ ความเขมแข็งในครอบครัวและ
ความไรสมรรถนะของครอบครัว  มีรายละเอียดดังนี้ 

  ก.    ความเขมแข็งในครอบครัว 
       1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  ครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งในครอบครัวสูงทุก
ครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการรับประทานอาหารรวมกัน  การไปเที่ยวในจังหวัดและ
ตางจังหวัด การไปซื้อของ การไปออกกําลังกาย การไปเยีย่มญาติ ไปทําบุญตักบาตรในวันหยดุ 
ยกตวัอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  “สมาชิกในครอบครัวมีการรับประทานอาหารรวมกันเกือบทุก
วัน”  
   ครอบครัวท่ี 2  มีการทํากิจกรรมรวมกันไดนอยลงในวันจันทร ศุกร  จงึมี
การใชเวลาในวันหยุดมาทํากิจกรรมรวมกนัมากขึ้น  “สมาชิกในครอบครัวจะไปบานยายทกุวนัเสาร 
เพื่อเปนการนดัพบกับญาติคนอื่นๆ และชวยกันทําอาหารรับประทาน” 
    ครอบครัวท่ี 3  “สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํา  
มีการรับประทานอาหารเยน็ดวยกันทกุวนั ออกกําลังกายดวยกันทกุวนัตอนเย็น” 
    ครอบครัวท่ี 4  “สมาชิกในครอบครัวจะรับประทานอาหารเย็นรวมกันทุกวัน 
ไปเที่ยวทั้งครอบครัวเปนประจํา”  
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   ครอบครัวท่ี 5  “สมาชิกในครอบครัวมีการรับประทานอาหารเย็นรวมกันเกือบ
ทุกวัน ไปเที่ยวหางหรือไปซื้อของเปนประจํา”   
       2.  ดานความผูกพันตอกัน ทุกครอบครัวมีความรักใครผูกพันกันดี สมาชิกใน
ครอบครัวสนิทสนมกลมเกลียวกนัมาก มคีวามหวงใยกนั เอื้ออาทรตอกัน   ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  “ปจจุบนัภรรยาเปนมะเร็ง ตนและญาติจะผลัดกันพาไปฉายแสง
ที่โรงพยาบาลทุกวันเวนวนัหยุดราชการ ตนสงสารและเปนหวงภรรยามาก”  
   ครอบครัวท่ี 2  “เมื่อสมาชิกในครอบครวัเจบ็ปวยสมาชิกทีไ่มเจ็บปวย จะ
ชวยกนัดแูล รวมทั้งเมื่อญาตปิวยจะชวยกันดูแลญาติดวย”  
   ครอบครัวท่ี 3  “เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากบัสมาชิกในครอบครัวทุกคน เพื่อ
ชวยกันหาทางแกไขและชวยเปนกําลังใจใหแกกันและกนั เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย    ทุก
คนจะชวยกันดูแล  ถาตองนอนโรงพยาบาลทกุคนจะมานอนเฝาที่โรงพยาล 
   ครอบครัวท่ี 4  “ในครอบครัวรักใครสนิทสนมกลมเกลียวกันดี ทุกคนสนิท
กันมาก”  
   ครอบครัวท่ี 5  “เมื่อตนมีปญหาจะปรกึษากบัภรรยา ภรรยาจะคอยเปน
กําลังใจให”  
       3.  ดานการปฏิบตัิตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ทุกครอบครัวมีการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนอยางสม่ําเสมอ มีการอบรมสั่งสอนไมใหเขาไปยุงเกีย่วกับสิ่งผิด
กฎหมาย    สงเสริมใหสมาชิกเกิดความเจรญิกาวหนา ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  “บิดาจะถามบุตรเรื่องการเรียนพิเศษ วาตองการเรียนหรือไม 
และถาตองการเรียน อยากเรยีนอะไร” 
   ครอบครัวท่ี 2  “ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ ผลการเรียนคอนขางดี”  
   ครอบครัวท่ี 3  “ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีการแบงหนาที่กนัทาํ 
และทุกคนทําตามหนาที่ของตน” 
   ครอบครัวท่ี 4  “เมื่อมีปญหาไมสบายใจ จะปรึกษาบิดา มารดาและพี่สาวทัง้ 2 
คน ซ่ึงทุกคนกใ็หคําปรึกษาดวยความเต็มใจ”  
   ครอบครัวท่ี 5  “ดิฉันจะสอนลูกเปนประจําใหรูจักอดทน ตั้งใจเรียนหนงัสือ
จะไดไมลําบากเมื่อเติบโตเพราะดิฉันเคยลําบากมากอน”  
       4.  ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  ทุกครอบครัวมีคุณสมบัตใินขอนี้
ทุกครอบครัวประกอบอาชีพสุจริต   มีการปฏิบัติกิจกรรมทาง  บิดา  มารดา   มีการประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกสมาชิก ยกตวัอยางเชน   
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   ครอบครัวท่ี 1  “.ในครอบครัวจะมกีารไปทาํบุญที่วัดขางบานในวันพระและ
วันสําคัญทางศาสนา” 
   ครอบครัวท่ี 2  “ส่ิงที่ดิฉันภูมมิากที่สุดในครอบครวั คือ การที่มีสามีเปนคนด ี
ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหร่ี มีความรับผิดชอบ เมื่อปที่แลวไดเล่ือนขั้น 2 ขั้นครึ่ง ซ่ึงเปนคนเดียวของ 
ที่ทํางาน” 
   ครอบครัวท่ี 3  “สมาชิกในครอบครัวจะไปตักบาตรทุกวันเสาร” 
   ครอบครัวที 4  “กอนทีจ่ะมกีารลงโทษเมื่อลูกทําผิดจะมกีารสอนสิ่งที่ถูกตอง
ใหลูกทราบ” 
   ครอบครัวท่ี 5  “สมาชิกในครอบครัวไมมีใครดื่มเหลาสูบบุหร่ี”  
       5.  ดานการสื่อสาร ทุกครอบครัวมีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทุก
ครอบครัวมีการสื่อสารที่ดีตอกัน สมาชิกในครอบครัวจะมีการพูดคุยกันเปนประจํา มีการสื่อสารที่
ชัดเจน      ไมปดบัง ไมมีความลับตอกัน ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  “สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน”  
   ครอบครัวท่ี 2  “ในครอบครัวไมมีการทะเลาะหรือโตเถียงกันรุนแรง”  
   ครอบครัวท่ี 3  “ดิฉันจะพูดคยุกับสามีเปนประจํา ตั้งแตเรื่องทั่วๆไป เร่ือง
งานและเรื่องครอบครัว ”  
   ครอบครัวท่ี 4  “ทุกคนในครอบครัวสนิทกนัมาก พอใจดชีอบพูดตลก สวนแม
ก็ใจดพีูดคยุกนัไดทุกเรื่อง ” 
   ครอบครัวท่ี 5  “ลูกๆ มักนําเรื่องที่โรงเรียนมาเลาใหฟงเสมอๆ” 
       6.  ดานการแกไขปญหา  ทุกครอบครวัที่มีความเขมแข็งสูงมีการแกไขปญหา
รวมกนั มีการปรึกษากันเมื่อตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ และชวยกันหาแนวทางในการแกปญหา          
ยกตวัอยางเชน 
   ครอบครัวท่ี 1  “เมื่อตนเองไมสบายใจจะปรึกษากับภรรยา”  
   ครอบครัวท่ี 2  “เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สมาชิกในครอบครัว
ชวยกันดูแลและญาติๆตางมาชวยกันดูแลดวย”  
   ครอบครัวท่ี 3  “เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับครอบครัว  โดยเฉพาะ
สามีและชวยกนัหาแนวทางแกไข และเปนกําลังใจใหแกกันตลอด”  
   ครอบครัวท่ี 4  “เมื่อตองมีการตัดสินใจในเรือ่งตาง  ๆจะปรึกษากนั ทัง้
ครอบครวั และทุกคนมีสวนรวมในการตัดสนิใจ”  
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   ครอบครัวท่ี 5  “เมื่อตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะปรึกษากับมารดาและสามี
พรอมทั้งลูก ๆเพื่อขอความคดิเห็น ในครอบครัวจะมกีารอยูรวมกนั แบบประชาธิปไตย”  
   นอกจากนั้นพบวา ในบางครอบครัวไดรับการชวยเหลือจากญาติในการแกไข
ภาวะวิกฤตโดยมีการชวยเหลือเร่ืองเงิน การชวยดูแลเมื่อสมาชิกเจ็บปวย ยกตัวอยางเชน 
   ครอบครัวท่ี 1  “ภรรยากําลังปวย ญาติ  ๆชวยดูแลและชวยเหลือเร่ืองเงิน”  
   ครอบครัวท่ี 2  “ญาติๆจะชวยดูแลเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย”  

  ข.    ความไรสมรรถนะของครอบครัว   
   ในเรื่องของความไรสมรรถนะของครอบครัว ทั้ง 5 ครอบครัวไมมีลักษณะ
ของความไรสมรรถนะของครอบครัว  คือ ไมมีภาวะวิกฤตที่ทําใหครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ได 
มีบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวปวยเปนโรคมะเร็ง (ครอบครัวที่ 1) ทางครอบครัว และญาติ
ชวยกันดูแลและพาไปรักษา  เมื่อมีปญหาเรื่องเงินญาติมีการชวยเหลือ บางครอบครัวมีการดื่มเหลา
ดื่มเบียรบางเล็กนอย แทงหวยและซื้อล็อตเตอรร่ีบาง นานๆครั้ง ทุกครอบครัวไมมีการเกาะติดกันมาก
หรือหางเหินกันมากจนเกินไป ไมมีการโตเถียงกันรุนแรง  และไมมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 4.2  ครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 
  ครอบครัวที่สัมภาษณมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว 1 ครอบครัว ครอบครัวขยาย 3 
ครอบครัว ครอบครัวเดี่ยวแตมีญาติอยูใกลๆ 1 ครอบครัว รายไดของครอบครัวต่ํากวา 5,000  บาท/
เดือน 2 ครอบครัว รายได 10,000 – 15,000บาท/เดือน 2  ครอบครัว รายได 20,000 บาท/เดือน 
1 ครอบครัว  มีบุตร 1 คน จํานวน 1 ครอบครัวมีบุตร 2 คน จํานวน 4 ครอบครัว ซ่ึงจะมีการนําเสนอ
ในประเด็นของ ความเขมแข็งในครอบครัวและความไรสมรรถนะของครอบครัว  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

  ก.     ความเขมแข็งในครอบครัว 
          1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน
นอย  บางครอบครัวมีภาระงานที่ตองทํา บางครอบครัวสามีมีภรรยานอย ทําใหมีการทํา    กิจกรรม
รวมกันนอย ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวที 1  “สามีไมคอยอยูบานสวนใหญจะไปอยูบานภรรยานอย ไมเคย
รับประทานอาหารเย็นรวมกนั ไมเคยพาลูกไปเที่ยว”  
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   ครอบครัวท่ี 2  สมาชิกในครอบครัวไมพูดกัน มีปฏิสัมพันธตอกันนอย  
“ดิฉันและสามีไมพูดกนัมานาน 7-8 ปแลว เนื่องจากสามีไปมีผูหญิงอ่ืน จนทําใหมีการทะเลาะและ
มีการทํารายรางกายกนั ตอจากนั้นดิฉนัจึงไมยอมพูดดวย” 
   ครอบครัวท่ี 3  “ไมมีเวลาที่จะรับประทานอาหารรวมกันหรือไปเที่ยว
ดวยกันเทาใดนักเพราะตองออกไปขายของตอนเย็น และสามีก็ตองทํางาน เลิกงานดกึๆ ” 
   ครอบครัวท่ี 4  “สวนใหญไมคอยไดรับประทานอาหารรวมกันหรอกเพราะ
ตองทํางาน ใครวางก็รับประทานกอน”  
   ครอบครัวท่ี 5  “สมาชิกในบานรับประทานอาหารรวมกนัยกเวนบตุรชาย
คนโตที่ไมพูดกับบิดา จึงไมยอมรับประทานอาหารรวมกนัและไมยอมไปไหนกับบิดา    มา
ประมาณ 1 ปแลว”   
       2. ดานความผูกพันตอกัน  สมาชิกในบางครอบครัวมีความผูกพันรักใคร เอื้อ
อาทรกันนอย  ยกตวัอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  สามีไปมีภรรยานอย ทําใหภรรยาหลวงตองเสียใจและขอ
หยาราง “สามีไมคอยอยูบานสวนใหญจะไปอยูบานภรรยานอย  ไมเคยรับประทานอาหารเย็นรวมกัน 
ไมเคยพาลกูไปเทีย่ว  เมื่อมาบานกอ็ารมณเสีย หาเรื่องทะเลาะตบตี ตนขอหยา แตสามีไมยอมจึงตอง
ทนสงสารแตลูกเทานั้น”  “บิดาไมคอยรักมารดา  ชอบทะเลาะกับมารดา ตนจะสนิทกับมารดาและ
รักมารดามาก ไมรักบิดา”  
   ครอบครัวท่ี 2  สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธตอกันนอยมาก “ ตนกบั
สามีไมคอยไดพูดกันตางคนตางอยู ” 
   ครอบครัวท่ี 4  “สามีชอบไปจีบผูหญิงอ่ืนทาํใหทะเลาะกนัเปนประจําและ
บางครั้งก็มีการทํารายรางกายกัน”  
   ครอบครัวท่ี 5  “ไมคอยสนิทกับบิดา ไมพดูกับบิดามานานแลว เพราะบดิา
ไมซ้ือรถจักรยานยนตใหและกีดกันไมใหคบกับแฟน”   
       3. ดานปฏบิัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  สมาชิกในครอบครัว  
ในบาง ครอบครัวไมรูบทบาทหนาที่ของตน ทําใหปฏิบตัิหนาที่ไมครบถวน ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  สามีไปมีภรรยานอยไมมีเวลาที่จะทําบทบาทของบิดา ใน
การดูแลอบรมสั่งสอนบุตร   
   ครอบครัวท่ี 2  สามีกับภรรยาไมพูดกัน เนื่องจากสามีไปติดพันหญิงอื่น 
จนทําใหมีการทะเลาะและมกีารทํารายรางกายกนั เมื่อสามีและภรรยาอยูดวยกนัแลวมีปฏิสัมพันธ
ตอกันนอยมาก ทําใหการทําหนาที่ของแตละคนในครอบครัวบกพรอง และผูชายไมตองชวยทํางาน
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บานตางๆ “งานในบานตนเองและบุตรสาวชวยกนัทํา สามีและบุตรชายไมตองทําอะไร เพราะเคย
แบงงานใหแลวไมทํา หลังจากนัน้จึงไมแบงหนาทีใ่หอีก” บุตรไมปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง “ลูกสาวถูกตําหนิเปนประจําเพราะชอบกลับบานดกึ ไปคุยกับเพือ่นนอกบาน” 
   ครอบครัวท่ี 3  บุตรไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน “บุตรสาวถูกตําหนิ
หรือถูกดุเปนประจํา เนื่องจากออกไปเทีย่วนอกบานกับเพื่อนบอยๆ” 
   ครอบครัวท่ี 4  บุตรไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน “ลูกสาวถูกดุเปน
ประจํา เพราะชอบออกไปขี่รถมอเตอรไซด กับเพื่อน กลับบานค่ําๆ ” และ“บุตรชายออกไปเลนเกม
ตามรานบอยๆ  ตองคอยเตือนกันบอยๆ” 
   ครอบครัวท่ี 5  บุตรไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน “บุตรชายเคยหนี
ออกจากบาน ไมตั้งใจเรยีน หนีเรียนเปนประจํา” “ตอนปดเทอมลูกจะนอนตื่นสาย ประมาณ 10 
โมง หลังจากรบัประทานอาหารแลวจะออกนอกบานไปเลนเกมบานเพือ่นเปนประจําทุกวัน กลับมา
ประมาณ 4 ทุม ชวงเปดเทอมบางวันกไ็มไปโรงเรียนหนไีปเที่ยวบานเพื่อน”  
       4.  ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  สมาชิกในบางครอบครัวบิดามารดา
ไมเปนแบบอยางที่ดีแกสมาชกิในครอบครัว มีการดื่มสุรา เลนการพนันมกีารใชความรุนแรงใน
ครอบครัว  ยกตัวอยางเชน 
   ครอบครัวท่ี 1  มีการทะเลาะกนัและมีการใชความรุนแรงในครอบครัว“สามีเคย
ทํารายรางกายตนเอง เวลาทีไ่มพอใจ หรือเวลาที่ตนเองขอแยกทางกัน     สวนการทะเลาะ   โตเถียง
กันนั้น มีบอยคร้ังแทบทุกวนั  สาเหตุอาจเปนเพราะเงนิไมพอใชและสามีตองแบงเงนิใหกับภรรยา
นอยดวย” 
   ครอบครัวท่ี 2   “เมื่อกอนสามีเคยทํารายรางกายตนเอง ตอสูกันและทะเลาะกัน
เปนประจํา เนือ่งจาก สามีไปมีภรรยานอย”  
   ครอบครัวท่ี 4   “บิดาดื่มเหลาเปนประจําทกุวัน  แทงหวยและเลนการพนัน
กันทั้งบาน เลนกันประจําบางทีก็เลนในบาน บางทีก็เลนนอกบาน และมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว “บิดามารดาทะเลาะและตบตกีนั บอยครั้งเนือ่งจากบิดาไปติดพันหญิงอ่ืน” 
       5.  ดานการสื่อสาร  สมาชิกในบางครอบครัว มกีารสื่อสารที่ไมด ีไมมี
ประสิทธภิาพ สมาชิกในครอบครัวมีความลับตอกัน  มีการโตเถียงกันรุนแรง   ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  “บางเรื่องก็ไมไดเลาใหภรรยาฟง เลาเฉพาะที่จําเปน” ไมคอยคุย
กับสามเีทาใดนัก และสามกีไ็มคอยเลาเรื่องอะไรใหฟง” “บิดาทะเลาะกบัมารดาเปนประจาํ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

86

 

   ครอบครัวท่ี 2  สามีและภรรยาไมพดูกนั “ลูกๆไมคอยจะพดูกับบิดาเทาใดนกั 
สวนตนสามีไมพูดกันนานแลว  เมื่อมีปญหาตนเองจะปรึกษากับญาติ ไมเคยปรึกษากับสามีเพราะ
ไมพูดกนั” 
   ครอบครัวท่ี 4  “สมาชิกในครอบครวั มกีารทะเลาะกนัเปนประจําโดยเฉพาะ
ตนกับสาม”ี 
   ครอบครัวท่ี 5  บุตรไมพูดกับบิดา “ไมคอยสนิทกับบิดา ไมพูดกับบดิา      
มานานแลว เพราะบิดาไมซ้ือรถจักรยานยนตให และกีดกนัไมใหคบกับแฟน”  
       6. ดานการแกไขปญหารวมกัน  สมาชิกในบางครอบครวั ไมมกีารแกไขปญหา
รวมกัน ยกตวัอยางเชน 
   ครอบครัวท่ี1  “เมื่อมีปญหาจะไมปรึกษากบัสามีจะปรึกษากับลูกและญาติ”  
   ครอบครัวท่ี2  “ดิฉันและสามไีมเคยปรึกษากันเลยเนือ่งจากไมพูดกัน มีเรื่อง
อะไรดิฉันจะเปนผูตัดสินใจเองทุกเรื่อง”  
   ครอบครัวท่ี 4  “เมื่อมีปญหาไมคอยไดปรึกษาแม แมไมคอยสนใจ จะปรึกษา
กับนาและยาย” 
   ครอบครัวท่ี 5  “ผมไมเคยปรึกษาใครทั้งนั้นผมทําอะไรผมตัดสินใจของผมเอง”  

  ข.    ความไรสมรรถนะของครอบครัว 
         ครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ําทั้ง 5 ครอบครัว สมาชิกในบางครอบครัว มีการ
หางเหนิกันมาก  ยกตวัอยางเชน. 
   ครอบครัวท่ี 1  “สามีมีภรรยานอย จะอยูบานไมนาน ไปอยูบานภรรยานอย
เปนประจํา สามีไมเคยพาบุตรไปเที่ยวหรือไปทําบุญ มีแตตนเองเทานัน้ที่พาบุตรไป ”  
   ครอบครัวท่ี 5  “บุตรชายคนโตไมยอมรับประทานอาหารรวมกับบิดา และ
ไมพูดกับบดิา มานานแลว ประมาณ 1 ป” 
   บางครอบครัวสมาชิกมีการดื่มสุรา เลนการพนันเปนประจํา ยกตัวอยางเชน  
   ครอบครัวท่ี 1  “สามีดื่มเหลาบอยเหมือนกนั สัปดาหละ 3-4 วัน สวนตนเอง
ดื่มเหลา สูบบุหร่ีบางเวลากลุมใจ”  
   ครอบครัวท่ี 2  “สามีเคยดื่มเหลาเมื่อกอน ตอมามีปญหาสุขภาพ จึงหยดุดื่ม” 
   ครอบครัวท่ี 4  “บิดาดื่มเหลาเปนประจํา เลนการพนนักันทั้งบาน บางครั้งก็
เลนกันเองที่บาน  บางครั้งก็เลนที่ขางบาน”   
  บางครอบครัวบุตรติดเกมคอมพิวเตอร ยกตัวอยางเชน 
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   ครอบครัวท่ี 3  “ลูกชายคนเลก็จะเลนเกมคอมพิวเตอรเปนประจําเกือบทุก
วันในชวงปดเทอม ตองคอยเตือนบอยๆ”  
   ครอบครัวท่ี 4  “นองชายชอบไปเลนเกมทีร่านอินเตอรเน็ตกับเพื่อนไปเกือบ
ทุกวัน” 
   ครอบครัวท่ี 5  “ตอนปดเทอมลูกจะนอนตืน่สาย ประมาณ 10 โมงเชา 
หลังจากรับประทานอาหารแลวจะออกนอกบานไปเลนเกมบานเพื่อนเปนประจําทุกวัน กลับมา
ประมาณ4 ทุม ” บางครอบครัวมีการทะเลาะกันรุนแรงและใชความรนุแรงในครอบครัว 
   ครอบครัวท่ี 1  “สามีเคยทํารายรางกายตนเอง เวลาที่ไมพอใจ หรือเวลาที่
ตนเองขอแยกทางกัน”  
   ครอบครัวท่ี 2  “สามีเคยทํารายรางกายตนเอง เวลาที่ไปตดิพันผูหญิงอ่ืน 
ตนเองจับไดจงึทะเลาะกนัและมีการใชความรุนแรงตอกนั"  
   ครอบครัวท่ี 4  “บิดากับมารดาทะเลาะกันบอยๆ และตบตีกัน”  

 สรุป ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูงสุดและครอบครัวที่มีความ    
เขมแข็งในครอบครัวต่ําสุด มีลักษณะของความเขมแข็งในครอบครัวแยกเปนรายดาน และลักษณะ
ของความไรสมรรถนะของครอบครัว ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูงและครอบครัวที่มี 
 ความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 
 

รายการ ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวสูง 

ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 

ความเขมแข็งใน 
ครอบครัว 
1. ดานการทํากิจกรรม
รวมกัน 

 
 
- มีการทํากิจกรรมรวมกันเปน

ประจํา           
- รับประทานอาหารเย็น

รวมกัน 
- ไปซื้อของดวยกัน 
- ไปเที่ยวตามหางสรรพสินคา

ดวยกัน 
- ไปออกกําลังกายดวยกนั 
- ไปเที่ยวในจังหวัดและ

ตางจังหวัด 
- ไปทําบุญ ตักบาตรในวนัหยุด 
        และวนัสําคัญทางศาสนา 

 
 
- มีการทํากิจกรรมรวมกันนอย  
 
- บางครอบครัวไมรับประทาน

อาหารรวมกันเลย  
- ไมทํากิจกรรมรวมกันเลย  
- ไมมีเวลาที่จะทํากิจกรรม  

รวมกัน เนื่องจากตองทํางาน
ไมมีเวลาวาง 

 
 
- มีการไปทําบญุตักบาตร 

นานๆ คร้ัง 
  

2. ดานความผกูพัน  
   ตอกัน 

 
 

- มีความรักใครกลมเกลียวกันดี 
- มีความเอื้ออาทรตอกัน 
       หวงใยกนั 
- ใหกําลังใจแกกันและกัน 
 
- สมาชิกในครอบครัวมีความ

เขาใจกนั รูใจกันด ี
 
 

-  มีความรักใครกลมเกลียวกัน   
นอย 

 
- ไมปรึกษากนัจึงไมมีการให 
        กําลังใจกนั 
- บิดา มารดาไมเขาใจกนั 
- บิดา มารดาไมเขาใจบุตร 

บุตรไมเขาใจบิดา มารดา 
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ตารางที่ 24   (ตอ) 
 

รายการ ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวสูง 

ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 

3. ดานการปฏบิัติ
ตามบทบาทหนาที่
และความ
รับผิดชอบ 

- สมาชิกทุกคนรูจักหนาที่ของ
ตนและปฏิบัตติามบทบาท
หนาที่ของตน 

 
 
 
- มีการแบงหนาที่กันใน

ครอบครวั 
 
 
 

- สมาชิกในครอบครัวไมรูจัก
หนาที่ของตน และไมปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ของตน เชน 
บิดาไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
บุตรไมปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของตน 

- ไมมีการแบงหนาที่กันใน 
ครอบครัว บางครอบครัวหนาที่
ทํางาน บานสวนใหญเปนหนาที่
ของผูหญิง    บางครอบครัว       
ผูชายไมตองทําอะไรเลย 

 
4. ดานการปลกูฝง
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

- บิดา มารดาเปนแบบอยางทีด่ี
ในการปฏิบัตตินไมดื่มเหลาไม
เลนการพนัน 

- ไมมีการทะเลาะและโตเถียงกัน
รุนแรง 

- ไมมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- มีการไปทําบญุตักบาตรเปน
ประจํา 

 
- ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนา 

- บิดามารดาไมเปนแบบอยางที่ดี
ในการดําเนินชีวิต เชน ดื่มเหลา  
เลนการพนัน 

- มีการทะเลาะและโตเถียงกัน 
รุนแรง 

- มีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- ไปทําบุญตักบาตรนานๆ คร้ัง 
เพราะตองทํางาน จะไปทําบญุ 
เมื่อวางจากงาน 

 
- ประพฤติตนผดิหลักธรรมของ 
       ศาสนา(สามีมีภรรยานอย) 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 

รายการ ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวสูง 

ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 

5.  ดานการสื่อสาร 
  

- มีการสื่อสารที่ดี (ไมมีการ
ทะเลาะกนัรุนแรง) 

- ส่ือสารกันอยางเปดเผยไมมี
ความลับตอกนั 

- มีการการพูดคยุกันเปนประจาํ 
 

- มีการสื่อสารที่ไมดี (มีการ
ทะเลาะ โตเถียงกันรุนแรง) 

- ส่ือสารกันอยางไมเปดเผย       
มีความลับตอกัน 

- มีการพูดคุยกันนอย บางครอบครัว 
         ไมมีการพดูคุยกันเลย 
 

6.  ดานการแกไข
ปญหา 

- มีการปรึกษากนัเมื่อไมสบายใจ
หรือมีปญหา  

- เปนกําลังใจใหแกกันและกนั 
- ตัดสินใจในเรือ่งตางๆรวมกนั

ใชหลักประชาธิปไตย 
 
- ไดรับการชวยเหลือจากญาติ 
 

- ปรึกษากันนอย บางครอบครัว
ไมปรึกษากนัเลย 

- ไมเปนกําลังใจใหแกกนัและกัน 
- ไมตัดสินใจในเรื่องตางๆ

รวมกัน บางครอบครัวการ
ตัดสินใจอยูทีค่นคนเดยีว 

-      ไดรับการชวยเหลือจากญาติ 

ความไรสมรรถนะ
ของครอบครัว 

- มีการดื่มเหลานานๆครั้งใน 
       บางครอบครัว 
- มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย

เร้ือรังแตสามารถแกปญหาไดด ี
- บุตรมีการเลนเกมคอมพิวเตอร

แตอยูในความควบคุมของบิดา   
       มารดา 
- บุตรไมออกไปเที่ยวนอกบาน 
        ใน เวลากลางคืน 

- มีการดื่มเหลาเปนประจําในบาง  
ครอบครัว 

- ไมมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย 
 
- บุตรติดเกมออกไปเลนเกมนอก

บานเปนประจํา ควบคุมไดยาก 
 
- บุตรออกไปขี่จักรยานยนตใน 

เวลากลางคืนหรือออกไปเที่ยว
นอก บานในเวลากลางคืน 
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ตารางที่ 24   (ตอ) 
 

รายการ ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวสูง 

ลักษณะของครอบครัวที่มี 
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 

ความไรสมรรถนะ
ของครอบครัว
(ตอ) 

-     ไมมีการเลนการพนนั 
-     ไมมีการใชยาเสพติด 
 
 
- ไมมีการเกาะตดิกันหรือหาง

เหินกนัมากของสมาชิกใน
ครอบครัว 

- ไมมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครวั (ไมมีการทาํรายรางกาย
และทะเลาะกนั โตเถียงกนั
รุนแรง) 

 

-     มีการเลนการพนันเปนประจํา 
- ไมมีการใชยาเสพติด แตมี

สมาชิกในบางครอบครัวเร่ิม 
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี 

- มีการหางเหนิกันมากของ
สมาชิกในบางครอบครัว 

 
- มีการใชความรุนแรงในบาง

ครอบครัว (มีการทํารายรางกาย
และทะเลาะกันโตเถียงกัน
รุนแรง) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน : กรณีศึกษา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”  คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมแข็งในครอบครัวของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบความเขมแข็งใน
ครอบครัว โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา ไดแก อายุ การศึกษา ความแตกตางดาน
อายุของคูสมรส อาชีพ รายได ภูมิหลังของครอบครัวเดิม ประเภทของครอบครัว จํานวนบุตร และ
ศึกษาเชิงคุณภาพในครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง และครอบครัวที่มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวต่ํา โดยมีสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 1) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอายุตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน     
2) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามี
การศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน  3) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามีความแตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน มี
ความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน  4) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอาชีพตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน  5) 
ครอบครัวของ       นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีรายได
ตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน  6) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ที่มารดามีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน มีความเขมแข็ง
ในครอบครัวแตกตางกัน  7) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีประเภทของครอบครัวตางกัน  มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน  
8) ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทีม่ารดามจีาํนวน
บุตรตางกัน       มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน   

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือมารดาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  8,798  คน ทําการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ( 
Multi- stage  random sampling ) มาจํานวน  383 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทาง
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สถิติ โดยใชคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความ
แตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยใชการทดสอบคาที (t-test)  วิเคราะหความแตกตางระหวาง
กลุมมากกวา 2 กลุมโดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
วิเคราะหแบบสัมภาษณโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้
  1.  จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  จํานวน 383 คน  สวนใหญมี
อายุ อยูในชวง 40 – 49 ป คิดเปนรอยละ 51.5  รองลงมาอายุไมเกิน 39 ป รอยละ 36.8 และอายุ
มากกวา 50 ปขึ้นไปนอยที่สุด รอยละ 11.7  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ํากวา มากที่สุด 
รอยละ 53.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 26.1  ปริญญาตรีขึ้นไปรอยละ 13.1 และ
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 7.5 ตามลําดับ ความแตกตางดานอายุของคูสมรส 0 – 3 
ป รอยละ62.3  รองลงมา 4 – 6 ป รอยละ 20.9  และ 7 ปขึ้นไปรอยละ 15.9 นอยที่สุด ประกอบ
อาชีพรับจาง รอยละ 30.0 รองลงมาคืออาชีพ คาขาย รอยละ25.8 อาชีพเกษตร รอยละ 15.5 อาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวนเทากับอาชีพแมบานรอยละ 10.7 และอาชีพ ธุรกิจสวนตัว     รอยละ 
7.3  รายได อยูในชวง 5,000 – 10,000 บาท/เดือน รอยละ 32.1 รองลงมาคือมากกวา 20,000บาทขึ้นไป/
เดือน รอยละ 24.5   ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน รอยละ 20.6  10,001 – 15,000บาท/เดือน รอยละ 
15.5 และรายได 15,001 – 20,000  บาท/เดือน รอยละ 7.3 ตามลําดับ ประเภทของครอบครัว 
ครอบครัวเดี่ยวรอยละ  65.5  ที่เหลือเปนครอบครัวขยาย รอยละ  34.5  ภูมิหลังของครอบครัวเดิม 
มีความสุข มีความเขาใจ เปนสวนใหญ รอยละ 56.7 รองลงมาครอบครัวมีความสุข ความเขาใจกัน 
ปานกลางรอยละ 36.0 และครอบครัวไมคอยมีความสุข มีความเขาใจกันนอย รอยละ 7.3 ตามลําดับ 
ซ่ึงตอมาไดจัดกลุมใหมเปน ครอบครัวมีความสุข ความเขาใจ กันเปนสวนใหญ รอยละ 56.7 
ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกัน  นอย - ปานกลาง รอยละ 43.3   จํานวนบุตร 1 – 2 คน รอยละ
58.7  จํานวนบุตร 3  คนขึ้นไป  รอยละ  41.3 
  2.  การวิเคราะหระดับความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม จําแนกตามรายดานพบวา ดานการทํากิจกรรมรวมกัน อยูใน
ระดับมาก  (Χ = 3.7684) ดานความผูกพันตอกัน  อยูในระดบัมาก  (Χ = 4.0326) ดานการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ อยูในระดบัมาก (Χ = 4.1410) ดานการปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรม อยูในระดับมาก (Χ = 4.3231)  ดานการสื่อสารตอกัน อยูในระดับมาก  (Χ = 
3.7339)  ดานการแกไขปญหารวมกนั  อยูในระดบัมาก (Χ = 3.8726)  ซ่ึงเมื่อรวมทุกดานแลว        
มีความเขมแขง็ในครอบครัวอยูในระดับมาก  (Χ = 3.9956) 
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  3.  การวิเคราะหความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน       
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของมารดา ไดแก อายุ การศึกษา 
ความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว  ประเภทของครอบครัว ภูมิหลังของ
ครอบครัวเดิม และจํานวนบุตรพบวา 
   3.1  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามีอายุตางกนั มีความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน 
   3.2  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีการศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครอบครัวที่มารดามีการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา (Χ = 3.9119) มีความ
เขมแข็งในครอบครัวนอยกวาครอบครัวที่มารดามีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. (Χ = 4.2179) และ
ครอบครัวที่มารดามีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (Χ = 4.3021) นอกจากนี้ครอบครัวที่มารดามี
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. (Χ = 3.9486) มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวาครอบครัวที่มารดาทีม่ี
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (Χ = 4.3021) นอกจากนั้นไมพบความแตกตาง 
   3.3  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีความแตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน ความเขมแข็งในครอบครัวไม
แตกตางกัน 
   3.4  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอาชีพตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่มารดาที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (Χ = 4.3418) มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวมากกวามารดาที่มีอาชีพรับจาง  (Χ = 3.8997)  แมบาน (Χ = 3.9061)  ธุรกิจสวนตัว 
(Χ = 3.9313)เกษตรกรรม (Χ = 3.9707) และคาขาย (Χ = 4.0340)  นอกจากนั้นไมพบความแตกตาง 
   3.5  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม   ที่มารดามีรายไดของครอบครัวตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยครอบครัวที่มีรายไดต่ํากวา5,000 บาท/เดือน   (Χ = 3.7988) 
มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวาครอบครัวที่มีรายได 15,001-20,000 บาท/เดือน (Χ = 4.1764) 
และครอบครัวที่มีรายไดมากกวา20,000 บาท/เดือนขึ้นไป (Χ = 4.2213)  ครอบครัวที่มีรายได 
5,000-10,000 บาท/เดือน (Χ = 3.9130) มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวาครอบครัวที่มีรายได 
มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน (Χ = 4.2213)  นอกจากนั้นไมพบความแตกตาง 
   3.6  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตาง
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กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภูมิหลังของครอบครัวท่ีมีความสุข มีความเขาใจกันเปน
สวนใหญ  มีความเขมแข็งในครอบครัวมากกวาครอบครัวของมารดาที่มีความสุขความเขาใจกัน นอย - 
ปานกลาง (Χ = 4.1214 และΧ = 3.9956) ตามลําดับ 
   3.7  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีประเภทของครอบครัวตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน 
   3.8  ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามีจํานวนบุตรตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน 
 4.    วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
  วิเคราะหการสัมภาษณความเขมแข็งในครอบครัวและความไรสมรรถนะของ
ครอบครัว โดยทําการสัมภาษณ ครอบครัวที่มีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูงสุด 5 ครอบครัว
(คะแนนเฉลี่ยของความเขมแข็งในครอบครัวอยูในชวง 4.86 – 4.98)  และครอบครัวที่มีคะแนน
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ําสุด 5 ครอบครัว (คะแนนเฉลี่ยของความเขมแข็งในครอบครัวอยู
ในชวง 1.65 – 2.53)  ซ่ึงการสัมภาษณนั้น จะสัมภาษณบิดามารดาและบุตร จากคําถามปลายเปด     
โดยถามเกี่ยวกับ ความเขมแข็งในครอบครัวและความไรสมรรถนะของครอบครัว ซ่ึงผลการ
สัมภาษณพบวา ในครอบครัวที่มีความเขมแข็งสูง มีครอบครัวเดี่ยว จํานวน 1 ครอบครัว   
ครอบครัวขยายจํานวน  2   ครอบครัว  และครอบครัวเดี่ยวที่มีญาติอยูใกลๆบาน   จํานวน 2  ครอบครัว
ครอบครัวมีฐานะคอนขางดี โดยมีรายไดของครอบครัว 10,000 – 15,000 บาท/เดือน  จํานวน 1 
ครอบครัว  รายได 40,000 บาท/เดือน จํานวน 1 ครอบครัว  รายได 50,000 บาท/เดือน จํานวน 2 
ครอบครัว และรายได 60,000 บาท/เดือน จํานวน 1 ครอบครัว  ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว 
ทุกครอบครัวมีคุณสมบัติของความเขมแข็งในครอบครัวครบทุกดาน สวนในเรื่องของความ          
ไรสมรรถนะของครอบครัว ทุกครอบครัวไมมีลักษณะของความไรสมรรถนะในครอบครัว       
สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ํา  ครอบครัวที่ทําการสัมภาษณมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว        
1 ครอบครัว  ครอบครัวขยาย 3 ครอบครัว  ครอบครัวเดี่ยวแตมีญาติอยูใกลๆ 1 ครอบครัว   ฐานะของ
ครอบครัวคอนขางยากจนถึงปานกลาง  ครอบครัวมีรายไดต่ํากวา 5,000  บาท/เดือน จํานวน 2 
ครอบครัว รายได 10,000 – 15,000บาท/เดือน จํานวน 2   ครอบครัว รายได 20,000 บาท/เดือน 
จํานวน 1 ครอบครัว ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว ในบางครอบครัวขาดคุณสมบัติของ
ความเขมแข็งในครอบครัว เชน  มีการทํากิจกรรมรวมกันนอย บางครอบครัวไมทํากิจกรรมรวมกนัเลย 
มีความรักและความเอื้ออาทรกันนอย ไมปรึกษากันเมื่อมีปญหาหรือตองตัดสินใจ ไมมีการให
กําลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวไมเขาใจกัน ไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน ไมมี
การแบงหนาที่กันทํา บิดามารดาไมเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต มีการดื่มเหลาและเลนการ
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พนันเปนประจํา มีการปรึกษากันนอยมาก การตัดสินใจอยูที่คนคนเดียว สวนในเรื่องของความไร
สมรรถนะในครอบครัว บางครอบครัวมีลักษณะของความไรสมรรถนะของครอบครัว เชน มีการดื่ม
เหลาและเลนการพนันเปนประจํา บุตรมักชอบออกไปเที่ยวนอกบานหรือออกไปเลนเกม
คอมพิวเตอรเปนประจํา สมาชิกในครอบครัวมีการหางเหินกันมาก มีการทะเลาะ โตเถียงกันรุนแรง 
และมีการใชความรุนแรงในครอบครัว  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.  ผลการวิเคราะหระดับความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดับมาก และเมื่อแยกความเขมแข็งในครอบครัว
ออกเปนดานตางๆ 6 ดาน ประกอบดวย 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  2. ดานความผูกพันตอกัน  
3.  ดานการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  4. ดานการสื่อสารตอกัน  5. ดานการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  6.  ดานการแกไขปญหารวมกัน  พบวา ทุกดานมีระดับความเขมแข็ง
ในครอบครัวอยูในระดับมาก  การที่ผลการวิจัยเปนอาจเปนเพราะ สภาพครอบครัวของกลุมตัวอยาง
เปนครอบครัวที่มีทั้งบิดา มารดา และบุตร เปนสภาพครอบครัวที่มีพรอมในดานตางๆ มากกวา
ครอบครัวท่ีแตกแยก หรือครอบครัวท่ีมีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  ทําใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน
ไดมาก (คะแนนเฉลี่ย = 3.7684) ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันตอกันมาก 
(คะแนนเฉลี่ย = 4.0326) ทําใหมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของแตละคนในครอบครัวมีความ
ครบถวน (คะแนนเฉลี่ย = 4.1410) ครอบครัวที่มีทั้งบิดา มารดาทําใหมีการปลูกฝงคุณธรรมและ 
จริยธรรมแกบุตรเปนอยางมาก เพราะทั้งบิดาและมารดาตางมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือตองการให
บุตรเปนคนดี จีงชวยกันอบรมสั่งสอนบุตร(คะแนนเฉลี่ย = 4.3231) ครอบครัวที่บิดามารดาอยู
พรอมหนากันทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความเครียดนอยกวาครอบครัวที่มีบิดา หรือมารดาเพียง
คนเดียว ทําใหมีการสื่อสารที่ดีตอกัน (คะแนนเฉลี่ย = 3.7339) และเมื่อครอบครัวมีทั้ง บิดา มารดา
และบุตร จึงมีโอกาสที่จะมีการแกไขปญหารวมกันจึงทําไดมาก(คะแนนเฉลี่ย = 3.8726) จึงทําให
ครอบครัวของกลุมตัวอยางมีความเขมแข็งในครอบครัวอยูในระดับมาก ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของจุฬาลักษณ  ศรีคงอยู (2546 : 136) พบวาเยาวชน ในศูนยเยาวชนตําบล 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวอยูในระดับมาก เนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัวมีความรักใครกลมเกลียว ชวยเหลือเอื้ออาทรตอกัน มีโอกาสในการทํากิจกรรม
รวมกัน และสมาชิกของครอบครัวตางปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ กุหลาบ  รัตนสัจจธรรม (2541 : บทคัดยอ) พบวา ครอบครัวของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 
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ในภาคตะวันออก มีสัมพันธภาพในครอบครัวสวนใหญดี นักศึกษาใหความเคารพผูอาวุโสในครอบครัว
เปนอยางดี มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน อยูในโอวาทของบิดา มารดา  หรือผูปกครอง ชวยเหลือพ่ีนอง
หรือบุคคลในครอบครัว รับผิดชอบกิจกรรมในครอบครัว และหาโอกาสทดแทนบุญคุณของบิดา
มารดา เขากันไดดีกับทุกคนในครอบครัว ชวยกันแกปญหาความขัดแยง ใชเวลาพักผอนในตอนเย็น
และวันหยุดที่บาน  ไมพยายามชิงดีชิงเดนกัน บิดามารดาหรือผูปกครองใชเหตุผลประกอบในการ
เลี้ยงดูบุตร สนใจ  ไมปลอยปละละเลย และจากการผลการวิจัยพบวา ความเขมแข็งในครอบครัว
ดานการสื่อสารและดานการทํากิจกรรมรวมกันมีคาเฉลี่ยของความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวาดาน
อ่ืน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะครอบครัวในปจจุบัน บิดามารดา สวนใหญตอง
ออกไปทํางานนอกบาน เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว บางครั้งตองมีการทํางานนอกเวลา เวลาที่
ออกจากบาน บางครอบครัวออกไปตั้งแตเชาบุตรยังไมตื่นนอน และเมื่อกลับจากทํางานดึก ซ่ึงบุตร
อาจหลับแลว จึงทําใหมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันนอยลง การสื่อสารตอกันมีนอยลง บางครั้ง
การสื่อสารอาจเปนในรูปของการใชโทรศัพท หรือเขียนขอความติดไวตามที่ตางๆ เชน  ติดไวตาม
ตูเย็น จึงทําใหคะแนนของความเขมแข็งในครอบครัวดานการสื่อสารตอกัน และดานการทํา
กิจกรรมรวมกันมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ 
  2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา  ไดแก อายุ 
การศึกษา ความแตกตางดานอายุของคูสมรส อาชีพ รายไดของครอบครัว  ภูมิหลังของครอบครัวเดิม 
ประเภทของครอบครัว และจํานวนบุตร มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1  อายุ   ผลการวิเคราะหพบวา ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอายุตางกันมีความเขมแข็งใน
ครอบครัวไมแตกตางกัน ซึ่งไมยอมรับสมมุติฐานขอที่ 1 ที่วา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอายุตางกัน  มีความเขมแข็งในครอบครัว
แตกตางกัน แสดงวาอายุของมารดาที่ตางกันความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่มารดากลุมนี้มีคูสมรสที่อยูดวยกันจึงสามารถที่จะคอยชวยเหลือเปนกําลังใจและ
แบงเบาภาระตางๆในครอบครัว ชวยเปนที่ปรึกษา หารือในเรื่องตางๆ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนชวยเหลือดานการเงิน ชวยกันหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหมารดาไมตองรับภาระหนัก
แตเพียงผูเดียวประกอบกับมารดากลุมที่ศึกษาทั้งหมดมีอายุอยูในวัยผูใหญ ซ่ึงวัยผูใหญเปนวัยที่มี
วุฒิภาวะและมีความคิด มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน  จึงพบวา มารดาที่มีอายุตางกัน
ความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของทัดดาว  ลิมพะสุต (2543 
:บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบแผนการเลี้ยงดูบุตรและสัมพันธภาพในครอบครัว พบวา  อายุของมารดา
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ไมมีผลตอสัมพันธภาพในครอบครัว และสอดคลองกับการศึกษาของจันทรเพ็ญ  คุปตกาญจนา
กุล (2526 : บทคัดยอ) พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส  แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของนงลักษณ  ปรีชาดิเรก (2546  : 62) พบวาอายุของมารดามีผลทําใหเกิดความ
แตกตางกันในระดับการปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตร (ดานการสื่อสารในครอบครัว) โดย
พบวามารดาในกลุมอายุ 35-39 ป มีคาเฉลี่ยคะแนนการปรึกษาพูดคุยกับบุตรสูงสุด 
   2.2  การศึกษา   ผลการวิเคราะหพบวา ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีการศึกษาตางกัน มีความเขมแข็ง 
ในครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมารดาที่มีการศึกษาประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวามารดาที่มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และนอยกวา
ครอบครัวที่มารดามีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นอกจากนี้ครอบครัวที่มีการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. 
มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวาครอบครัวที่มารดามีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  จึงยอมรับ
สมมุติฐานขอที่ 2 ที่วา ครอบครัวของครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐมที่มารดามีการศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ การศึกษาจะชวยพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ มารดาที่มีการศึกษาสูงยอมจะมีโอกาสที่จะหา
ความรูจากหนังสือ ตํารา ตลอดจนการใชประโยชนจากแหลงตางๆไดดีขึ้น และสามารถนําความรู 
ความคิดและประสบการณที่ดีมาใช การปฏิบัติตางๆของมารดาที่มีความรู ยอมนําความรูที่ตนมีมา
ชวยในการดูแลครอบครัวและบุตร ทําใหครอบครัวเกิดความอบอุน และมีความเขมแข็งในครอบครัว 
จึงพบวามารดาที่มีการศึกษาตางกัน ความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของ เพชรรัตน   พิบาลวงศ (2544 : 46) พบวา การศึกษาของมารดามีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีตอบุตรวัยกอนเรียน (การปฏิบัติหนาที่ของบิดามารดาที่มี
ตอบุตร) และสอดคลองกับการศึกษาของ นงลักษณ  ปรีชาดิเรก (2546 : 64)   พบวาการศึกษาของ
มารดามีผลทําใหเกิดความแตกตางในระดับการปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตร (ดานการสื่อสาร
ในครอบครัว) โดยพบวาในทุกกลุมอายุ คาเฉลี่ยคะแนนการปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตร มี
คาเพิ่มขึ้นตามการศึกษาของมารดา 
   2.3  ความแตกตางดานอายุของคูสมรส  ผลการวิเคราะหพบวา ความเขมแข็ง
ในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีความ
แตกตางดานอายุของคูสมรสตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรับ
สมมุติฐานขอที่ 3 ที่วา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมที่มารดามีความแตกตางดานอายุของคูสมรสศึกษาตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัว
แตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสังคมไทยคูสมรสสวนใหญสามีจะมีอายุมากกวาภรรยา ถึงแมวา
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อายุจะมีความแตกตางกันบาง แตคูสมรสสามารถปรับตัวเขาหากันและในวัฒนธรรมไทยฝายหญิง
มักใหความเคารพและยกยองสามีใหเปนผูนํา จึงไมทําใหเกิดความตึงเครียดภายในครอบครัว และ
สามารถ     ใชชีวิตรวมกันในครอบครัวได จึงพบวามารดาที่มีความแตกตางดานอายุของคูสมรส
ตางกัน     ความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ นิมดอฟ 
(Nimdoff 1974, อางถึงใน  ผจงจิตต  พิทักษภากร 2543 : 103) ไดศึกษาพบวา ความแตกตางระหวางวยั 
จะสงผลทําใหคานิยม ความรูสึกนึกคิด แตกตางกันมาก ความแตกตางดังกลาวจะทําใหเกิดความตึง
เครียดภายในครอบครัว 
   2.4  อาชีพ  ผลการวิเคราะหพบวา ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอาชีพตางกัน มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนที่มารดามีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความเขมแข็งในครอบครัวมากกวาครอบครัวที่
มารดามีอาชีพทุกกลุมอาชีพ คือ มากกวาอาชีพรับจาง แมบาน ธุรกิจสวนตัว เกษตรกรรม และคาขาย 
จึงยอมรับสมมุติฐานขอที่ 4 ที่วา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีอาชีพตางกันมีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมารดาที่มีอาชีพขาราชการและรัฐวิสากิจ สวนใหญจะเปนผูที่มีความรูสูง ทําใหมีความ
รอบรู สามารถคิดไตรตรอง ในการกระทําสิ่งตางๆเกี่ยวกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม ประกอบ
กับมารดาที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการทํางานที่มีเวลาแนนอนจึงสามารถจัดสรรเวลา
ใหกับครอบครัว ไดดีกวาอาชีพอ่ืน และจากผลการวิจัยพบวา มารดาที่มีอาชีพรับจางมีความเขมแข็ง
ในครอบครัวนอยกวาดานอื่นๆ การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก มารดาที่มีอาชีพรับจาง   
สวนใหญมีรายไดคอนขางนอย และมีการศึกษาคอนขางนอย ซ่ึงเมื่อมีรายไดนอยก็ตองพยายามที่จะ
หารายไดเพิ่ม และการที่มีการศึกษานอยจึงทําใหตองทํางานหนัก จึงทําใหมีเวลาในการทํากิจกรรม
ตางๆ นอยลง การทํากิจกรรมทางศาสนา เชน ไปทําบุญตักบาตรนอยลง การมีรายไดนอย การเหนื่อย
ลาจากการทํางานทําใหเกิดความตึงเครียดในครอบครัว ทําใหมีการสื่อสารของครอบครัวมีนอยลง 
หรืออาจมีการส่ือสารที่ไมดีเชน มีการทะเลาะโตเถียง หรืออาจมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
ทําใหมีความรักความผูกพันในครอบครัวนอยลง จึงทําใหครอบครัวที่มารดามีอาชีพรับจางมีความ
เขมแข็งในครอบครัวนอยกวาอาชีพอ่ืนๆ และจากผลการวิจัยพบวามารดาที่มีอาชีพตางกันมีความ
เขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของเพชรรัตน  พิบาลวงศ (2544 : 44) 
พบวาอาชีพของมารดามีความสัมพันธกับการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีบุตรกอนวัยเรียน 
(การปฏิบัติหนาที่ของบิดามารดาที่มีตอบุตร) และสอดคลองกับการศึกษาของ นงลักษณ  ปรีชาดิเรก 
(2546 : 63) พบวา อาชีพของมารดามีผลทําใหเกิดความแตกตางในระดับการปรึกษาพูดคุยระหวาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

100

มารดากับบุตร (ดานการสื่อสารในครอบครัว) โดยพบวามารดาที่ทํางานในสวนราชการมีคาเฉลี่ย
คะแนนการปรึกษาพูดคุยกับบุตรสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่ประกอบอาชีพอ่ืนและมารดาที่
ไมไดทํางาน 
   2.5  รายไดของครอบครัว  ผลการวิเคราะหพบวา ความเขมแข็งในครอบครัว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีรายไดของครอบครัว
ตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครอบครัว
ที่มารดามีรายไดของครอบครัวต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน  มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวา
ครอบครัวที่มารดามีรายไดของครอบครัว 15,000 – 20,000บาท/เดือน และนอยกวาครอบครัวท่ี
มารดามีรายไดของครอบครัวมากวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ครอบครัวที่มารดามีรายไดของ
ครอบครัว 5,001–10,000 บาท/เดือน มีความเขมแข็งในครอบครัวนอยกวาครอบครัวท่ีมารดามีรายได
ของครอบครัว มากกวา 20,000 บาท/เดือน  จึงยอมรับสมมุติฐานขอที่ 5 ที่วา ครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีรายไดของครอบครัวตางกันมีความ
เขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ทั้งนี้คงเปนเพราะรายไดเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคม 
เปนส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลและครอบครัวได เมื่อครอบครัวมีรายได
มากก็จะสามารถทํากิจกรรมตางๆได เชนหาที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง หาซื้อส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆได  เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา  สามารถไปเที่ยว ไปซื้อของ ไปทําบุญ หรือไปทํา    
กิจกรรมอื่นๆ รวมกันไดสะดวก เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
สามารถไปเที่ยวพักผอนหยอนใจไดงายและสะดวกกวาผูที่มีรายไดนอย จึงพบวาครอบครัวที่มี
รายไดตางกัน ความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน และในการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยที่ครอบครัวท่ีมีความเขมแขงในครอบครัวสูงสุด 5 ครอบครัวที่ถูกสัมภาษณทุกครอบครัว
มีรายไดของครอบครัวคอนขางสูง คือมีรายไดของครอบครัว 10,000 – 15,000 บาท/เดือน จํานวน 1 
ครอบครัว รายได  40,000 บาท/เดือน จํานวน 1 ครอบครัว รายได 50,000 บาท/เดือน จํานวน 2 
ครอบครัวและรายได 60,000 บาท/เดือน จํานวน 1 ครอบครัว  ครอบครัวที่มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวต่ํา  5 ครอบครัว  ฐานะคอนขางยากจนถึงปานกลาง คือ  รายไดของครอบครัวต่ํากวา 
5,000  บาท/เดือน จํานวน 2 ครอบครัว รายได 10,000 – 15,000บาท/เดือน จํานวน 2   ครอบครัว 
รายได 20,000 บาท/เดือน จํานวน 1 ครอบครัว จะเห็นวาครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง
มีรายไดคอนขางสูง คือ  มีรายไดของครอบครัวมากกวาครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัว
ต่ํา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ การศึกษาของกองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2543 : 106-122 ) ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่
สนับสนุนความเขมแข็งของครอบครัวพบวา ปญหาที่สําคัญและมีผลตอครอบครัวมากที่สุด คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

101

ปญหารายไดไมพอกับรายจาย  สอดคลองกับการศึกษาของ ออลซันและคณะ (Olson et al 1989, อางถึง
ใน อุมาพร ตรังคสมบัติ 2542 :32 ) พบวาปญหาเศรษฐกิจเปนส่ิงที่กอความเครียดในครอบครัว ไม
สอดคลองกับการศึกษาของผจงจิตต  พิทักษภากร (2543 : 255) พบวาปจจัยเชิงเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไมมีอิทธิพลตอความเปนปกแผนของครอบครัว 
   2.6  ภูมิหลังของครอบครัวเดิม  พบวา ความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มารดามีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน 
มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ครอบครัวที่มี
ความสุข ความเขาใจกัน เปนสวนใหญ มีความเขมแข็งในครอบครัวมากกวาครอบครัวที่มีความสุข 
มีความเขาใจกันนอย - ปานกลาง  จึงยอมรับสมมุติฐานขอที่  6 ที่วา ครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที่มารดามีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน
มีความเขมแข็งในครอบครัวแตกตางกัน ทั้งนี้คงเปนเพราะมารดาไดเห็นการดําเนินชีวิตของครอบครัว
เดิมตั้งแตเล็กจนโต ไดเห็นการกระทําตางๆ ที่บิดา มารดาปฏิบัติตอกันและปฏิบัติกับสมาชิกใน
ครอบครัว ซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระทําที่พบเห็นจะคอยๆหลอหลอมแบบแผนการดําเนินชีวิตให
เปนไปในแบบแผนเดียวกันโดยไมรูตัว ซ่ึงเปนพฤติกรรมการเลียนแบบ เมื่อเติบโตเปนผูใหญ มี
ครอบครัวเปนของตนเอง  บุคคลนั้นๆ  จึงดําเนินชีวิตแบบเดียวกับที่ตนไดประสบหรือมี
ประสบการณ มาตั้งแตวัยเด็ก จึงพบวามารดาที่มีภูมิหลังของครอบครัวเดิมตางกัน มีความเขมแข็ง
ในครอบครัวแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  ผจงจิตต  พิทักษภากร (2543 : 261) ได
ศึกษาพบวาพื้นฐานชีวิตสมรสของบิดามารดาที่แตกตางกันจะสงผลใหครอบครัวมีความเปนปกแผน
แตกตางกัน โดยครอบครัวที่มาจากครอบครัวเดิมที่บิดามารดาอยูรวมกันนั้นจะมีความเปนปกแผน
มากกวาครอบครัวที่บิดามารดาแยกกันอยูและหยาราง และสอดคลองกับการศึกษาของ แฟริงตัน 
(Farrington 1995,    อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2546 : 66) ไดศีกษาพบวา คนที่เติบโตมาจาก
บิดา มารดาหยารางจะมีอัตราการหยารางสูงกวาคนที่เติบโตมาจากครอบครัวปกติ 
   2.7  ประเภทของครอบครัว ผลการวิเคราะหพบวา  ความเขมแข็งในครอบครัว
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ที่มารดามีประเภทของครอบครัว
เปนครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย มีความเขมแขง็ในครอบครัวไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรบั
สมมุติฐานขอที่ 7 ที่วา  ครอบครัวของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
ที่มารดามีประเภทของครอบครัวเตางกนั มคีวามเขมแข็งในครอบครวัแตกตางกนั  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ 
ในสังคมไทยการเปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครวัขยาย อาจจะไมไดแยกกนัเด็ดขาด ครอบครวัเดีย่ว
บางครอบครัวจะตั้งบานเรือนอยูในบริเวณใกลชิดกับครอบครัวเดิม และจากการศกึษาครั้งนี้ในเชิง
คุณภาพ พบวา ครอบครัวเดีย่วบางครอบครวัจะตั้งบานเรือนอยูใกลกับครอบครวัเดมิ ม ีปู ยา หรือตา
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ยายอยูใกลซ่ีงอาจเปนเพราะวัฒนธรรมไทยที่ชอบใหลูกหลานอยูใกลชิดกัน ทาํใหญาติสามารถ
ชวยเหลือดแูละบุตร  ชวยเหลือเร่ืองเงนิหรือชวยเหลือในกิจการอืน่ๆได จะสังเกตไดวาการสนับสนนุ 
ชวยเหลือจากญาติ มีความสําคัญมากญาติสามารถชวยแกไขปญหาตางๆ ชวยเหลือครอบครัวใหผาน
วิกฤตตางๆไดเปนอยางดี การที่มีญาติคอยชวยเหลือทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย จึง
พบวา ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศกึษาของ เพชรรัตน  พบิาลวงศ (2544 :45) พบวา ลักษณะของครอบครวัไมมคีวามสัมพนัธกบั
การปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีบุตรกอนวยัเรียน (การปฏิบัติหนาที่ของบิดามารดาที่มตีอ
บุตร) ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ วิโรจน  ตัดโส  (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงพบวา 
ประเภทของครอบครวั โดยครอบครัวขยายมีปฏิสัมพนัธภายในครอบครัวและความสําเร็จในชีวติ
สมรสมากกวาครอบครัวเดี่ยว 
   2.8  จํานวนบุตร  ผลการวิเคราะหพบวา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีจํานวนบุตรตางกัน มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวไมแตกตางกัน  ซึ่งไมรับยอมสมมุติฐานขอที่ 8 ที่วา ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มารดามีจํานวนบุตรตางกัน มีความเขมแข็งในครอบครัว
แตกตางกันนั่นคือ มารดาที่มีจํานวนบุตรตางกันความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะบุตรเปนโซทองคลองใจของครอบครัวและครอบครัวที่มีทั้งบิดา มารดานั้น สามารถให
การดูแลบุตรไดดีไมวาจะมีจํานวนบุตรกี่คนก็ตาม และปจจุบัน ในแตละครอบครัวก็จะมีจํานวนบุตร
ไมมากนัก ประกอบกับทางกระทรวงสาธารณสุขมีการรณรงคใหมีบุตร จํานวน 2 คน ครอบครัว
สวนใหญจะมีจํานวนบุตร 1-3 คน จํานวนบุตรที่มากกวา 3 คน มีคอนขางนอย จึงพบวาครอบครัวที่
มีจํานวนบุตรตางกัน ความเขมแข็งในครอบครัวไมแตกตางกัน  และการศึกษาครั้งนี้ในเชิงคุณภาพ 
พบวาครอบครัวที่ถูกสัมภาษณ ทั้ง 10 ครอบครัว มีบุตร 1- 3 คน โดยที่ครอบครัวที่มีความเขมแข็ง
สูง 5 ครอบครัว  มีบุตร  2 คน จํานวน 3 ครอบครัว และมีบุตร 3 คน จํานวน 2 ครอบครัว  ครอบครัวที่
มีความเขมแข็งต่ํา 5 ครอบครัว  มีบุตร 1 คน จํานวน 1 ครอบครัว และมีบุตร 2 คน จํานวน 4 ครอบครวั  
จะเห็นครอบครัวที่มีความเขมแข็งสูงที่สุด และครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ําสุดมีจํานวนบุตร
แตกตางกันเล็กนอย คือ  มีจํานวนบุตร 1–3 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
วิโรจน  ตัดโส  (2544 : บทคัดยอ) พบวา จํานวนบุตรไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในชีวิตสมรส
สอดคลองกับการศึกษาของ เพชรรัตน  พิบาลวงศ (2544 : 46) พบวาจํานวนบุตรในครอบครัวไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาที่มีบุตรกอนวัยเรียน (การปฏิบัติหนาที่ของบิดา
มารดาที่มีตอบุตร) และขัดแยงกับการศึกษาของ สตินเนต และคณะ (Stinnet et al. 1984 , อางถึงใน 
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สุมิตรา  รัฐประสาท 2537 : 36) ซ่ึงพบวา ความมั่นคงในชีวิตสมรสของบิดามารดาจะลดลงเมื่อมี
จํานวนบุตรมากขึ้น 
  3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงคุณภาพในครอบครัวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในครอบครัวที่มีความเขมแข็งสูงและครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ํา 
เกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัวและความไรสมรรถนะในครอบครัว ผลการวิเคราะหพบวา 
   3.1  ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว ครอบครัวที่มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวสูง มีลักษณะของความเขมแข็งในครอบครัวครบทุกดาน คือ  1. ดานการทํากิจกรรมรวมกัน 
2. ดานความผูกพันตอกัน 3. ดานการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  4. ดานการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  5. ดานการสื่อสารตอกัน  6. ดานการแกไขปญหารวมกัน ในขณะที่
ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา จะมีลักษณะที่ทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็งใน
ครอบครัวหลายดาน ซ่ึงครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูงและครอบครัวความเขมแข็งใน
ครอบครัวต่ํามีความแตกตางในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว สรุปเปนรายดานไดดังนี้ 
    3.1.1  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  ครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งในครอบครัว
สูงมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํา โดยมีการรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ทํากิจกรรมภายใน
บานดวยกัน ไปซื้อของดวยกัน ไปออกกําลังกาย ไปทําบุญ ไปเที่ยวตางจังหวัดดวยกัน ถึงแมวา         
บางครอบครัวอาจจะมีภาระงานมาก สมาชิกในครอบครัวพยายามหาเวลาวาง  จากวันหยุดมาทํา        
กิจกรรมรวมกันมากขึ้น มีการพาสมาชิกในครอบครัวไปพบปะสังสรรคกับญาติในวันหยุด เพื่อให
บุตรไดเรียนรูการมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ การใหความสําคัญแกผูสูงอายุ การเคารพนับถือเครือ
ญาติเปนการทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุดเพื่อชดเชยในวันธรรมดาที่ตองทํางานคอนขางมาก  
สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา มีการทํากิจกรรมรวมกันนอย สมาชิกในบาง
ครอบครัวไมรับประทานอาหารรวมกันเลย โดยที่สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธตอกันนอยมาก 
อยูรวมบานกันเฉยๆ แตไมพูดกันไมทํากิจกรรมรวมกัน หรืออยูดวยกันแตมีปฏิสัมพันธตอกันนอย
มาก เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง และเปนแบบอยางที่ไมดีตอบุตร สอดคลอง
กับการศึกษาของ Johnson. (จอนหสัน ,996 : 68, อางถึงใน นัฏฐกานต  จิตตสงวน 2543 : 78)พบวา 
ปฏิกิริยากอนการหยารางของบิดา มารดาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอครอบครัวที่เขมแข็ง เนื่องจากมี
ผลกระทบอยางมากตอความสัมพันธของบิดาและมารดาและพัฒนาการของบุตรที่เขาสูวัยรุนทั้งดาน
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิตใจ และการที่สมาชิกในครอบครัวมีปฎิสัมพันธกันนอยนั้น เส่ียงตอการ
เกิดปญหาสังคมตามมา ซ่ึงโสภา  ชปลมันน (2533 : 132)  ไดศึกษาพบวา เด็กและเยาวชน ในยาน
ชุมชนแออัดที่ติดสารเสพติดรอยละ 47.6 มาจากครอบครัวที่หางเหินจากบิดา มารดา ตางคนตางอยู 
บุตรเขากับบิดามารดาไมได บิดามารดาอยูดวยกันแตทะเลาะวิวาทกันแทบทุกวัน แสดงใหเห็นถึง
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ความทุกขความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ความคับของใจที่เด็กจะตองเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวระหวางบิดา กับมารดา สมาชิกในบางครอบครัวไมทํากิจกรรมรวมกันเนื่องจาก
ตองทํางานไมมีเวลาวาง ซึ่งขอนี้เปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทยในปจจุบันเพราะทั้ง
บิดามารดาตองชวยกันหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาที่จะมาทํากิจกรรมรวมกัน
ภายในครอบครัว หรือไมมีเวลาที่จะอบรมสั่งสอน ดูแลและ ควบคุมพฤติกรรมของบุตร ในบาง
ครอบครัว บิดา มารดาตองออกไปทํางาน บุตรมักชอบออกไปเที่ยวนอกบานในเวลากลางคืน ทําให
เสี่ยงตอการเกิดปญหาตางๆ ตามมาได 
    3.1.2  ดานความผูกพันตอกัน ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง
มีความรักใครกลมเกลียวกันดี มีความหวงใยเอื้ออาทรตอกัน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกมี
ความเขาใจรูใจกันดี โดยเห็นไดชัดจากพฤติกรรมที่สังเกตไดขณะสัมภาษณ เชนมีการพูดคุยหยอกลอ
กันระหวางบิดา มารดาและบุตร มีการโอบกอด สัมผัส และจากการสัมภาษณ  ครอบครัวที่มีความ
เขมแข็งสูงนั้นทุกครอบครัวมีความผูกพันตอกันมาก สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ํามีความรักใคร
กลมเกลียวกันนอย เมื่อมีปญหาบางครอบครัวไมมีการปรึกษากันจึงไมมีการใหกําลังใจกัน บิดา มารดา
ไมเขาใจกัน บุตรไมเขาใจบิดา มารดา จะเห็นไดจากการที่สมาชิกในครอบครัวไมพูดกัน ไมสนใจ
กัน บิดามารดาไมพูดกัน บุตรสวนใหญจะพูดกับมารดาพูดกับบิดานอย บางครอบครัวบุตรไมพูด
กับบิดา   ทําใหความรักความผูกพันกันในครอบครัวมีนอย การที่ครอบครัวที่มีความผูกพันกันนอย
ทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน       
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2543:3-5) ที่ทําการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สนับสนุน
ความเขมแข็งของครอบครัวพบวาครอบครัวที่อบอุนสมาชิกในครอบครัวตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอ
กันมีความเอื้ออาทรตอกัน มีจิตสํานึกของความเปนสวนหนึ่งของครอบครัว มีสุข-ทุกขรวมกัน ดูแล
กันยามเจ็บปวย แสดงความรักตอกันโดยการโอบกอด  ปญหาในครอบครัวที่ทําใหครอบครัวขาด
ความเขมแข็งเกิดจาก สมาชิกในครอบครัวขาดความสัมพันธที่ดีตอกัน ขาดความเอื้ออาทรเห็นอก
เห็นใจและขาดความเขาใจกัน 
    3.1.3  ดานการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบ ครอบครัวที่มีความ
เขมแข็งในครอบครัวสูง สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน มีการแบงหนาที่
กันในครอบครัว บิดามารดา เปนแบบอยางที่ดีใหกับบุตร สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ํา 
สมาชิกในครอบครัว ไมทําหนาที่ของตน ไมมีการแบงหนาที่ในครอบครัว หรือบางครอบครัวมีการ
แบงหนาที่ใหกับผูหญิงเทานั้น สวนใหญจะเปนหนาที่ของมารดาลูกสาวชวยบางแตไมมากนัก ผูชายไม
ตองทําอะไร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ การศึกษาของ กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย(2543:5) ทําการศึกษาวิจัย เร่ืองปจจัยท่ีสนับสนุนความเขมแข็งของ
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ครอบครัว    พบวา ครอบครัวที่อบอุนสมาชิกในครอบครัวตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน บทบาท
หนาที่และสัมพันธภาพของสามี-ภรรยา และสมาชิกในครอบครัวมีสวนอยางมากที่จะทําให
ครอบครัวเกิดความอบอุน ปญหาในครอบครัวที่ทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็งเกิดจาก 
ครอบครัวอยูกันอยางไมมีความสุข สาเหตุเนื่องมาจาก ขาดการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกในครอบครัว ขาดความสัมพันธที่ดีตอกันสวนในเรื่องของภาระงานบานนั้น สอดคลองกับ
การศึกษาของ อุมาพร  ตรังคสมบัติ (2542 : 73) ไดศึกษาพบวาแมภรรยาจะทํางานนอกบานแลว แต
เมื่อกลับมาบานตองทํางานบานอีก ทั้งภาระงานอาชีพและงานบานทําใหผูหญิงมีความเครียดสูง 
และความสัมพันธในครอบครัวอาจมีปญหาได  
   3.1.4  ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  ครอบครัวที่มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวสูง ทุกครอบครัวบิดา มารดาเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน ไมดื่มเหลา ไมเลนการพนัน 
ไมมีการใชความรุนแรงในครอบครัว มีการทําบุญตักบาตรเปนประจํา ไมประพฤติผิดหลักธรรม
ของศาสนา สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา บางครอบครัว บิดา มารดาไมเปน
แบบอยางที่ดีใหกับบุตร มีการดื่มเหลา เลนการพนัน เลนหวยเปนประจํา มีการโตเถียงกันรุนแรง มี
การใชความรุนแรงในครอบครัว  โดยสามีมีการทํารายภรรยา   สามีมีพฤติกรรมเจ าชู  ซึ ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของรุจยา  ชัชวาลยางกูร (2541 : บทคัดยอ ) พบวา ปจจัยที่เปนสาเหตุ
สําคัญตอการมีเพศสัมพันธนอกสมรส คือการบกพรองตอหนาที่ของครอบครัวไดแก ความ
สมานฉันททางบทบาทในครอบครัว การสื่อสารระหวางคูสมรส ความเปนเพื่อนและความขัดแยงใน
ชีวิตสมรส  และสอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานวิจัยเอแบคโพล (2543) พบวา ผูหญิงวัย
ทํางานที่มีครอบครัวแลวในเขตกรุงเทพมหานครมีปญหาชีวิตคูโดยลักษณะของปญหาที่พบบอย
ที่สุดคือมีการโตเถียงทะเลาะกัน รอยละ 76.6 มีการดื่มสุราของมึนเมา รอยละ 76.0 มีพฤติกรรมเจาชูรอย
ละ 42.2  มีการทํารายกันรอยละ 13.8 ซึ่งพฤติกรรมการเจาชู นั้นสอดคลองกับการศึกษาของ 
นงพะงา  ลิ้มสุวรรณ (2543 : บทคัดยอ) พบวา ปญหาของครอบครัวที่สําคัญประการหนึ่งที่อาจ
สงผลกระทบสภาวะทางกายและสภาวะทางใจตอสมาชิกทุกคนในครอบครัวได คือ ปญหาการมี
ภรรยานอยของชายไทย  
   3.1.5  ดานการสื่อสารตอกัน  ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง 
มีการสื่อสารที่ดี ไมมีการทะเลาะหรือโตเถียงกันรุนแรง มีการสื่อสารกันอยางเปดเผยไมมีความลับ
ตอกัน มีการพูดคุยกันเปนประจํา สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา มีการสื่อสารที่ไมดี 
มีการทะเลาะ โตเถียงกันรุนแรง ส่ือสารกันอยางไมเปดเผย มีความลับตอกัน มีการพูดคุยกันนอย 
บางครอบครัวไมมีการพูดคุยกันเลย  ซึ่งเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปญหาในเรื่องของการสื่อสารตางๆ 
ดังกลาวแลวยอมทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  
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การศึกษาของกองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2543:4-5) 
ทําการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สนับสนุนความเขมแข็งของครอบครัวพบวา ครอบครัวที่อบอุน
สมาชิกในครอบครัวตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ไมดาวาดวยถอยคําที่หยาบคาย ไมใชความรุนแรง
ในการแกปญหา  ปญหาในครอบครัวที่ทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็งเกิดจาก ครอบครัวอยูกัน
อยางไมมีความสุข สาเหตุเนื่องมาจาก มีการทะเลาะกัน การไมพูดปรับความเขาใจกัน การไมยอมรับ
และไมฟงความคิดเห็นของกันและกัน 
   3.1.6  ดานการแกไขปญหา  ครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูง      
มีการปรึกษากันเมื่อไมสบายใจหรือมีปญหา เปนกําลังใจใหแกกันและกัน ทุกคนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใชหลักประชาธิปไตย สวนครอบครัวท่ีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา มีการปรึกษากันนอย 
บางครอบครัวไมมีการปรึกษากันเลย ไมเปนกําลังใจใหแกกันและกัน ไมตัดสินใจรวมกัน บาง
ครอบครัวการตัดสินใจอยูที่คนคนเดียว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กองพัฒนาสตรี เด็ก และ
เยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2543 :5) ทําการศึกษาวิจัย เร่ืองปจจัยท่ีสนับสนุน
ความ  เขมแข็งของครอบครัวพบวา ครอบครัวที่อบอุนสมาชิกในครอบครัวตองมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน มีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปญหาควรปรึกษาหารือรวมกัน 
ปญหาในครอบครัวเกิดจากการไมยอมรับและไมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน สวนที่เหมือนกัน
ของครอบครัวที่มีความเขมแข็งสูงและครอบครัวที่มีความเขมแข็งต่ํา คือ ไดรับการสนับสนุนจาก
เครือญาติ เมื่อมีปญหาตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยสวนใหญญาติพี่นองจะมีความรักใครกลม
เกลียวกันญาติพี ่นองจะมีการชวยเหลือเกื ้อกูลกัน  และชวยเหลือกันในยามที ่มีปญหา  ซึ ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของผจงจิตต  พิทักษภากร (2543 : 206) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลของ
ครอบครัวไทย   พบวา บุคคลที่ใหความชวยเหลือแกครอบครัวมากที่สุด คือ บิดามารดา รอยละ32.7 
รองลงมาคือญาติพี่นอง รอยละ 14.2  และเพื่อนรวมงาน รอยละ 5.0  
  3.2ในเรื่องของความไรสมรรถนะของครอบครัว ครอบครัวที่มีความเขมแข็งใน
ครอบครัวสูง ไมมีลักษณะของความไรสมรรถนะของครอบครัว กลาวคือ มีการดื่มเหลานานๆครั้ง 
ซ่ึงการดื่มเหลานานๆครั้งนั้น เปนเรื่องปกติของสังคมไทยที่จะดื่มเหลากันเปนการสังสรรคเมื่อเขา
สังคม จึงไมทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง  ในบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยเรื้อรัง
แตสามารถแกปญหาไดดี มีการดูแลหวงใยเอื้ออาทรตอกัน รวมทั้งไดรับการชวยเหลือจากญาติ
ในบางครอบครัวบุตรมีการเลนเกมคอมพิวเตอรแตอยูในการควบคุมของบิดา มารดา ไมมีการใช
ยาเสพติด ไมมีการเลนการพนัน ไมมีการเกาะติดหรือหางเหินกันมากเกินไป ไมมีการใชความรุนแรง
ในครอบครัว ไมมีการทํารายรางกายกันไมมีการทะเลาะหรือโตเถียงกันรุนแรง  สวนครอบครัวที่มี
ความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา มีลักษณะของความไรสมรรถนะของครอบครัว กลาวคือ สมาชิกใน
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บางครอบครัวมีการดื่มเหลา เลนการพนันเปนประจํา บุตรติดเกม ออกไปเลนเกมนอกบาน ออกไป
เที่ยวนอกบานและขี่รถจักรยานยนตในเวลากลางคืนเปนประจํา ยากตอการควบคุม ทําใหเส่ียงตอ
การเกิดปญหาสังคม สมาชิกในบางครอบครัวมีการเหินหางกันมาก ซ่ึงการหางเหินกันของสมาชิก
ในครอบครัวเปนการเสี่ยงตอการเกิดปญหาสังคมตามมา จากการศึกษาของจรรจา  สุวรรณทัต (2532 : 1) 
พบวา ความเปนอันธพาล ยุวอาชญากร ความลมเหลวทางการเรียน การติดยาเสพติด การประพฤติผิด
ทางเพศ ตนเหตุสําคัญเกิดจากความไมปรองดองกันในครอบครัวที่มีทั้งบิดาและมารดา และจาก
การศึกษาของโสภา  ชปลมันน (2536 :132) ไดศึกษาการแพรระบาดของสารเสพติดในเด็กและ
เยาวชนในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานครพบวา รอยละ 47.6 มาจากครอบครัวที่หางเหินจากบิดา
มารดา ตางคนตางอยู เขากับบิดามารดาไมได บิดามารดาอยูดวยกันแตทะเลาะวิวาทกันเกือบทุกวัน 
และในบางครอบครัวมีการใชความรุนแรงในครอบครัว โดยมีการทะเลาะและโตเถียงกัน
รุนแรง และสามีมีการทํารายภรรยา ซึ่งการใชความรุนแรงในครอบครัวเปนการกระทําที่เปนสิ่ง
บกพรอง หรือเปนการละเลยการกระทําในบทบาทหนาที่ของบิดา มารดาในการเลี้ยงดูบุตรอยาง
เหมาะสม (อมรา พงศาพิชญ 2537 : 3-9) จากการศึกษาของกฤตยา  อาชวนิจกุล และคณะ (2546 : 
93) พบวารอยละ 41 ของผูหญิงที่มีคูอยูในเมืองหลวงเคยเผชิญกับปญหาความรุนแรงทางกายและ
หรือทางเพศ  และรอยละ 47  ของอีก 1 จังหวัดที่ศึกษาประสบปญหาแบบเดียวกัน ผูหญิงที่ถูก
กระทําใน 2 จังหวัดมากกวาครึ่งหนึ่งถูกกระทํามากกวาหนึ่งครั้งขึ้นไป ซ่ึงเมื่อเกิดปญหารุนแรงขึ้น
ในครอบครัวยอม  สงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัว ทําใหครอบครัวเกิดความออนแอ เกิด
ภาวะวิกฤตในครอบครัว ทําใหครอบครัวไมอาจแสดงบทบาทและหนาที่ของตนไดอยางสมบูรณ และ
ไมอาจปรับตนเองไดจนถึงขั้นแตกสลายไปในที่สุด ซึ่งจะเห็นไดชัดวาครอบครัวที่มีความเขมแข็ง
ในครอบครัวสูงสุดและครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ําที่สุด มีลักษณะของความไร
สมรรถนะของครอบครัวแตกตางกันอยางชัดเจน โดยครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวสูงไมมี
ลักษณะของความไรสมรรถนะในครอบครัว สวนครอบครัวที่มีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํามี
ลักษณะของความไรสมรรถนะของครอบครัวหลายประเด็น ดังกลาวแลวขางตน 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากผลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1.    ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
   1.1 เปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีแกคูสมรส บุตรและ
สมาชิกในครอบครัวใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหครอบครัวเกิดความเขมแข็ง  
   1.2 เปนแนวทางในการปองกันปญหาสังคมที่จะเกิดกับวัยรุนในจังหวัด
นครปฐมที่ครอบครัวขาดความเขมแข็ง เชน ควรมีการควบคุมในการเลนเกมคอมพิวเตอร และ
อินเตอรเน็ต บิดามารดาควรมีการสอดสองดูแลบุตรไมใหดื่มเหลาสูบบุหร่ี หรือเที่ยวนอกบานใน
เวลากลางคืนตามลําพัง โดยเฉพาะวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่มีลักษณะของความไรสมรรถนะของ
ครอบครัว     
   1.3 เปนแนวทางในการสงเสริมความเขมแข็งในครอบครัวในจังหวัดนครปฐม
โดยเฉพาะครอบครัวที่มารดามีการศึกษาคอนขางนอย ครอบครัวที่มีรายไดนอย  ไมเพียงพอกับ
รายจาย ครอบครัวที่มารดามีอาชีพตางๆที่ไมคอยมีเวลาดูแลบุตร เชน อาชีพรับจาง แมบาน ธุรกิจ
สวนตัว  ครอบครัวที่มีภูมิหลังของครอบครัวเดิมที่ไมคอยมีความสุข และครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีการดื่มเหลาเปนประจํา เลนการพนันเปนประจํา ครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวมีความ
หางเหินกัน มีการทะเลาะโตเถียงกันรุนแรง  และมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
   1.4  เปนขอมูลแกสถาบันการศึกษา  ในจังหวัดนครปฐม ไดทราบถึงความ
เขมแข็งในครอบครัวของนักเรียนวัยรุน ปญหาตางๆของวัยรุน ในจังหวัดนครปฐม และหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งควรมีการเรียนการสอน เร่ืองของครอบครัว ใหนักเรียนได
เรียนรูลักษณะของครอบครัวท่ีเขมแข็ง และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
ในครอบครัว ทั้งในครอบครัวปจจุบันและครอบครัวที่จะสรางขึ้นใหมในอนาคตเปนการปองกัน
ปญหาสังคม ตางๆที่จะเกิดขึ้น 
   1.5 เปนแนวทางแกหนวยงานของรัฐ เชน กรมพัฒนาชุมชนที่จะวางนโยบาย
และโครงการในการพัฒนาครอบครัว ทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในดานเกี่ยวกับ
การสงเสริม สรางความรัก ความอบอุน และความมั่นคงในสถาบันครอบครัวใหสอดคลองกับบริบท
ของสังคมไทย และใหการสนับสนุนใหสังคมไทยใหมีครอบครัวที่เขมแข็ง โดยใหความสําคัญกับ
สถาบันครอบครัวใหมากขึ้น มีการเผยแพรความรูเร่ืองครอบครัวเขมแข็ง และแนวทางในการทําให
ครอบครัวเขมแข็งแกประชาชนทั่วไป รวมทั้งควรมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ใหบริการให
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คําปรึกษา  แกไขปญหาครอบครัว เปนการปองกันปญหาไมใหลุกลามจนเปนปญหาที่ไมสามารถ
แกไขได   โดยที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
  2.    ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการศึกษาความเขมแข็งในครอบครัว   ตามการรับรูของสมาชิกอื่น
ในครอบครัว เชน ตามการรับรูของ บิดา หรือบุตร เปนตน  
   2.2  ควรมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวในประเด็นอื่น  เชน  ความเขมแข็ง
ในครอบครัวที่นับถือศาสนาที่ตางกัน ปจจัยที่ทําใหครอบครัวตองหยาราง การเปรียบเทียบการเลี้ยงดู
บุตรในรูปแบบตาง ๆ กัน ความไรสมรรถนะของครอบครัวฯลฯ 
   2.3  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพใหมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาเชิงคุณภาพมีนอย
และการศึกษาเชิงคุณภาพ สามารถสะทอนใหเห็นสภาพครอบครัวในปจจุบัน และปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางชัดเจน 
   2.4  ควรมีการศึกษาความเขมแข็งของครอบครอบครัว ในจังหวัดอื่นๆ 
เพื่อที่จะไดทราบปญหา ของประชากรในจังหวัดนั้นๆ  พรอมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไข
ตอไป 
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แบบสอบถามงานวิจยั 
เร่ือง “ การศึกษาเปรียบเทียบความเขมแขง็ในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน 

ในเขต อ.เมือง จ. นครปฐม”  
************************************************** 

 แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแลของคณาจารยที่ปรึกษา ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของทานจะเปน
ขอมูลในการเขียนวิทยานิพนธ ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ ในสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คําอธิบาย 

แบบสอบถามนี้ใชกับมารดาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวดั  
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมแข็งในครอบครัวของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน 

โปรดตอบคําถามใหตรงกับความคิดเห็นของทานใหมากที่สุด และโปรดตอบแบบสอบถาม 
ใหครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามที่สมบูรณเทานั้นจึงจะ
สามารถนําไปใชในงานวิจัยได คําตอบของทานจะถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอผูใด 
เพราะขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหและเสนอผลเปนภาพรวม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว และปองกันปญหาสังคมตางๆที่เกิดมาจากครอบครัวขาดความเขมแข็ง 

แบบสอบถามชุดนี้มี 2 ตอน ประกอบดวย 
             ตอนที่ 1  เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  8   ขอ    
             ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว จาํนวน   66   ขอ                            

 
 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีใ่หความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามงานวิจยัคร้ังนี ้

 
 
      นางณัฐกานต  เพ็ชรศรี 

  นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน 
                          ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 

คณะศกึษาศาสตร      มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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       เลขท่ีแบบสอบถาม    1-3 
สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย    aลงใน  (    ) ให ตรงกับความเปนจริงที่เกี่ยวกับตวัทานมากที่สุด 
โดยใหคําตอบเพียงคําตอบเดยีวในแตละขอความ                                        
          สําหรับผูวิจยั 
1. ปจจุบันทานอายุเทาไร               4 

1.  (    )     ไมเกิน  39  ป               2.  (    ) 40 - 49   ป  
3.  (    )      50    ป ขึ้นไป 

2.  ทานและสามีอายุหางกนักี่ป                              5 
1.  (    )     0 – 3  ป                 2.  (    )  4 – 6     ป    
3.  (    )     7  ปขึ้นไป       

3.     การศึกษาสูงสุดของทาน        6          
1.  (    )     ประถมศึกษา/ต่ํากวา  2.  (    ) มัธยมศึกษา /ปวช.          
3.  (    )    อนุปริญญา/ปวส.                4.  (    ) ปริญญาตรีขึ้นไป 

4.   ทานประกอบอาชีพอะไร        7 
1.  (    )      รับจาง    2.  (    ) เกษตรกรรม 
3.  (    )     ขาราชการหรือรัฐวิสาหกจิ  4.  (    ) คาขาย 
5.  (    )     ธุรกิจสวนตวั   6.  (    ) แมบาน  
7.   (    )    อ่ืนๆ    ระบุ……… 

5.   ภูมิหลังของครอบครัวเดิม  ของทานกอนแตงงาน                 8 
1.   (    )     ครอบครัวมีความสุข มีความเขาใจกนั เปนสวนใหญ 
2.   (    )     ครอบครวัมีความสุข มีความเขาใจกนั ปานกลาง 
3.   (     )    ครอบครัวไมคอยมีความสุข มีความเขาใจกันนอย 

6.   รายไดรวมตอเดือนของครอบครัวของทาน                  9 
1.   (    )     ต่ํากวา  5,000 บาท    2.   (    )    5,0001 – 10,000  บาท 
3.   (    )     10,001 – 15,000 บาท  4.   (    )    15,001 – 20,000  บาท 
5.   (    )     มากกวา   20,000  บาทขึ้นไป     

7.   ประเภทครอบครัวของทานเปนอยางไร                10 
1.    (    )     ครอบครัวเดี่ยว (ในครอบครัวประกอบดวย พอ แมและลูก) 
2.    (    )     ครอบครัวขยาย (ในครอบครัวประกอบดวย พอ แม ลูก และญาต)ิ 
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8. ทานมีบุตรจํานวนกี่คน               11 
1.    (    )      1 -2  คน    2.     (    )     3 คนขึ้นไป  
 
 
 
 

******************************************** 
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สวนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว 
คําอธิบาย  แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว โดยใหทานประเมิน
สภาพของครอบครัวของทานในดานตางๆ ตามความเปนจริง  และทําเครื่องหมาย  b  ลงใน     
ใหตรงกับความเปนจริงที่เกี่ยวกับครอบครัวของทาน โดยใหคําตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ 
และมีเกณฑในการเลือกตอบดังนี้ 
 เปนประจํา  หมายถึง       มีการปฏิบัติกิจกรรมนั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่มีเหตุการณ 
 บอยครั้ง       หมายถึง       มีการปฏิบัติกิจกรรมนั้นบอยๆ หรือ ประมาณ 75%    
 บางครั้ง       หมายถึง มีการปฏิบัติกิจกรรมนั้นบางครั้งหรือประมาณ 50%             
 นานๆครั้ง    หมายถึง มีการปฏิบัติกิจกรรมนั้นนานๆ คร้ัง หรือประมาณ 25 % 
 ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง  สมาชิกในครอบครัวไมเคยปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย 
 

ระดับการปฏบิัติ 
สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปน

ประจํา 
บอย
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 การทํากิจกรรมรวมกัน 
1. การรับประทานอาหารเยน็รวมกนั  

       
A1 

2. ทํากิจกรรมนอกบานดวยกัน  เชน ไป
เที่ยวซ้ือของ  

      A2 

3. ทํากิจกรรมในบานรวมกนั เชน       
ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน 

      A3 

4. ใชวันหยดุอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
เปนวนัของครอบครัว 

      A4 

5. ใชเวลาพกัผอนหยอนใจในบาน
รวมกัน เชน ดโูทรทัศน ดูวีดโีอ อาน
หนังสือ 

      A5 

6. ทานมีโอกาสไดไปไหนมาไหนกับ
สามีของทาน 

      A6 

7. มีการฉลองในโอกาสวนัสําคัญหรือ
โอกาสพิเศษรวมกันระหวางคนใน
ครอบครัว 

      A7 
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ระดับการปฏบิัติ 
สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปน

ประจํา 
บอย
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

8. ลูกของทานมีโอกาสไปไหนมาไหน
กับครอบครัว 

      A8 

9. สมาชิกในครอบครัวแทบจะไมไดพบ
หนากนัในแตละวัน 

       

10. สามีของทานปฏิเสธการไปไหน   มา
ไหนกบัครอบครัว 

      A10 

การแสดงความผูกพันตอกัน 
1. เมื่อลูกของทานมีเร่ืองไมสบายใจทาน
จะปลอบโยนและใหกําลังใจ 

       
B1 

2. ทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ      ตอ
ครอบครัว 

      B2 

3. เมื่อสมาชิกในครอบครัวไมสบายใจ
ทานจะไมสบายใจไปดวย 

      B3 

4. เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง
เจ็บปวยสมาชิกอื่นจะพาไปพบแพทย
และคอยดแูล 

      B4 

5. สมาชิกในครอบครัวจะใหความ
ชวยเหลือเมื่อทานไหววานหรือขอรองใน
การทํากิจกรรมใดๆ 

      B5 

6. ทุกคนมีสวนรวมในการชวยเหลือ   
กิจกรรมงานบาน เพื่อแบงเบาภาระของ
ครอบครัว 
 

      B6 

7. สมาชิกในครอบครัวแสดงความ    
หวงใยกนั 
 
 

      B7 
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ระดับการปฏบิัติ สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปน

ประจํา 
บอย
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

8. สมาชิกในครอบครัวจะพดูใหกําลังใจ
ซ่ึงกันและกัน 

      B8 

9. เมื่อสามีของทานเสียใจทานจะเปน    ผู
ปลอบใจ 

      B9 

10. สมาชิกในครอบครัวจะมกีารไตถาม
ทุกข สุขซึ่งกันและกนั 

      B10 

11. เมื่อทานเสียใจสามีจะเปนผูปลอบใจ       B11 
12. สามีทานแบงเวลาใหกับครอบครวั       B12 

การปฏิบตัิตามบทบาทหนาที่และ   ความ
รับผิดชอบ 
1. ในครอบครัวของทานมีการแบง
ภาระหนาที่ เชน การทําความสะอาดบาน 
รดน้ําตนไม 

       
 
C1 

2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ กติกาที่ตกลงรวมกัน 

      C2 

3. สามีของทานหลีกเลี่ยงการรับภาระ
การเงินของครอบครัว 

      C3 

4. สมาชิกในครอบครัวมีการใชจายอยาง
สมเหตุสมผล 

      C4 

5. ครอบครัวจะหาโอกาสไปเยี่ยมญาติ
ตามวาระอันควร เชน วันปใหม 

      C5 

6. ทานสงเสริมใหลูกไดทําในสิ่งที่     เขา
ถนัด  

      C6 

7. แตละคนในครอบครัวของทาน         มี
ความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 
 

      C7 
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ระดับการปฏบิัติ สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปนประจํา บอย 

คร้ัง 
บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

8. ทานปรึกษากับสามีเร่ืองความ
ประพฤติของลูก 

      C8 

9. ครอบครัวของทานมีการตกัเตือน
สมาชิกในครอบครัวไมใหทําส่ิงผิด
กฎหมาย 

      C9 

10. สามีใหคําปรึกษาแกลูกในเรื่องที่ลูก
ตองการคําแนะนํา 

      C10 

11. ลูกของทานตั้งใจศกึษาเลาเรียน       C11 
12. ทานใหคําปรึกษาแกลูกในเรื่องที่ลูก
ตองการคําแนะนํา 

      C12 

การปลูกฝงคณุธรรมและจริยธรรม 
1. ครอบครัวของทานสงเสริมใหสมาชิก
ในครอบครัวปฏิบัติตามหลักของศาสนา 

       
D1 

2. เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด สมาชิก
อ่ืนจะมกีารวากลาวตักเตือนกัน 

      D2 

3. ครอบครัวของทานมีการอบร  ส่ังสอน
สมาชิกใหมีความซื่อสัตย สุจริต 

      D3 

4. สามีของทานเปนแบบอยางในการ
ประพฤติตนแกลูก 

      D4 

5. ทานสอนลูกใหรูจกัใชเงนิอยาง      
สมเหตุสมผล 

      D5 

6. ครอบครัวของทานสอนสมาชิกใหมี
ความสามัคคี 
 

      D6 

7. สมาชิกในครอบครัวของทาน เขารวม
กิจกรรมทางศาสนา เชน ไปทําบุญตัก
บาตรในวันสําคัญทางศาสนา ไปโบสถ 

      D7 
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ระดับการปฏบิัติ 
สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปน

ประจํา 
บอย
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

8. สมาชิกในครอบครัวมีการเลน        
การพนัน 

      D8 

9. ในครอบครัวของทานมีการอบรม
สมาชิกใหเคารพผูอาวุโส 

      D9 

10. ครอบครัวของทานมีการตกลงวาจะ
ไมมีการทํารายซึ่งกันและกนั 

      D10 

11. ทานอบรมลูกของทานไมใหยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

      D11 

12. ครอบครัวของทานมีการสอนใหมี
การปฏิบัติตามทําเนียมปฏบิัติของ  
ครอบครัว เชนมีการรดน้ําดาํหัวผูใหญใน
วันสงกรานต 

      D12 

การสื่อสารตอกัน 
1. สมาชิกในครอบครวัของทานพดูคยุกนั
ดวยถอยคําที่นาฟง 

       
E1 

2. ทานพบวาลูกของทานพูดโกหก       E2 
3. ทานไมมีความลับกับสามีของทาน       E3 
4. สามีของทานปกปดความลับกับทาน       E4 
5.ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง ท า น
ปรึกษาหารือกันเมื่อมีการตัดสินใจเรื่อง
สําคัญ 

      E5 

6. การลงโทษสมาชิกในครอบครัว จะมี
การชี้แจงเหตุผลกอน 

      E6 

7. เมื่อลูกของทานทําผิด ทานจะพูดกับลูก
โดยไมใชอารมณ 

      E7 
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ระดับการปฏบิัติ สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปน

ประจํา 
บอย
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ
ผูวิจัย 

8. เมื่อสมาชิกในครอบครัว มีเร่ืองไม 
เขาใจกัน จะมีสมาชิกในครอบครัวชวย 
ไกลเกลี่ย 

      E8 

9. ลูกของทานนําเรื่องตางๆ เชนเรื่องของ
เพื่อนเรื่องการเรียนมาพดูคุยกับทาน 

      E9 

10. เมื่อลูกของทานทําผิด สามีของทาน
จะอบรมลูกดวยน้าํเสียงที่ดดุัน 

      E10 

การจัดการกับปญหาหรือภาวะวิกฤตท่ี
เกิดขึ้นกับครอบครัว 
1. สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจปญหาของครอบครัว 

       
 
F1 

2. เมื่อมีความเห็นที่ไมสอดคลองกัน 
สมาชิกในครอบครัวจะนาํเหตุผลมา 
 คุยกัน เพื่อหาขอตกลง 

      F2 

3. เมื่อทานเจ็บปวยสามีจะทําหนาที่ แทน
ทาน 

      F3 

4. สมาชิกในครอบครัวจะชวยกัน
ประหยดัเมื่อครอบครัวมีปญหา 
 ดานการเงนิ 

      F4 

5. เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวสามีของ
ทานเปนผูตัดสินใจเกีย่วกับปญหานั้นๆ
เพียงผูเดยีว 

      F5 

6. เมื่อลูกเกิดปญหาทานและสามีจะ
ชวยกันหาทางแกไข 

      F6 

7. เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดปญหา
สมาชิกอื่นจะใหความชวยเหลือ 
 

      F7 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

127

ระดับการปฏบิัติ สมาชิกในครอบครัวของทานแสดง 
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร เปน

ประจํา 
บอย
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

8. สมาชิกในครอบครัวมีการนําปญหา
ของตนมาปรึกษากับครอบครัว 

      F8 

9. ทานจะพยายามเอาชนะ  เมื่อสมาชิก
อ่ืนไมเหน็ดวยกับความคิดของทาน 

      F9 

10. เมื่อสามีของทานเจ็บปวยทานจะทํา
หนาที่แทนตางๆแทนสามี 

      F10 
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แนวคําถามในการสัมภาษณ 
 ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อมาสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณ

ใหมีความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น โดยจะทําการศึกษาในประเด็นของความเขมแข็งในครอบครัว
และความไรสมรรถนะของครอบครัว โดยสัมภาษณเจาะลึกครอบครัวที่ศึกษาเชิงปริมาณแลวมี
คะแนนความเขมแข็งในครอบครัวสูงที่สุด และครอบครัวท่ีมีคะแนนความเขมแข็งในครอบครัวต่ําที่สุด 
กลุมละ 5 ครอบครัว ซ่ึงการสัมภาษณนั้น จะสัมภาษณบิดา มารดา และบุตร โดยมีแนวคําถาม ดังนี้ 
 1.  สมาชิกในครอบครัวของทานมีการทํากิจกรรมตางๆ (เชน การรับประทานอาหารรวมกัน 
การพักผอนหยอนใจรวมกัน ไปเที่ยวนอกบานดวยกัน การทํากิจกรรมทางศาสนา) รวมกันหรือไม  
บอยครั้งเพียงใด   
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยใครเปนผูดูแล และใครจะเปนผูทําหนาที่ตางๆ 
แทนผูที่เจ็บปวย 
 3.  เมื่อทานมีปญหาหรือไมสบายใจ ทานจะปรึกษากับใครในครอบครัว 
 4.  ในครอบครัวของทานมีการแบงหนาที่กันทํางานหรือไม อยางไร 
 5.  ครอบครัวของทานมีการกําหนดกฎระเบียบใชภายในครอบครัวหรือไม อยางไร 
 6.  ครอบครัวของทาน เมื่อเวลาที่ตองตัดสินใจทําอะไร มีการปรึกษากันกอนหรือไม  
(ใครปรึกษากันบาง) ถาไมมีใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 
 7.  ครอบครัวของทาน รักใครสนิทสนมกลมเกลียวกันดีหรือไม  และใครสนิทกับใคร 
 8.  ส่ิงที่มีคุณคาหรือภูมิใจมากที่สุดในครอบครัว คืออะไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
 9.  สมาชิกในครอบครัวของทานมีการดื่มสุรา เลนการพนัน  เลนหวย เลนเกม 
คอมพิวเตอร เสพยาเสพติด หรือไม อยางไร 
 10.  สมาชิกในครอบครัวของทานมีการทาํรายรางกายกนั ทะเลาะไมลงรอยกัน         
โตเถียงกันรุนแรงหรือไม  และทานคิดวาอะไรเปนปจจัยที่ทําใหเกิดเหตุการณเชนนัน้ 
 11.  สมาชิกในครอบครัวของทานมีความลับตอกันหรือไม อยางไร และมีปจจัยใด        
ที่ทําใหเปนเชนนั้น 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิดจะทําอยางไร ลองยกตัวอยางไดไหม 
 13.  ครอบครัวของทานเคยมีเรื่องทุกขใจ หรือภาวะที่ทําใหเครียด เชน มีสมาชิกเจ็บปวย 
เงินไมพอใช ตกงาน  หรือไม ถามีสมาชิกในครอบครัวทําอยางไร 
 14.  ในครอบครัวของทาน มีใครที่ถูกตําหนิบอยๆ บางไหม ถามีเปนเพราะเหตุใด 
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ภาคผนวก ข 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ 

   ของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งในครอบครัว 
 

ขอที่ ขอความ Χ  S.D. ระดับ 

 
1 

 การทํากิจกรรมรวมกัน 
 การรับประทานอาหารเยน็รวมกัน  

 
4.15 

 
1.04 

 
มาก 

2 ทํากิจกรรมนอกบานดวยกนั  เชน ไปเทีย่วซ้ือของ  3.48 1.09 ปานกลาง 
3 ทํากิจกรรมในบานรวมกนั เชน ทํากับขาว ทําความ

สะอาดบาน 
3.47 1.03 ปานกลาง 

4 ใชวันหยดุอยางนอยสัปดาหละ 1 วันเปนวนัของ
ครอบครัว 

3.30 1.26 ปานกลาง 

5 ใชเวลาพักผอนหยอนใจในบานรวมกัน เชน ดู
โทรทัศน ดูวีดโีอ อานหนังสือ 

4.06 1.10 มาก 

6 ทานมีโอกาสไดไปไหนมาไหนกับสามีของทาน 3.70 1.10 มาก 
7 มีการฉลองในโอกาสวันสําคัญหรือโอกาสพิเศษ 

รวมกันระหวางคนในครอบครัว 
3.26 1.19 ปานกลาง 

8 ลูกของทานมีโอกาสไปไหนมาไหนกับครอบครัว 3.98 .95 มาก 
9 สมาชิกในครอบครัว แทบจะไมไดพบหนากันเลย

ในแตละวนั 
4.31 1.12 มาก 

10 สามีของทานปฏิเสธการไปไหนมาไหน                
กับครอบครัว 

3.98 1.05 มาก 

 
1 

การแสดงความผูกพันตอกัน 
เมื่อลูกของทานมีเร่ืองไมสบายใจทานจะปลอบโยน
และใหกําลังใจ 

 
3.97 

 
1.08 

 
มาก 

2 ทานรูสึกวาตนเองมีความสาํคัญตอครอบครัว 4.37 .89 มาก 
3 เมื่อสมาชิกในครอบครวัไมสบายใจทานจะไมสบาย

ใจไปดวย 
4.10 1.01 มาก 

4 เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเจ็บปวย
สมาชิกอื่นจะพาไปพบแพทยและคอยดูแล   
 

4.18 1.13 มาก 
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ขอที่ ขอความ Χ  S.D. ระดับ 

5 สมาชิกในครอบครัวจะใหความชวยเหลือเมื่อทาน
ไหววานหรือขอรองในการทํากิจกรรมใดๆ 

3.97 .93 มาก 

6 ทุกคนมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรมงานบาน 
เพื่อแบงเบาภาระของครอบครัว 

4.18 .89 มาก 

7  สมาชิกในครอบครัวแสดงความหวงใยกนั   4.31 .88 มาก 
8 สมาชิกในครอบครัวจะพดูใหกําลังใจซึ่งกนัและกนั 3.98 .99 มาก 
9 เมื่อสามีของทานเสียใจทานจะเปนผูปลอบใจ 3.84 1.17 มาก 
10 สมาชิกในครอบครัวจะมกีารไตถามทุกข สุขซ่ึงกัน

และกัน  
3.82 1.14 มาก 

11 เมื่อทานเสียใจสามีจะเปนผูปลอบใจ  3.63 1.20 มาก 
12 สามีทานแบงเวลาใหกับครอบครัว  4.05 1.05 มาก 
 

1 
 

การปฏิบตัิตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
ในครอบครัวของทานมีการแบงภาระหนาที่ เชน 
การทําความสะอาดบาน รดน้ําตนไม 

 
4.14 

 
1.04 

 
มาก 

2 สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามกฎระเบยีบ กติกาที่
ตกลงรวมกัน 

3.77 .99 มาก 

3 สามีของทานหลีกเลี่ยงการรับภาระการเงนิของ
ครอบครัว 

3.99 1.22 มาก 

4 สมาชิกในครอบครัวมีการใชจายอยางสมเหตุสมผล 4.09 .90 มาก 
5 ครอบครัวจะหาครอบครัวจะหาโอกาสไปเยี่ยมญาติ

ตามวาระอันควร เชน วันปใหม  
3.82 1.10 มาก 

6 ทานสงเสริมใหลูกไดทําในสิ่งที่เขาถนัด  4.35 .86 มาก 
7 แตละคนในครอบครัวของทานมีความรับผิดชอบใน

หนาที่ของตน 
4.25 .84 มาก 

8 ทานปรึกษากบัสามีเร่ืองความประพฤติของลูก 4.00 1.07 มาก 
9 ครอบครัวของทานมีการตักเตือนสมาชิกใน

ครอบครัวไมใหทําส่ิงผิดกฎหมาย 
 

4.50 .89 มากที่สุด 
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ขอที่ ขอความ Χ  S.D. ระดับ 
10 สามีใหคําปรกึษาแกลูกในเรือ่งที่ลูกตองการ

คําแนะนํา 
4.11 1.02 มาก 

11 ลูกของทานตั้งใจศึกษาเลาเรยีน 4.34 .80 มาก 
12 ทานใหคาํปรึกษาแกลูกในเรือ่งที่ลูกตองการ

คําแนะนํา 
4.34 .88 มาก 

 
1 

การปลูกฝงคณุธรรมและจริยธรรม 
ครอบครัวของทานสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตามหลักของศาสนา 

 
4.25 

 
.89 

 
มาก 

2 เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด สมาชิกอ่ืนจะมีการ  
วากลาวตกัเตือนกัน 

4.03 1.10 มาก 

3 ครอบครัวของทานมีการอบรมสั่งสอนสมาชิกใหมี
ความซื่อสัตย สุจริต 

4.57 .71 มากที่สุด 

4 สามีของทานเปนแบบอยางในการประพฤติตน  
แกลูก 

4.17 .94 มาก 

5 ทานสอนลูกใหรูจักใชเงินอยางสมเหตุสมผล 4.56 .71 มากที่สุด 
6 ครอบครัวของทานสอนสมาชิกใหมีความสามัคคี 3.94 1.01 มาก 
7  สมาชิกในครอบครัวของทาน เขารวมกจิกรรมทาง

ศาสนา เชน ไปทําบุญตักบาตรในวนัสําคัญ         
ทางศาสนา ไปโบสถ 

3.94 1.01 มาก 

8 สมาชิกในครอบครัวมีการเลนการพนัน 
 

4.56 .79 มากที่สุด 

9 ในครอบครัวของทานมีการอบรมสมาชิกใหเคารพ 
ผูอาวุโส 

4.62 .73 มากที่สุด 

10 ครอบครัวของทานมีการตกลงวาจะไมมีการทําราย
ซ่ึงกันและกัน  

3.94 1.29 มาก 

11 ทานอบรมลูกของทานไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 4.73 .69 มากที่สุด 
12 ครอบครัวของทานมีการสอนใหมกีารปฏิบัติตาม

ทําเนียมปฏิบตัิของครอบครัว เชนมกีารรดน้ําดําหวั 
ผูใหญในวันสงกรานต 

4.10 
 
 

1.08 มาก 
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ขอที่ ขอความ Χ  S.D. ระดับ 
 

1 
การสื่อสารกัน 
สมาชิกในครอบครัวของทานพูดคุยกันดวยถอยคํา  
ที่นาฟง 

 
4.12 

 
.85 

 
มาก 

2 ทานพบวาลูกของทานพูดโกหก 3.65 .97 มาก 
3 ทานไมมีความลับกับสามีของทาน 3.09 1.42 ปานกลาง 
4 สามีของทานปกปดความลับกับทาน 3.67 1.22 มาก 
5 สมาชิกในครอบครัวของทานปรึกษาหารือกันเมื่อ  

มีการตัดสินใจเรื่องสําคัญ 
 

4.22 
 

.93 
 

มาก 
6  การลงโทษสมาชิกในครอบครัว จะมีการชี้แจง  

เหตุผลกอน 
4.02 1.07 มาก 

7 เมื่อลูกของทานทําผิด ทานจะพูดกับลูกโดยไมใช
อารมณ 

3.63 1.16 มาก 

8 เมื่อสมาชิกในครอบครัว มีเรื่องไมเขาใจกนั           
จะมีสมาชิกในครอบครัวชวยไกลเกล่ีย 

3.63 1.16 มาก 

9 ลูกของทานนํา เรื่องตางๆ  เชน  เ ร่ืองของเพื่อน  
เร่ืองการเรียน มาพูดคุยกับทาน 

3.98 1.02 มาก 

10  เมื่อลูกของทานทําผิด สามีของทานจะอบรมลูกดวย
น้ําเสียงที่ดุดัน 

3.33 1.25 ปานกลาง 

 
 

1 

การจัดการกับปญหาหรือภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้นกับ
ครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ปญหาของครอบครัว 

 
 

3.94 

 
 

1.01 

 
 

มาก 

2 เมื่อมีความเห็นที่ ไมสอดคลองกัน  สมาชิกใน  
ครอบครัวจะนําเหตุผลมาคุยกัน เพื่อหาขอตกลง 

3.79 1.04 มาก 

3 เมื่อทานเจ็บปวยสามีจะทําหนาที่แทนทาน 4.02 1.04 มาก 
4 สมาชิกในครอบครัวจะชวยกันประหยัดเมื่อ 

ครอบครัวมีปญหาดานการเงิน 
4.20 1.07 มาก 

5 เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวสามีของทานเปน           
ผูตัดสินใจเกี่ยวกับปญหานัน้ๆ เพียงผูเดยีว 

3.18 1.24 ปานกลาง 
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ขอที่ ขอความ Χ  S.D. ระดับ 
6 เมื่อลูกเกดิปญหาทานและสามีจะชวยกันหาทางแกไข 4.17 1.01 มาก 
7 เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดปญหาสมาชิกอ่ืนจะให

ความชวยเหลือ 
3.62 1.23 มาก 

8 สมาชิกในครอบครัวมีการนําปญหาของตนมา
ปรึกษากับครอบครัว 

3.84 1.09 มาก 

9 ทานจะพยายามเอาชนะ  เมื่อสมาชิกอ่ืนไมเห็นดวย
กับความคิดของทาน 

3.81 1.12 มาก 

10 เมื่อสามีของทานเจ็บปวยทานจะทําหนาทีแ่ทนตางๆ
แทนสาม ี
 

4.16 .99 มาก 
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ภาคผนวก ค 
ผลการสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

136

ผลการสัมภาษณ 
ครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งในครอบครัวสงู 
ครอบครัวท่ี 1   
 เปนครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกในครอบครัว  5 คน มีบิดา มารดาและบุตร 3 คน เปนผูชาย   
2 คนและผูหญิง 1 คน บุตรชายคนโตเปนคนที่ถูกสัมภาษณ รายไดของครอบครัว มากกวา 10,000 
บาท/เดือน แตไมเกิน 15,000บาท/เดือน 
 บิดา   อายุ  41  ป   อาชีพเกษตรกรรม   
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีการรับประทานอาหาร
เย็นรวมกันเกือบทุกวัน สวนอาหารเชาเด็กๆ จะรับประทานอาหารกอนเพื่อไปโรงเรียน สมาชิกใน
ครอบครัวมีการไปเที่ยวงานวัด ไปซื้อของที่ตลาดนัดมา  บอยคร้ัง ไปเที่ยวหางดวยกันนานๆครั้ง    
มีการไปทําบุญที่วัดขางบาน ในวันพระและวันสําคัญทางศาสนาเปนประจํา และวัดอยูหางจากทาง
บานไมมากนัก ประมาณ 1 กิโลเมตร  
 2.  เมื่อภรรยาปวยหนักตองนอนโรงพยาบาลไปพบแพทย ตนและญาติชวยกันดูแล 
ตนเอง และบุตรชวยกันทําหนาที่แทนบุตร ปจจุบันภรรยาเปนมะเร็ง ตนและญาติๆ พาไปฉาย
แสงที่โรงพยาบาลทุกวัน ยกเวนวันเสารและวันอาทิตย ตนและบุตรชายชวยกันทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อตนเองไมสบายใจจะปรึกษากับภรรยา และบุตรชายคนโต 
 4. ในครอบครัวมีการแบงหนาที่ใหทุกคนในครอบครัว ชวยกันทํา ลูกชายคนโตชวย
หุงขาวทํากับขาวงายๆ  ถูบาน เมื่อเวลาที่กลับจากโรงเรียนหรือปดเทอมจะตองชวยลางคอกหมู ให
อาหารหมู  ชวยงานอื่นๆ ได มาก ลูกชายคนรองจะเปนผูเล้ียงสุนัข  กรอกน้ําสําหรับแชตูเย็น สวน
ลูกสาวคนเล็กยังไมไดทําอะไร เพราะยังเล็กมาก 5 ขวบ 
 5. ในครอบครัวมีการกําหนดกฎระเบียบขึ้น เชน ทุกคนตองทําตามหนาที่ของตนไมให
เลนคอมพิวเตอรนานเกิน 2 ช่ัวโมง ใน 1 วัน ตองเลนในวันที่วาง ตองรับประทานอาหารใหหมดจาน
หามเหลือทิ้ง ตองชวยพอแมทํางาน ไปเที่ยวนอกบานตองบอกบิดา หรือมารดากอน 
 6.  เมื่อจะตัดสินเรื่องตางๆ สวนใหญจะปรึกษา กับภรรยา ไมคอยไดปรึกษากับลูก แต 
เร่ืองที่เกี่ยวของกับลูกก็จะมีการถามลูกดวย เชน เร่ืองการเรียนพิเศษ วาตองการเรียนหรือไมถา
ตองการเรียน อยากเรียนอะไร 
 7.  สมาชิกในครอบครัวทุกคนรักใครกลมเกลียวกันดี สวนใหญลูกสาว จะติดแมมาก 
 8.  ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คือ ลูก สวนความภาคภูมิใจ คือ ลูกไมเกเร 
 9.  มีการดื่มสุราของมึนเมาบาง นานๆครั้งบาง สวนใหญจะเปนการดืม่เบียร ไมมีใคร 
ในครอบครัวเลนการพนัน ไมมีใครเสพยาเสพติด ตนสอนลูกเสมอไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  
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ภรรยาแทงหวยบางนานๆ   คร้ัง ลูกๆ เลนเกมจากเครื่องคอมพิวเตอรที่บานวันละ ไมเกิน 2 ช่ัวโมง 
ไมเคยไปเลนตามรานอินเตอรเน็ต 
 10.  ในครอบครัวไมเคยมีการทํารายกัน และไมเคยโตเถียงรุนแรง 
 11.  คิดวาสมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน เพราะตนเอง ไมเคยมีความกับคน
ในครอบครัว 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะมีการถามเหตุผล และมีการวากลาวตักเตือน
ไมเคยลงโทษดวยการตี 
 13.  มีเรื่องทุกขใจเรื่องภรรยาปวย ปรึกษากับภรรยา และญาติภรรยาไดรับความชวยเหลือ 
จากญาติภรรยา ในเรื่องการดูแลขณะอยูโรงพยาบาล และเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
 14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัว ที่ถูกตําหนิบอยๆ 

มารดา  อายุ  38  ป อาชีพ เกษตรกรรม  
 1. ดานการทํากิจกรรมรวมกัน สมาชิกในครอบครัวจะรับประทานรวมกันทุกเย็น และ
ในวันหยุดจะรับประทานอาหารรวมกัน เกือบทุกมื้อ  มีการไปเที่ยวนอกบานดวยกันเทาที่มีโอกาส 
มีการไปทําบุญที่วัดขางบานในวันพระ และวันสําคัญทางศาสนาคอนขางบอย บางครั้งจะไปทั้ง
ครอบครัว แตบางครั้งจะไปเฉพาะคนที่วาง  
 2. เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย ตนเองและสามีจะเปนผูที่พาไปพบแพทยและเปน
ผูดูแล รวมทั้งจะเปนผูพาญาติที่เจ็บปวยไปโรงพยาบาลเปนประจํา  เมื่อตนปวยสามีและญาติพาไป
พบแพทยและชวยกันดูแล สามีและบุตรชาย ชวยกันทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจจะปรึกษากับสามี 
 4. ในครอบครัวมีการแบงหนาที่ใหสมาชิกในครอบครัวชวยกันทํา “ที่บานทุกคนตอง
ชวยกันทํางานเทาที่ทําได ยกเวน ลูกคนเล็กเทานั้นที่อายุเพียง 5 ขวบ ยังทําอะไรไมได” 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบียบใชในครอบครัว ซ่ึงลูกๆก็ปฏิบัติตาม 
 6.  เวลาครอบครัวมีเรื่องที่ตองตัดสินใจสวนใหญจะปรึกษากันกับสามี สวนเรื่องที่
เกี่ยวกับลูกๆจะปรึกษากับสามีและลูกดวย เชน การเรียนพิเศษ การเลือกสถานที่เพื่อจะไปทองเที่ยว 
 7.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันดี ลูกสาวคนเล็กจะสนิทกับแมมาก 
 8.  ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คือลูก ส่ิงที่ภูมิใจในครอบครัว คือลูกตั้งใจเรียนและ
ชวยพอแมทํางาน 
 9.  สามีดื่มเหลาบางเล็กนอยเวลาไปงานเลี้ยงสังสรรค  สวนตนเองไมดื่มเหลา ไมมีใคร
ในครอบครัวที่เสพยาเสพติด ตนเองและสามีสอนลูกๆ อยูเสมอไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ลูกก็
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ปฏิบัติตาม  ตนแทงหวยบางนานๆครั้ง ลูกๆเลนเกมคอมพิวเตอรที่บาน คร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง         
เลนในชวงที่วาง บางครั้งมีเพื่อนมาเลนดวยที่บาน สวนใหญจะเปนญาติๆกันที่มาเลน 
 10.สามีไมเคยทํารายตนเอง ตนเองก็เคยไมทํารายสามี  และไมเคยลงโทษลูกดวยการตี  
การโตเถียงกันมีบางแตไมรุนแรงและมีไมบอยครั้ง สวนใหญสามีจะเปนคนพูดนอย 
 11.ตนเองไมมีความลับกับสามี และคิดวาสามีไมนาจะมีความลับกับตน เพราะสวน
ใหญจะอยูบานดวยกันทุกวัน ลูกๆ ก็คิดวาไมนาจะมีความลับกับแม เพราะพูดคุยกันอยูเสมอ และจะ
เลาเรื่องเพื่อนๆใหฟงเปนประจํา 
 12 .เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิดสวนใหญจะเปนลูกๆ จะมีการถามสาเหตุ วากลาว 
ตักเตือน และสอนในสิ่งที่ถูกตอง  
 13.  เร่ืองที่ทําใหครอบครัวเครียดก็มีบาง เชน ตนปวยเปนมะเร็งตองไปรักษาเปนประจาํ
สามีและญาติพาไปพบแพทย และชวยกันดูแล  ชวยเหลือเรื่องเงิน  เวลาเงินไมคอยพอใช จะ
ปรึกษากับสามีและชวยกนัประหยดัหรือมีการหยิบยืมจากญาติๆบาง ซ่ึงญาติก็ใหความชวยเหลือ
และมีการสอนใหลูกประหยัด 
 14.ในครอบครัวไมมีใครที่ถูกตําหนิบอยๆ 

บุตร เปนผูชายอายุ  13 ป อยูช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1    
 1.  ตอนเย็นจะรับประทานรวมกันเกือบทุกวัน ไปเที่ยวดวยกันบางทั้งครอบครัว เชน 
ไปเที่ยวหาง   ไปซื้อของตามตลาดนัด ไปทําบุญกับมารดา นอง   
 2.  เมื่อมารดาปวย บิดาจะพาไปพบแพทย บิดาและญาติชวยกันดูแล บิดาและตน
ชวยกันทําหนาที่ตางๆ แทน เมื่อญาติปวย บิดามารดาจะเปนผูพาไปพบแพทย 
 3.  ไมเคยมีเร่ืองไมสบายใจ 
 4.  มีการแบงหนาที่กันทุกคนในครอบครัว ตนเองมีหนาที่ถูบาน ลางคอกหมู หุงขาว 
 5.  มีกฎระเบียบในครอบครัว เชน เลิกเรียนตองรีบกลับบาน หามสูบบุหร่ี ตองชวย
บิดามารดาทํางาน 
 6.  บิดา มารดา จะปรึกษาเรื่องเรียน วาอยากเรียนอะไร จะเรียนพิเศษไหม   
 7.ในครอบครัวตนเองจะสนิทกับมารดา นองสาวก็จะสนิทกับแม สวนนองชายไมคอย 
พูดไมรูวาสนิทสนมกับใคร 
 8.  ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คือ มารดา รักมารดามากที่สุด 
 9.  บิดา ดื่มเหลาบางเล็กนอย มารดาไมดื่ม ไมมีการเลนการพนัน ไมเสพยาเสพติด  
 มารดามีการแทงหวยบาง นานๆ คร้ังตนเองเลนเกมคอมพิวเตอรสัปดาหละ 3 –4 วัน วันละ 1-2 ช่ัวโมง 
 10.  ในครอบครัวไมมีการทาํรายกัน ไมมกีารทะเลาะกนัรุนแรง  
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 11.  ตนเองไมมีความลับกับสมาชิกในบาน และคิดวาคนอื่นก็ไมมีความลับกับตน 
 12.  เมื่อมีการทําผิด เชน ไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย จะถูกพอแมดุวากลาว
ตักเตือนและสอน 
 13.  มารดาปวย บิดาจะพาไปพบแพทย ตอนนี้ไปเกือบทุกวัน ตนชวยทาํงานตางๆทีท่าํได
มารดาเคยบนวาเงินไมพอใช  มารดาจะบอกใหชวยกันประหยัด และบางทีมารดาจะยืมจากญาติๆ 
 14.  ไมมีใครในครอบครัวถูกตําหนิบอยๆ  

สรุป 
 จากการสัมภาษณและการสังเกตสรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยวแตมีบาน
ญาติอยูใกลๆกัน     ซ่ึงญาติจะคอยชวยเหลือในเรื่องตางๆ ฐานะอยูในระดับปานกลาง สังเกตจาก
ลักษณะบาน และรายไดของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีการรักใครกลมเกลียวกันดีและมี
ความรักใครกับญาติพี่นองที่อยูใกลเคียงกัน  
 เร่ืองของความเขมแข็งในครอบครัว บิดา มารดา และบุตร จะตอบคําถามไปในแนวทาง 
เดียวกัน ซ่ึงครอบครัวนี้มีคุณสมบัติที่ทําใหครอบครัวเขมแข็งครบทุกหัวขอ และในแตละหัวขอจะมี
ความครบถวน 
 เร่ืองของความไรสมรรถนะของครอบครัว ครอบครัวนี้ มีเร่ืองที่มารดาปวยแตในครอบครัว
สามารถจัดการปญหาเรื่องนี้ไดสามีดื่มเหลานานๆครั้ง มารดามีการแทงหวยบาง นานๆครั้ง 

ครอบครัวท่ี 2 เปนครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกในครอบครัว  4  คน ประกอบดวย บิดา มารดา และ
บุตร 2 คน เปนบุตรชายคนโตและบุตรสาวคนเล็ก  ซ่ึงบุตรสาวคนเล็กเปนคนที่ถูกสัมภาษณ รายได
ของครอบครัว 60,000 บาท/เดือน 

บิดา  อายุ 45 ป อาชีพรับราชการ 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน มีการทํากิจกรรมรวมกันไมมากนัก เนื่องจากลูกเขาสู   
วัยรุน ไมชอบไปไหนมาไหนกับบิดามารดาเหมือนกับในตอนเปนเด็ก และภาระงานที่ตองทํา จึงทํา
ใหเวลาที่จะทํากิจกรรมในครอบครัวลดลงสวนใหญจะทํากิจกรรมรวมกันในวันหยุด เสาร – 
อาทิตย  ไปเยี่ยมญาติภรรยาทุกวันเสาร รับประทานรวมกันทุกเย็นวันเสาร- อาทิตยและ
วันหยุดราชการ เพราะตนเองและภรรยาเปนราชการ ไปทําบุญหรือรวมกิจกรรมทางศาสนา นานๆ ครั้ง  
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สมาชิกที่เหลือผลัดกันดูแล และทําหนาที่ตางๆ 
แทนรวมทั้งเมื่อญาติเจ็บปวย  บรรดาญาติตางชวยกันดูแล 
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 3.  เมื่อมีปญหาเรื่องงาน สวนใหญจะไมปรึกษาใคร ไมอยากใหใครไมสบายใจไปดวย 
สวนใหญจะทํางานหนัก เชน ขุดดิน ถางหนา เพื่อใหเหงื่อออก จะหายเครยีดและดขีึน้ ตนมคีวามคดิวา       
ทุกปญหาตองมีทางแกไขไดเสมอ แตถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวจะปรึกษาภรรยาและบุตร 
 4.  ไมมีการแบงหนาที่ ใครอยากทําอะไรก็ทํา อยากใหทําอะไรก็บอก  
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบียบ เชนหามออกจากบานโดยไมบอกกลาว 
 6.  เมื่อมีการตัดสินใจในครอบครัวมีการปรึกษากันตลอด ผูที่ตัดสินใจจะมีความรูใน
เร่ืองนั้นๆ เชน การเลือกซื้อของตางๆ  ภรรยาจะเปนผูตัดสินใจในเรื่องที่เขามีความรู เชน เครื่องใช
ในครัว สวนในเรื่องรถยนต เครื่องคอมพิวเตอร ตนจะเปนผูตัดสินใจ 
 7.  ทุกคนในครอบครัวรักใครสนิทสนมกันดี เปนธรรมดาที่บุตรทั้ง 2 คนจะสนิทกับ
มารดามากกวาบิดา 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครวัคือ ภรรยา และลูก ส่ิงที่ภูมใิจที่สุด คือ การมลูีกและภรรยาทีด่ี 
 9.  ตนเองดื่มเหลาบางเล็กนอย  ไมมีใครเลนหวยหรือตดิยาเสพตดิ ลูกๆ เลนเกมแตอยู
ภายใตการควบคุมของบิดา มารดา เชน ในวันเปดเรียนตองทําการบานใหเสร็จกอน จึงจะเลนเกมได 
ในวนัหยุดจะเลนไดมากกวาวันที่เปดเรียน 
 10.ไมเคยมีการทํารายกัน ไมมกีารโตเถียงกันรุนแรง มีทะเลาะหรือโตเถียงกันบางเล็กนอย 
 11.  ตนเองมีเรื่องตางๆ โดยทั่วไป จะบอกกับภรรยา แตบางครั้งมีเรื่องที่เปนเรื่อง
สวนตัวบาง ก็ไมไดบอก  
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะถูกลงโทษ เชนตี ในสมัยที่บุตรยังเล็ก ตอมาเมื่อ
บุตรโตขึ้น จะไมมีการตี ใชการวากลาวตกัเตือนแทน อธิบายสิ่งที่ถูกตองใหบุตรเขาใจ และพยายาม
สอนในเรื่องตางๆ  ปูพื้นฐานใหเขาเปนคนดีในสังคม 
 13.  เคยมีเร่ืองเครียดจากงาน สวนใหญไมไดบอกภรรยา จะพยายามหาทางแกไขเอง 
โดยตนเองมหีลักอยูวา ทกุปญหามีทางแกไข ซ่ึงตนเองกแ็กไขไดทุกปญหาที่เกิดขึน้ 
 14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกตําหนิเปนประจํา 

มารดา อายุ 45  ป อาชีพรับราชการ 
 1.  มีดานการรับประทานอาหารเย็นรวมกันทุกวัน เสาร อาทิตย และวันหยุดราชการไป 
รับประทานนอกบานเดือนละ 1 คร้ัง และจะไปเยี่ยมบานยายทุกวันเสารซ่ึงเปนวันรวมญาติ ไปเที่ยว
ดวยกันบอยทุกครั้งที่วาง ไปทําบุตรตักบาตรเปนประจําในวันสําคัญทางศาสนา และวันที่ไมได
ทํางาน  
 2.  เมื่อสามีปวยตนเองจะพาไปพบแพทยและคอยดูแล ตนเองและบุตรไมเคยเจ็บปวยที่ 
รายแรง 
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 3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษากับสามีและบุตรสาว 
 4.  ในครอบครัวแบงหนาที่ใหทุกคนชวยกันทํา  
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบียบใชในครอบครัว 

6.  จะปรึกษากับสามีและชวยกันตัดสินใจ 
 7.  ในครอบครัวรักใครสนิทสนมกันดี บุตร 2 คน จะสนทิกันมาก 
 8.  ส่ิงที่ภูมิที่สุดในครอบครัว คือ การมีสามีที่ดีมีความรบัผิดชอบและเมื่อปที่แลว สามี
ได เล่ือนขั้น 2 ขั้นครึ่ง 
 9.  ไมมีใครดื่มเหลา สูบบหุร่ี บุตรทั้งสอง เลนเกมคอมพวิเตอรบางเปนบางวันโดยเลนที่บาน 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกันหรือโตเถียงกันรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิดจะมีการวากลาวตกัเตอืน 
 13.  ไมมีเรื่องทุกขใจหรือเร่ืองเครียดใดๆในครอบครัว 
 14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกตําหนบิอยๆ 

บุตร เปนผูหญิง อายุ 15 ป เรียนอยูช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั ในครอบครัวมีการทํากจิกรรมรวมกันเปนประจําไป
เยี่ยมยายทกุวนัเสาร และรับประทานรวมกันในทุกเย็นวนั เสาร – อาทิตย  และวันหยดุ 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย คนที่ไมเจ็บปวยจะเปนผูดูแล และทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อมีปญหาตนจะปรึกษากับพี่ชาย 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบใชในครอบครัว เชน หามออกไปเที่ยวนอกบาน โดยไม
บอกบิดามารดา หามออกไปเลน อินเตอรเนต็นอกบาน 
 6.  เมื่อมีการตัดสินใจทําอะไร บิดา มารดาจะปรึกษากัน เรื่องที่เกี่ยวกับตนหรือพี่ชาย 
จะปรึกษากับพี่ชายดวย 
 7.  ในครอบครัวมีการรักใครกลมเกลียวกนัมาก ตนเองจะสนิทกับพี่ชายมาก 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจมากที่สุด คือ ไดอยูในครอบครัวที่ดี มีพรอมทั้งบิดา มารดา พี่ และมีญาติ
อยูใกลๆ 

  9.  บิดาแทงหวยบางนานๆครั้ง ตนเองและพี่ชายเลนเกมคอมพิวเตอร และเลน
อินเตอรเน็ตบาง ถาวาง โดยเลนที่บาน 
 10.  ในครอบครัวไมมีการทํารายกัน และไมมีการทะเลาะกันรุนแรง 
 11.  ในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
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 12.  ถาตนเองหรือพี่ชายทําผิด บิดา มารดา จะวากลาวตกัเตือน เมื่อเดก็ๆ เคยตี เมื่อโตแลว
ไมเคยต ี
 13.  ในครอบครัวไมเคยมีเร่ืองเครียด หรือเร่ืองที่ทําใหทุกขใจ 
 14.  ไมมีใครในครอบครัวที่ถูกตําหนิบอยๆ  

สรุป 
 จากการสัมภาษณและการสังเกตสรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยวแตใน
บริเวณเดียวกันจะมีญาติๆ อยูหลายหลังคาเรือนและมีความสนิทสนมกับญาติมาก ฐานะคอนขางดี 
สังเกตจากลักษณะบานและรายไดของครอบครัว  สมาชิกในครอบครัวมีความรักใครกลมเกลียวกันดี  
 ในเรื่องความเขมแข็งในครอบครัว มารดาและบุตร จะตอบในแนวทางเดียวกัน สวน
บิดาจะตอบแตกตางกันในบางขอ เชน ในเรื่องการแบงหนาที่ มารดาและบุตรบอกวามีการแบงหนาที่
กันทํา สวนบิดาบอกวา ไมมีการแบงหนาที่ใครอยากทําอะไรก็ทํา ซ่ึงอาจจะเปนเพราะงานที่ทําสวน
ใหญเปนงานบาน ซ่ึงมารดาจะเปนผูคอยดูแลและคอยแบงงานใหทํา บิดาจึงไมคิดวาเปนหนาที่ประจํา  
บิดาบอกวา “จะใหทําอะไรก็บอก” แสดงใหเห็นวา ครอบครัวนี้ก็มีการแบงหนาที่กันทํา ดานการทํา
กิจกรรมรวมกัน บิดาตอบวา มีการทํากิจกรรมรวมกันนอยลง เนื่องจากบุตรโตเปนวัยรุน และใน
ภาระงาน แตสามีก็พยายามที่จะทํากิจกรรมในวันหยุดใหมากขึ้น และพยายามสอนบุตรในเรื่อง
ตางๆ เพื่อเปนปูพื้นฐานใหบุตรเปนคนดี สวนเรื่องการปรึกษากัน สามีจะไมคอยปรึกษากับสมาชิก
ในครอบครัวในเรื่องงานเพราะวาไมอยากใหสมาชิกในครอบครัวไมสบายใจ สวนเรื่องในครอบครัว
ก็จะปรึกษากันตลอด ซ่ึงครอบครัวนี้มีคุณสมบัติของความเขมแข็งในครอบครัวครบทุกขอ 
 ในเร่ืองของความไรสมรรถนะของครอบครัว ครอบครัวนี้ มารดาและบุตรจะตอบไป
ในแนวทางเดียวกันในเรื่องของการมีความลับตอกัน สามีบอกวาทุกคนควรมีโลกสวนตัวของตนซึ่ง
ไมจําเปนที่จะบอกใคร สวนใหญเปนเรื่องเล็กนอย เชน การไดเงินพิเศษ  ซ่ึงสรุปไดวาครอบครัวนี้
ไมมีลักษณะของความไรสมรรถนะของครอบครัวที่โดดเดน อันจะทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง 

ครอบครัวท่ี 3  เปนครอบครัวเดี่ยว  สมาชิกในครอบครัวประกอบดวย บิดา มารดา และบุตรสาว 2 
คน  บุตรสาวคนเล็กเปนคนที่ถูกสัมภาษณ รายไดของครอบครัว  ประมาณ 40,000 บาท/เดือน 

บิดา  อายุ   47 ป อาชีพรับราชการตํารวจ 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํา
ทั้งรับประทานอาหารรวมกนัและไปเที่ยวดวยกันทั้งครอบครัว  ไปออกกําลังกายดวยกัน ไปทําบญุ
ตักบาตรทุกเชาวันเสาร  
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 2.  เมื่อสมาชกิในครอบครัวเจ็บปวยตนเองและภรรยาจะเปนผูพาไปพบแพทยและ
ชวยกนัดแูล และชวยทําหนาที่แทน 
 3.   เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับภรรยา 
 4.  ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา ทุกคนชวยกันทํางาน 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบียบใชในครอบครัว เชน ตองตื่นแตเชา ทําตามหนาที่ที่ไดรับ 
มอบหมาย ชวงที่โรงเรียนเปดหามดูโทรทัศน หามใหบุคคลแปลกหนาเขามาในบาน 
 6.  เมื่อเวลาที่จะตองตัดสินใจตนเองจะปรึกษากับภรรยาและบุตรตลอด 
 7.  ในครอบครัวรักใครสนิทสนมกันมาก ทุกคนสนิทสนมกันดี 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัว คือ การมีครอบครัวที่ดี 
 9.  ตนเองดื่มหลาบางสัปดาหละ 1 วัน คร้ังละไมมาก เปนการสังสรรคกับเพื่อน บุตร
เลนเกมคอมพวิเตอรที่บาน 
 10.  ในครอบครัวไมมีการทาํรายกันหรือทะเลาะกนัรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะมีการวากลาวตกัเตือน มีการตีบางครั้งและจะ
ไมใหในสิ่งทีต่องการ 
 13.  ตนเองเริ่มปวยเปนโรคเบาหวาน ภรรยาชวยดแูลสุขภาพ  ภรรยาและบุตรเปนเพื่อน
ในการออกกําลังกาย และเปนกําลังใจใหตนในการดูแลสุขภาพ 
 14.  สมาชิกในครอบครัวไมมีใครที่ถูกตําหนิบอยๆ 

มารดา อายุ  41 ป  อาชีพรับราชการ 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั   สมาชกิในครอบครวัมกีารทํากจิกรรมรวมกันเปนประจํา  
เชน การรับประทานอาหารเย็นรวมกันทุกวัน ไปเที่ยวดวยกันทั้งครอบครัวเปนประจํา   ไปทําบุญ
ตักบาตรทุกเชาวันเสาร  
 2.   เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สมาชิกอ่ืนในครอบครัวจะเปนผูพาไปพบแพทย  
และชวยกันดูแล ในกรณีที่ตองนอนโรงพยาบาล ทุกคนในครอบครัวจะมาเฝา และชวยทําหนาที่ตางๆ
แทน 
 3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวทุกคน  และทุกคนชวยหา
แนวทางแกปญหาและเปนกําลังใจใหแกกัน  

4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา ทั้งบิดา มารดา และบุตรทั้ง 2 คน 
 5.  ในครอบครัวไดมีการกาํหนดระเบยีบในครอบครวั เชน ทกุคนตองชวยกนัทํางานบาน 
เลิกเรียนแลวตองรีบกลับบาน  
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 6.  เมื่อตองมีการตัดสินใจในเรื่องตางๆ สมาชิกในครอบครัวจะมีการปรึกษากันทั้ง
ครอบครัว 
 7.  ในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันดี ทกุคนสนิทกันหมด 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัว คือ การที่มีลูกดีตั้งใจเรียน เรียนดี 
 9.  สามีดื่มเหลาบางเล็กนอย  ตนเองแทงหวยบางนานๆครั้ง สวนบุตรทั้ง 2 คน เลนเกม 
คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต บางเทาที่มีเวลาวาง อยูภายใตการดูแลของบิดามารดา ไมเคยออกไปเทีย่ว
ตามลําพัง หรือไปเลนเกมตามรานคอมพิวเตอร 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกันหรือโตเถียงกันรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวทุกคนไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด เชน ดือ้ ทําของเสียหาย หรือกลับบานชาโดยไม
บอกกลาวจะ ถูกวากลาวตักเตือน  บางครั้งบิดาจะลงโทษดวยการตี แตนานแลว ตอนที่บุตรยังเล็ก 
เมื่อโตขึ้นจะไมมีการตี 
 13.  เคยเครียดเรื่องงาน จะปรึกษาและระบายใหสามีฟง เมื่อไดระบายแลวจะดีขึ้น   
หายเครียด บางครั้งใชการปลอยวางจะหายเครียด 
 14.  บุตรสาวคนเล็กจะถูกตําหนิบอยๆ เพราะขี้เกียจอานหนังสือ 

บุตร เปนผูหญิง อายุ   13 ป เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั สมาชิกในครอบครัวจะมีการทํากิจกรรมรวมกันเปน
ประจํา  เชน รับประทานอาหารเย็นรวมกนั และในเวลาเย็นสมาชิกในครอบครัวจะไปออกกําลังกาย
ดวยกัน ไปเทีย่วดวยกันเปนประจํา บางทกี็ไปทําบุญกับบิดา มารดา 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สมาชิกที่ไมปวยจะชวยกันดแูล และทําหนาที่
ตางๆ แทนผูที่ปวย 
 3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษากับบิดามารดาและพี่ 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา ทุกคนในครอบครัวชวยกันทํางาน  บิดาซักผา  
มารดาหุงขาวทํากับขาว ตนเองและพี่สาวชวยกันถูบาน ลางชาม 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบใหสมาชิกทกุคน ปฏิบัติ เชน ถากลับชา ตองมีการแจงให
ทางบานทราบ  
 6.  เมื่อเวลาทีต่องตัดสินใจ จะมีการปรึกษากันระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัว และ
ขอความคิดเหน็ จากทกุคนและใชเสียงสวนใหญ 
 7.  สมาชิกในครอบครัวรักใครกันมากทุกคนสนิทกันหมด 
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 8.  ส่ิงที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัว คือ ดีใจทีไ่ดเกดิมาเปนลูกของพอแม และไดอยูใน 
ครอบครัวนี้ 
 9.  บิดาดื่มเหลาบางเล็กนอยตามงานเลี้ยง มารดาแทงหวยบาง นานๆครั้ง ตนเองและ  
พี่สาว เลนอินเตอรเน็ตที่บานบางเมื่อวาง เลนครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง ประมาณสัปดาหละ 2-3วัน 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายรางกายกนั หรือโตเถียงกันรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกทําผิด ซ่ึงจะเปนตนเองและพี่สาว บิดามารดา จะวากลาวตักเตือน ไมตี  
 13.  ไมมีเรื่องเครียดในครอบครัว ทุกคนสบายดี ราเริงแจมใส 
 14.  ตนเองถูกดุบอยๆ เพราะชอบตื่นสาย 

สรุป 
 จากการสัมภาษณและการสังเกตสรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยวจริงๆ ไมมี
ญาติอยูใกลเคียง   ฐานะของครอบครัวอยูในระดับปานกลาง   สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร
กลมเกลียวกันดี มีความเต็มใจที่จะเลาเรื่องในครอบครัวใหผูสัมภาษณทราบ 
 ในเรื่องความเขมแข็งในครอบครัว จากการสัมภาษณ ทุกคนตอบคําถามในแนวเดียวกัน
หมดทุกหัวขอ และมีคุณสมบัติของความเขมแข็งในครอบครัวครบทุกขอ 
 ในเรื่องของความไรสมรรถนะของครอบครัว     บุตรสาวคนเล็กถูกดุบอยๆ เนื่องจาก 
ตื่นสาย เปนเรื่องปกติของเด็ก สรุปวาในครอบครัวนี้ไมมีคุณสมบัติของความไรสมรรถนะของ
ครอบครัว 

ครอบครัวท่ี 4  เปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน ประกอบดวย บิดามารดา บุตรสาว 
3 คน และยา  บุตรสาวคนสุดทองเปนคนที่ถูกสัมภาษณ รายไดของครอบครัว มากกวา 50,000บาท/
เดือน 

บิดา อายุ 47 ป  อาชีพ คาขาย 
 1.  สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํา รับประทานอาหารรวมกัน
ทุกเยน็ ไปเทีย่วดวยกัน ทุกครั้งที่มีโอกาส ไปทําบุญในวนัสําคัญทางศาสนา  
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สมาชิกที่เหลือจะชวยกันดูแล ชวยและ กันทําหนาที่
ของสมาชิกที่ปวยแทน 
 3.  เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากับสมาชิกทุกคนในครอบครัว  
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 4.  ในครอบครัวบุตรมีหนาที่ชวยกันขายของ เมื่อเวลากลับจากโรงเรียนและชวยกัน
ทํางานบาน 
 5.  ในครอบครัวไมมีการตั้งกฎระเบยีบ เพราะทุกคนจะรูใจกนั 

 6.  เมื่อตองมีการตัดสนิใจในเรื่องตางๆ จะปรึกษากนัทั้งครอบครวั และทกุคนมีสวนรวม
ในการตัดสนิใจ 
 7.  ในครอบครัวรักใครสนิทสนมกลมเกลียวกันดี ทุกคนสนิทกัน 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจในครอบครัว คือการมีลูกที่ดี ไมเกเร 
 9.  สมาชกิทกุคนในครอบครัวไมดื่มเหลา ไมแทงหวย ยายเลนไพบางนานๆครั้ง เปนการ
ลับสมองไมใหสมองฝอ บุตรสาวทั้งสามคนเลนเกมคอมพิวเตอร  เมื่อเวลาวาง  สัปดาหละ 2-3 วัน 
วันละ1-2 ช่ัวโมง ไมเคยออกไปเลนนอกบาน 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกัน และไมเคยทะเลาะกนัรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะมีการลงโทษ ดวยการวากลาวตักเตือน 
 13.  เร่ืองที่ไมสบายใจ เครียด   ทุกขใจ  คือ เร่ืองงาน ลูกนองจะมาทํางานชา ทํางาน  
ไมไดดังใจ วิธีแกไข จะปรึกษากับภรรยา และมีการวากลาวตักเตือน 
 14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกตําหนบิอยๆ 

มารดา อายุ 47 ป อาชีพ คาขาย โดยชวยสามีขายของที่บาน 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีการทํากิจกรรมรวมกัน เชน รับประทานอาหารเยน็ 
รวมกันทกุวนั  ไปทําบุญที่วดัลาดปลาเคาเปนประจํา และไปเทีย่วดวยกันทั้งครอบครัวบอยครั้ง  
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครวัเจบ็ปวยสมาชิกอืน่ในครอบครัวชวยกนัดแูลและทําหนาทีแ่ทน 
 3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษา สามีและลูก 
 4.  ในครอบครัวมกีารแบงหนาที่กันทาํ บตุรทั้ง 3 คน ชวยทํางานบานและชวยกนัขาย
ของ เมื่อวางจากการไปเรียน 
 5.  ในครอบครัวไมมีกฎระเบียบใชในครอบครัว แตทุกคนในครอบครัวตางรูใจกัน  
 6.  เมื่อเวลาทีต่องตัดสินใจในเรื่องตางๆ มีการปรึกษากนักับทุกคนในครอบครัว และ
ขอความคิดเหน็จากสมาชิกทุกคน 
 7.  ในครอบครัวรักใครสนิทสนมกลมเกลียวกันมาก ทุกคนสนิทกัน 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัว คือบุตรทั้ง 3 คน ตั้งใจเรียนไมเกเร เปนเด็กดี 
 9.  สมาชิกในครอบครัวไมมีใครดื่มเหลา สูบบุหร่ี ไมเลนการพนนั ซ้ือล็อตเตอรรี่ 
นานๆ คร้ัง 
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 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกันและไมมีการทะเลาะโตเถียงกันรุนแรง 
 11.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด ซ่ึงเปนการทําผิดเล็กๆ นอยๆ  เชน ตื่นสาย ขี้เกียจ 
ทํางาน จะมีการวากลาวตักเตือน 
 12.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 13.  ปญหาที่ครอบครัวไมสบายใจ หรือเครียดเรื่องงาน และคนงาน จะปรึกษากับสามี 
มีเรื่องมารดาปวยจะปรึกษากบันอง      สวนเรื่องทั่วๆไปจะพดูคุยกับสามีเปนประจําอยูแลว 
 14.  ไมมีใครที่ถูกตําหนิบอยๆ 

บุตร  อายุ 13 ป เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั    สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกันเปน
ประจํา เชนรับประทานอาหารเยน็รวมกนัทกุวนั ไปเทีย่วดวยกนัเปนประจํา ไปไหนจะไปทั้ง
ครอบครวั ไมอยากไปไหนตามลําพัง บางครั้งก็ไปทําบุญกับบิดา มารดา 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย บิดา มารดา จะเปนผูที่ไปพบแพทย  และผลัดกัน
ดูแล และสมาชิกที่ไมปวยจะเปนผูทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจ จะปรึกษากับพีส่าวทั้ง 2 คน 
 4.  ในครอบครัวของทานมีการแบงหนาที่กันทํา ตนเองและพี่สาวชวยทํางานบาน และ
ชวยขายของ เมื่อมีเวลาวาง 
 5.ในครอบครัวไมมีกฎระเบียบในครอบครัว ทุกคนตางรูหนาที่ของตนเอง 
 6.ในครอบครัวมีการปรึกษากันทั้งครอบครัวเมื่อมีเร่ืองที่จะตองตัดสินใจและขอความ 
เห็นจากสวนรวม 
 7.  ในครอบครัวรักใครกันมาก สนิทกันทกุคน แตบุตรทั้ง 3 คนจะสนิทกันมาก 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจในครอบครัว คือ ทุกคนในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันดี บิดาไมดื่มเหลา 
ไมสูบบุหร่ี ไมเลนการพนัน เปนคนรักครอบครัว 
  9.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการดื่มเหลา สูบบุหร่ี ไมเลนการพนนั บตุรทั้ง 3 คนเลน
เกมคอมพิวเตอรที่บานเมื่อมีเวลาวาง  ไมเลนทุกวนั สัปดาหละ 2-3 วัน คร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง ถาไมวาง
ก็ไมเลน 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกัน ไมมีการทะเลาะโตเถียงกันรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด บิดา มารดา จะวากลาวตักเตือน ไมเคยตี 
 13.  ไมมีเรื่องเครียดในครอบครัว 
 14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกตําหนิบอยๆ 
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สรุป 
 จากการสังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวขยาย ฐานะของ
ครอบครัวอยูในระดับดี สังเกตจากลักษณะบาน รานคาและรายไดของครอบครัว   สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใครสนิทสนมกลมเกลียวกันดีมาก 

- ในเรื่องความเขมแข็งในครอบครัว จากการสัมภาษณ บิดา มารดา และบุตร ทุกคนตอบ 
ไปในทางเดียวกัน มีขอที่นาสนใจ คือ ขอที่การมีกฎระเบียบในครอบครัวหรือไมทุกคนตอบตรงกัน
วาไมมีกฎระเบียบในครอบครัว เพราะทุกคนตางรูใจกันดี ซ่ึงถาทุกคนรูหนาที่และบทบาทของตน 
กฎระเบียบก็ไมนาจะมีความจําเปน  สรุปวาในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว ครอบครัวนี้มี
ลักษณะของความเขมแข็งในครอบครัวครบถวน 

- ในเรื่องความไรสมรรถนะของครอบครัว ครอบครัวนี้ ไมมีลักษณะของความไร 
สมรรถนะของครอบครัว ที่จะทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง 

ครอบครัวท่ี 5  เปนครอบครัวขยาย สมาชิกในครอบครัวประกอบดวย บิดา มารดาบุตรสาว 2 คน 
ยาย  1  คน บุตรคนโตเปนคนที่ถูกสัมภาษณ รายไดของครอบครัวประมาณ 50,000 บาท/เดือน 

บิดา อายุ  47 ป อาชีพรัฐวิสาหกิจ  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั เชน การรับประทานอาหารรวมกันเปนประจํา ไปเทีย่ว
ดวยกันเมื่อมีเวลาวางจะไปตกับาตรทีห่นาบานเปนประจํา เพราะพระจะมาบิณฑบาตรทีห่นาปากซอย  
  2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย ตนเองและภรรยาจะเปนผูพาไปพบแพทยและ
ผลัดกันดูแล 

3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษากับภรรยา 
4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่ใหทุกคนชวยกัน 
5.  ครอบครัวมีกฎระเบียบใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติ 
6.  เมื่อครัวมีการตัดสินใจจะมีการปรึกษากันทั้งครอบครัว 

 7.  สมาชิกในครอบครัวมีความรักใครสนทิสนมกลมเกลียวกนัดี    ลูกๆ จะสนิทกับ
มารดามาก 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือ ภรรยาและลูก และส่ิงที่มีความภาคภูมิใจที่สุดใน
ครอบครัว คือการที่มีลูกและภรรยาดี ลูกไมเกเร 
 9.  ตนเองดื่มเหลานานๆครั้งเมื่อเขาสังคม และสูบบหุร่ี  ภรรยาซื้อล็อตเตอรี่ นานๆ ครั้ง
ไมมีสมาชกิในครอบครวัเลนการพนนั ลูกๆ เลนคอมพวิเตอรที่บาน เมื่อเวลาวางและอยูใตการควบคุม
ของตนเองและภรรยา 
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 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกัน หรือทะเลาะโตเถียงกันรุนแรง 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกทําผิด จะมกีารวากลาวตกัเตือน  ตนไมเคยตีลูก 
 13.  ตนมีเร่ืองเครียดเกีย่วกับปญหาของครอบครัวเดิม จะปรึกษากับภรรยาและภรรยา
จะคอยปลอบใจ และเปนกําลังใจให 
 14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกตําหนบิอยๆ 

มารดา อายุ 46 ป อาชีพรับราชการ ครู  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั สมาชิกในครอบครวัมีการรับประทานอาหารเยน็รวมกนั
เกือบทุกวนั มกีารไปเทีย่วกนัทั้งครอบครวัเปนประจํา มีการทําบุญตกับาตรในวันหยุด โดยตักบาตร
ในตอนเชา  
 2.  เมื่อเจ็บปวยบิดาและมารดาจะเปนผูพาไปพบแพทย สมาชิกในครอบครัวจะผลัดกัน
ดูแลและทําหนาที่ตางๆแทน 
 3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับสามีและมารดา 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทําตั้งแตลูกอยูอนุบาล ตนสอนเดก็อนุบาลจึงให
ลูกๆ เร่ิมชวยกนัตั้งแตอยูอนบุาล เปนการหัดใหเดก็มีความรับผิดชอบ สอนใหรูจักใชเหตุผล  
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบในครอบครัว เชน ตองตืน่นอนแตเชา ตองทําตามหนาที่  
 6.  เมื่อตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะปรึกษากับมารดาและสามี พรอมทั้งลูก ๆ เพื่อขอ 
ความคิดเห็น ในครอบครัวจะมีการอยูรวมกัน แบบประชาธิปไตยและเปนฝกลูกๆดวย 
 7.  ในครอบครัวรักใครสนิทสนมกันดี ลูกๆจะสนิทกับมารดามาก 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจในครอบครัว คือการมีครอบครัวดีและการทีม่ีลูกที่ดี อยากใหลูกดีอยางนี ้
ตลอดไป 
 9.  สามีดื่มเหลาบางนานๆ คร้ัง และสูบบุหร่ี ไมมีสมาชิกในครอบครัวเลนการพนัน  
แทงหวยนานๆครั้ง ลูกเลนเกม คอมพิวเตอรเวลาวาง ไมเคยไปเลนที่อ่ืนนอกบาน 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกัน มีการโตเถียงกันบางเล็กนอย 
 11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการทําผิด เชน  ไมทําตามหนาที่  ทะเลาะกัน  จะมกีาร
วากลาวตกัเตือน สอนในสิ่งที่ถูกตอง บางครั้งมีการตีบางไมบอย 
 13.  ตนเองเคยเครียด โดยตกงานมาหลายป ตนตองตอสูฝาฟนอุปสรรคใชความอดทน 
โดยมีมารดาใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจมาตลอดจนประสบความสําเร็จ สอบบรรจุเปน
ขาราชการครูได 
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 14.  บุตรสาวคนเลก็ ถูกตาํหนิบอยๆ เนื่องจากชอบโกหก ซ่ึงตนเองก็คอยอบรมสั่งสอน
อยูตลอด 

บุตร เปนผูหญิงอายุ 13 ป เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน    เชน     
รับประทานอาหารเย็นรวมกนัเกือบทุกวัน ไปเที่ยวหาง ซ้ือของดวยกันบอย  ไปเทีย่ววันเสารหรือ
วันอาทิตยถาวาง บางวนักไ็ปตักบาตรกับมารดา 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย บิดา มารดาจะเปนผูพาไปพบแพทย ผลัดกันดแูล
และทําหนาทีแ่ทน 
 3.  เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากับมารดา 
 4.  ในครอบครัวมกีารแบงหนาที่กันทาํ ตนมหีนาที่ถูบาน ลางจาน ชวยมารดาทาํกับขาว 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบใชในครอบครัว เชน มารดาใหตืน่นอนตอนเชา หาม
ออกไปเที่ยวนอกบานตามลําพัง ซ่ึงตนก็ไมชอบออกไปเที่ยวนอกบาน 
 6.  เมื่อครอบครัวตองมีการตดัสินใจจะมกีารปรึกษากันกบัสมาชิกในครอบครัวทุกคน
และขอมติของสมาชิกในครอบครัวเพื่อเปนการตกลงรวมกัน 
 7.  ในครอบครัวสนิทสนมกลมเกลียวกันด ีตนเองสนิทกบัมารดาและนองสาวมาก 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือมารดา รักมารดามากและภูมิใจที่ไดอยูในครอบครัวนี้ 
 9.  บิดาดื่มเหลานานๆครั้ง และสูบบุหร่ี มารดาแทงหวยบางนานๆครั้ง ไมมีใครเลน        
การพนัน  ตนเองเลนเกมคอมพิวเตอรที่บาน เมื่อเวลาวาง ไมเคยไปเลนนอกบาน 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายรางกายกนั  และไมมีการโตเถียงกันรุนแรง 
  11.  สมาชิกในครอบครัวไมมีความลับตอกัน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด  สวนใหญจะเปนตนเองและนองสาว มารดาจะวา
กลาวตักเตือน สอนเสียเปนสวนใหญ มีการตีบางครั้ง 
 13.  ไมเคยเห็นวาในครอบครัวมีเร่ืองที่ทุกขใจ หรือเร่ืองที่มีปญหา 
 14.  นองสาวถูกดุบอยๆ เนื่องจากชอบโกหกบอยๆ 

สรุป 
 จากการสังเกตและการสัมภาษณสรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวขยาย ฐานะของ
ครอบครัวอยูในระดับดี สังเกตจากลักษณะบานและรายไดของครอบครัว สมาชิกในครอบครัว     
รักใครกลมเกลียวกัน 
 ในเรื่องความเขมแข็งในครอบครัว บิดา มารดาและบุตร จะใหคําตอบในแนวเดียวกัน 
สรุปวาครอบครัวนี้มีคุณสมบัติของครอบครัวเขมแข็ง ครบทุกขอ 
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 ในเรื่องของความไรสมรรถนะของครอบครัว ครอบครัวนี้สามีสูบบุหร่ี และบุตรสาว
คนเล็กที่ถูกตําหนิบอยๆ เนื่องจากชอบโกหก ซ่ึงมารดาก็คอยอบรมสั่งสอนและคอยสังเกตพฤติกรรมอยู
ตลอด ซ่ึงทั้งสองกรณีนาจะเปนเรื่องเล็กนอย ไมนาที่จะทําใหครอบครัวขาดความเขมแข็ง 
 
ครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งในครอบครัวต่ํา 
ครอบครัวท่ี 1   
 เปนครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกในครอบครัว  3 คน มีบิดามารดา และบุตร ชาย 1 คน รายได
ของครอบครัว ต่ํากวา 5,000 บาท /เดือน 
บิดา  อายุ  43 ป  อาชีพ รับจาง  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีการทํากิจกรรมรวมกันบางไมคอยบอย เพราะตนเอง
ตองทํางาน ไมคอยมีเวลาวาง 
 2.  ไมมีใครเคยเจ็บปวยรายแรงไมเคยนอนโรงพยาบาล เจ็บปวยเล็กนอยก็ผลัดกันดูแล  
 3.  เมื่อมีปญหาก็ปรึกษากันบางบางเรื่องก็ไมปรึกษาตัดสินใจเองไมอยากใหเขาไมสบาย
ใจ 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา  ลูกชวยทํางานบานและเลี้ยงหมู ภรรยามีหนาที่ 
เล้ียงหมู ตนเองไปรับจางเลี้ยงกุง 
 5.  ในครอบครัวมกีฎระเบียบในครอบครัว เชน หามบตุรสูบบุหร่ี ตองชวยกนัทํางาน
บาน 
 หามเสพยาเสพติด เมื่อจะออกนอกบานตองบอก บิดามารดากอน 
 6.  สวนใหญไมคอยปรึกษา ตนเองจะเปนผูตัดสินใจ ในการกระทําส่ิงตางๆ ภรรยาก็
ไมไดวาอะไร 
 7.  ในครอบครัวรักใครกันดี สวนใหญบุตรชายจะสนิทกับมารดามาก 
 8.  ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คงจะเปนลูก อยากใหลูกเรียนสูงๆ 
 9.  ตนเองดื่มเหลาบาง บางครั้ง สวนภรรยาดื่มเบียร สูบบุหร่ีบางเหมือนกัน  แทงหวย 
นานๆครั้ง ไมมีใครติดยาเสพติด  ลูกไปเลนคอมพิวเตอรบานญาติที่อยูติดๆกัน 
 10.  ในครอบครัวก็มีการกระทบกกระทั่งกันบางตามประสาลิ้นกับฟน บางทีก็พูดกนั
ไมรูเร่ือง 
 11.  มีบางเรื่องก็ไมไดเลาใหภรรยาฟง เลาเฉพาะที่จําเปน 
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 12  .เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด ก็จะมีการลงโทษ โดยวากลาวตักเตือน เชน บุตร
ไปเลนคอมพิวเตอรบานญาตินานๆ หรือไปเลนบานเพื่อนนานๆ ก็ตองถูกดุ ตีบางเหมือนกัน ถา
ตักเตือนแลวไมดีขึ้น บางครั้งภรรยาดื่มเหลา สูบบุหร่ี ตนก็บนวาเหมือนกัน 
 13.  เคยมีปญหาเงินไมพอใช ก็หยิบยืมจากญาติ  เพื่อน  
 14.  คนที่ถูกตําหนิบอยๆ ก็คอืภรรยา เพราะบางครั้งชอบดื่มเหลา ตนเองไมชอบใหผูหญิง 
ดื่มเหลา มันดูไมดี ถาเปนผูชายดื่มเหลาจะเปนเรื่องปกติ 
มารดา  อายุ   42 ป  อาชีพ รับจาง  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั ในครอบครัว ทํากิจกรรมรวมกันนอย ไมเคยรับประทาน 
อาหารรวมกันมา 2- 3 ป แลว เพราะสามีมีภรรยานอย จะอยูบานไมนาน ไปอยูบานภรรยานอยเปน
ประจํา สามีไมเคยพาบุตรไปเที่ยวหรือไปทําบุญ มีแตตนเองเทานั้นที่พาบุตรไป  
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยตนเองจะเปนผูดูแล และทําหนาทีแ่ทน   ตนเองไม
เคยเจ็บปวยรายแรง เคยเปนหวัดเล็กๆ นอยๆ ยังทํางานตางๆได 
 3.  เมื่อตนเองมีปญหา ตนเองจะปรึกษากับลูก ญาติ หรือ เพื่อนขางบาน ไมคอยได
ปรึกษาสามีมากนัก ลูกก็จะปรึกษากันตน บางครั้งคุณครูที่โรงเรียนบอกวาลูกชอบเหมอลอย 
 4.  ในครอบครัว มีการแบงหนาที่อะไร หนาที่สวนใหญตนเองทํากับลูก สวนสามีจะ
ไปอยูบานภรรยานอย 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบียบ  เชน ตองชวยกันทํางาน จะออกไปเที่ยวนอกบานตอง
บอกทุกครั้ง 
 6.  เมื่อตองตัดสินใจทําอะไร ไมคอยไดปรึกษากัน สามีเปนคนที่ตัดสินใจ 
 7.  ไมคอยรักใครกันเทาใดนัก ตนจะรักลูกและสนิทกับลูกมาก ลูกไมสนิทกับบิดา 
 8.  ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คือลูก อยากใหลูกเรียนสูงๆ มีงานดีๆทํา 
 9.  สามีดื่มเหลาบอยเหมือนกนั สัปดาหละ 3-4 วัน สวนตนเองดื่มเหลา สูบบุหร่ีบาง 
เวลากลุมใจ ในเร่ืองของสามีที่ไปมีภรรยานอย ไมมีใครติดยาเสพติด สามีและตนเองแทงหวยบาง 
นานๆครั้ง ลูกไปเลนเกมคอมพิวเตอรที่บานญาติที่อยูติดกัน ที่บานไมมีคอมพิวเตอร ไปเลนไมทุก
วัน ไปครั้งละ ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
 10.  สามีเคยทํารายรางกายตนเอง เวลาที่ไมพอใจ หรือเวลาที่ตนเองขอแยกทางกัน 
สวนการทะเลาะโตเถียงกนันั้น มีบอยครั้งแทบทุกวัน  สาเหตุอาจเปนเพราะเงินไมพอใชและสามี
ตองแบงเงินใหกับภรรยานอยดวย 
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 11.  ตนและบตุรไมมีความลับตอกัน ไมคอยคุยกับสามีเทาใดนกั และสามีก็ไมคอยคยุ
กับตนมากนัก เนื่องจากตนเองโกรธที่มีภรรยานอย อยากใหเลิกกับภรรยานอยแตเขาไมเลิก ตนเอง
ขอแยกทางสามีไมยอม 
 12.  เร่ืองทุกขใจในครอบครัวก็มีเรื่องที่สามีมีภรรยานอย ไมคอยกลับบาน ตอนแรก
เสียใจมาก แตตอนนี้ก็ทําใจ บางครั้งเงินไมพอใชก็ประหยัดและหยิบยมืญาติ เมื่อมีก็เอามาใชเขา 
 
 13.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด  เชน บุตรทําผิดตนจะวากลาวตกัเตือน สวนสามจีะ
ใชการตี  เมื่อตนเองทําผิดเชนดื่มเหลาสูบบุหร่ี สามีไมชอบจะดวุา และทํารายรางกาย  
 14.  ตนเองถูกสามีตําหนิ เปนประจํา  

บุตร เปนผูชาย อายุ  13 ป เรียนหนังสืออยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีทํากิจกรรมรวมบดิาคอนขางนอย เนือ่งจากไมคอยอยู
บานสวนใหญจะอยูที่บานภรรยานอย สวนใหญตนเองจะทํากจิกรรมรวมกับมารดา ไปทําบุญกับ
มารดานานๆครั้ง 
 2.  เมื่อมารดาไมสบายตนเองจะเปนผูดูแล  บิดาปวย มารดาดูแล ไมเคยมีใครเจ็บปวย
รายแรง เมื่อตนเองปวยมารดาจะเปนผูดูแล และมารดาจะเปนผูทํางานแทนคนที่เจ็บปวย 
 3.  เมื่อไมสบายใจตนจะปรึกษากับมารดา ไมเคยปรึกษากับบิดา 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา ตนเองมีหนาที่ชวยมารดาเลี้ยงหมูและชวย
ทํางานบาน 
 5.  ในครอบครัวมีการกําหนดกฎระเบียบในครอบครัว เชน หามสูบบุหร่ี หามเสพ
ยาเสพติด ตองชวยบดิา มารดาทํางาน 
 6.  ในครอบครัว บิดาเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไมคอยปรึกษาใคร 
 7.  บิดาไมคอยรักมารดา ชอบทะเลาะกับมารดา ตนจะสนิทกับมารดาและรักมารดา
มากไมรักบิดา 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือมารดา อยากใหมารดาเลิกกับบิดา เพราะไมอยากให 
มารดาถูกบิดาทําราย 
 9.  บิดาชอบดื่มเหลา สัปดาหละ 3-4 วัน มารดาดื่มเบียร สูบบุหร่ีนานๆครั้ง 
 10.  บิดาทะเลาะกับมารดาเปนประจํา  และบิดาเคยทํารายมารดาดวย เมื่อบิดาทําราย
มารดาตนจะหนีไปอยูบานญาติ 
 11.  ตนไมมีความลับกับมารดา มีเรื่องอะไรจะเลาใหมารดาฟง แตไมไดเลาเรื่องตางๆ
ใหบิดาฟง 
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 12.  เมื่อตนเองทําผิด บิดาจะวากลาวตักเตอืน มีการตีเปนบางครั้ง เมื่อมารดาทําผิด 
บิดาจะบนและบางที่บิดากท็ํารายมารดา 
 13.  มารดามีเรื่องไมสบายใจเรื่องบิดา ที่ไปมีภรรยานอย   ตนเองไมรูวาจะชวยมารดา
ไดอยางไร 
 14.  มารดาถูกบิดา ตําหนิเปนประจํา บางครั้งมารดาดื่มเหลา สูบบุหร่ีซ่ึงบิดาไมชอบ 

สรุป 
 จากการสังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยว แตมีบาน
ญาติอยูใกลเคียงและคอยชวยเหลือ ฐานะของครอบครัวคอนขางยากจน สังเกตจากลักษณะบาน
และรายไดของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไมคอยรักใครกันเทาใดนัก 
 ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว มารดาและบุตรจะตอบคําถามในแนวทางเดียวกัน 
สวนบิดา ตอบคําถามคอนขางแตกตางจากมารดาในบางขอ ดานการทํากิจกรรมรวมกัน ทุกคน
ตอบตรงกันวา ทํากิจกรรมรวมกันนอย มารดาและบุตรตอบวา บิดาไปอยูบานภรรยานอย สวนบิดา
ทํากิจกรรมรวมกันนอย เนื่องจากตองทํางาน เมื่อมีปญหาไมสบายใจ มารดาและบุตรจะปรึกษากัน 
ไมปรึกษากับบิดา บิดาก็จะไมปรึกษากับใคร  สมาชิกในครอบครัวไมคอยรักใครกลมเกลียวกันนัก 
สรุปวา ครอบครัวนี้ขาดคุณสมบัติของครอบครัวเขมแข็ง ในทุกดานดังนี้ 1. ดานการทํากิจกรรม
รวมกัน  2. ดานความผูกพันตอกัน  3. ดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ  4. ดานการปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรม 5. ดานการสื่อสาร 6.ดานแกไขปญหารวมกัน 
 ในเรื่องความไรสมรรถนะของครอบครัวมารดา และบุตรจะตอบคําถามในแนวเดียวกัน
สวนบิดาตอบแตกตางกันออกไป ประเด็นที่มีความไรสมรรถนะในครอบครัวไดแก 1.สามีดื่มเหลา
ภรรยาดื่มเหลาและสูบบุหร่ี  2. เมื่อตองตัดสินใจไมมีการปรึกษากัน สามีจะมีอํานาจในการตัดสินใจ 
3. มีการทํารายกันในครอบครัว 4. เมื่อมีปญหาครอบครัวจะไมชวยเหลือกัน  5. มารดาที่ถูกตําหนิ
บอยๆ 

ครอบครัวท่ี 2 
 ลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว  ในครอบครัวมีสมาชิก 4 คน ประกอบดวย พอ แม และ
บุตร 2 คน เปนผูชาย  1 คน  เปนผูหญิง 1 คน  รายไดของครอบครัวมากกวา 20,000 บาท/เดือน 
บิดา    อายุ  60    ป ไมมีงานทํา รับจางเล็กๆ นอยๆ  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มกีารทาํกจิกรรมรวมกนัไมมากนกั เพราะตนเองไมสบาย
เปนโรคความดันโลหิตสูงและสมองฝอ จึงพาภรรยาและลูกไปเที่ยวไมได และไมไดรับประทาน
รวมกัน ตางคนตางรับประทาน ไมคอยไดไปทําบุญ 
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 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย สมาชิกที่ไมปวยจะเปนผูพาไปพบแพทย ผลัดกนั
ดูแลและทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อมีปญหาจะไมไดปรึกษาใคร จะเก็บไวคนเดียว 
 4.  ในครอบครัวไมมีการแบงหนาที่ ใครวางก็ทํางานที่มี 
 5.  ในบานไมคอยมกีฎระเบยีบเทาใดนกั สวนใหญจะมีกฎระเบยีบกับลูกสาว สวนลูก
ชาย 
คอนขางปลอย  ลูกชายไมนาเปนหวงเทากับลูกสาว 
 6.  ภรรยาจะเปนผูตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไมไดปรึกษากัน เพราะภรรยาเปนผูทํางานหาเงิน
เขาบาน ตนเองเหมือนอยูเกาะ เกาะภรรยากิน 
 7.  ในครอบครัวลูกสาวจะสนิทกับแม สวนลูกชายไมสนิทกับใคร 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัว คือมีลูกที่ไมเกเร ถึงแมวาจะเรียนไมเกงก็ตาม 
 9.  เมื่อกอนตนเองเคยดื่มเหลาและสูบบุหร่ี เมื่อปวยจึงหยุดทั้งเหลาและบุหร่ี 
 10.  ไมเคยทํารายรางกายกัน ทะเลาะกันบางตามประสาลิ้นกับฟน ภรรยาแทงหวยบาง 
นานๆครั้ง บุตรชายเริ่มดื่มเหลาและสูบบุหร่ี 
  11.  ไมคอยไดพูดกันตางคนตางอยู 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะวากลาวตักเตือนตนเองสุขภาพไมแข็งแรง      
เคยเจ็บปวยหนักมาก แตก็ยังดีที่ภรรยาเบิกได จึงไมตองส้ินเปลืองเทาใดนัก แตก็กลัววาจะมีอาการหนัก
อีกจึงตองออกก็กําลังกายเปนประจํา เลิกเหลาเลิกบหุร่ี ไมมรีายไดตองประหยัด  
 13.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิดจะวากลาวตักเตือน 
 14.  ลูกสาวถูกตําหนิเปนประจําเพราะชอบกลับบานดึก ไปคุยกับเพื่อนนอกบาน 

มารดา  อายุ  50 ป  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มกีารทาํกจิกรรมตางๆรวมกับลูก 2 คน ไมเคยทาํกจิกรรม
รวมกับสามี เนือ่งจากมีปญหาไมพูดกนัมา 7 ปแลว สามีจะรบัประทานอาหารคนเดียวโดยซื้อกับขาวมา
รับประทานเอง สวนตนเองจะหุงขาวไวให ตนจะไปทําบญุกับลูกสาวนานๆครั้ง 
 2.  เมื่อบุตรเจบ็ปวย ตนเองจะเปนผูดูแล เมื่อสามีปวย ตนจะพาไปพบแพทย และให
บุตรทั้ง 2 คน ดูแล ถาตนเองเจ็บปวย บุตรทั้ง 2 คนจะเปนผูดูแล ตนเองจะเปนผูทํางานทุกอยางแทน
เมื่อบุตรสาวปวย สามีและบตุรชายไมมีหนาที่ที่จะตองทํา 
 3.  เมื่อมีปญหาตนเองจะปรึกษากับญาติ ไมเคยปรึกษากับสามีเพราะไมพูดกัน 
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 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่ใหบุตรทัง้ 2 คน แตบุตรชายไมยอมทาํ หนาที่ตางๆ 
บุตรสาวจึงเปนคนทํา สรุปวา งานในบานตนเองและบุตรสาวชวยกันทาํ สามีและบุตรชายไมตอง 
ทําอะไรในบาน เพราะเคยแบงงานใหแลวไมทํา หลังจากนั้นเลยไมใหทําอะไรเลย 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบใชในครอบครัว โดยบุตรหามกลับบานค่ํา เมื่อเวลาไป
เที่ยวนอกบานตองขออนุญาตกอนทุกครั้ง 
 6.  เมื่อเวลาตัดสินใจตนเองจะปรึกษากับบตุรในเรื่องที่เกีย่วกับเขา เชน เร่ืองเรียน สวน 
เร่ืองอื่นๆ ตนเองจะเปนผูตัดสินใจ ไมเคยปรึกษากับสามี  
 7.  ตนและบุตร 2 คน รักใครกันดี ลูกๆไมคอยจะพูดกับสามีเทาใดนกั สวนตนสามีไม
พูดกันมานานแลว 
 8.  ลูกเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในครอบครัว อยากใหลูกตั้งในเรียนใหจบและมีงานทํา 
 9.  ตนเองไมเคยดื่มเหลาหรือเลนการพนัน แทงหวยบาง นานๆ คร้ัง สามีเคยดื่มเหลา   
เมื่อกอน ตอมามีปญหาสุขภาพ จึงหยุดดื่ม บุตรชาย แอบดื่มเหลาและสบูบุหร่ีบาง ตนตองคอยหาม 
ลูกๆ เลนเกมคอมพิวเตอรบางที่บานไมทุกวัน วันละ 1-2 ช่ัวโมง 
 10.  สามีเคยทํารายรางกายตนเอง เวลาที่ไมพอใจ หรือเวลาที่ตนเองขอแยกทางกัน   
ทะเลาะกันเปนประจํา เนื่องจากสามีไปมีภรรยานอย ตอมาตนไมไหวจึงไมพูดกันและเลิกยุงเกี่ยวกัน
มา 7 ป  เงนิตางคนตางใชไมตองมายุงเกีย่วกัน แตยังอยูบานเดยีวกนั ตนขอแยกทางแตสามีไมยอม 
 11.  เมื่อบุตรทําผิด เชนไมทํางานตามที่มอบหมาย ตนเองจะบนและดวุา บุตรสาวก็จะดี
ขึ้น สวนลูกชายจะไมยอมทําหนาที่ตางๆทีม่อบหมาย ตนจึงเลกิบน จนทําใหบุตรชายไมตองทาํอะไร
เลย จะชวยทําบางนานๆครั้งเมื่ออยากทํา  
 12  .ตนกับลูกไมมีความลับตอกัน สวนสามีไมพูดกัน 
 13.  เคยมีปญหาเครียดเรื่องลูกชาย ไมตั้งใจเรียน    และบางครั้งเงินไมพอใช จะปรึกษา
กับญาติ และหยิบยืมจากญาต ิซ่ึงญาติจะใหการชวยเหลือเปนอยางด ี
 14.  ลูกสาวจะถูกดุ บอย เนื่องจากตองคอยกระตุนใหทํางานบาน 

บุตร   อายุ  15 ป เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีการทํากิจกรรมรวมกัน 3 คน โดยมีมารดา ตนเองและ 
พี่ชาย ไมมีการทํารวมกับบิดา เพราะมารดาไมพูดกับบิดา 
 2.  เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวปวยมารดาจะเปนผูไปพบแพทย บดิาหรอืมารดาปวย  
ตนเองและพี่ชายจะชวยกันเฝา แตถาตนเองและพี่ชายปวยมารดาจะเปนผูเฝา มารดาจะไมเฝาพอ   
ถาแมปวยขณะที่ไมรูสึกตัวบิดาจะเฝา แตพอรูสึกตัวมารดาจะไมใหบดิาเฝา 
 3.  เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากับมารดา 
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 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่ใหตนเองและมารดาโดยตนเองชวยมารดาทํางานบาน  
สวนบิดาและพี่ชายไมมีหนาที่ตองทําอะไร 
 5.  ในบานมกีฎระเบียบ เชน ถาออกนอกบานตองบอกมารดากอน หามกลับบานดึก 
 ตองทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 6.  เมื่อครอบครัวตองตัดสินใจ มารดาจะเปนผูตัดสินใจ จะปรึกษาลูกบางตามเรื่องที่ 
เกี่ยวของ สวนเรื่องอื่นๆ มารดาจะเปนผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว 
 7.  สวนใหญจะรักใครสนิทสนมกัน 3 คน  บิดาไมสนิทกับใคร ไมคอยไดพดูกับใคร 
พูดกับตนเองและพี่ชายบางแตไมมาก  
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือ แม รักแม 
 9.  เมื่อกอนบดิาเคยดื่มเหลา ปจจุบันเลิกแลวเพราะปวย มารดาแทงหวยบางเล็กนอย 
ตนเองและพี่ชายเลนเกมคอมพิวเตอรที่บานบางแตไมทกุวัน พี่ชายแอบสูบบุหร่ีและดื่มเหลาบาง  
ในบางครั้ง 
 10.  เมื่อกอนทีบ่ิดามารดาเคยทะเลาะและทาํรายรางกายกนั หลังจากทีไ่มพูดกันก็ไม
เคยทะเลาะกันและไมเคยทํารายรางกายกันเลย ตางคนตางอยู สาเหตุทีท่ํารายรางกายและทะเลาะกนั
เพราะวา บดิาไปติดผูหญิง 
 11.  ตนเองและพี่ชายไมมีความลับกับแม แตกับพอไมคอยไดคุยกัน 
 12.  ถาตนเองและพี่ชายทําผิด มารดาจะบน ดุวา ไมเคยตี 
 13.  มารดาเคยบนวาเงินไมพอใช และบอกใหชวยกันประหยัด มารดาแกปญหาโดยมี 
การยืมจากญาติ ซ่ึงญาติก็ใหยืม เมื่อมีมารดาก็เอามาใชให 
 14.  ตนเองถูกมารดาบนบอยๆเพราะไมคอยทํางานบานตองกระตุนอยูเร่ือยๆ บางทีก็ 
ออกไปเที่ยวนอกบานกับเพื่อน เพราะไมอยากอยูบาน บิดามารดาไมพูดกัน ไมสนใจกัน 

สรุป 
 จากการสังเกตและสัมภาษณสรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยว ไมมีญาติอยู
ใกลเคียง  ฐานะปานกลาง ยังไมมีบานเปนของตนเอง อาศัยบานพักของหนวยงาน สามีไมมีงานทํา 
สมาชิกในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันนอย  บิดามารดาไมพูดกัน จึงไมทํากิจกรรมรวมกัน 
 ในเรื่องความเขมแข็งในครอบครัว มารดา   และบุตรจะตอบในแนวทางเดียวกัน 
สวนบิดาจะตอบแตกตางกันออกไป ดานการทํากิจกรรมรวมกัน สมาชิกทุกคนทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางมารดากับบุตรเทานั้น บิดาและมารดาไมทํากิจกรรมรวมกัน เมื่อเจ็บปวยมารดาจะไมให
บิดาเฝาและไมเฝาบิดา สวนบุตรเจ็บปวยมารดาจะเปนผูดูและและทําหนาที่แทน เมื่อมีปญหา
สมาชิกปรึกษากันแคบางคน มีการแบงหนาที่กันแคสมาชิกที่เปนผูหญิง เมื่อเวลาตัดสินใจ มารดาจะ
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เปนผูตัดสินใจเพียงผูเดียว  สรุปวา ครอบครัวนี้ขาดคุณสมบัติของครอบครัวเขมแข็งทุกดาน ดังนี้  
1. ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  2. ดานความผูกพันตอกัน 3. ดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ 
4. ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 5.  ดานการสื่อสาร 6. ดานการแกไขปญหารวมกัน 
 ในเรื่องความไรสมรรถนะของครอบครัว มารดาและบุตรจะตอบไปในแนวทางเดียวกัน 
สวนบิดาจะตอบแตกตางกันออกไป  บิดาเด็กเคยดื่มเหลา สูบบุหร่ีและทํารายรางกายภรรยา ไปมี    
ผูหญิงอ่ืน จนเปนสาเหตุใหทะเลาะกัน จนภรรยาทนไมได จึงไมพูดและไมทํากิจกรรมรวมกัน        
ไมสนใจกัน ไมมีการแบงหนาที่ใหสมาชิกผูชายทํา มีความลับตอกัน เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจจะไมมี
การปรึกษากันและไมเคยใหกําลังใจซึ่งกันและกัน บุตรสาวเริ่มกลับบานดึกๆ ซ่ึงเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาตามมา ประเด็นที่มีความไรสมรรถนะในครอบครัวไดแก 1.สามีเคยดื่มเหลา  สูบบุหร่ีและมี
ผูหญิงอ่ืน จึงทําใหเกิดปญหาในครอบครัว บุตรชายเริ่มดื่มเหลาและสูบบุหร่ี  2. เมื่อตองตัดสินใจ
ไมมีการปรึกษากัน ภรรยาจะมีอํานาจในการตัดสินใจ 3. มีการทํารายกันในครอบครัว                    
4.  เมื่อมีปญหาจะไมปรึกษากัน  5. บุตรสาวถูกตําหนบิอยๆ เนื่องจากชอบออกไปเที่ยวนอกบาน 

ครอบครัวท่ี 3 เปนลักษณะครอบครัวขยาย มีสมาชิกในครอบครัว 7 คน มีบิดามารดา บุตร 2 คน 
เปนบุตรสาว 1 คน บุตรชาย 1 คน  บุตรสาวเปนคนที่ถูกสัมภาษณ  มีญาติอีก 3 คน รายไดของครอบครัว 
10,001 – 15,000 บาท/เดือน 

บิดา   อายุ 42 ป  อาชีพ  รับจาง   
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน มีการทํากิจกรรมรวมกันนอย  รับประทานอาหารรวมกัน
บางบางครั้ง เนื่องจากไมวางและตองทํางาน มารดาก็ตองทํางาน เลิกงานดึกๆ ไมคอยมีเวลา 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย คนที่ไมปวยจะพาไปพบแพทย และผลัดกันดแูล 
บางครั้งติดงานตองใหญาตมิาชวยกันดแูล 
 3.   เมื่อตนเองไมสบายใจจะปรึกษากับภรรยาและญาติ 
 4.  มีการแบงหนาที่กันทํา บุตรสาวชวยทํางานบาน บุตรชายไมคอยมีงานใหทํา 
 5.  ในครอบครัว มีกฎระเบียบ เชน หามไปเที่ยวกลับบานดึก 
 6  .เมื่อตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะปรึกษากับภรรยา จะปรึกษากับบตุรในสวนที่
เกี่ยวของกับบตุร เชนเรื่องเรียน 
  7.  ในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันดี ลูกสาวจะสนิทกับแม 
 8.  ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คือลูกทั้งสองคน  อยากใหลูกเรียนสูงๆ 
 9.  ตนเองดื่มเหลาบางในเทศกาล ภรรยาเลนหวยบาง นานๆครั้ง ไมมีใครติดยาเสพติด  
บุตรชายเลนเกมคอมพิวเตอรชวงปดเทอมเลนเกือบทุกวัน ชวงเปดเทอมไมคอยไดเลน 
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 10.ไมเคยทะเลาะกันรุนแรง หรือทํารายรางกายกัน 
 11.  ตนเองไมมีความลับกับใคร สวนลูกไมแนใจวาเขามีอะไรปดบังหรือเปลา 
 12  .เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด เชน ไมทํางานบาน ออกไปเที่ยวนอกบานกลับดกึ 
จะมีการลงโทษโดย บน ตักเตือน มีการตีบางนานๆครั้ง 
 13.  ไมมีเรื่องทุกขใจหรือเร่ืองเครียดใดๆ ตนเองเคยตกงานแตเปนชวงสั้นๆไมถึงเดือน
แลวกห็างานใหมได 
 14.  มีบุตรสาวที่โดนตําหนหิรือถูกดุเปนประจํา เนื่องจากออกไปเทีย่วนอกบานกับ
เพื่อนบอยๆ 

มารดา   อายุ  40 ป อาชีพรับจาง 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีการทํากิจกรรมรวมกันนานๆครั้ง ประมาณ  เนื่องจาก 
ตองทํางานทั้งตนเองและสามี มีการไปทําบุญที่วัดนานๆครั้ง 
 2.  ถาสมาชิกในครอบครัวเจบ็ปวยเล็กๆนอย ไมเคยเจ็บปวยรายแรง  คนที่วางจะเปน  
ผูพาไปพบแพทย  ชวยกันดแูล และทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษากับสามีและมารดา 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา ทกุคนในครอบครัวจะมหีนาที่ ยกเวนลูกชาย
อยู ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ยังไมไดใหทําอะไร 
 5.  ในครอบครัวจะมกีฎระเบียบใชในครอบครัว แตบางที่ลูกๆ ก็ไมปฏิบัติตาม ลูกชอบ 
ออกไปเที่ยวนอกบานบอยๆ 
 6.  เมื่อตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะปรึกษากับสามี 
 7.  รักใครกลมเกลียวกันดี ลูกสาวจะสนิทกับตนมากกวาลูกชาย 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือลูก และสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัวคือ ลูกชายเรยีน 
หนังสือเกง 
 9.  บิดาดื่มเหลานานๆครั้ง  ตนเองเลนหวยบางนานๆครั้ง ลูกชายคนเล็กจะเลนเกม 
คอมพิวเตอรเปนประจําเกือบทุกวันในชวงปดเทอม ตองคอยเตือนบอยๆ  
 10.  ไมมีการทํารายกันหรือทะเลาะกันรุนแรง 
 11.  ตนเองคิดวาไมมีความลับกันภายในครอบครัว 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด เชน ลูกสาวออกไปเทีย่วนอกบานกลับดึกๆ จะลงโทษ
ดวยการบนวา บางครั้งสามีเคยตี แตไมดีขึ้นจึงเลิกต ี
 13.  ไมมีคนเจ็บปวยเรื้อรัง บางครั้งเงินไมพอ 
 14.  ลูกสาวถูกตําหนิบอยๆ เนื่องจากชอบออกไปเที่ยวนอกบาน 
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บุตร เปนผูหญิงอายุ  15 ป เรียนหนังสือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวนอย เนื่องจากบิดา 
มารดาตองทํางาน 
 2.  สมาชิกในครอบครัวไมเคยเจ็บปวยรายแรง เจ็บปวยเล็กๆนอยๆ สมาชิกที่ไมปวยจะ 
เปนผูที่พาไปพบแพทย ดูแลและทําหนาที่แทน 
 3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษากับแม ไมเคยปรึกษากับพอ 
 4.  มีการแบงหนาที่กันทํา  ตนเองชวยถูบานและลางจาน แตนองชายไมตองทําอะไร 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบ เชนไปเทีย่วนอกบานตองบอกกอน หามกลับบานดึก 
ตองทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 6.  ในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันดี ตนเองสนิทกับแมมากกวาพอ 
 7.  เมื่อเวลาตองตัดสินใจบิดาจะปรึกษากับมารดา 
 8.  ส่ิงที่ภูมิใจที่สุดในครอบครัว คือ ไดอยูกับพอแมและนอง 
 9.  บิดามีการดืม่เหลาบางบางครั้ง ไมมีใครติดยาเสพตดิ นองชายเลนเกมคอมพิวเตอรที่
ราน เกือบทุกวันชวงปดเทอม 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมเคยทํารายรางกายหรือทะเลากันรุนแรง 
 11.  ตนเองไมมีความลับกับมารดาแตไมคอยไดคุยกับพอทาใดนัก 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด เชน ตนเองไปเที่ยวกลับบานดึก หรือไมทํางานบาน
บิดามารดาจะดุ บางครั้งตี   
 13.  ตนเองไมเคยมีเร่ืองทุกขใจ ทางครอบครัวเคยมีปญหาเรื่องเงินไมพอใช มารดาจะ
ยืมยายมาใช ซ่ึงยายก็ใหยืม 
 14.  ตนเองถูกตําหนิบอยๆ เนื่องจากชอบออกไปเที่ยวนอกบานบอยๆและบางทีกลับ 
บานดึก 4 ทุม ไปขี่รถเลนกับเพื่อน 

สรุป 
 จาการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวเดี่ยว ฐานะครอบครัว
คอนขางยากจน อาศัยเชาอยูหองแถวอยู รายไดของครอบครัวคอนขางนอยเมื่อเทียบกับสมาชิกใน
ครอบครัว 7 คน  สมาชิกในครอบครัวรักใครกันปานกลาง  
 ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  มีการทํากิจกรรม 
รวมกันนอย เนื่องจากบิดา มารดาตองทํางานหาเงินมาใชจายในครอบครัว ไมมีเวลาที่จะไปเที่ยว
ดวยกัน เวลาอยูกับลูกก็มีนอย  ซ่ึงการไมมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกัน   เปนสาเหตุใหการดูแล
อบรมบุตรนอยลง ดานการแบงหนาที่ สวนใหญผูหญิงจะเปนผูทํางาน สวนผูชายไมคอยไดทําอะไร 
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เมื่อมีปญหา ลูกๆ ไมคอยปรึกษากับบิดา  สรุปวา ครอบครัวนี้ขาดคุณสมบัติของครอบครัวเขมแข็ง 
ในดานตางๆ ดังนี้  1. ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  2. ดานการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ 
 ในเรื่องความไรสมรรถนะของครอบครัว บิดา มารดาและ บุตร ตอบคําถามไปในแนว 
เดียวกัน มีประเด็นที่ทําใหเกิดความไรสมรรถนะของครอบครัว คือ บุตรชายชอบออกไปเลนเกม
คอมพิวเตอรบานเพื่อนเปนประจํา บุตรสาวชอบออกไปเที่ยวนอกบานดึกๆ และเปนคนที่ถูกตําหนิ
บอยๆ ซ่ึงการออกไปเที่ยวนอกบานบอยๆ อาจเปนเพราะในบาน ไมมีบิดา มารดาคอยดูแล อบรม
ส่ังสอน เพราะตองออกไปทํางาน สวนการที่บุตรตองออกไปเลนเกมนอกบาน เนื่องจากบิดามารดา
ไมมีเงินพอที่จะซื้อคอมพิวเตอรไวที่บาน ซ่ึงการออกไปเลนเกมนอกบาน คอนขางอยากที่จะควยคมุ
ดูแล เส่ียงตอการเกิดปญหาสังคมได ประเด็นที่มีความไรสมรรถนะในครอบครัวไดแก   1. บุตรชาย
ชอบออกไปเลนเกมนอกบาน 2.บุตรสาวชอบตําหนิเพราะชอบออกไปขี่รถเที่ยวนอกบานเปน
ประจํา 

ครอบครัวท่ี 4 เปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกในบาน  9 คน ประกอบดวย บิดามารดา บุตร 2 คน
เปน ผูชาย 1 คน เปนผูหญิง 1 คนซึ่งเปนคนที่ถูกสัมภาษณ ญาติ 5 คน รายไดของครอบครัวต่ํากวา 
5,000 บาท/เดือน 

บิดา   อายุ   34 ป  อาชีพรับจาง 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกันนอยเนื่อง 
ตนเองตองทํางานและหาเงนิมาใชจายในครอบครัว  
 2.  เมื่อมีสมาชิกในครอบครัว สมาชิกที่วางจะเปนผูพาไปพบแพทยและทําหนาทีแ่ทน
ตนเองไมคอยวางที่จะดูแล เพราะตองทํางาน 
 3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับภรรยาบาง เพื่อนบาง ไมคอยไดปรึกษากับ
สมาชิกอื่นในครอบครัว 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา บุตรสาวชวยทํางานบาน บุตรชายไมคอยทําเลย
ไมอยากใช เพระใชก็ไมทาํ 
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบใชในครอบครัว เชน หามบุตรออกไปเทีย่วนอกบาน  
หามบุตรสูบบุหร่ี แตบางครั้งตนเองออกไปทํางานกลับบานค่ํา บางทีก็ไมไดควบคุมดูแลเทาใดนัก 
 6.  เมื่อตองตัดสินใจ จะปรึกษากับภรรยาบาง ตัดสินใจเองบาง ไมปรึกษากับสมาชิก 
อ่ืนในครอบครัว 
 7.  สมาชิกในครอบครัวรักใครกันดี 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือ ภรรยาและลูก อยากใหลูกเรียนสูงๆ  
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 9.  ตนเองดื่ม เหลาและเลนการพนันบาง ภรรยา แมของภรรยา และนองภรรยาชอบ
แทงหวย  แทงเปนประจํา บุตรชายออกไปเลนเกมตามรานบอยๆ  ตองคอยเตือนกันบอยๆ 
 10.  สมาชิกในครอบครัว มีการทะเลาะกันบางเล็กนอย 
 11.  ตนเองจะบอกภรรยาในเรื่องที่อยากบอก สวนเรื่องที่ไมอยากบอกก็ไมบอก 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะมีการวากลาวตักเตือน มีการตีบางครั้ง 
 13.  ตนเองเคยมีปญหาเรื่องเงินไมพอใช จะหยิบยืมจากเพื่อนฝูง  
 14.  ลูกสาวชอบออกไปเที่ยวนอกบานตอนกลางคืน จึงโดนตําหนิบอยๆ  

มารดา   อายุ  36  ป อาชีพรับจาง 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกันนอย 
เนื่องจาก ตนเองตองทํางานและหาเงนิมาใชจายในครอบครัว ไมคอยมีเวลาพาบุตรไปเที่ยว  
 2.  เมื่อมีสมาชิกในครอบครัว สมาชิกที่วางจะเปนผูพาไปพบแพทยและทําหนาทีแ่ทน  
ตนเองและสามีไมคอยวางตองทํางานเกือบทุกวัน วันไหนหยุดก็ไมไดเงิน 
 3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับมารดา แลนองสาว ไมคอยไดปรึกษากับสามี 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํา บุตรสาวชวยทํางานบาน บุตรชายชวยงานเล็ก  ๆ
นอย  ๆ
 5.  ในครอบครัวมีกฎระเบยีบใชในครอบครัว เชน หามบุตรออกไปเทีย่วนอกบาน หาม 
บุตรสูบบุหร่ี สวนใหญจะใหนาคอยดูแล 
 6.  เมื่อตองตัดสินใจ จะปรกึษากับสาม ีมารดา นองสาวบาง ตัดสินใจเองบาง ครอบครวั 
 7.  สมาชิกในครอบครัวไมรักใครกันเทาใดนัก สามีชอบไปมีผูหญิงอ่ืนเปนประจํา 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครวั คือ ลูก อยากใหลูกเรยีนสูง  ๆทํางานดี  ๆอยากใหลูกตัง้ใจเรยีน
แตลูกๆก็ไมตัง้ใจเรียนเทาใดนัก 
 9.  สามีดื่ม เหลาและเลนการพนัน ตนเอง มารดาและนองสาวชอบแทงหวย แทงหวย
เปนประจํา มกีารเลนการพนันนานๆครั้ง บุตรชายออกไปเลนเกมตามรานบอยๆ  ตองคอยเตือนกนั
บอยๆ 

  10.  สมาชิกในครอบครัว มีการทะเลาะกนัเปนประจําโดยเฉพาะตนกบัสามี  สามีเคย
ทํารายตนเอง เมื่อตนเองพูดถึงเรื่องที่ไปจีบผูหญิงอ่ืน 
 11.  ตนเองไมมีความลับกับสมาชิกในบานแตคิดวาสามตีองมีความลับกับตน 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะมีการวากลาวตกัเตือน สามีจะตลูีกบางครั้ง  
ตนเองไมเคยตลูีก 
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 13.  ตนเองเคยมีปญหาเรื่องเงินไมพอใช จะหยิบยืมจาก ญาติ มีเรื่องไมสบายใจที่สามี
ไปจีบผูหญิงอ่ืน จะปรึกษากบัมารดาและนองสาว  
 14.  ลูกสาวถูกดุเปนประจํา เพราะชอบออกไปขี่รถมอเตอรไซด กับเพือ่น กลับบานดึก 

บุตร      อายุ 15  ป เรียนอยูช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั มีการทํากิจกรรมรวมกันนอย เนื่องจาก บิดามารดาตอง
ออกไปทํางานเกือบทุกวัน ไปทํางานแตเชา  เมื่อกลับมาก็มืดค่ําแลว ตนจะรับประทานอาหาร
รวมกับญาติคนอื่นๆ 
 2.  เมื่อเจ็บปวย ยายและนาจะเปนผูพาไปพบแพทย ชวยกันดูแล และชวยทําหนาที่แทน
ตนเองมีหนาทีล่างชาม สวนใหญจะเจ็บปวยเล็กนอย ไมมใีครตองนอนโรงพยาบาล 
 3.  เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากับยายและนา 
 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทํางาน ยายกับนาทาํอาหารและทาํงานบาน ตนเอง 
มีหนาที่ลางชาม  นองชายอยู ป. 6 ไมมีหนาที่ ที่จะตองทํา 
 5.  ครอบครัวไมมีกฎระเบียบใชในครอบครัว จะทําอะไรก็ได  
 6.  เมื่อครอบครัวตองตัดสินใจ ไมคอยมีการปรึกษากัน ตางคนตางทํา สวนใหญยาย  
จะเปนผูตดัสินใจ 
 7.  ในครอบครัว จะสนิทกับนาและยาย ไมคอยสนิทกับแม แมไมคอยมเีวลา นาจะขาย 
ของที่บานจะมีเวลาอยูดวยกันมากกวา 
 8.  ไมมีส่ิงที่ภูมิใจในครอบครัว ส่ิงที่มีคามากที่สุดในครอบครัว คือ ยายกับนา 
 9.  บิดา ดื่มเหลาเปนประจํา  ไมมีใครตดิยาเสพติด แทงหวยกนัทั้งบาน และเลนการพนนั
กันทั้งบาน บางครั้งก็เลนกันเองที่บาน  บางครั้งก็เลนที่นอกบาน นองชายชอบไปเลนเกมที่ราน
อินเตอรเน็ตกบัเพื่อน ไปเกอืบทุกวัน 
 10.  บิดากับมารดาทะเลาะกนับอยๆ และตบตีกัน สาเหตมุาจากบิดาชอบไปจีบผูหญิง 
 11.  ตนเองไมคอยคุยกับบดิามารดา เทาใดนัก มีเรื่องอะไรก็ไมไดบอกใหฟง สวนใหญ
จะคุยกับนาและยายมากกวา 
 12  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด สวนใหญจะเปนตนเองและนอง  ตนเองชอบขี่
รถจักรยานยนตเที่ยวเลนกับเพื่อนตอนเย็นๆ ถึงค่ํา นาจะเปนผูดุวา แมจะไมดุ และไมคอยสนใจ 
 13.  ไมเคยมีใครตกงาน ไมมีใครเจ็บปวย เมื่อมีเงินไมพอใช มารดาจะยืมญาติๆ กอน 
 14  .ตนเองถูกนาดุ บอยๆ เพราะ ชอบออกไปเที่ยวนอกบาน 
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สรุป  
 จากการสังเกตและสัมภาษณสรุปไดวา ครอบครัวนี้เปนครอบครัวขยาย ฐานะคอนขาง
ยากจน สังเกตจากลักษณะบานและรายไดของครอบครัว   สมาชิกในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกัน
นอย 
 ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว มารดาและบุตรจะตอบคําถามในแนวทางเดียวกัน 
บิดาจะตอบคําถามแตกตางกันออกไป  สรุปวา ครอบครัวนี้ขาดคุณสมบัติของครอบครัวเขมแข็ง
ในทุกดาน ดังนี้  1. ดานการทํากิจกรรมรวมกัน  2. ดานความผูกพันตอกัน 3.ดานการปฏิบัติหนาที่และ
ความรับผิดชอบ   4.ดานการสื่อสาร 5.ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 6. ดานการแกไข
ปญหารวมกัน  
 ในเรื่องของความไรสมรรถนะของครอบครัว ครอบครัวนี้มีคุณสมบัติของความไร
สมรรถนะของครอบครัวหลายอยาง ประเด็นที่มีความไรสมรรถนะในครอบครัวไดแก 1. มีการดื่ม
เหลา เลนการพนัน และแทงหวยเปนประจํา  2.  บุตรชายชอบออกไปเลนเกมนอกบาน  บุตรสาว
ชอบออกไปขี่รถเที่ยวนอกบานเปนประจํา 

ครอบครัวท่ี 5 เปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน ประกอบดวยบิดา มารดา บุตร 2 
คน ผูชาย 1 คนเปนคนที่ถูกสัมภาษณ ผูหญิง 1 คน  และปู ยา รายไดของครอบครัว มากกวา 10,000  
แตไมถึง  15,000 บาท/เดือน 

บิดา อายุ 47 ป  อาชีพรับจาง  
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั    ตนเองไมคอยไดทํากจิกรรมรวมกับครอบครัวมากนกั   
เนื่องจากตองทํางาน การรับประทานอาหารรวมกัน ตนจะรับประทานอาหารรวมกับสมาชิกอื่น 
นอกจากบุตรชายที่ไมยอมรับประทานอาหารดวย 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย ตนและมารดาจะชวยกันพาไปพบแพทย มารดา
เปนผูดูแล  สมาชิกที่ไมปวยจะชวยกันทําหนาที่แทน 
  3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจจะปรึกษากับภรรยา 
 4.  ในครอบครัวมกีารแบงหนาที่กันทาํ ยกเวนบุตรชายท่ีไมยอมทาํอะไร จงึไมมอบหมาย
หนาที่ให 
 5.  ในครอบครัวเคยมีกฎระเบียบในครอบครัว แตบุตรชายไมคอยปฏิบัติตาม ตอมาจึง
ไมมีกฎขึ้นอีก 
 6.  เมื่อครอบครัวตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะปรึกษากับภรรยา 
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 7.  ครอบครัวรักใครกันดี แตบุตรชายดื้อ มากเกเร ไมคอยรัก บิดา มารดา สรางปญหา
ใหครอบครัวตลอด 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือ ลูกและภรรยา อยากใหลูกตั้งใจเรียน เลิกเกเร และ
ตั้งใจเรียน 
 9.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการเลนการพนัน ดื่มเหลา ไมมีการแทงหวย  บุตรชาย
ชอบไปเลน เกมคอมพิวเตอรที่บานเพื่อนทกุวัน ชวงปดเทอมตั้งแตเที่ยงวัน จนถึง 3-4 ทุมทุกวัน  
ไมยอมฟงคําตกัเตือนของพอแม 
 10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทํารายกัน บุตรชายเคยบอกใหซ้ือรถมอเตอรไซดให
ตนไมมเีงิน เลยปฏิเสธ บุตรชายโกรธจึงไมยอมพูดดวย ไมรับประทานอาหารรวมดวย เปนมาเกือบป
แลวและเมื่อตนหามไมใหมแีฟน บุตรชายโกรธกินแกปวดเกินขนาด เพื่อฆาตัวตาย แตกินไปไมมาก 
จึงไมเสียชีวิต 
 
 
 11.  ตนไมมีความลับกับภรรยา สวนบุตรชายมีความลับกับทุกคน ไมเคยปรึกษาใครใน 
ครอบครัว 
 12.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวทําผิด จะวากลาวตักเตือน แตบุตรชายไมฟงและไมคอย
ปฏิบัติตาม ไมเคยตี กลัวบตุรจะฆาตวัตายอกี 
 13.  ในครอบครัวมีเร่ืองเครียดเรื่องลูกชายที่มีปญหามาก เกเรตลอด ไมตั้งใจเรียน ตอง
ซอมเปนประจาํ สวนใหญจะปรึกษากับภรรยา ปรับทุกขกันหาหนทางแกไข 
  14.  ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่ถูกตําหนิบอยๆ 
มารดา อายุ 37 ปอาชีพรับจาง 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั ในครอบครัวมีการทํากจิกรรมรวมกันนอย  เพราะตอง 
ทํางานทั้งตนเองและสามี สามีเลิกงานเวลาไมแนนอน บางวันเลิกดึก  ตางคนตางรับประทานอาหาร 
ไปเที่ยว หรือไปทําบุญตกับาตรรวมกนันอยมาก  บตุรชายคนโตไมยอมรับประทานอาหารรวมกับบดิา 
และไมพูดกับบิดา มานานแลว ประมาณ 1 ป 
 2.  เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย ตนเองจะเปนผูที่พาไปพบแพทยและคอยดูแล  
เชน ชวงที่บุตรชายปวย รับประทานยาเกนิขนาด  ตนเองเปนคนพาไปพบแพทยและคอยเฝา บิดาไป
เยี่ยมแตไมไดเฝา   
 3.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษากับสามี มารดา 
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 4.  ในครอบครัวมีการแบงหนาที่กันทําบางโดยมารดาหุงขาวทําอาหาร สวนตนเอง
ทํางานบาน สวนบุตรชายไมเคยทําอะไร เรียนหนังสืออยางเดียว บุตรสาวคนเล็กอายุ 4 ป ยังทํางาน
ไมได 
 5.  ในครอบครัวไมมีกฎระเบียบในครอบครัว เพราะเคยมีแต บุตรชายไมปฏิบัติตาม
เลยไมวาอะไร 
 6.  เมื่อเวลาที่ตองตัดสินใจตนเองจะปรึกษากับสามี 
 7.  ในครอบครัวบุตรชายมีปญหากับบิดา ไมพูดกับบิดามาประมาณ 1 ป เนื่องจากโกรธ
ที่ไมซ้ือรถจกัรยานยนตให และเคยรับประทานยา แกปวดเกินขนาด เพราะทางบานกดีกนัไมใหมีแฟน
หลังจากนัน้เคยหนีออกจากบานไป 1 เดือน (ชวงปดเทอม) ไปอยูบานเพื่อน พาแฟนไปอยูดวย สามี 
ไปตามกลับมา บุตรชายพาแฟนเขามาอยูดวย ประมาณ ครึ่งเดอืน จึงตามญาติฝายหญงิใหมารับตัวไป 
ญาติเขาเรียกเงนิ 4 หมื่น แตไมมีเงินใหเขา 
 8.  ส่ิงที่มีคาที่สุดในครอบครัว คือลูกอยากใหลูกตั้งใจเรียนหนงัสือ คอยสอนเขาเปน
ประจํา ไมรูวาเขาจะเรียนไดแคไหน ตอนนี้เรียนจบม.3  แลวเปดเทอมนี้กจ็ะไปตอที่โรงเรียนอาชีวะ 
 9.  สามีดื่มเหลาเล็กนอย บุตรชายไปเลนเกมคอมพิวเตอรทีบ่านเพื่อนทกุวัน ไปตั้งแต
เที่ยงกลับ 3-4 ทุมทุกวัน ไมกลาวาอะไรกลัวเขาหนีออกจากบานอีก 
 10.  ไมมีการทะเลาะกัน โตเถียงกันเล็กนอย ไมเคยทํารายรางกายกัน 
 11.  ตนเองกับสามีไมมีความลับกันแตบุตรชายมีอะไรไมเคยคุยใหฟง 
 12.  เมื่อบุตรชายทําผิด ไมเคยตี ตักเตือนและดุวาบาง หลังจากนั้นบุตรกินยาฆาตวัตาย 
หลังจากนัน้กไ็มเคยวาอีกเลย 
 13.  มารดาของสามีปวยเปนโรคมะเร็ง รักษามา 3- 4 ปแลว ไมตองเสียคารักษา 
เนื่องจากนองสามีเบิกได ชวยดูแลตอนทีไ่ปโรงพยาบาล ตอนนี้แข็งแรงดี ไปตรวจตามนัด นองสามี
เปนผูพาไป 
 14.  ไมมีใครในบานไมมีใครที่ถูกตําหนิบอยๆ 

บุตร เปนผูชาย อายุ  15 ป เรียนหนังสือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกนั บิดามารดาไปทํางานไมวาง ทํากิจกรรมรวมกันนอย 
และตนเองไมพูดกับบิดา ไมเคยรับประทานอาหารรวมกบับิดา ประมาณ 1 ปแลว 
 2.  เมื่อยาปวย นาจะเปนผูพาไปพบแพทย ตนเองปวยมารดาพาไป และเฝา บิดาไปเยี่ยม
และไปรับกลบั ตนเองไมมหีนาที่ที่จะตองทําในบาน 
 3.  เมื่อมีปญหาไมสบายใจตนจะปรึกษากับแฟน ไมคอยไดปรึกษากับมารดา 
 4.  ในบานไมมีงานอะไรตนเองไมตองทําอะไร มารดาทํางานบานอยูแลว 
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 5.  ในครอบครัวไมมีกฎระเบียบอะไรอยากทําอะไรก็ได บิดามารดาไมวา 
 6.  บิดา มารดาจะปรึกษากัน ไมไดปรึกษาตนเอง 
 7.  ไมคอยสนทิกับบิดา ไมพดูกับบิดามานานแลว เพราะพอไมซ้ือรถจักรยานยนตให
และกีดกันไมใหคบกับแฟน  สวนมารดาตนก็ไมคอยเลาอะไรใหฟง 
 8  ไมมีส่ิงที่มีคาที่สุดหรือภูมิใจที่สุดในครอบครัว 
 9.  ไมมีใครในครอบครัวดื่มเหลาหรือสูบบุหร่ี ตนเองชอบเลนเกมคอมพิวเตอร ไปเลน
ที่บานเพื่อนเปนประจํา 
  10.  สมาชิกในครอบครัวไมมีการทะเลาะกันรุนแรงหรือมีการทํารายกัน 
 11.  ตนเองไมชอบเลาเรื่องตางๆในครอบครัวฟง สวนใหญจะเลาใหแฟนฟง 
 12.  เมื่อตนเองทําผิด บิดามารดาเคยบน ดวุา แตตนเองไมทําตามตอมา บิดามารดาก็ไม
บนอีก 
 13.  ในครอบครัวคงมีปญหาเรื่องตนเองทีห่นีออกจากบาน บิดาและมารดาจะปรึกษา
กับพอและไปรับตนเองกลับมา 
 14.  ไมมีใครในครอบครัวที่ถูกตําหนิบอยๆ เมื่อกอนตนเองถูกบนบอยๆ และตนบอกวา
รําคาญ บิดามารดาจึงบนนอยลง 

สรุป 
 จาการสังเกตและสัมภาษณ สรุปไดวา ครอบครัวนี้ เปนครอบครัวขยาย ฐานะของ
ครอบครัวคอนขางยากจน สังเกตจากลักษณะบานและรายไดของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรัก
ใคร   กลมเกลียวกันนอย 
 ในเรื่องของความเขมแข็งในครอบครัว บิดาและมารดาจะตอบคําถามไปในแนวทาง
เดียวกัน สวนบุตรจะตอบคําถามแตกตางกันออกไปบางบางประการ ครอบครัวนี้มีลักษณะที่ทําให
ครอบครัวขาดความเขมแข็งหลายประการดังนี้ 1.  ดานการทํากิจกรรมรวมกัน 2.  ดานความผูกพัน
ตอกัน 3.  ดานการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 4.  ดานการสื่อสารตอกัน  5.  ดาน
การแกไขปญหารวมกัน 
 ในเรื่องของความไรสมรรถนะของครอบครัว  ครอบครัวนี้มีลักษณะของความไร
สมรรถนะของครอบครัวดังนี้   คือ บุตรชอบเลนเกมบานเพื่อนเปนประจํา  หนีออกจากบาน ไมเช่ือฟง
คําส่ังสอนของบิดา มารดา ไมตั้งใจเรียนหนีเรียน 
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