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This study aimed to 1) establish a definition, identify the components and the
conditions related to self-management and family coping in a strong family and 2) to
examine the causal relationship model of self-management and family coping to strong
families and development into good practice guidelines for Muslim women that leads to
strong families. The study is divided into three phases, as follows: 1) in-depth interview of
seven Muslim females, married for more than ten years, with at least one child in the family;
2) the causal relationship model research with four hundred and seventy -four married
female teachers in the sample and 3) a focus group discussion to develop guidelines based
on the finding of the first and second phases.
The study found that the meaning of self-management and family coping is the
ability of Muslim women to manage and solve problems that happen to them and their
family members and the members of the family exercise their responsibilities. There are five
components, including the following: 1) family support; 2) self and family problem solving; 3)
positive thinking; 4) peer support; and 5) using reason or logic to solve problems. While the
strong family illustrates the family that uses Islamic teaching as a way of life, family
members interact with each other and everyone is responsible for strengthening the
structure of the family. There are eight components: 1) exercising Islamic teachings in daily
life; 2) the ability to manage stress and deal with a crisis; 3) expressing love and care
openly to family members; 4) spending time together; 5) supporting and taking care of each
other; 6) participating in social activities; 7) obeying her husband and 8) positive
communication, and two related conditions were found namely: 1 ) individual conditions
including responsibility, time managements skill, leadership, discipline, a positive viewpoint,
self-confident a being hopeful, and an ability for self-adaptation when facing problems; and
2) social conditions including living in an Islamic environment, family support, good role
models in the family and the support of colleagues.
The causal relationship model of self-management and family coping to a strong
family after the modification of fitting with the empirical data demonstrated by the following

fit measures: χ2 = 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.052, GFI =
0.94, NFI = 0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99, and χ2/ df = 2.17. The study indicated that the
social capital and positive psychological capital could account for 87% (R2 = 0.87) of the
variance of self-management and family coping, the social capital, the positive psychological
capital and self-management and family coping could account for 78% (R2 = .78) of the
variance of strong family, the social capital could account for 62% (R2 = .62) of the variance
of positive psychological capital. Overall, the development of self-management and family
coping guidelines to being a strong family was appropriated. The guidelines are comprised
of useful knowledge, self-assessment reports and methods of how to exercise to help them
manage themselves and the in family. This approach could also be applied for self development and the development societies for women.
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การศึกษานีQ มวี ัต ถุป ระสงค์เ พื+อ 1) ศึก ษาการให้ค วามหมาย องค์ประกอบ และเงื+อนไขที+
เกี+ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที+ทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง 2) ทดสอบ
รูป แบบความสัม พันธ์เ ชิ ง สาเหตุข องการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที+ ม ีต่ อ
ครอบครัว เข้ ม แข็ ง และพัฒ นาแนวทางการปฏิบั ต ิที+ด ีข องสตรีมุส ลิมที+ นําไปสู่ค รอบครัวเข้ มแข็ ง
ซึง+ แบ่ งการศึกษาเป็ น 3 ระยะ คือ 1) การสัม ภาษณ์เชิง ลึกในกลุ่ มสตรีมุ สลิมสมรสไม่ต+ ํ ากว่ า 10 ปี
มีบุตรอย่ างน้ อย 1 คน จํานวน 7 คน 2) รู ปแบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุ ในกลุ่มตัวอย่ างครูสตรีมุสลิม
สมรสที+มบี ุ ตร จํานวน 447 คน และ 3) การอภิปรายกลุ่ม เพื+อ พัฒนาร่างแนวทางการปฏิบัตทิ ี+ได้จาก
การวิจยั ระยะที+ 1 และระยะที+ 2 จํานวน 11 คน
ผลการวิ จยั พบว่ า การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว หมายถึง การที+ค รู
สตรีมุสลิมสมรสมีค วามสามารถในการจัด การแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ที+เ กิด ขึQนกั บตนเองและสมาชิ กใน
ครอบครัว และมีการปฏิบัตกิ ิจกรรมในครอบครัว ตามบทบาทหน้า ที+ที+ได้รบั มี 5 องค์ประกอบ ได้แ ก่
1) การได้รบั การสนับ สนุ นจากคนในครอบครัว 2) การแก้ปัญ หาตนเองและครอบครัว 3) การมองใน
มุม บวก 4) การได้ร ับ ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้า ง และ 5) การใช้ เหตุ ผลในการแก้ ไขปั ญ หา
สําหรับ ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที+ นําหลัก การของศาสนาอิส ลามมาใช้ในการดํา เนิ น
ชีวิ ตครอบครัว โดยที+ สมาชิ กภายในครอบครัวของครู สตรีมุ สลิม สมรส มีปฏิ สมั พันธ์ซึ+ ง กันและกั น
มีก ารทํ า หน้ าที+ เพื+อเสริมสร้า งความสมบู ร ณ์ในโครงสร้า งต่ างๆ ของครอบครัว มี 8 องค์ประกอบ
ได้แ ก่ 1) การนํ า หลักศาสนาอิส ลามมาใช้ในชี วิต 2) ความสามารถในการจัด การความเครีย ดและ
วิกฤต 3) การแสดงความรัก อย่ างเปิ ดเผยและให้ กําลังใจคนในครอบครัว 4) การใช้เ วลาร่วมกันใน
ครอบครัว 5) การช่ วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซงึ+ กันและกัน 6) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม 7) การเชื+ อ
ฟั ง สามี และ 8) การสื+อ สารเชิ ง บวก และพบว่ า เงื+อ นไขที+ เ กี+ ย วข้ อ ง แบ่ งออก เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
1) เงื+อนไขจากตัว บุ คคล ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ มีก ารบริห ารและจัดการเวลาที+ด ี มีความ
เป็ นผูน้ ํ า มีวิ นัย มีการมองโลกในแง่ด ี มีความมันใจในตนเอง
+
มีความหวังในชีวิต และมีค วามสามารถ
ในการปรับ ตัวต่อปั ญ หา และ 2) เงื+อนไขทางสังคม ประกอบด้วย การอาศัยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม
การได้รบั การสนั บสนุ นจากคนในครอบครัว การมีแบบอย่ างที+ด ีจ ากบุ ค คลในครอบครัว และการ
ได้รบั การสนับสนุ นจากเพื+อนร่วมงาน
รูปแบบความสัม พันธ์เชิง สาเหตุข องการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวที+ ม ี
ต่อครอบครัวเข้มแข็ ง ภายหลังการปรับ แก้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจัก ษ์ โดยพิจ ารณาจาก

χ2 = 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.052, GFI = 0.94, NFI =
0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99, และ χ2/ df = 2.17 และพบว่ า ทุ นทางสังคมและทุ นทางจิต วิทยา
เชิงบวก ร่ว มกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวได้
ร้อยละ 87 (R2 = . 87) ทุ นทางสัง คม ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของครอบครัวเข้มแข็งได้รอ้ ยละ 78 (R2 = .78) และ
ทุ นทางสังคมได้ สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของทุ นทางจิต วิท ยาเชิงบวกได้รอ้ ยละ 62 (R2 =
.qz) และภาพรวมของการพัฒ นาแนวทางการปฏิ บั ตใิ นการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวที+นํา ไปสู่ครอบครัว เข้มแข็งมีความเหมาะสม เป็ นแนวทางที+ม ีองค์ความรู ้ มีวิธกี ารประเมิน
ตนเองและวิธกี ารในการปฏิบัต ิเพื+อจะทํ าอย่ างไรให้สามารถจัดการตนเองและจัดการในครอบครัวได้
ซึง+ แนวทางการปฏิบัตนิ ีQส ามารถนํ าไปปรับ ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสร้างสรรค์สงั คมสตรีที+ ด ี
ต่อไป

