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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของชุมชนในการพัฒนา (ซึ่งในที่น้ีเปนการ

พัฒนาเร่ืองความเขมแข็งของครอบครัว) โดยทําการศึกษาหมูบานที่อยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคก

ขี้หนอน  และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมครอบครัวเขมแข็ง  โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวมของผูนําองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน โดยใชกรอบแนวคิดครอบครัวเขมแข็งของเดวิด ออล

ซัน และคณะ (Olson et al, 1982) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล    ความพรอมของชุมชนจากประชาชนในหมูบานที่อยู

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน   5 หมูบาน จํานวน 356 คน โดยใชแบบสอบถามความพรอม

ชุมชน  ซึ่งพบผลวา ทั้ง 5 หมูบานมีความพรอมของชุมชนสําหรับการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง   สําหรับ

การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัย ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการจัดดําเนินการสนทนากลุม เพื่อศึกษาถึง

ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของครอบครัว ลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง และการพัฒนาความเขมแข็ง

ของครอบครัว ประกอบกับการใชเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับนายกและสมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลโคกขี้หนอนและครอบครัว (เฉพาะสามี ภรรยา) จํานวน 5 ครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรความเขมแข็งของครอบครัว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาน้ีประมวลรวมกับแนวคิดทฤษฎีจากการ

ทบทวนเอกสาร แลวนํามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวตามองคประกอบของ

แนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ ออลซัน และคณะ หลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึ้นประกอบดวย 7 โมดุลหลัก 
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ไดแก 1) ครอบครัวในอุดมคติ  2) ความรูเร่ืองครอบครัวเขมแข็ง  3) ความรูเกี่ยวกับแนวคิดและโมดุล

ครอบครัวเขมแข็ง  4) แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานการยึดเหน่ียวระหวางกัน (มี 6 โมดุลยอย)   5) 

แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานความยืดหยุน  ( มี 4 โมดุลยอย)   6) แนวทางในการพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร (มี 4 โมดุลยอย)  7) การติดตามผล  ผลจากการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชโดยใชแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลัง พบวา หลังจากฝกอบรมแลวผูเขารับการอบรมมีคะแนนจาก

แบบทดสอบความเขมแข็งของครอบครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (t = 18.33, p-value< .05) ซึ่งแสดงใหเห็นวา

หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ีมีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชงานไดจริง 

 

คําสําคัญ : ครอบครัวเขมแข็ง  การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

Abstract 

The objectives of this research are to study community readiness for development (herein referring 

to the development of Family strength) in villages under the Tambon Khok Khi Non Administrative 

Organization, and to construct the Family strength training program through participatory learning process of 

Tambon Khok Khi Non Administrative Organization leaders by utilizing the Family strength conceptual 

framework (David Olson et al. 1982).  The researcher collected data on community  readiness from 356 

residents of 5 villages under the Tambon Khok Khi Non Administrative Organization, using community 

readiness questionnaires; the result of which showed that all 5 villages possess medium levels of community 

readiness.  For construction of training program, the researcher employed in-depth interviews and focus 

group discussion forums to examine factors related to Family strength, characteristics of Family strength, and 

development of Family strength; in combination with use of participatory action research on the president 

and members of Tambon Khok Khi Non Administrative Organization and their families –5 families—

(husbands and wives only) to acquire guidelines for the development of Family strength training program.  

The researcher compiled the data obtained and integrated with theoretical concepts from literature reviews to 

construct the training program for development of Family strength in accordance with Family strength 

conceptual factors of Olson et al. 

The constructed training program comprises 7 main modules: -    1) Ideal family,  2) knowledge of 

Family strength, 3) knowledge of Family strength concepts and models,  4) Guidelines for development of 

cohesion components (with 6 sub-modules), 5) Guidelines for development of flexibility components (with 4 
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sub-modules), 6) Guidelines for development of communication components(with 4 sub-modules), and 7) 

Result monitoring 

Test application of the training program through a one-group, pre-test and post-test  format, revealed 

that participants achieved higher scores on Family strength Questionnaires after training (t = 18.33, p-value< 

.05); indicating that the training program constructed is effective and can be applied in real situation. 

 

Keyword : Family Strength, Participatory Learning  

 

บทนํา 

จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยางตอเ น่ืองตามกระแส 

โลกาภิวัฒน  สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โดยรวม  รวมถึงการใชชีวิตครอบครัวอยางหลีกเลี่ยง

ไมได  บุคคลตองทุมเทกําลังกาย กําลังใจ และเวลา

ในการปรับตัว  และพัฒนาความสามารถของตนเอง

ในการทํ างานมาก ข้ึนเพื่ อพรอมรับกับการนํา

เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการทํางานและในชีวิต 

ประจําวัน   นอกจากน้ีวิถีชีวิตของคนในครอบครัวก็

เปลี่ยนไปทั้งสามีและภรรยาตองออกมาชวยกัน

ทํางานนอกบานเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัวให

เพี ย ง พ อ ทํ า ใ ห มี เ ว ล า ร วม กั นทํ า กิ จ ก ร รม ใ น

ครอบครัวลดนอยลง และสมาชิกในครอบครัวมี

ความหางเหินกันมากขึ้น (สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว, 2548)  สําหรับในระดับชุมชน

เองก็ไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒนเชนกัน 

เปนผลกระทบที่ เปนลูกโซตอเน่ืองกันมา   โดย 

เฉพาะอยางยิ่งชุมชนในชนบทมักจะมีปญหาเร่ือง

การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัวที่มีสามีภรรยาด่ืม

เหลาหรือเลนการพนัน และกอใหเกิดปญหาหยาราง

กันอยูเนืองๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย, 2547)  จะเห็นไดวาหากเปนเร่ือง

งายคนเราทุกคนก็คงจะมองภาพออกวาจะใชชีวิต

รวมกันอยางไรใหมีความสุขตราบนานเทานานและ

มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณแบบ แตเมื่อมิไดเปน

เชนน้ันจึงเกิดชองวางใหเราไดทําการศึกษาและ

พัฒนาวิธีการที่จะทําใหครอบครัวเขมแข็ง (DeFrain, 

1999: 6)   

ผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวมี

เหตุผลหลายประการ แตทวาเหุตผลที่สําคัญที่สุด

ประการหน่ึงคือชวยใหเราเรียนรูวิธีการที่จะใชชีวิต

อยูรวมกันในครอบครัวไดดีขึ้น งานวิจัยจํานวนมาก

เกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวในศตวรรษที่ 20 เนนศึกษา

ปญหาครอบครัวเพื่อตอบคําถามวา “ทําไมครอบครัว

จึงลมเหลว?”  แตก็มีการศึกษาในอีกแงมุมที่เนน

ศึกษาครอบครัวที่ไปกันไดดีเพื่อตอบคําถามวา 

“ครอบครัวประสบความสําเร็จไดอยางไร?”  ตอมา 

เดวิด  แมส (David Mace) หน่ึงในผูรวมกอต้ัง

ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

สมรสในอังกฤษและอเมริกา เขาเชื่อวาการศึกษา

ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จจะยังผลใหเกิดองค

ความรูที่จะชวยสงเสริมใหชีวิตมนุษยมีความสุขมาก
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ขึ้นโดยการเพิ่มจํานวนครอบครัวที่เขมแข็งในโลก

ใหมีมากขึ้น และเขาก็เปนผูหน่ึงที่ใหการสนับสนุน

นักวิจัยผูศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอยางแข็งขัน (DeFrain, 

1999: 6)  ในงานคร้ังน้ีผูวิจัยจะทําการศึกษาความ

พรอมของชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งใน

ครอบครัวใหชาวบานในชุมชนตําบล    โคกขี้หนอน 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสรางหลักสูตร

ฝกอบรมครอบครัวเขมแข็งโดยผานกระบวนการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูนําองคการบริหารสวน

ตําบลโคกขี้หนอน โดยใชกรอบแนวคิดครอบครัว

เขมแข็ง The Family Circumplex Model ของเดวิด  

ออลซัน และคณะ (Olson et al, 1982) 

 

แนวคิดความพรอมของชุมชน 

 ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชน คําวา 

“ความพรอมของชุมชน” (Community readiness) 

“ความสามารถของชุมชน”(Community competency) 

และ “ศักยภาพของชุมชน” (Community capacity) มี

ความหมายที่คลายคลึงกันและมีความเหลื่อมล้ํากัน

เปนอยางมาก ซึ่งแวนเดอรแมน (Wandersman et al, 

1987) ใหนิยามคําวา ศักยภาพของชุมชนคือ ทักษะ 

(Skills) การจูงใจ (Motivations) ความรู (Knowledge) 

และทัศนคติ (Attitudes) ที่จําเปนตอการลงมือปฎิบัติ

เพื่อสรางนวตกรรมใหม   ซึ่งเหมาะสมตอการดําเนิน 

งานในสภาพปจจุบันทั้งในระดับบุคคล (Individual) 

ระดับองคการ (Organization) และระดับชุมชน 

(Community) โฮจ (Hoge, 2005) ไดใหความหมาย

ของความสามารถของชุมชนวา เปนเร่ืองเกี่ยวกับ

ความสามารถของมนุษยที่แสดงออกมาและสามารถ

วัดได  อันประกอบไปดวย ความรู  (Knowledge) 

ทักษะหรือความสามารถ (Skill or ability)   และ

คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal characteristic)  เอ็ด

เวรด (Edward et al, 2000) ไดนิยามความพรอมของ

ชุมชนไวว า เปนศักยภาพของชุมชนในการรับ

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม  และสามารถนํา

นวัตกรรมน้ันไปปฎิบัติเพื่อสรางนวตกรรมใหม

อยางประสบผลสําเร็จ หากพิจารณาเน้ือหาของคํา

นิยามทั้ง 3 คํา จะเห็นไดวา      คําทั้ง 3 คําน้ีมีความ

เหลื่อมล้ํากันเปนอยางมาก  (Flaspohler, Paul and 

others, 2008: 183) 

ชนนาถ วิสมิตนันท (2546) ไดกลาวถึง

ชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองไดวาจะตองเนนถึง

ความเปนกลุมหรือองคการในชุมชนอันจะนําไปสู

การพัฒนาของชุมชน โดยชุมชนมีลักษณะดังน้ีคือ มี

การรวมกลุม  มีการประชุมปรึกษากัน ชวยกันคิด 

ชวยกันทําเพื่อใหกิจกรรมตางๆ ลุลวงไปดวยดี  มี

หนวยนําที่สามารถเปนตัวแทนของกลุมไดทุกระดับ 

มีตัวแทนกลุมหรือผูนํากลุม  นอกจากน้ีกลุมตองมี

ความสามารถสูง รูจักวิธีทํางานเปนอยางดี  ทํางานได

ถูกตอง  และรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก

ตามสมควร  กลุมมีความคิดเห็นที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการและสอดคลองกับนโยบายของทางราชการ  

ในระดับของครอบครัว สมาชิกของครอบครัวตอง

รูจักหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหนาที่ของ 

ตนเองอยางเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

การปฏิบั ติให ดีขึ้นอยู เสมอ ไมหยุดน่ิงอยูกับที่   

นอกจากน้ี สัญญา สัญญาวิวัฒน (2540) ไดกลาวถึง

ปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา 

อันไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย  

องคการทางสังคม  และผูนํา  นอกจากน้ียังมีปจจัย

อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของกับความพรอมหรือศักยภาพของ

ชุมชน เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สื่อสาร 
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มวลชน  การพึ่งตนเอง  ผูคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  

ความสามารถ  ภาพลักษณสมัยใหม  การมีความ

เคลื่อนไหว  อยูเสมอ/การไมหยุดน่ิง   ความเต็มใจ   

สภาวะเศรษฐกิจ  การมีสวนรวมของประชาชน  ความ

สะดวก      ในการคมนาคมขนสง   ความเปนเมือง   

ความขยันหมั่นเพียร  การรักถิ่นฐาน เปนตน 

 โมเดลความพรอมของชุมชน 

โ ม เ ด ล ก า ร วั ด ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง ชุ ม ช น

ประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ที่มีความเกี่ยวของ

สัมพันธซึ่งกันและกัน แตทวาแตละปจจัยมีความ

แตกตางเฉพาะตัวแยกจากกัน อันไดแก  1) ความ

ผูกพันกับ ชุมชน (Community attachment)  อธิบาย

ถึงความรูสึกผูกพันทางอารมณและทางจิตใจที่ผูอยู

อาศัยในชุมชนน้ันมีตอชุมชนของตนเอง 2) การคิด

ริเร่ิม (Initiative) อธิบายถึงระดับความกระตือรือรน

ของสมาชิกในชุมชนตอการเขารวมกิจกรรมของ

ชุมชน      3) การรับรูความสามารถ (Efficacy) 

อธิบายถึงการประสบความสําเร็จที่ผานมาในอดีต

ของสมาชิกในชุมชนในการรวมกันแกไขปญหาหรือ

พัฒนาชุมชนใหกาวหนา  4) ภาวะผูนํา (Leadership) 

อธิบายถึงความมีประสิทธิผลและทักษะการสราง

ความ      สอดคลองในชุมชนของผูนําชุมชน   ปจจัย

เหลาน้ีจะถูกวัดในลักษณะการรับรู (Perceptions) 

เน่ืองจากในที่น้ีมองความพรอม (Readiness) วาเปน

ลักษณะการรูคิดทางปญญา (Chilenski, Greenberg, 

& Feinberg, 2007 : 349 – 350) 

 

แนวคิดครอบครัวเขมแข็ง 

ในชวงหลายปที่ผานมาคําศัพทที่นักวิจัย 

นักจิตวิทยาคลินิก และบุคคลทั่วไปใชอธิบายถึงชีวิต

ครอบครัวที่ไปกันไดดีมีเปนจํานวนมาก อยางเชน 

ครอบครัวเขมแข็ง (Strong families) ครอบครัวที่มี

สุขภาพใจสมบูรณ (Emotionally healthy families)

ครอบครัวสมดุลย (Balanced families) ครอบครัวมี

สุข (Happy families)ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ 

(Successful families)ครอบครัวเบิกบานใจ (Optimal 

families) และอ่ืนๆ  แตไมวาจะใชคําใดแตก็มีแกน

สารสําคัญที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ     ครอบครัว

เหลาน้ีเชื่อวาพวกเขาปฏิบัติหนาที่ที่มีตอกันไดดี 

และมีความพึงพอใจกับความสัมพันธของพวกเขา 

โดยสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนทางบวก

ซึ่งกันและกัน สอนทักษะการแกปญหาใหแกกัน ทํา

ใหเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และผลที่

ไดกลับมาคือความยืดหยุนตอความเครียดและ

วิกฤตการณ (DeFrain, 1999 : 6)  มีนักวิชาการใหคํา

นิยามของคําวา “ครอบครัวเขมแข็ง” เอาไว

หลากหลาย ซึ่งสรุปไดวา คือการที่สมาชิกของ

ครอบครัวมีการปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม เพื่อทํา

ใหครอบครัวทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสุขและมีความมั่นคงแข็งแรง อันประกอบดวย 

สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสาร

ทาง บวก สมาชิกมีความใกลชิดผูกพันกัน สามี-

ภรรยา พอแม-ลูกมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน มี

วิธีการรักษาความสัมพันธที่ดีตอกันเอาไว มีการใช

เวลารวมกกันอยางมีคุณภาพ มีการผูกพันอุทิศตัวตอ 

ครอบครัว หวงใยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน และ

ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก 

ภ า ย ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี บ ร ร ย า ก า ศ ค ว า ม อ บ อุ น 

นอกจากน้ีสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได มีการ

ถายทอดดานจิตวิญญาณ สามารถแกไขวิกฤติการณ

หรือความเครียดไดอยางสรางสรรค สามารถยืดหยุน    
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ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง มีสวนรวมในชุมชน 

และสามารถดํารงชีวิตดวยความผาสุกรวมกัน อันจะ

นําไปสูการพัฒนาของสมาชิกในครอบครัวไดอยาง

เต็มศักยภาพ 

ลักษณะครอบครัวเขมแข็ง 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ พบวามีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน

ไดนําเสนอลักษณะของครอบครัวเขมแข็งเอาไว จาก

การสังเคราะหงานเขียนจากตางประเทศ (Beaver, 

1977; Billingsley, 1968; citing in Gray et al, 1983; 

Curran. 1986; Epstein et al, 1983; Hill, 1971; 

Lewis. 1979; Olson, 1986; Otto, 1975; Royce & 

Turner, 1980; citing in Gray et al.1983; Bowman, 

1983; Scanzoni, 1971; citing in Gray et al, 1983; 

Schumm, 1986; Skinner et al, 1983; Dunst, Trivette 

& Deal, 1988; Vela. 1996; Goddard. 1999; Lingren, 

2001) สามารถสรุปลักษณะครอบครัวเขมแข็งของ

ตางประเทศไดวา แนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ

ตางประเทศจะเนนในดานความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัวเปนหลัก ทั้งในดานการสราง การ

สงเสริม และการรักษาความสัมพันธ เห็นไดจาก

คุณลักษณะครอบครัวเขมแข็งที่มีประเด็นเกี่ยวกับ

เร่ืองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใชเวลาทํา

กิจกรรมรวมกัน การดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน การ

มีความซื่อสัตย จริงใจตอกัน หรือประเด็นเร่ืองการ

จัดการกับปญหาในทางสรางสรรค สําหรับกรณีที่

เกิดความขัดแยงระหวางบุคคล ก็เปนวิธีการหน่ึงใน

การรักษาความสัมพันธ หรือแมแตในเรื่องของการ

มีความศรัทธาตอศาสนา และปฏิบัติตามหลักคํา

สอนของศาสนา ก็เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีที่ยึด

เหน่ียวใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจไมแตกแยกกัน 

และคงค วามสัมพั นธ อันดีระหว างส มาชิกใ น

ครอบครัวตอไปได 

จากการสังเคราะหงานเขียนของไทย (ดุษฎี 

โยเหลา และคณะ, 2545; วิชัย เทียรถาวร และทัศนา

ภรณ  ขําปญญา, 2543; สายสุรี  จุติกุล, 2536; โสภา  

สปลมันน, 2536; นิตยา  คชภักดี และคณะ, 2545; 

คณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแกไขความ

รุนแรงตอเด็กและสตรี, 2541; สถาบันแหงชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2546; ศิริรัตน  แอดสกุล, 2542; ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 

2540) สามารถสรุปลักษณะครอบครัวเขมแข็งของ

ไทยไดวา แนวคิดครอบครัวเขมแข็งของไทยจะเนน

ใน 2 ดาน คือ ดานบาทบาทหนาที่  และดาน

ความสัมพันธ  

ดานบทบาทหนาท่ี  แบงเปน บทบาทหนาที่

ตอครอบครัว และตอสังคม 

บทบาทหนาที่ตอครอบครัว ไดแก 

- สมาชิกในครอบครัวรวมกันสราง

และพัฒนาครอบครัวและสมาชิกทุกคนปฏิบัติหนาที่

ของตนเองอยางดีที่สุด 

- บิดา มารดา และผูใหญในครอบครัว

รวมกันอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 

- สมาชิกในครอบครัวรวมกันดูแล

สุขอนามัยของกันและกัน และของที่อยูอาศัย 

 บทบาทหน าที่ ต อสั งคม  ได แก 

สมาชิกในครอบครัวทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

และไมสรางความเดือดรอนหรือปญหาใหแกสังคม 

ดานความสัมพันธ เปนการปฏิบัติตอกัน

ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อสราง สงเสริม และ

รักษาความสัมพันธ แสดงใหเห็นโดยการแสดงความ

รัก  ดูแลเอาใจใส  เกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน  การมี    
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ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันโดยการสื่อสารทางบวก การ

สรางความใกลชิกผูกพันดวยการใชเวลาทํากิจกรรม

รวมกัน การสื่อสัมพันธที่ซื่อสัตย จริงใจตอกัน และ

การจัดการปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลโดย

วิธีการทางบวก รวมถึงเร่ืองการนับถือและปฏิบัติ

ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ชวยใหคนเรามี        

สติสัมปชัญญะ และความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น ซึ่ง

สงผลตอการรักษาความสัมพันธโดยทางออม  

โมเดลครอบครัวเขมแข็ง 

โมเดลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนโมเดล

ของ เดวิด เอช ออลซัน และคณะ ที่มีชื่อเรียกวา The 

Family Circumplex Model or Family Map  ออลซัน 

และคณะเร่ิมทําศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวที่ The 

University of Minnesota in St. Paul ในชวงกลาง

ทศวรรษป 1970  โมเดลที่พวกเขาสรางขึ้นน้ีเปน

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแข็งแรง (healthy 

families) ซึ่งประกอบดวย 3 มิติ ไดแก 1) การยึด

เหน่ียวระหวางกัน (Cohesion) เปนนัยเกี่ยวกับการ

อยูรวมกันหรือความใกลชิดกันระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว  2) ความยืดหยุน (Flexibility) เปน

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห เ ข า กั บ

สภาพแวดลอมในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย  3) 

การสื่อสาร (Communication) เปนการเอ้ืออํานวย

ชวยพัฒนาใหครอบครัวเพิ่มความรูสึกใกลชิดกัน 

และการประสบความสํ า เ ร็จในการแกปญหา 

[เน่ืองจากมิติดานการสื่อสารเปนปจจัยเอ้ืออํานวย 

(Facilitator factor) ในการขับเคลื่อนมิติดานการยึด

เหน่ียวระหวางกัน และมิติดานความยืดหยุน ออลซัน 

จึงไมไดนํามิติดานการสื่อสารรวมเขาไวในโมเดล

ดวย และไมไดอยูในองคประกอบการวัดของแบบ

วัดครอบครัวเขมแข็งที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scales: 

FACES II] (Olson, McCubbin, et al, 1989; Olson, 

Russell & Sprenkle, 1989; citing DeFrain, 1999 : 8) 
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รูป Circumplex Model : Couple & Family Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยึดเหน่ียวระหวางกัน  การยึดเหน่ียว

หมายถึงการมีความรูสึกใกลชิดแนบแนนทาง

อารมณกับอีกบุคคลหน่ึง สําหรับในครอบครัวจะ

เกิดขึ้นในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูและการใหความ

รัก    การยึดเหน่ียวระหวางกันแบงออกเปน 4 ระดับ 

ไดแก Disengaged (ระดับตํ่ามาก) Separated (ระดับ

ตํ่าถึงปานกลาง) Connected (ระดับปานกลางถึงสูง) 

Enmeshed (ระดับสูงมาก)  มีสมมติฐานวาถามีการ      

 

ยึดเหน่ียวภายในครอบครัว (Separated and 

connected) ในระดับปานกลาง/สมดุล จะทําให

กลไก/ การดําเนินบทบาทหนาที่ครอบครัวเปนไป

อยางเหมาะสม แตถามีในระดับสุดโตง/ไมสมดุล 

(Disengaged or enmeshed) จะทําใหเกิดปญหาใน

ความสัมพันธในระยะยาว 

 ในโมเดลบริเวณตรงที่มีความสมดุลของ

การยึดเหน่ียวระหวางกัน (Separated and connected) 
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บุคคลสามารถที่จะเผชิญและสรางความสมดุล

ระหวางความสุดโตงของทั้งสองขั้วในการยึดเหน่ียว

ระหวางกัน และสามารถที่จะเปนทั้งผูที่มีความเปน

อิสระและมีสัมพันธเชื่อมโยงกับครอบครัวของพวก

เขา กลาวคือ มีความสมดุลระหวางการอยูคน

เดียวกับการอยูรวมกัน คูสามีภรรยาหลายคู และ

หลายๆ ครอบครัวมาเขารับการบําบัดมักจะเปนพวกที่

อยูบริเวณตรงที่สุดขั้วหรือบริเวณที่ไมมีความสมดุล 

ระดับการยึดเหน่ียวที่ไมสมดุล คือ มีความ

สุดขั้วทั้งดานที่ตํ่าเกินไป (Disengaged) หรือสูงเกินไป 

(Enmeshed)  ทั้งน้ีความสัมพันธแบบ Disengaged 

จะมีความหางเหินทางอารมณอยางยิ่ง อยูกันแบบ

ตางคนตางอยู ไมคอยทําอะไรรวมกัน สมาชิกใน

ครอบครัวมีอิสระจากกันมาก มักใชเวลาแยกจากกัน  

บุคคลจะมีความรูสึกวาไมใกลชิดหรือไมเกี่ยวของ

สัมพันธกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัว สมาชิก

ตางคนตางทําเร่ืองของตัวเอง และไมคอยมีความ

ผูกพันหรือมีพันธะผูกพันเร่ืองใดกับครอบครัว     

พวกเขาจะใหความสําคัญกับระยะหางและความ

สนใจของตนเองมากกวา  สมาชิกไมสามารถหัน

หนาไปพึ่งพาใครไดในการขอการสนับสนุนหรือ

ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า   ส ว น

ความสัมพันธแบบ Enmeshed จะมีความใกลชิด

ผูกพันทางอารมณอยางสุดโตงและเรียกรองใหมีความ

จงรักภักดีในระดับสูง บุคคลจะขึ้นตอกันและกันและ

รูสึกถึงการถูกนําเขาไปพัวพันซึ่งกันและกัน ใน

ครอบครัวจะมีความสอดคลองเห็นไปตามกันมาก

เกินไป สมาชิกไมคอยแยกจากกัน มีระยะชองวาง

สวนตัวนอย และมีความเปนอิสระจากกันนอย ซึ่ง

ชีวิตคนเราหากขึ้นอยูกับคนอ่ืนหรือผูกติดกับคนอ่ืน

มากเกินไปก็จะเกิดความรูสึกอึดอัดได  นอกจากน้ี

พลังของบุคคลสวนใหญจะมุง เนนไปที่ภายใน

ครอบครัว สมาชิกจะมีเพื่อนที่เปนคนนอกครอบครัว

ไมกี่คน และไมคอยสนใจกับเร่ืองภายนอกเทาไร 

ดังจะเห็นไดวาการมีการยึดเหน่ียวตอกัน

นอยเกินไปหรือมากเกินไปตางก็กอใหเกิดปญหาตอ

ตัวบุคคลและปญหาในความสัมพันธระหวางสมาชิก

ในครอบครัวในระยะยาว ดังน้ันจึงตองมีความสมดุล

ระหวางการตางคนตางอยู (Separateness) และการมี

ความเปนอยูรวมกัน (Togetherness)  คูสามีภรรยา

และระบบครอบครัวที่มีความสมดุล (Separated and 

connected types) มีแนวโนมที่กลไก/การดําเนิน

บทบาทหนาที่ครอบครัวเปนไปอยางเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีความสัมพันธแบบ Separated จะมีความ

หางเหินกันทางอารมณแตไมถึงกับสุดโตงอยางใน

แบบ Disengaged  สวนใหญมักจะใชเวลาแยกจาก

กันแตก็มีบางคร้ังที่ ใช เวลารวมกันบ าง  มีการ

ตัดสินใจรวมกันและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ระหวางคูสามีภรรยาบางคร้ัง โดยปกติแลวจะทํา

กิจกรรมและมีความสนใจแยกจากกันแตก็มีรวมกัน

บางเล็กนอย  สวนความสัมพันธแบบ  Connected มี

ความใกลชิดผูกพันกันทางอารมณและมีความ

จงรักภักดีในความสัมพันธ การใชเวลารวมกันเปน

สิ่งสําคัญ มีการเนนที่การมีความเปนอยูรวมกัน 

(Togetherness)  มีกลุมเพื่อนแยกกันแตอาจจะมีบาง

คนที่เปนเพื่อนของทั้งสองฝาย  มีความสนใจรวมกัน

แมจะทํากิจกรรมไมเหมือนกัน โดยสรุป เมื่อมีความ

สมดุลเหมาะสมแลวก็เอ้ือใหสมาชิกของครอบครัว

พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลไดอยางเต็มที่ 
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 มโนทัศนหรือตัวแปรที่สามารถใชบงบอก

ถึงและวัดประเมินการยึดเหน่ียวภายในครอบครัว 

ไดแก สายสัมพันธทางอารมณ (Emotional bonding) 

ขอบเขต/เขตแดน (Boundaries) การรวมกําลังกัน 

(Coalitions) เวลา (Time) ระยะหาง (Space) เพื่อน 

(Friends) การตัดสินใจ (Decision-making) ความ

สนใจ (Interests) การหาความบันเทิงหยอนคลาย

จิตใจ (Recreation)  จุดเนนของมิติดานการยึดเหน่ียว

ระหวางกันคือ ระบบหาจุดสมดุลระหวางการตางคน

ตางอยู (Separateness) และการมีความเปนอยูรวมกัน 

(Togetherness) อยางไร   

 ความยืดหยุน ความยืดหยุนในครอบครัว

หมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

อํานาจ  บทบาท  และกฎระเบียบเมื่อมีความจําเปน  

โดยพื้นฐานแลวมีมโนทัศนเกี่ยวของกับภาวะผูนํา 

(การควบคุม หลักการ/ระเบียบปฏิบัติ) แบบการ

เจรจาตอรอง ความสัมพันธในเชิงบทบาท กฎ 

ระเบียบในความสัมพันธ  จุดเนนของมิติดานความ

ยื ดห ยุ น คื อ  ระ บ บ ห า จุ ดส ม ดุล ระ หว า ง ก า ร มี

เสถียรภาพกับการเปลี่ยนแปลงอยางไร  ความ

ยืดหยุนแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก Rigid (ระดับตํ่า

มาก) Structured (ระดับตํ่าถึงปานกลาง) Flexible 

(ระดับปานกลางถึงสูง), Chaotic (ระดับสูงมาก)  มี

สมมติฐานวาหากมีความยืดหยุนในระดับปานกลาง/

สมดุล (Structured and flexible) จะนํามาซึ่งการมี

ชีวิตสมรส ที่ดี และกลไก/การดําเนินบทบาทหนาที่

ครอบครัวเปนไปอยางเหมาะสม 

คูสามีภรรยาหรือครอบครัวที่ไมสมดุลมี

แนวโนมที่จะไมยืดหยุน (Rigid) หรือไมก็ไรระเบียบ 

(Chaotic) กลาวคือ หากครอบครัวไมเต็มใจหรือไม

สามารถเปลี่ยนแปลงไดก็จะกลายเปนไมยืดหยุน/

ตายตัว  ความสัมพันธแบบ Rigid บุคคลจะถูกจับตา

และถูกควบคุมอยางสูง มีขอจํากัดในการเจรจา

ตอรองดวยเหตุที่การตัดสินใจสวนใหญมาจากผูนํา

ครอบครัว มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละ

คนอยางเขมงวดชัดเจน และกฎระเบียบไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได  สําหรับความสัมพันธแบบ  Chaotic  

ไมสามารถเอาแนเอานอนอะไรได  มีหลักการ /

ระเบียบปฏิบัติที่ไมแนนอน  ทั้งน้ีหากขาดภาวะผูนํา 

อํานาจหนาที่   และกฎระเบียบของครอบครัวแลวจะ

ทําใหครอบครัวมีความสับสนอลหมาน ไม เปน

ระเบียบ  นอกจากน้ีมีการตัดสินใจกระทําอยาง

หุนหันพลันแลนไมไดคิดไตรตรองใหดีเสียกอน ไม

มีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกแตละคน   

และมักจะมีการผลักภาระจากคนหน่ึงไปสูอีกคน

หน่ึง  ในครอบครัวหรือคูสามีภรรยาที่มีความสมดุล

ระหวางความมีเสถียรภาพกับการเปลี่ยนแปลง 

(Structured  and flexible types) มีแนวโนมที่กลไก/

การดําเนินบทบาทหนาที่ครอบครัวเปนไปอยาง

เหมาะสมตามกาลเวลา  สําหรับความสัมพันธแบบ 

Structured คอนขางจะใชภาวะผูนําแบบที่ เปน

ประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหพูดเจรจาตอรองไดแม

จะเปนเด็กก็ตาม มีเสถียรภาพทางบทบาทและมีการ

แสดงบทบาทรวมกันบางคร้ัง มีการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบนอยและมีการบังคับใชกฎระเบียบอยาง

เครงครัด  สวนความสัมพันธแบบ Flexible มีภาวะ

ผูนําแบบเสมอภาคโดยใชแนวทางประชาธิปไตย  

ในการตัดสินใจ  เปดรับการตอรองและใหสมาชิกที่

เปนเด็กเขารวมดวย มีการแสดงบทบาทรวมกันและ

สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อจําเปน กฎระเบียบก็
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สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม 

สรุปไดวา ในครอบครัวที่มีความยืดหยุน จะมีการใช

ภาวะผูนําอยางเปนประชาธิปไตย ลดความเปนเผด็จ

การลง และมีความยุติธรรมในการตัดสินใจ  งานที่

ตองทําในครอบครัวไมได จํากัดที่อายุหรือเพศ      

ทุกคนในครอบครัวสามารถชวยเหลือกันหรือทํา

แทนกันไดในชวงเวลาที่ครอบครัวเผชิญกับความ

ยากลําบาก 

ดังจะเห็นไดวาการมีความยืดหยุนนอย

เกินไปหรือมากเกินไปตางก็กอใหเกิดปญหาตอตัว

บุคคลและปญญาในความสัมพันธระหวางสมาชิก

ในครอบครัวในระยะยาว   ในทางตรงกันขาม

ความสัมพันธที่มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง         

(Structured and flexible)  จะสามารถสรางความ

สมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงและความมีเสถียร 

ภาพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น    แมจะไมมีการ

ระบุระดับที่ดีที่สุดของความสมดุลดังกลาวที่ชัดเจน 

ความสัมพันธสวนมากมีแนวโนมที่จะมีปญหาหาก

ครอบครัวมีความสุดโตงในขั้วดานใดดานหน่ึง 

(Rigid and chaotic)  เปนระยะเวลานาน 

การสื่อสาร  การสื่อสารในครอบครัวเปน

กุญแจสําคัญในการสราง ใหการสนับสนุน คงรักษา 

หรือทําลายครอบครัว และมีความสําคัญเปนปจจัย

เอ้ืออํานวยในการขับเคลื่อนในอีก 2 มิติขางตน จึง

เ รียกว า เปน  “มิ ติ เ อ้ือ อํานวย” (Facilitating 

dimension)  และเน่ืองจากเปนมิติเอ้ืออํานวยน่ีเองจึง

ไมได ถูกนําไปอธิบายไวในภาพโมเดลรวมกับมิติ

การยึดเหน่ียวระหวางกันและความยืดหยุน การ

สื่อสารน้ีสามารถกอใหเกิดทั้งสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเห็นคุณคาในตน (Self-esteem) และ

สภาพแวดลอมเปนไปในทางสนับสนุน หรือ

สภาพแวดลอมที่ เปนความเจ็บปวดหรือที่มีการ

กลาวโทษตอกัน  หลายครอบครัวไมคอยใชเวลาใน

การพูดคุยกัน และมักจะขาดเวลา พลังงาน และทักษะ

ในการรับฟงและการพูดที่กอใหเกิดความเขาใจอันดี  

ซึ่งอาจเปนเพราะวาสภาพแวดลอมในครอบครัวอาจ

ไมเปดกวางและไมปลอดภัยสําหรับที่จะใหบุคคล

แสดงความรูสึก ความคิด และการพูดคุยในหลาย  ๆเร่ือง

อาจจะมีขอหาม 

การสื่อสารของคูสามีภรรยาและครอบครัว

ส า ม า ร ถ วั ดป ร ะ เ มิ นไ ด โ ด ย ดู ที่ ทั ก ษ ะ ก า ร ฟ ง 

(Listening skills) คือ การฟงอยางเอาใจเขามาใสใจ

เรา การฟงอยางต้ังใจ, ทักษะการพูด (Speaking 

skills) คือ พูดตรงไปตรงมาไมออมคอม พูดความ

จริง, การเปดเผยตนเอง (Self-disclosure) เกี่ยวของ

กั บ ก า ร แ บ ง ป น ค ว า ม รู สึ ก ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธ, ความชัดเจน (Clarity) คือ การสื่อสาร

ไดชัดเจนเปนที่เขาใจไดงาย, การติดตามอยาง

ตอเน่ือง (Tracking) เปนการจดจออยูกับประเด็นน้ัน, 

ความเคารพและความหวงใย (Respect and regard) 

เกี่ยวของกับแงมุมทางความรูสึกของทักษะการ

แกปญหาและทักษะการสื่อสาร (The affective 

aspects of the communication and problem solving 

skills)ในคูสามีภรรยาและครอบครัว  ซึ่งพบวาระบบ

ที่มีความสมดุลมักจะมีการสื่อสารที่ดีมาก ในขณะที่

ระบบที่ไมมีความสมดุลมักจะมีการสื่อสารที่แย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนประเภทการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) มี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของชุมชนในการ

พัฒนา ซึ่งในที่น้ีเปนการพัฒนาเร่ืองความเขมแข็ง

ของครอบครัว และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตร

พัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวโดยการมีสวนรวม

ของผูนําองคการบริหารสวนตําบล  กลุมตัวอยางที่

ใชศึกษาความพรอมของชุมชนคือ ประชาชนที่อาศัย

อยูใน 5 หมูบานที่สังกัดอยูภายใตองคการบริหาร

สวนตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง จังหวัด

ชลบุรี จํานวน 356 คน  สวนกลุมตัวอยางสําหรับการ

ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมคือ ครอบครัวของ

สมาชิกองคการบริการสวนตําบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 10 คน 

 การศึกษาความพรอมของชุมชน  

ทําการศึกษาโดยการนําแบบวัดความพรอม

ของชุมชนที่ผูวิจัยปรับมาจากแบบวัด Community 

Readiness scale (CRS) ของ (Feinberg et al, 2002) 

ไปประเมินการรับรูของกลุมตัวอยางที่สุมไดมา

เกี่ยวกับ 4 มิติดังน้ี 1) ภาวะผูนํา (Leadership) คือ 

ความมีประสิทธิผลและทักษะการสรางความ       

สอดคลองในชุมชนของผูนําชุมชน  2) การคิดริเร่ิม 

(Initiative) คือ ความใสใจและกระตือรือรนของ

สมาชิกในชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน  3) การรับรูความสามารถ 

(Efficacy) คือ การที่สมาชิกในชุมชนรับรูถึงการ

ประสบความสําเร็จที่ผานมาของชุมชนในการแกไข

ปญหาหรือการพัฒนาชุมชน  4) ความผูกพันตอ

ชุมชน (Community attachment) คือ ความผูกพัน

ทางอารมณหรือความรูสึกทางจิตใจ และทัศนคติ

ทางบวกที่ผูอยูอาศัยในชุมชนน้ันมีตอชุมชนของ

ตนเอง 

 ข้ันตอนการสรางหลักสูตรและการหา

คุณภาพของหลักสูตฝกอบรม 

 ผูวิจัยไดทําการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว โดยใชเทคนิค

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

action research: PAR) เพื่อหาขอมูลพื้นฐานและ

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยมีการ

ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี

ครอบครัวเขมแข็ง  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 

แนวคิดการพัฒนาบุคคลโดยกระบวนการเปลี่ยน

ทัศนคติ  และแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมและการจัดดําเนินการสนทนากลุม รวมถึง

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ 

 ขั้นตอนที่ 2  ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก

เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ความเขมแข็งของครอบครัว  และจัดดําเนินการ

สนทนากลุมเพื่อหาลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง 

และการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวจาก

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน 

จํานวน 10 คน และใหพวกเขารวมกันระดมสมองเพื่อ

หาวิธีการและแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูวิจัยในการ

สรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัว 

 ขั้นตอนที่ 3 ใชเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติ 

การแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน 

การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนการปฏิบัติ  

โดยกระบวนการวิจัยจะมีลักษณะเปนวงจรที่มีการ

ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาครอบครัวเขมแข็งไป
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เร่ือยๆ จนไดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการ

สรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัว 

 ขั้นตอนที่ 4  ผูวิจัยสรางหลักสูตรการพัฒนา

ความเขมแข็งของครอบครัว โดยประมวลขอมูลจาก

การทบทวนเอกสารตามที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 1 จาก

การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการจัดดําเนินการ

สนทนากลุมในขั้นตอนที่ 2  และจากการใชเทคนิค

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในขั้นตอนที่ 3 

โดยในหลักสูตรจะประกอบดวยโมดุลตางๆ ซึ่ง

แบงเปนโมดุลที่ใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวเขมแข็ง 

และโมดุลพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวตาม

องคประกอบในทฤษฎีของออลซัน  และคณะ   

(Olson et al, 1982a) อันไดแก มิติดานการยึดเหน่ียว

ระหวางกัน  มิติดานความยืดหยุน  และมิติดานการ

สื่อสาร ประกอบดวย 7 โมดุลหลัก ไดแก โมดุลที่ 1  

ครอบครัวในอุดมคติ  โมดุลที่ 2  ความรูเร่ือง

ครอบครัวเขมแข็ง  โมดุลที่ 3  ความรูเกี่ยวกับ

แนวคิดและโมเดลครอบครัวเขมแข็ง  โมดุลที่ 4  

แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานการยึด

เหน่ียวระหวางกัน  โมดุลที่ 5  แนวทางในการพัฒนา

องคประกอบดานความยืดหยุน  โมดุลที่ 6  แนวทาง

ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (แมวามิติดานการ

สื่อสาร       จะไมไดถูกรวมอยูในโมเดลของทฤษฎี

และ ในองคประกอบของแบบวัด แตเน่ืองจากมิติน้ี

เปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอมิติอีก 2 ดาน  คณะผูวิจัย

จึงเห็นวาสมควรจะสรางหลักสูตรพัฒนาทักษะ   

การสื่อสารดวย)   และ โมดุลที่ 7  การติดตามผล 

 ขั้นตอนที่ 5  การหาคุณภาพของหลักสูตร

ฝกอบรม  โดยการนําหลักสูตรที่สรางขึ้นไปให       

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน  ตรวจสอบ ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาครอบครัวเขมแข็ง  จํานวน       

2 คน  และผูเชี่ยวชาญดานการสรางหลักสูตรและ

การฝกอบรม  จํานวน 2 คน  เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร  กิจกรรม   และ

เทคนิคที่ใชในการฝกอบรม  จากน้ันนําขอเสนอแนะ    

ที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของหลักสูตร

ฝกอบรมในดานเน้ือหา  และกิจกรรมใหมีความ    

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและมีความเหมาะสม

มากขึ้น และนําหลักสูตรไปทดลองใช 

 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมกอน

นําไปทดลองใช    ผู วิ จัยไดปรับปรุงหลักสูตร

ฝกอบรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดังน้ี 

 1. การใชภาษา  ผูวิจัยไดปรับปรุงการใช

ภาษาโดยใชคําพูดที่ชัดเจน เขาใจงาย สื่อความหมาย

ไดตรงมากขึ้น 

 2. จุดมุ งหมายของหลักสูตร  ผู วิ จัยได

ปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรใหสามารถวัดผล

ไดชัดเจนขึ้น 

 3. เน้ือหาหลักสูตร ผูวิจัยไดปรับปรุงเน้ือหา

ในแตละโมดุลใหมีความกระชับ ชัดเจน และ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค สอดคลองกับแนวคิด

ท ฤ ษ ฎี  ร ว ม ถึ ง วุ ฒิ ภ า ว ะ ใ น ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ

ประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมมากขึ้น 

 4. กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม ผูวิจัยได

ปรับปรุงกิจกรรมและวิธีการฝกอบรมเพื่อใหผูเขารับ

การฝกอบรมไดมีสวนรวมอยางเ ต็มที่  และใน

กระบวนการฝกอบรมไดปรับปรุงลําดับการจัดโมดุล

และการทํากิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดของ

กระบวนการสรางเจตคติของแมคไกวร คือ การรับรู



วารสารพฤติกรรมศาสตร                                ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2552 

 

 

175 

เชิงประเมินคา รับรูความรูสึก เกิดความคิด และ

พรอมที่จะกระทํา  และสอดคลองกับแนวคิดการ

เรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธ เชน ให

มีการบรรยาย การทํากิจกรรม การอภิปราย การสรุป  

เพื่อให ผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจ และ

ไดฝกทักษะ/ความสามารถในดานตางๆ จากการลง

มือปฏิบัติจริง 

 สําหรับการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มี

วัตถุประสงคเพื่อ  

1) ประเมินผลการฝกอบรม และเปรียบ 

เทียบคะแนนความเขมแข็งของครอบครัวกอนและ

หลังไดรับการฝกอบรม  โดยใชแบบแผนการทดลอง

แบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลัง (One group 

pre-test post-test design)   และใชแบบวัดความ

เขมแข็งของครอบครัว (FACES II) ประเมินผล  ทํา

การทดลองกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล

แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 

10 คน 

2) ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

ฝกอบรมดานตางๆ คือ เน้ือหาหลักสูตร วิธีการ

ฝกอบรม กิจกรรมที่ใช ระยะเวลา  วิทยากร  สถานที่ 

สื่อ /อุปกรณ   ประโยชนที่ ได รับ   โดยใชแบบ

ประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความ

เขมแข็งของครอบครัว  ไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง

เดียวกันกับที่ใชในการทดลองหลังจากทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรมแลว 

ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมแสดง

ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งของครอบครัวกอนไดรับกาฝกอบรมและหลังไดรับการ

ฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว   
 

          n                  S.D.   t   p-value 

          กอนทดลองใชหลักสูตร              10             84.30           2.83         18.33            .05 

          หลังทดลองใชหลักสูตร              10           112.80           4.02 

 

 

จากตาราง 1  แสดงวาสมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลแปลงยาวมีคะแนนความเขมแข็ง

ของครอบครัว เพิ่มมากข้ึนหลังจากได รับการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวแลว 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลการรับรูเกี่ยวกับ

ความพรอมของชุมชนใน 4 มิติที่เก็บรวบรวมไดจาก

กลุมตัวอยาง นํามาวิเคราะหหาระดับความพรอม

ของชุมชน โดยนําคาเฉลี่ยมาบวก/ลบสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (      ± S.D.) เพื่อพิจารณาดูวาภายในกลุม

ตัวอยางมีการกระจายคะแนนความพรอมของชุมชน

 

X

X
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เปนอยางไร โดยมีการแปลผลตามเกณฑการจัดกลุม     คะแนนดังน้ี 

 ความพรอมของชุมชนระดับสูง           คะแนนมากกวา           + S.D. 

 ความพรอมของชุมชนระดับปานกลาง           คะแนนอยูระหวาง              ± S.D. 

 ความพรอมของชุมชนระดับตํ่า           คะแนนนอยกวา           - S.D. 

 การคิดระดับความพรอมของชุมชน 

จากคาเฉลี่ยรวมของความพรอมชุมชน (     = 49.6) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 3.2) พบวา 
 

      ความพรอมของชุมชนระดับสูง  ชวงคะแนน    52.9 – 58.0   คะแนน 

     ความพรอมของชุมชนระดับกลาง  ชวงคะแนน    46.5 – 52.8   คะแนน 

      ความพรอมของชุมชนระดับตํ่า  ชวงคะแนน    39.0 – 46.4   คะแนน 

 

ตาราง 2  คาคะแนนและระดับความพรอมของชุมชนของแตละหมูบานที่สังกัดอยูในองคการบริหารสวนตําบล

โคกขี้หนอน 

 

     หมูบาน      คาเฉลี่ย            คะแนนสูงสุด            คะแนนต่ําสุด             ระดับความพรอม 

           1                50.6                        58                               44                              ปานกลาง 

           2                  47.9                        53                              43                             ปานกลาง 

           3           50.4                        58                              39                             ปานกลาง 

           4              48.5                        53                              44                             ปานกลาง 

           5                 48.2                        51                              40                             ปานกลาง 

   รวมทุกหมูบาน     49.6                        58                              39                             ปานกลาง 

 

จากตาราง 2  หมูบานทั้ง 5 หมูบานที่อยูใน

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน มีความ

พรอมของชุมชนสําหรับการพัฒนาอยูในระดับปาน

กลาง โดยหมูบานที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด    (    = 

50 .6) และหมูบานที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาหมูบาน

อ่ืน (     = 48.2) เมื่อพิจารณาทั้ง 5 หมูบาน  จะเห็นวา

มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน ไมตางจากกันมากเทาไร 

 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ และการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม แลวนําขอมูลที่ไดจากทั้งสองสวนมาประมวล

รวมกันเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมความ

เขมแข็งของครอบครัว เมื่อพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาได

แลวผูวิจัยไดนําหลักสูตรดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและความ

เหมาะสมของหลักสูตรในดานตางๆ จากน้ันก็ไดนํา   

ขอแนะนําที่ไดรับมาปรับปรุงหลักสูตรและนําไป

ทดลองใชจนไดหลักสูตรที่สามารถใชงานไดจริง

X

X

X

X

X

X
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และมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยโมดุลตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

 

หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัว 

 

โมดุลท่ี 1  ครอบครัวในอุดมคติ 

 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับ

การอบรมไดเห็นภาพโดยรวมของครอบครัวที่พึง

ปรารถนาในอุดมคติ 

 กิจกรรมที่ทําคือ ใหผู เขารับการอบรมดู

วิดีทัศนครอบครัวในอุดมคติ และรวมกันอภิปราย

เกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวในอุดมคติที่ไดรับชม

จากวิดีทัศน 

 

โมดุลท่ี 2  ความรูเร่ืองครอบครัวเขมแข็ง 

 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับ

การอบรมสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ 

และบอกลักษณะของครอบครัวที่เขมแข็งได 

 กิจกรรมที่ทําคือ การบรรยาย  การถาม

คําถามและการตอบคําถาม  การอภิปราย และใหผูเขา

รับก า ร อบ รม สํ า ร วจ    แล ะ พิ จา ร ณ า ลั ก ษ ณ ะ

ครอบครัวของตัวเองวาตรงกับลักษณะครอบครัว

เขมแข็ง      ในดานใดบาง และมีดานใดบางที่ตอง

พัฒนา 

โมดุลท่ี 3  ความรูเก่ียวกับแนวคิดและโมเดล

ครอบครัวเขมแข็ง 

 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับ

การอบรมทราบถึงแนวคิดทฤษฎีที่สํ าคัญของ

ค ร อ บ ค รั ว เ ข ม แ ข็ ง  แ ล ะ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ถึ ง

องคประกอบครอบครัวเขมแข็งของแตละทฤษฎีได 

 กิจกรรมที่ทําคือ การบรรยาย  การถาม

คําถามและการตอบคําถาม  การอภิปรายเกี่ยวกับ    

องคประกอบของครอบครัวเขมแข็ง 

โมดุลท่ี 4 แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดาน

การยึดเหน่ียวระหวางกัน 

 องคประกอบดานการยึดเหน่ียวระหวางกัน

ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ ผูวิจัยจึง

จําแนกเปน 6 โมดุลยอย ดังน้ี 

4.1 สายสัมพันธทางอารมณ การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมซึ่งเปนสมาชิก

ในครอบครัวเดียวกันไดพัฒนาสายสัมพันธทาง

อารมณระหวางกันใหมีความแนนแฟน มากยิ่งขึ้น 

 กิจกรรมที่ทําคือ  เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ  

จํานวน 2 กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสายสัมพันธทาง

อารมณระหวางสมาชิกในครอบครัว มีการบรรยาย

เกี่ยวกับการสรางความใกลชิดผูกพันในครอบครัว

และการวากลาวอยางสรางสรรค  และการอภิปราย

ประเด็นที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม 

4.2 การใชเวลารวมกัน การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมซึ่งเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเดียวกันไดใชเวลารวมกันทํากิจกรรม

เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก      ใน

ครอบครัว 

กิจกรรมที่ทําคือ    การรวมกันระดมสมอง

ของสมาชิกในแตละกลุมตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนด  

มีการทํากิจกรรมกลุ มสัมพันธเพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครัวไดใชเวลารวมกัน    และการอภิปราย

ความสําคัญของการทํากิจกรรมรวมกันระหวาง

สมาชิกในครอบครัว 
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 4.3 การใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  การ

ฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได

เรียนรูเกี่ยวกับการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวาง

สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน   และลองวางแผน การ

ใหความชวยเหลือเมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบ

ปญหา 

 กิจกรรมที่ทําคือ  ใหผู เขารับการอบรม

ทบทวนประสบการณในชีวิตเกี่ยวกับประเด็นที่

ผูวิจัยกําหนด ใหรวมกันระดมสมองวางแผนการ

หาทางออกของสถานการณ  มีการอภิปรายถึง

ความสําคัญของการสนับสนุนชวยเหลือกันใน

ครอบครัว 

4.4 พันธะผูกพัน  การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูถึง

การมีพันธะผูกพันตอครอบครัวและตอสมาชิก

ภายในครอบครัว 

กิจกรรมที่ทําคือ   ใหผู เขารับการอบรม

ทบทวนประสบการณในชีวิตเกี่ยวกับประเด็นที่

ผูวิจัยกําหนด ใหทําการคิดพิจารณาไตรตรองและ

เขียนบรรบายลงในกระดาษ และมีการอภิปราย

ประเด็นการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 

4.5 ความซื่อสัตยจริงใจ   การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการอบรมเรียนรูการ

ปฏิบัติตอกันอยางซื่อสัตยจริงใจ  และเสริมสราง

ความเชื่อถือไววางระหวางสมาชิกในครอบครัว 

กิจกรรมที่ทําคือ   ใหผู เขารับการอบรม

ทบทวนประสบการณในชีวิต ใหรวมกันระดมสมอง 

คิดพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับประเด็นความซื่อสัตย

จริงใจและความเชื่อถือไววางใจ และมีการอภิปราย

ขอมูลจากการรวมกันระดมสมอง 

4.6 ความอิสระเปนตัวของตัวเอง  การ

ฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม

เรียนรูเกี่ยวกับการมีอิสระเปนตัวของตัวเอง และ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมที่ทํ าคือ ใหผู เข า รับการอบรม

ทบทวนประสบการณในชีวิต ใหรวมกันระดมสมอง 

คิดพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับประเด็นความอิสระ

เปนตัวของตัวเอง   มีการอภิปรายสรุปความสําคัญ

ของการมีอิสระของสมาชิกแตละคนในการทําสิ่ง

ตางๆ 

โมดุลท่ี 5  แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดาน

ความยืดหยุน 

 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น ค ว า ม ยื ด ห ยุ น

ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ผูวิจัยจึง

จําแนกเปน 4 โมดุลยอย ดังน้ี 

5.1 พัฒนาความเปนประชาธิปไตยใน

ครอบครัว  การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขา

รับการอบรมไดเรียนรู เ ร่ืองความเสมอภาคของ

สมาชิกในครอบครัว และการรับฟงความคิดเห็นของ

สมาชิกครอบครัวแตละคน   

กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมแสดง

บ ท บ า ท ส ม ม ติ  แ ล ะ ร ว ม กั น ร ะ ด ม ส ม อ ง ต า ม

สถานการณที่ผูวิจัยกําหนด  และมีการอภิปรายสิ่งที่

ไดเรียนรูจากการแสดงบทบาทสมมติ 

5.2 พัฒนาความยืดหยุนปรับเปลี่ยนได   

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม

ตระหนักถึงกฎระเบียบที่มีอยูภายในครอบครัวของ

ตนเอง  และสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ม ี    

อ ยู เ ดิ ม ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น

ชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัว 
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กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมคิด

พิจารณาไตรตรอง แสดงความคิดเห็น และรวม

อภิปรายกันถึงความสําคัญของการมีกฎระเบียบใน

ครอบครัว และการปรับเปลี่ยนกฎระเบีบบตามความ

เหมาะสม 

5.3 การรักษาบทบาทของตนเองและ

กฎระเบียบครอบครัว  การฝกอบรมมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหนาที่

ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของครอบครอบครัว 

และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนและกฎระเบียบ

ของครอบครัวอยางเครงครัด 

กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมคิด

พิจารณาไตรตรอง แสดงความคิดเห็น และรวมกัน

อภิปรายความสําคัญของการปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของตนเองและกฎระเบียบของครอบครัว 

5.4 พัฒนาความยุติธรรม  การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูเร่ือง

ความยุติธรรม  และฝกการปฏิบัติอยางยุติธรรมใน

เร่ืองตางๆ ในการดําเนินชีวิต 

กิจกรรมที่ทํ าคือ ใหผู เข า รับการอบรม

ทบทวนประสบการณในชี วิต และใหฝกปฏิบั ติ

พฤติกรรมตามสถานการณและภารกิจที่ผูวิจัยกําหนด 

แลวรวมกันอภิปราย 

โมดุลท่ี 6  แนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

องคประกอบดานการสื่อสารประกอบดวย

คุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ผูวิจัยจึงจําแนกเปน 4 

โมดุลยอย ดังน้ี 

6.1 พัฒนาทักษะการพูดและทักษะการฟง  

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการ  

อบรมไดฝกทักษะการพูดและการฟงอยางชัดเจน 

กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมทํา

กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและ

ทักษะการฟง จํานวน 2 กิจกรรม และอภิปรายสรุป

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม 

6.2 พัฒนาทักษะการฟงติดตามเร่ืองราว  

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการ     

อบรมไดฝกฝนทักษะการฟงติดตามเร่ืองราวอยางจดจอ  

กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมทํา

กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะการฟงติดตาม

เร่ืองตาว และอภิปรายสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํา

กิจกรรม 

6.3 การฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา  การ

ฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได

ฝกฝนการฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา โดยการใสใจ

ความรูสึกของผูพูด 

กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมฝก

ปฏิบัติพฤติกรรมการฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา 

และอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม 

6.4 การเปดเผยตนเอง การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูการพูด

เปดเผย ความรูสึกและความตองการของตนเองตอ

คนในครอบครัวไดอยางสุภาพ และกอใหเกิดผล

ในทางที่ดี 

กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมคิด

พิจารณาไตรตรอง พูดแสดงความรูสึกและความ

ตองการของตนเอง เขียนบรรยายเหตุการณที่อยูในใจ

ลงในกระดาษ แลวรวมกันอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูจาก

กิจกรรมที่ทํา 
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โมดุลท่ี 7  การติดตามผล 

 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได

ทบทวน พิจารณาไตรตรองความรู ทักษะและทัศนคติ

ที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในการฝกอบรม และ

รักษาสิ่งเหลาน้ีใหคงอยูตอไป หลังจากจบการฝก 

อบรมไปแลว 

 กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมแตละ

ครอบครัวอภิปรายวาไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการ

ฝกอบรมไปใชในการดําเนินชีวิตครอบครัวอยางไร

บาง  โดยนัดพบกัน 2 คร้ัง ทุก 2 สัปดาห ในเวลา 1 เดือน 

  

อภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 

ศึกษาความพรอมของชุมชนในการพัฒนา (ซึ่งในที่น้ี

เปนการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว) โดย

ทําการศึกษาหมูบานที่อยูในสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลโคกขี้หนอน จํานวน 5 หมูบาน  และ 2) 

สรางหลักสูตรฝกอบรมครอบครัวเขมแข็งโดยผาน

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูนําองคการ

บริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน 

ตามวัตถุประสงคที่ 1 หลังจากนําแบบ

ประเมินความพรอมของชุมชนไปเก็บขอมูลกับกลุม 

ตัวอยางแลวนํามาประมวลผล พบวา หมูบานที่อยูใน

สังกัดองคการบริหารสวนตําโคกขี้หนอนมีความ

พรอมรับกับการพัฒนาอยู ในระดับปานกลาง 

(คะแนนเฉลี่ย = 49.6, อยูในชวงคะแนน 46.5 – 52.8  

คะแนน) [คะแนนเต็มของแบบประเมินความพรอม

ของชุมชน = 60 คะแนน] เมื่อพิจารณาเปนราย

หมูบานซึ่งมีทั้งหมด 5 หมูบาน พบวา แตละหมูบาน

มีคะแนนเฉลี่ยความพรอมของชุมชนอยูในระดับ

ปานกลางทั้งสิ้น (คะแนนเฉลี่ยหมูที่ 1 = 50.6, หมูที่ 

2 = 47.9, หมูที่ 3 = 50.4, หมูที่ 4 = 48.5, หมูที่ 5 = 

48.2 ตามลําดับ)  จากผลดังกลาวแสดงถึงวา หมูบาน

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอนมี

ศั ก ย ภ า พ เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร รั บ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ

นวัตกรรมใหมหรือเร่ืองใหมๆ ซึ่งในที่น้ีเปนเร่ือง

การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว  โดยผูนํา

ชุมชนมีความต้ังใจเต็มที่และมีทักษะความสามารถ

ในการทํางานเพื่อชุมชน  สามารถนําชุมชนให

ดําเนินงานหรือแกไขปญหาของชุมชนจนประสบ

ความสําเร็จเปนที่รับรูของสมาชิกในชุมชนโดยทั่ว  

สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติทางบวกและมีความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองพอสมควร  และพวก

เขาก็มีความพรอมและมีแนวโนมที่ จะ เขารวม

กิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สมาชิกของชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา  

 ตามวัตถุประสงคที่  2  ผู วิ จัยทําการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก และจัดดําเนินการสนทนา

กลุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นนายกและสมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอนเกี่ยวกับปจจัย

ที่ เกี่ยวกับความเขมแข็งของครอบครัว ลักษณะ

ครอบครัวเขมแข็ง และการพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัว และใหพวกเขารวมกันระดมสมองเพื่อหา

วิธีการและแนวทางในการพัมนาความเขมแข็งของ

ครอบครัว  จากน้ันก็ใชเทคนิครวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรกับผูนํา

องคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกนายกองคการ

บริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน  และสมาชิก    

องคการบริหารสวนตําบลพรอมครอบครัว (เฉพาะ

สามีและภรรยา) จํานวน 5 ครอบครัวเพื่อศึกษาถึง

ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของครอบครัว 
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สรุปไดว า  หัวใจสํ าคัญของความเขมแข็งของ     

ครอบครัวคือความรัก ความผูกพันระหวางสมาชิก

ในครอบครัว สวนปจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก การที่

สมาชิกในครอบครัวไมทะเลาะเบาะแวงกัน ทุกคน

เขาใจกันดี ดูแลเอาใจใสใหเวลาแกกันบาง อยูรวมกัน

อยางถอยทีถอยอาศัยแบบเอาใจเขามาใสใจเรา 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกันเมื่อเกิดปญหา 

สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันตรงๆ เมื่อมีปญหา

หรือมีความของใจเกิดขึ้น ไมพูดโกหกหลอกลวงกัน 

นอกจากน้ีทุกคนในครอบครัวควรจะมีความเทาเทียม

กัน ผูชายไมกดขี่ขมเหงผูหญิง และผูใหญไมกดขี่

บังคับเด็ก  และอีกประการหน่ึงคือสมาชิกทุกคน

ตองรักครอบครัวของตัวเอง 

จากการจัดดําเนินการสนทนากลุมเพื่อ

รวมกันหาลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง และการ

พั ฒ น า ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  โ ด ย จั ด

ดําเนินการสนทนากลุมกับสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล     โคกขี้หนอนจํานวน 10 คน ซึ่งสรุป

วิธีการและแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัวเปนขอๆ ไดวา 1) ใหความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับความเขมแข็งของครอบครัวเพื่อใหเกิดภาพ

ในหัวกอนวาเร่ืองราวเปนอยางไร  2) ทําใหตระหนัก

ถึงความสําคัญของความเขมแข็งของครอบครัว ทํา

ใหทุกคนเปดใจยอมรับ และเห็นดีเห็นงามที่จะ

ปฏิบัติตาม  3) ใหสมาชิกในครอบครัวรวมมือรวม

แรงกัน เพราะถาสมาชิกคนใดคนหน่ึงทําเพียงคน

เดียวก็คงไมเกิดผล  4) ใหมีการลงมือปฏิบัติจริง ได

คิด ไดทํา และ   รับรูผลที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง รับรู

ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงๆ  5) วิธีการที่ใชพัฒนาความ

เขมแข็งของ ครอบครัว เชน ใหผูที่มีความรูหรือ

ผูทรงคุณวุฒิมาพูดบรรยายใหฟง  ฝกทักษะหรือ

ลักษณะสวนตัวบางอยางโดยการทํากิจกรรม ใหมี

การใชความคิดไตรตรองเพื่อใหเกิดภาพในใจ สราง

สถานการณหรือสมมติเหตุการณใหแกไขปญหา

หรือทําการฝกปฏิบัติ ใหมีการแสดงความคิดเห็น 

หรือพูด     แลกเปลี่ยนความรูกันระหวางครอบครัว 

 ผู วิ จั ย ไ ด ป ร ะ ม ว ล ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร

สัมภาษณแบบเจาะลึก   การจัดดําเนินการสนทนา

กลุม  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

แลวนําแนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ  ออลซัน  และ

คณะ (Olson et al, 1982)  มาเปนโครงในการสราง

โมดุลตางๆ  ในหลักสูตรฝกอบรม ประกอบกับใช

เทคนิคการฝกอบรมที่ไดทบทวนเอกสารเอาไวมา

สรางเปนหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ  

ครอบครัว ซึ่งเนนพัฒนาความรู  ทักษะ  และทัศนคติ

ที่สําคัญที่เกี่ยวกับความเขมแข็งของครอบครัว    ใน

การพัฒนาความรูผูวิจัยใชวิธีการบรรยาย  การถาม - 

ตอบ  การอภิปรายเปนหลัก  ในการพัฒนาทักษะ

ผูวิจัยใชวิธีการใหทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ การฝก

ปฏิบัติกิจกรรมเปนหลัก และรวมกับการอภิปราย 

สําหรับการพัฒนาทัศนคติผู วิ จัยได ใชแนวคิด

กระบวนการเปลี่ยนเจตคติของแมคไกวร (McGuire, 

1969; อางถึงใน  จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, 2538) 

เปนพื้นฐาน โดยใชเทคนิคการฝกอบรมหลายอยาง

รวมกัน เชน การระดมสมอง  การคิดพิจารณา

ไตรตรองทบทวนประสบการณ  การแสดงบทบาท

สมมติ  การฝกปฏิบัติ  การอภิปราย   

ผู วิ จัยนําหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความ

เขมแข็งของครอบครัวที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ  

ดานเน้ือหา  และดานการสรางหลักสูตฝกอบรม

ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 

กิจกรรม  และเทคนิคที่ใชในการฝกอบรม   และนํา
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หลักสูตรไปทดลองใชกับสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลแปลงยาว  จํานวน 10 คน  ไดผลวา  

หลังจากที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแปลง

ยาวไดรับการฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัวแลว  ปรากฏวามีคะแนนความเขมแข็ง

ของครอบครัวจากการทําแบบวัดความเขมแข็งของ

ครอบครัวเพิ่มขึ้น (t = 18.33, p-value < .05)  แสดง

ถึงวาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ

ครอบครัวที่ผู วิ จัยสรางขึ้นน้ีมีประสิทธิผลและ

สามารถนําไปใชงานไดจริง 
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