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Abstract 
 Marital quality is of foremost importance to family, youth and society. The present study aimed 

at constructing three types of marital quality indicators such as : 1) multiple antecedent indicators, 2) 

multiple consequential indicators, and 3) central indicator of marital quality. A dual study was carried 

out. In Study I, 962 husbands or wives responded to a set of questionnaires. The results revealed that 

those four psychological factors (i.e., intimacy, favorable attitudes towards spouse, perceived family-life 

values and perceived family economic status) directly affected the level of marital relationship for both 

the models of husband and wife. However, the amount of marital communication and negative marital 

conflict management were shown to directly affect the level of marital relationship for the wife model 

but not for the husband model. Thus these important factors became multiple antecedent indicators of 

marital quality. In Study II, parents and teenage children from 1,089 families participated. It was found 

that the multiple consequential indicators of marital quality included the child’s good mental health (with 

direct effect). There were five indirect indicators (four psychological indicators: psychosocial 

development, future orientation, and internal locus of control; and two behavioral indicators: appropriate 

friendship activities and non-aggressiveness) via perceived love and reasoning oriented child-rearing 

practices, favorable attitudes towards parents, and perceived personal ability to manage parental 

conflict. The perceived parental - relation indicator consisted of ten items , each accompanied by a six-

point rating scale in the tradition of the Summated Ratings Method. The measure was used to prove its 

efficiency to classify risky families and children for assistance or protection. The implications for family 

development were discussed. 
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บทคัดยอ 
 ผลวิจัยในอดีตระบุวา ปญหาเยาวชนไทยมีจิตใจและพฤติกรรมไมเหมาะสมทุกวันนี้ มีสาเหตุสำคัญมา
จากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว ที่บิดามารดาหรือผูปกครองมีคุณภาพชีวิตสมรสไมราบรื่น ในชุดงานวิจัยนี้มุง
วิเคราะหระบบดัชนีของความสัมพันธระหวางคูสมรส (บิดากับมารดา) โดย ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของความ
สัมพันธระหวางคูสมรส (งานวิจัย 1) กับกลุมตัวอยางสามีหรือภรรยาจำนวน 962 คน เปนสามี 361 คน ภรรยา 
601 คน มีอายุเฉลี่ย 35.05 ป ระยะเวลาท่ีอยูรวมกันเฉลี่ย 10.27 ป จากผลการวิเคราะหอิทธิพล พบวา ปจจัย
ที่สงผลตอความสัมพันธระหวางคูสมรสเรียงลำดับจากมากถึงนอยไดแก จิตลักษณะดานความใกลชิดผูกพัน การ
ใหความสำคัญกับชีวิตครอบครัว ทัศนคติที่ดีตอคูสมรสและการรับรูสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ผลเชนนี้พบ
สอดคลองกันทั้งในฝายสามีและฝายภรรยา และ ในการศึกษาปจจัยเชิงผลของความสัมพันธระหวางบิดากับ
มารดา (งานวิจัย 2) กลุมตัวอยาง คือ บิดาหรือมารดาและบุตรวัยรุนจากครอบครัวเดียวกัน จำนวน 1,089 
ครอบครัว บิดามารดามีอายุเฉลี่ย 39.90 ป ระยะเวลาท่ีอยูรวมกันกับคูสมรสเฉลี่ย 16.15 ป บุตรมีอายุเฉลี่ย 
13.14 ป จากผลการวิเคราะหอิทธิพลพบวา การรับรูวาบิดามารดาของตน มีความสัมพันธที่ดีตอกันสงผลทาง
ตรงตอการมีสุขภาพจิตดีของเยาวชน และสงผลทางออมตอจิตลักษณะ 3 ดาน (การมีพัฒนาการทางจิตสังคม
อยางเหมาะสม การมีลักษณะมุงอนาคต และความเช่ืออำนาจภายในตนสูง) และพฤติกรรม 2 ดาน (การคบ
เพื่อนอยางเหมาะสม และมีความกาวราวนอย) ผานทางกลุมตัวแปรการรับรูการปฏิบัติตอกันในครอบครัวของ
เยาวชน 6 ดาน (การรับรูปริมาณการไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักและใชเหตุผลมาก มีทัศนคติที่ดีตอบิดาและ
มารดา และการรับรูวาสามารถจัดการกับความขัดแยงระหวางบิดากับมารดาไดมาก) ผลสรุปจากงานวิจัย 1 และ 
2 ถูกนำมาเชื่อมโยงเขาดวยกันในรูปของระบบดัชน ี มีการวิเคราะหเปรียบเทียบชวงคะแนนของดัชนีความ
สัมพันธระหวางบิดากับมารดา (ดัชนีแกนกลาง) ซ่ึงถูกแบงตามเกณฑที่เหมาะสม ทำใหทราบความหมายของ
คะแนนความสัมพันธระหวางบิดากับมารดาระดับสูง ปานกลาง และต่ำ ที่สามารถนำไปใชในการคาดการณถึง
สภาพเครียดในครอบครัวจากการรับรูของเยาวชนผูเปนบุตร เพ่ือใหความชวยเหลือในเชิงสรางเสริม ปองกันหรือ
แกไขตอไป ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัวไทยที่คนพบจากชุดงานวิจัยนี้ ไดถูกนำไปเผยแพรและประยุกตใช
เพ่ือพัฒนาเยาวชนและครอบครัวในสภาพจริง เพื่อพิสูจนประสิทธิภาพในการคนหาครอบครัวและเยาวชนกลุม
เส่ียง ซึ่งไดนำเสนอผลการใชไวในบทความน้ีแลว 
 
คำสำคัญ : ระบบดัชนีคุณภาพชีวิตสมรส ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและแบบใชเหตุผล พัฒนาการทางจิตสังคม (ขั้นที่ 1-6 ของ อีริสัน) จิตลักษณะ 
พฤติกรรมคบเพ่ือนอยางเหมาะสม พฤติกรรมกาวราว 
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บทนำ 
 ชุดโครงการวิจัย หมายถึง งานวิจัยที่อาจมี

ตั้งแต 2 เรื่องขึ้นไป มารวมกันเปนกลุมกอน โดยมี

จุดรวมท่ีประเด็นเดียวกัน ยึดทฤษฎีเดียวกัน มีการใช

เครื่องมือวัดชุดเดียวกัน มีจุดมุงหมาย หรือเปาประสงค 

เดียวกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ชุดโครงการ

วิจัยเพ่ือสรางดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัวไทย ไดรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยดานระบบพฤติกรรมไทย โครงการ 

วิจัยแมบท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 

ซึ่งอยูในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง

ชาติ (วช.) ภายใตชื่อโครงการวิจัย “การวิเคราะหดัชนี

เชิงเหตุและผล ของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว

ไทย” ซึ่งมีลักษณะเปนชุดโครงการวิจัยที่ประกอบดวย

งานวิจัย 3 เร่ืองยอย เร่ืองที่ 1 ศึกษาปจจัยเชิงเหตุ

สำคัญของคุณภาพชีวิตสมรสของสามีภรรยา เร่ืองที่ 

2 ศึกษาปจจัยเชิงผลของคุณภาพชีวิตสมรสของบิดา

มารดาท่ีมีตอลักษณะจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชน

ผูเปนบุตร และเรื่องที่ 3 เปนการบูรณาการผลของ

งานวิจัย 2 เรื่องแรก เพ่ือสรางระบบดัชนีคุณภาพ

ชีวิตครอบครัว ที่ประกอบดวยกลุมดัชนีสำคัญ 3 กลุม 

คือ 1) กลุมดัชนีเชิงเหตุของการที่สามีและภรรยามี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน (มีตัวแปรสำคัญอยางนอย 5 

ดาน) 2) กลุมดัชนีแกนกลาง (Central Indicators) 2 

ดาน ไดแก ดัชนีความสัมพันธระหวางคูสมรส (ถาม

บิดามารดา) และดัชนีความสัมพันธระหวางบิดากับ

มารดา (ถามผูเปนบุตร) และ 3) ดัชนีเชิงผลที่เปน

ผลกระทบตอลักษณะจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชน

ผูเปนบุตร ซึ่งมีตัวแปรสำคัญอยางนอย 5 ดาน (ดัง

ภาพประกอบ 5) นอกจากนี้ ยังไดทำการวิเคราะห

ขอมูลจากงานวิจัยเรื่องที่ 2 เพื่อกำหนดดัชนีความ

สัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา อีกดวย 

 ผลงานของชุดโครงการวิจัยดังกลาวเคยไดรับ

รางวัลผลงานวิจัยประจำป พ.ศ. 2547 ระดับดีเยี่ยม

จากสาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ในฐานะหัวหนาชุดโครงการวิจัย ผูเขียน 

ไดตั้งเปาหมายในการเผยแพรและประยุกตผลงาน

วิจัยชิ้นนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอครอบครัวไทยอยาง

กวางขวาง  ในบทความน้ี  สวนแรก จะกลาวถึง

วัตถุประสงควิธีการวิจัย และผลการวิจัยของชุดงาน

วิจัยโดยสังเขป ซึ่งผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมไดจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ของ 

งามตา วนินทานนท และคณะ (2545) และ สวนที่สอง 
เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการเผยแพรผลงาน และการ

ประยุกตใชผลงานวิจัย 

  

ที่มาและความสำคัญของปญหาวิจัย 
 ครอบครัวเปนแหลงยุทธศาสตรหนึ่งที่ถูกกำหนด 

ใหเปนกลไกการสรางคนที่มีคุณภาพแกประเทศชาติ 

แตปรากฏจากผลการวิจัยในอดีตระบุวา ปญหาเยาวชน 

มีจิตใจและพฤติกรรมเบี่ยงเบนทุกวันน้ี มีสาเหตุสำคัญ 

มาจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่บิดามารดาหรือ

ผูปกครองมีคุณภาพชีวิตสมรสไมราบรื่น งานวิจัยนี้  

จึงมุงศึกษาระบบดัชนีคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว

ไทย ซึ่งเปนดานหนึ่งของดัชนีทางสังคม อันหมายถึง 

ชุดงานวิจัย 

เครื่องมือวัดเชิงปริมาณหรือเกณฑชวงคะแนน ท่ีเปน

ตัวแทนของสังกัปทางสังคมหนึ่ง “ระบบดัชนีทางสังคม” 

ใหขอสรุปในรูปของความสัมพันธเชิงเหตุและผลเกี่ยว

กับกิจกรรมหนึ่งๆ ของมนุษยไดอยางครอบคลุม โดย

ใชดัชนีหลายตัวแปรรวมกัน มีดัชนีสำคัญ 3 กลุม คือ 

ดัชนีเชิงเหตุ ดัชนีแกนกลาง และดัชนีเชิงผล ซ่ึง

แตละกลุมมีดัชนีทางสังคมตั้งแตสองดานขึ้นไปเปน

ตัวชี้วัด 
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คุณภาพชีวิตสมรส 
 คุณภาพชีวิตสมรส (Marital quality) เปนเรื่อง

ที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในหมูนักจิตวิทยา

และนักสังคมวิทยาในแขนงวิชาการแตงงานและ

ครอบครัวศึกษา โดยเฉพาะในชวงทศวรรษท่ี 70 ไดมี

การคนควาวิจัยเพื่อสรางความชัดเจนแกสังกัปคุณภาพ 

ชีวิตสมรสและสังกัปที่เกี่ยวของ (เชน การปรับตัว 

ความสุข และความพึงพอใจในชีวิตสมรส) เปนจำนวน 

มาก ในชวงเวลาเดียวกันนี้ นักจิตวิทยาครอบครัวสอง 

ทาน (Lewis & Spanier, 1979) ก็ไดทำการประมวล 

และสรุปผลงานวิจัยในชวงทศวรรษที ่70 และต้ังเปน

ขอเสนอเชิงทฤษฎีคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต

สมรส (The theory of quality and stability of 

marriage) (งามตา วนินทานนท และคณะ, 2545) 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว คุณภาพชีวิตสมรสในที่นี้

จึงหมายถึง ลักษณะทั้งดานคุณภาพและปริมาณของ

ปฏิสัมพันธและการทำหนาที่ของคูสมรสหลายดาน 

ในการวิจัยของ งามตา วนินทานนท และคณะ (2545) 

วัดคุณภาพชีวิตสมรสในดานความสัมพันธระหวางคู
สมรส ซึ่งหมายถึง ปริมาณความสัมพันธที่ผูเปนสามี

หรือภรรยามีตอคูสมรสของตนท้ังทางดานดีและไมดี 

เชน การแสดงความเห็นใจซึ่งกันและกัน การชวยเหลือ 

กัน หรือปริมาณความขัดแยง หางเหิน ไมเขาใจกัน 

ในกรณีใหบุตรเปนผูตอบ ใชชื่อวาตัวแปรการรับรู

ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 วัตถุประสงคในการวิจัยมี 3 ประการ ประการ
แรก เพื่อคนหาปจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตสมรส

ดานความสัมพันธระหวางคูสมรส (ศึกษาสามีหรือ

ภรรยา) และปจจัยเชิงผลของการรับรูความสัมพันธ

ระหวางบิดากับมารดา (ศึกษาบิดามารดาและบุตรใน

ครอบครัวเดียวกัน) ประการท่ีสอง เพ่ือทำการพัฒนา

แบบวัดความ สัมพันธระหวางบิดากับมารดาจากการ

รายงานของผูเปนบุตร (หรือการรับรูของบุตรในเรื่อง

คุณภาพชีวิตสมรสของบิดามารดา) ใหเปนดัชนี

คุณภาพชีวิตสมรสของบิดามารดา ซึ่งจะมีเกณฑของ

คะแนนที่สามารถนำไปใชแยกครอบครัวที่อยูในสภาวะ 

เครียดมากออกจากครอบครัวที่อยูในสภาวะเครียดนอย 

ไดอยางนาเชื่อถือ และประการท่ีสาม เพ่ือทำการ

สรางระบบดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัว ซึ่งใหขอสรุป

ในรูปของความสัมพันธเชิงเหตุและผลเกี่ยวกับพฤติ

กรรมหนึ่งๆ โดยใชดัชนีหลายตัวรวมกัน มีดัชนีสำคัญ 

3 ประเภท คือ ดัชนีเชิงเหตุ ดัชนีแกนกลาง และ

ดัชนีเชิงผล  

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 3 ประการ

ดังกลาว จึงไดมีการแบงดำเนินการวิจัยเปน 2 งาน

ยอย คือ งานวิจัย 1 มุงวิเคราะหดัชนีเชิงเหตุของ

คุณภาพชีวิตสมรส ใชกลุมตัวอยางเปนสามีหรือ

ภรรยารวม 962 คนแบงเปนสามี 361 คนและภรรยา 

601 คน  และงานวิจัย 2  มุงวิเคราะหดัชนีเชิงผล

ของคุณภาพชีวิตสมรสของบิดากับมารดา ใชกลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึง

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพ 

มหานคร จำนวน 1,089 คนพรอมบิดาหรือมารดา

ของนักเรียนแตละคนรวมผูถูกศึกษาทั้งสิ้น 2,178 คน 

จากนั้นจึงใชขอคนพบของงานวิจัย 1 และ 2 เปน

ขอมูลพื้นฐานในการสรางระบบดัชนีคุณภาพชีวิต

ครอบครัวไทย 

 

งานวิจัย 1 : การวิเคราะหดัชนีเชิงเหตุของ
คุณภาพชีวิตสมรส (ศึกษาสามีหรือภรรยา) 
 งานวิจัย 1 มุงศึกษาตัวแปรเชิงเหตุของ

คุณภาพชีวิตสมรสดานความสัมพันธระหวางคูสมรส

โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมของ

มนุษยแบบปฏิสัมพันธนิยม (Magnusson & Endler, 

1977) เปนกรอบในการกำหนดขอบเขตการประมวล

เอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีสมมติฐานและสถิติที่ใช
งานวิจัย 1 มีสมมติฐาน 3 ขอ เปนการทำนายความ
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สัมพันธเชิงเหตุระหวางตัวแปรเชิงเหตุ 3 กลุม กับ

คุณภาพชีวิตสมรสดานความสัมพันธระหวางคูสมรส 

(ภาพประกอบ 1) การตรวจสอบโมเดลสมมติฐาน ใช

วิธีวิเคราะหอิทธิพล (Path analysis) ที่ใหตัวแปรทุก

ตัวในโมเดลลิสเรลเปนตัวแปรสังเกต  

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดในงานวิจัย 1 
 ผลการวิเคราะหเสนทางอิทธิพลในโมเดล

ความสัมพันธเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตสมรสดาน

ความสัมพันธระหวางคูสมรส  (ภาพประกอบ 1)  

พบวา ในกลุมผูตอบฝายสามี 361 คน โมเดล 1 

สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรไดใน

เกณฑดี สรุปผลไดวา จิตลักษณะดานความใกลชิด

ผูกพัน (พัฒนาการทางจิตสังคมขั้นที่ 6 ตามทฤษฎี

ของ อีริคสัน) เปนปจจัยท่ีสงผลทางตรงและทาง 

ออมตอความสัมพันธระหวางคูสมรสมากท่ีสุด (คา

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม 0.53) การรับรูคานิยมดาน

ชีวิตครอบครัวของคูสมรส และการรับรูการปฏิบัติ

ทางพุทธศาสนาของคูสมรสตางสงผลทั้งทางตรงและ

ทางออมตอความสัมพันธระหวางคูสมรสในลำดับรอง

ลงมา สำหรับทัศนคติตอคูสมรส ก็พบวาเปนอีก 

ปจจัยหนึ่งที่สงผลทางตรงตอความสัมพันธระหวางคู

สมรสมากเปนลำดับที่สาม นอกจากน้ี ยังพบวา 

ปริมาณการสื่อสารระหวางสามีกับภรรยาและวิถีชีวิต

แบบพุทธของสามี เปนปจจัยที่สงผลทางออมตอ

ความ สัมพันธระหวางคูสมรสผานทางทัศนคติตอคู

สมรส ตัวแปรเชิงเหตุที่ศึกษาทั้งหมดรวมกันทำนาย

ความสัมพันธระหวางคูสมรสในโมเดลฝายสามีได

รอยละ 75  

 

ภาพประกอบ 1 โมเดล 1 : แบบจำลองสมมติฐานความสัมพันธเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตสมรสดานความสัมพันธ 

ระหวางคูสมรส (งามตา วนินทานนท, 2544 : 92) 

 

จิตลักษณะทั่วไป 
* เอกลักษณแหงตน ( nt ) * ความใกลชิดผูกพัน ( gtt ) 

* สุขภาพกาย ( bt )  * สุขภาพจิต ( ct ) 

* คานิยมดานชีวิตครอบครัวของผูตอบ ( dt ) 

* การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบครัวของคูสมรส ( et ) 

* ความเครียดในการทำงาน ( qqtl ) 

คุณภาพชีวิตสมรส 
ดานความสัมพันธ 

ระหวางคูสมรส ( mt ) 

สถานการณภายนอกและภายในครอบครัว 
* การรับรูการสนับสนุนทางสังคมฯ ( tt )  * ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ( incf )  

* การรับรูความแตกตางของสถานภาพทางเศรษฐกิจระหวางคูสมรส ( sc ) 

* การรับรูสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ( rt ) * การสื่อสารระหวางคูสมรส ( ft ) 

* วิธีจัดการกับความขัดแยงแบบบวก ( htl ) * วิธีจัดการกับความขัดแยงแบบลบ ( ht2 ) 

ลักษณะทางศาสนา 
* การปฏิบัติทางพุทธของผูตอบ ( otl ) 

* วิถีชีวิตแบบพุทธของผูตอบ ( ot2 ) 

* การรับรูการปฏิบัติทางพุทธของคูสมรส ( pt ) 

จิตลักษณะตามสถานการณ 
* ทัศนคติตอคูสมรส ( at ) 

* ความรูสึกแออัดในที่พักอาศัย ( ut ) 
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 จากผลการวิเคราะหอิทธิพลในโมเดล 1 : 

ความสัมพันธเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตสมรส (ภาพ

ประกอบ 1) พบวา ในกลุมผูตอบฝายภรรยา 601 คน 

โมเดลอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรไดใน

เกณฑดี สรุปผลไดวา จิตลักษณะดานความใกลชิด

ผูกพันเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ

ความสัมพันธระหวางคูสมรสสูงสุด (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลรวม 0.47) ปริมาณการส่ือสารระหวางภรรยา

กับสามี วิธีจัดการกับความขัดแยงแบบลบ และการ

รับรูคานิยมดานชีวิตครอบครัวของคูสมรส ตางสงผล

ทางตรงและทางออมตอความสัมพันธระหวางคูสมรส

ในลำดับรองลงมา สำหรับทัศนคติตอคูสมรส พบวา 

เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพันธ 

ระหวางคูสมรสมากเปนลำดับที่สอง นอกจากนี้ ยัง

พบวาการรับรูการปฏิบัติทางพุทธของคูสมรสและวิธี

จัดการกับความขัดแยงแบบบวก เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล 

ทางออมตอความสัมพันธระหวางคูสมรสผานทาง

ทัศนคติตอคูสมรส ตัวแปรเชิงเหตุทั้งหมดที่ศึกษา

ครั้งนี้รวมกันทำนายความสัมพันธระหวางคูสมรสใน

โมเดลฝายภรรยาไดรอยละ 77 กลาวไดวา ภรรยาผูมี

ความสัมพันธที่ดีกับสามี คือ ผูที่มีจิตลักษณะดาน

ความใกลชิดผูกพันมาก มีทัศนคติที่ดีตอสามีมาก มี

ปริมาณการส่ือสารระหวางกันมาก ใชวิธีจัดการกับ

ความขัดแยงแบบลบนอย รับรูวาสามีมีคานิยมดาน

ชีวิตครอบครัวมาก และรับรูวาครอบครัวมีสภาพทาง

เศรษฐกิจดีมาก สวนการรับรูวาสามีมีการปฏิบัติทาง

พุทธศาสนามาก และฝายภรรยาเองพยายามใชวิธี

จัดการกับความขัดแยงแบบบวกมากน้ัน ชวยเอื้อให

ภรรยามีทัศนคติที่ดีตอสามี จึงเสริมใหมีความสัมพันธ 

ที่ดีกับสามีอีกทางหนึ่งดวย 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโมเดลปจจัย

เชิงเหตุของคุณภาพชีวิตสมรส ท้ังฝายสามีและภรรยา 

พบผลสอดคลองกันวา จิตลักษณะดานความใกลชิด

ผูกพัน การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบครัวของคูสมรส 

ทัศนคติตอคูสมรส และการรับรูสภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัว ตางมีอิทธิพลทางตรงอยางเดนชัดตอความ 

สัมพันธระหวางคูสมรส ผลเชนนี้ปรากฏในโมเดลท้ัง

ฝายสามีและฝายภรรยา แตพบผลตางกันวา ปจจัย

ดานการสื่อสารระหวางคูสมรสและวิธีจัดการกับความ

ขัดแยงแบบลบมีอิทธิพลทางตรงตอความ สัมพันธ

ระหวางคูสมรสในฝายภรรยา แตไมปรากฏผลในฝาย

สามี ขณะที่ปจจัยดานการรับรูการปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนาของคูสมรสและคานิยมดานชีวิตครอบครัวของ

ผูตอบมีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพันธระหวางคู

สมรสเฉพาะในฝายสามี แตไมปรากฏผลในฝายภรรยา 

(ตาราง 1) 
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ตาราง 1 แสดงลำดับตัวแปรสำคัญที่สงผลตอความสัมพันธระหวางคูสมรส (งามตา วนินทานนท, 2544: 103) 

ผลสอดคลอง 
 1. จิตลักษณะดานความใกลชิดผูกพัน  

  (สามี .53 ; ภรรยา .47) 

 2. การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบครัวของคูสมรส 

  (สามี .34 ; ภรรยา .09) 

 3. ทัศนคติตอคูสมรส  

  (สามี .33 ; ภรรยา .36) 

 4. การรับรูฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว  

  (สามี .07 ; ภรรยา .07) 

 

ผลตางกัน 
 5. ปริมาณการส่ือสารระหวางกัน (.20) 

 6. วิธีจัดการกับความขัดแยงแบบลบ (-.13)  

 7. การรับรูการปฏิบัติทางพุทธของคูสมรส (.18) 

 8. คานิยมดานชีวิตครอบครัวของผูตอบ (-.19)   

ตัวแปร (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล) อิทธิพลตอความสัมพันธ 
ระหวางคูสมรส ในกลุม 

- ทางตรงและทางออม 

- ทางตรง 

- ทางตรงและทางออม 

- ทางตรงและทางออม  

- สามีและภรรยา 

- สามีและภรรยา 

- ภรรยา 

- สามี 

งานวิจัย 2 : การวิเคราะหดัชนีเชิงผลของ
คุณภาพชีวิตสมรส (ศึกษาบิดามารดาและ
บุตรในครอบครัวเดียวกัน) 
 งานวิจัย 2  มุงศึกษาตัวแปรเชิงผลของ

คุณภาพชีวิตสมรสของบิดามารดาจากการรับรูของบุตร 

มีการพิจารณาถึงผลทางตรงตอลักษณะจิตใจและ

พฤติกรรมของเยาวชน และผลทางออมผานการรับรู

ของเยาวชนเก่ียวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว

บางดาน จากการประมวลเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ 

(งามตา วนินทานนทและคณะ, 2545) ทำใหไดตัวแปร 

เชิงผล 2 กลุม คือ 1) กลุมจิตลักษณะและพฤติกรรม

ของเยาวชน 6 ดานคือ จิตลักษณะของเยาวชน 4 

ดาน ไดแก ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่ออำนาจ

ภายในตน สุขภาพจิต และพัฒนาการทางจิตสังคม 

และพฤติกรรมของเยาวชน 2 ดาน ไดแก พฤติกรรม

การคบเพื่อนอยางเหมาะสม และพฤติกรรมกาวราว 

และ 2) กลุมการรับรูของเยาวชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตอกันในครอบครัว 6 ดานไดแก การรับรูการอบรม

เล้ียงดูแบบรักสนับสนุน การรับรูการอบรมเลี้ยงดู

แบบใชเหตุผล การประเมินปริมาณความขัดแยง

ระหวางบิดากับมารดา ความสามารถจัดการกับความ



 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 24วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ขัดแยงระหวางบิดากับมารดา ทัศนคติตอบิดาและ

ทัศนคติตอมารดา สวนตัวแปรเชิงเหตุของผลเหลานี้

คือ กลุมตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัว รวมตัวแปร

ที่ศึกษาในงานสวนที่สองนี้ 14 ตัวแปร โดยมสีมมติฐาน 

การวิจัย 4 ขอ เปนการคาดหมายความสัมพันธเชิง

เหตุระหวางกลุมตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัว กับ

กลุมตัวแปรเชิงผลสองกลุมคือกลุมการรับรูของเยาวชน 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว และกลุมจิต

ลักษณะ การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหอิทธิพลท่ีมี

ตัวแปรแฝงดวยโปรแกรมลิสเรล 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย 2  
 งานวิจัย 2 ศึกษาปจจัยเชิงผลของการรับรู

ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา ผลการวิเคราะห

อิทธิพล เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 3 

และ 4 (ภาพประกอบ 2 และ 3)  

 

dt 2 

at 

ht 

 

ภาพประกอบ 2 โมเดล 3 : แบบจำลองสมมติฐานความสัมพันธเชิงเหตุของจิตลักษณะ 4 ดานของเยาวชนใน

กลุมรวม (งามตา วนินทานนท, 2545 : 99) 

dt 1 

at  

ht  

et  

ft  

kt  itc 

gttc 

ht 

itc 

nt 

ความสัมพันธระหวางบิดา 

ความสัมพันธระหวาง 

เด็กกับบิดามารดา 

อบรมเลี้ยงดูแบบรัก - เหตุผล 

จัดการความขัดแยง บิดา-มารดา 

ทัศนคติตอบิดา 

พัฒนาการทางจิต 

สุขภาพจิต 

ความเช่ืออำนาจ 

มุงอนาคต 

dt 

ki 

ef 

gt 

ht 

it 

nt 
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 ผลพบวา สองโมเดลดังกลาว ใชอธิบายความ

สัมพันธระหวางตัวแปรไดในเกณฑดี ผลการทดสอบ

โมเดล 3 : ตัวแปรเชิงผลของคุณภาพชีวิตสมรสของ

บิดามารดา พบวา เยาวชนที่มีสุขภาพจิตดีมาก เปน

ผูที่รายงานวาบิดามารดากับตนมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน และเปนผูรับรูวาบิดากับมารดามีความสัมพันธที่ดี

ตอกันมาก พบวา เยาวชนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตสูง 

มีความเชื่ออำนาจภายในตนสูง และมีพัฒนาการทาง

จิตสังคม (ข้ัน 1-4 ตามทฤษฎีของอีริคสัน) อยาง

เหมาะสม เปนผลจากมีทัศนคติที่ดีตอบิดามารดา รับ

รูวาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักและใชเหตุผลมาก 

และรับรูวา สามารถจัดการกับความขัดแยงระหวาง

บิดากับมารดาไดมากดวย ซ่ึงการรับรู 3 ประการหลัง

ดังกลาว มีปริมาณมากนอยเทาใด ขึ้นกับปริมาณ

ความสัมพันธที่ดีระหวางเยาวชนกับบิดามารดา และ

การรับรูความสัมพันธที่ดีระหวางบิดากับมารดา อีก

ทอดหนึ่ง และพบอีกวา เยาวชนมีพัฒนาการทางจิต

สังคมสูง มีความเชื่ออำนาจภายในตนสูง และมี

ลักษณะมุงอนาคตสูง สวนหน่ึงเกิดจากการมีสุขภาพ

จิตดี 

 ผลการวิเคราะหโมเดล 4 : ปจจัยเชิงผลของ

คุณภาพชีวิตสมรสของบิดามารดา ปจจัยเชิงผลท่ี

ศึกษาสวนนี้ประกอบดวยผลทางตรงตอพฤติกรรม 2 

ดาน และผลทางออมตอพฤติกรรมผานการรับรูของ

เยาวชนเก่ียวกับวิธีการอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา 

ทัศนคติตอบิดามารดา และการจัดการกับความขัดแยง 

ระหวางบิดากับมารดา พบวา เยาวชนมีพฤติกรรม

กาวราวนอยและคบเพื่อนอยางเหมาะสมมาก 

เนื่องจากรับรูวาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักและใช

เหตุผลมาก รับรูวาสามารถจัดการกับความขัดแยง

ระหวางบิดากับมารดาไดมาก และมีทัศนคติที่ดีตอ

บิดามารดามากดวย ซึ่งการรับรู 3 ประการดังกลาวมี

ปริมาณมากนอยเพียงใด ขึ้นกับปริมาณการรับรู

ความสัมพันธที่ดี ระหวางเยาวชนกับบิดามารดาและ

ความสัมพันธที่ดีระหวางบิดากับมารดา และพบอีกวา 

เยาวชนกาวราวนอยเพราะคบเพื่อนอยางเหมาะสม

มาก  

 ผลการวิเคราะหอิทธิพลตามโมเดล 3 และ 4 

สรุปไดตามภาพประกอบ 4 กลาวคือ การรับรูวาบิดา

กับมารดา มีความสัมพันธที่ดีตอกันในปริมาณมาก 

ภาพประกอบ 3 โมเดล 4 : แบบจำลองสมมติฐานความสัมพันธเชิงเหตุของพฤติกรรม 2 ดาน ของเยาวชนใน

กลุมรวม (งามตา วนินทานนท, 2545 : 99) 

dt1c  dt2c  

atc  

btc 

etc 

fic  

ktc  jtc  

mtc 

lttc  

at 

bt 

ef 

dt 

kj 

mt 

ltt 

ความสัมพันธระหวาง 

บิดามารดา 

อบรมเลี้ยงดูแบบรัก-เหตุผล 

พฤติกรรมกาวราว 

การคบเพื่อนอยางเหมาะสม 

ทัศนคติตอบิดามารดา 

ความสัมพันธระหวาง 

เด็กกับบิดามารดา 

จัดการความขัดแยง บิดา-มารดา 
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 จิตลักษณะ 
• พัฒนาการทางจิตสังคม 

 (ขั้น 1-4 ของ Erikson) 

• ลักษณะมุงอนาคต 

• ความเช่ืออำนาจภายในตน 

 
พฤติกรรม 

• คบเพื่อนอยางเหมาะสม 

• กาวราวนอย 

ถึงนอย สงผลบวกทางตรงตอสุขภาพจิตของบุตร 

ขณะเดียวกัน การรับรูดังกลาวก็สงผลบวกทางออม

ตอลักษณะทางจิตใจอีก 3 ดาน (ลักษณะมุงอนาคต 

ความเช่ืออำนาจภายในตน และพัฒนาการทางจิต

สังคม) ผานทางตัวแปรสังเกตกลุมการรับรูการปฏิบัติ

ตอกันในครอบครัว 6 ดานซ่ึงเปนองคประกอบของ

ตัวแปรแฝง 3 ตัวคือ ปริมาณการรับรูวาไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักและใชเหตุผล ปริมาณการรับรู

การจัดการกับความขัดแยงระหวางบิดากับมารดา และ 

ปริมาณทัศนคติที่ดีตอบิดามาก นอกจากน้ี การรับรู

วาบิดากับมารดามีความ สัมพันธที่ดีตอกันปริมาณ

มากถึงนอยยังสงผลบวกทางออมตอพฤติกรรมการ

คบเพื่อนอยางเหมาะสมและพฤติกรรมกาวราวใน

เยาวชน ผานทางตัวแปรแฝงการรับรูการอบรมเลี้ยง

ดูแบบรักและใชเหตุผลทัศนคติตอบิดาและมารดา 

และการรับรูการจัดการกับความขัดแยงระหวางบิดา

มารดาดวย 

 

ระบบดัชนีความสัมพันธระหวางบิดากับ
มารดา : บูรณาการผลของงานวิจัย 1 และ 2 
 บนพื้นฐานของขอสรุปจากผลงานวิจัย 1 และ 

2 คณะผูวิจัยไดทำการเชื่อมโยงผลวิจัยเขาดวยกันใน

รูปของระบบดัชนี ซึ่งประกอบดวยดัชนี 3 ประเภท 

คือ ดัชนีแกนกลาง การรับรูความสัมพันธระหวาง

บิดากับมารดา ดัชนีเชิงเหตุและดัชนีเชิงผลของดัชนี

แกนกลาง 

 ดัชนีแกนกลาง 
 ในที่นี้ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ดาน จากผลท่ี

พบในงานวิจัย 2 สรุปไดวา แบบวัดตัวแปรการรับรู
ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา จากการรายงาน

ภาพประกอบ 4 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงเหตุกับตัวแปรเชิงผลในงานวิจัย 2 

 (งามตา  วนินทานนท, 2545: 102) 

ของบุตร เปนดัชนีแกนกลางซึ่งบงชี้ผลที่เกิดกับ

ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุตรไดอยางนา

เชื่อถือ แบบวัดนี้มุงวัดปริมาณความสัมพันธทางดี

และไมดีระหวางบิดากับมารดาจากการรับรูของบุตร

ตัวแปรเชิงเหตุ 

• รับรูความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา 

•  รับรูความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา 

• รับรูความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา 

•  รับรูความสัมพันธระหวางเยาวชนกับบิดามารดา 

สงผลทางออมผาน 

• สุขภาพจิตของเยาวชน 

• รับรูวาไดรับการอบรมแบบรักและใชเหตุผล 

• รับรูการจัดการกับความขัดแยงระหวางบิดากบัมารดา 

• ทัศนคติตอบิดามารดา 

สุขภาพจิต 
เยาวชน 

ตัวแปรเชิงผล 

สงผลโดยตรง 
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ใชแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา มีขอคำถาม

จำนวน 10 ประโยค มีมาตร 6 หนวย พิสัยของ

คะแนนอยูระหวาง 10 ถึง 60 คะแนน เม่ือนำแบบวัด

นี้ไปใชกับกลุมตัวอยางจำนวน 1,089 คน ในงานวิจัย 

2 ไดพิสัยของคะแนนอยูระหวาง 16 ถึง 60 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 47.93 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.47 

แบบวัดน้ีมีคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา

เทากับ 0.86 และจากผลในงานวิจัย 1 สรุปไดวา 

ตัวแปรคุณภาพชีวิตสมรสดานความสัมพันธระหวางคู
สมรส จากการรายงานโดยสามีหรือภรรยา เปนดัชนี

แกนกลางอีกดานหนึ่งที่เชื่อมโยงกับตัวแปรเชิงเหตุ 

ทั้งดานสถานการณแวดลอมภายนอกและภายใน

ครอบครัว และลักษณะทางจิตใจของผูเปนบิดามารดา 

แบบวัดตัวแปรนี้มุงวัดปริมาณความสัมพันธทางดีและ

ไมดีระหวางสามีกับภรรยาจากการรับรูของแตละฝาย 

ในขอบเขตเนื้อหาที่มีลักษณะคูขนานไปกับเนื้อหาใน

แบบวัดการรับรูความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา 

คำถาม 10 ประโยค ตอมามีการสรางคำถามเพ่ิมเติม

อีก 5 ประโยค รวมเปน 15 ประโยค ดังนั้น แบบวัด

ความสัมพันธระหวางคูสมรส จึงมีพิสัยของคะแนนอยู

ระหวาง 15 ถึง 90 คะแนน เม่ือนำแบบวัดนี้ไปใชกับ

กลุมตัวอยางสามีหรือภรรยา มีพิสัยของคะแนนอยู

ระหวาง 19 ถึง 90 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 73.13 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.34 แบบวัดนี้มีคาความ

เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .93 

 

 ดัชนีเชิงเหตุของความสัมพันธระหวางคูสมรส 
(บิดาหรือมารดารายงาน) 
 จากผลวิจัยโดยสรุปของงานวิจัย 1 (ตาราง 1) 

ทำใหทราบวามีตัวแปรเชิงเหตุที่สำคัญ 8 ดานสงผล

ทางตรงและทางออมอยางเดนชัดตอตัวแปรความ

สัมพันธระหวางคูสมรส (จากการรายงานของสามี

หรือภรรยา) เพ่ือจุดมุงหมายในการเช่ือมโยงผลวิจัย

ของงานวิจัย 1 และ 2 เขาดวยกันอยางเหมาะสม ใน

สวนนี้จึงนำตัวแปรเชิงเหตุเหลานั้น [ที่เปนตัวแปร

ประเภทปจจัยเสริม (Promotive factors) ซ่ึงมีความ

สัมพันธทางบวกกับผลดี และมีความสัมพันธทางลบ

กับผลเสีย] มาทำการวิเคราะหอีกคร้ังหน่ึง โดยใช

เฉพาะขอมูลจากกลุมตัวอยางสามีภรรยาท่ีมีบุตร
อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ

จำนวน 775 คน (รอยละ 81.6 ของกลุมตัวอยางสามี

ภรรยาทั้งหมด 962 คน) ดวยวิธีวิเคราะหถดถอย

พหุคูณแบบเปนขั้น  

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมตัว

ทำนาย 7 ดาน (ไดแก การรับรูสภาพทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว ปริมาณการสื่อสารระหวางคูสมรส วิธี

จัดการกับความขัดแยงแบบบวก จิตลักษณะดาน

ความใกลชิดผูกพัน การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบ 

ครัวของคูสมรส การรับรูการปฏิบัติทางพุทธของคู

สมรส และทัศนคติตอคูสมรส) กับตัวแปรดานความ 

สัมพันธระหวางคูสมรส ปรากฏผลวา ตัวทำนายดาน

ปจจัยเสริม 7 ดานรวมกันทำนายความสัมพันธ

ระหวางคูสมรสไดรอยละ 74 โดยมีตัวทำนายสำคัญ

ตามลำดับ คือ จิตลักษณะดานความใกลชิดผูกพัน 

ทัศนคติตอคูสมรส ปริมาณการสื่อสารระหวางคูสมรส 

การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบครัวของคูสมรส และ

การรับรูการปฏิบัติทางพุทธของคูสมรส ผลสวนน้ี

สอดคลองกับผลที่พบในกลุมตัวอยางสามีภรรยาโดย

รวม (962 คน) ดวย จึงกลาวไดวา จิตลักษณะดาน

ความใกลชิดผูกพัน ทัศนคติตอคูสมรส ปริมาณการ

สื่อสารระหวางคูสมรส การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบ 

ครัวของคูสมรส และการรับรูการปฏิบัติทางพุทธของ

คูสมรส เปนกลุมดัชนีเชิงเหตุสำคัญ ที่ทำนายความ

สัมพันธระหวางคูสมรส (บิดากับมารดา) อยางเช่ือม่ัน

ได 

 

 ดัชนีเชิงผลของความสัมพันธระหวางบิดากับ
มารดา (บุตรรายงาน) 
 ในงานวิจัย 2 เมื่อนำตัวแปรในกลุมการรับรู

ของเยาวชนเก่ียวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว 6 
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ดาน (ไดแก การรับรูการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 

การรับรูการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล ทัศนคติตอ

บิดา ทัศนคติตอมารดา การประเมินปริมาณความขัด 

แยงระหวางบิดากับมารดา และความสามารถจัดการ

กับความขัดแยงระหวางบิดากับมารดา) เขารวมกัน

ทำนายปริมาณการรับรูความ สัมพันธระหวางบิดากับ

มารดาจากการรายงานของผูเปนบุตร ปรากฏผลวา 

ตัวทำนายท้ัง 6 ดานดังกลาวขางตนรวมกันสามารถ

ทำนายปริมาณความสัมพันธระหวางบิดากับมารดาได

รอยละ 55.40 ในกลุมเยาวชนโดยรวม โดยมีตัว

ทำนายสำคัญตามลำดับ ดังนี้ การประเมินปริมาณ

ความขัดแยงระหวางบิดากับมารดา ทัศนคติตอบิดา 

การรับรูการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน ทัศนคติตอ

มารดา และความสามารถจัดการกับความขัดแยง

ระหวางบิดากับมารดา  

 เมื่อนำตัวแปรในกลุมการรับรูของเยาวชน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว 6 ดานดังกลาว

รวมกันทำนายจิตลักษณะของเยาวชน 4 ดาน 

(สุขภาพจิต ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่ออำนาจ-

ภายในตน และพัฒนาการทางจิตสังคม) พรอมกัน

ดวยวิธีวิเคราะหสหสัมพันธแคนอนิเคิล พบผลวา ใน

กลุมตัวอยางรวม ตัวแปรแคนอนิเคิลชุดตัวแปรอิสระ 

6 ดาน อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแคน

อนิเคิลชุดตัวแปรตาม ไดรอยละ 42.33  

 เมื่อนำตัวแปรในกลุมการรับรูของเยาวชน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว 6 ดานรวมกัน

ทำนายพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมและ

พฤติกรรมกาวราวของเยาวชนพรอมกันดวยวิธี

วิเคราะหสหสัมพันธแคนอนิเคิล พบผลวา ในกลุม

ตัวอยางรวม ตัวแปรแคนอนิเคิลชุดตัวแปรอิสระ 6 

ดาน ทำนายตัวแปรแคนอนิเคิลชุดตัวแปรตามได

รอยละ 34  

 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนตัวแปรเชิงผล

ของความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา ดังกลาวขาง

ตนสรุปไดวา ตัวแปรในกลุมการรับรูของเยาวชนเกี่ยว

กับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว เปนดัชนีเชิงผลทาง

ตรงของความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา สวน

ตัวแปร จิตลักษณะ 4 ดาน และพฤติกรรม 2 ดาน

ของ เยาวชนเปนดัชนีเชิงผลทางออมของความ

สัมพันธระหวางบิดากับมารดาที่เกิดจากการรับรูการ

ปฏิบัติตอกันในครอบครัวดานตางๆ อีกทอดหนึ่ง 

(ภาพประกอบ 5) 

 

 ระบบดัชนีความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา 
 จากภาพประกอบ 5 ระบบดัชนีความ สัมพันธ

ระหวางบิดากับมารดา ประกอบดวย ดัชนีแกนกลาง 

คือ เครื่องชี้วัดปริมาณความสัมพันธระหวางบิดากับ

มารดา จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว เพ่ือเปรียบเทียบชวงคะแนนของแบบวัดความ 

สัมพันธระหวางบิดากับมารดาแบงออกเปน 3 ชวง 

พบวา ชวงคะแนน 3 ชวง (ต่ำ ปานกลาง และสูง) ท่ี

ถูกแบงโดยใชเกณฑคะแนนเฉลี่ยบวกและลบครึ่งหนึ่ง

ของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนชวงคะแนนที่สามารถ

จำแนกคะแนนของตัวแปรเชิงผลกลุมการรับรูของ

เยาวชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัว 6 ดาน 

กลุมจิตลักษณะ 4 ดาน และพฤติกรรม 2 ดานแตละ

ดานไดอยางเดนชัด ดังนั้น ถาเยาวชนคนหนึ่งคนใด

ไดคะแนนจากการรับรูความสัมพันธระหวางบิดากับ

มารดาในชวงคะแนนต่ำ (10-39 คะแนน) ก็คาดไดวา

เยาวชนผูนั้นกำลังตกอยู ในครอบครัวที่มีสภาวะ

เครียดมากเนื่องจากบิดากับมารดามีความสัมพันธไม

ดีตอกันอยางมาก ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือ เยาวชน

มักรับรูวาบิดามารดาขัดแยงกันมาก มีทัศนคติที่ดีตอ

บิดาและมารดานอย รับรูวาไดรับการอบรมเล้ียงดู

แบบรักสนับสนุนนอย เปนตน ซึ่งการรับรูการปฏิบัติ

อยางไมเหมาะสมในครอบครัวตางๆ ดังกลาวสง

ผลเสียตอจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชนที่ศึกษา

ครั้งนี้หลายดาน ในทางตรงขาม ถาเยาวชนมีคะแนน

การรับรูความสัมพันธระหวางบิดากับมารดาในชวง

คะแนนสูง (57-60 คะแนน) แสดงวา เยาวชนผูน้ัน
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ดัชนีเชิงเหตุ 
ศึกษาจากบุตรวัยรุน 
ประถม 5 ถึงมัธยม 4 
จำนวน 1,089 คน 

มีตัวทำนาย 5 ตังแปร คือ 
- การประเมินปริมาณควม 

 ขัดแยงระหวางบิดากับมารดา 

- ทัศนคติที่ดีตอบิดา 

- ทัศนคติที่ดีตอมารดา 

- การรับรูการอบรมเล้ียงดูแบบ 

 รักสนับสนุน 

- ความสามารถในการจัดการ 

 กับความขัดแยงระหวางบิดา 

 กับมารดา 

 

 

 

ความสัมพันธระหวางคูสมรส 
ถาม สามีหรือภรรยา 

 

ความสัมพันธระหวางบิดากับ 

มารดา 

ถาม  บุตรวัยรุน 

 เกณฑ  x ± ½ S.D. 

 10-39 = เครียดมาก 

 40-56 = ปกติ 

 57-60 = สัมพันธดีมาก 

อยูในครอบครัวที่บิดากับมารดามีความสัมพันธที่ดีตอ

กันมาก ผลที่เกิดขึ้นกับเยาวชน คือ เยาวชนมักรับรู

วาบิดากับมารดาขัดแยงกันนอย รับรูวาไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีตอบิดา

และมารดามาก ซึ่งการรับรูเชนนี้ สงผลดีตอจิตใจ

และพฤติกรรมของเยาวชนทุกดานที่ศึกษา สวนปจจัย

ที่คาดหมายไดวาจะเปนสาเหตุสำคัญทำใหบิดากับ

มารดามีความสัมพันธไมดีตอกัน ไดแก การที่สามี

หรือภรรยามีจิตลักษณะดานความใกลชิดผูกพันกับคู

สมรสนอย มีทัศนคติที่ดีตอคูสมรสนอย มีการสื่อสาร

ระหวางกันอยางเหมาะสมนอย รับรูวาคูสมรสของตน

ใหความสำคัญกับชีวิตครอบครัวนอย และยังรับรูวา

เขาหรือเธอปฏิบัติตามหลักศาสนานอยดวย 

 กลาวไดวา (ภาพประกอบ 5) ดัชนีแกนกลาง 

ซึ่งชี้วัดความสัมพันธระหวางคูสมรส กลุมดัชนีเชิง

เหตุของความสัมพันธระหวางคูสมรส และกลุมดัชนี

เชิงผลของความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา สวน

ใดสวนหนึ่งในสามสวนสามารถใชเปนตัวทำนายหรือ

อธิบายเหตุและผลที่เกิดขึ้นในสวนอื่นได ตัวอยางเชน 

ในครอบครัวใดก็ตาม ถาพบวาปริมาณคะแนนดัชนี

เชิงเหตุของความ สัมพันธระหวางคูสมรสบางตัวหรือ

หลายตัวอยูในระดับต่ำ เชน มีคะแนนจิตลักษณะดาน

ความใกลชิดผูกพันต่ำ มีคะแนนทัศนคติที่ดีตอคู

สมรสต่ำ มีคะแนนการสื่อสารระหวางคูสมรสนอย 

จากปริมาณคะแนนเหลานี้ สามารถคาดไดวาสามี

ภรรยาในครอบครัวนั้นจะขาดความสัมพันธที่ดีตอกัน 

และการขาดความสัมพันธที่ดีตอกันอาจสงผลกระทบ

ตอจิตใจและพฤติกรรมของบุตรดวย ในทางกลับกัน 

ถาพบวาในครอบครัวใด บุตรมีคะแนนจิตลักษณะและ

พฤติกรรม 6 ดาน ที่ศึกษาในระดับต่ำ เชน มีคะแนน

สุขภาพจิตต่ำ มีคะแนนลักษณะมุงอนาคตต่ำมีคะแนน 

พัฒนาการทางจิตสังคมต่ำ หรือพฤติกรรมการคบ

เพื่อนไมเหมาะสม เปนตน  

  

ภาพประกอบ 5 แสดงระบบดัชนีความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา (งามตา วนินทานนท, 2545: 109) 

 

ดัชนีเชิงเหต ุ
ศึกษาจากสามีหรือภรรยา 

จำนวน 775 คน 
จากครอบครัวที่มีบุตร 

พบวามี 5 ตัวแปร 
- จิตลักษณะดานความใกลชิดผูกพัน 

 (ข้ันท่ี 6 Erikson) 

- ทัศนคติที่ดีตอคูสมรส 

- ปริมาณการสื่อสารระหวางกัน 

- การรับรูคานิยมดานชีวิตครอบครัว 

 ของคูสมรส 

- การรับรูการปฏิบัติทางพุทธ 

 ของคูสมรส 

ดัชนีแกนกลาง 
 

ดัชนี 

ทำนาย 
ได 55 % 

ทำนายได (CR2) 42% 
จิตลักษณะของบุตร 4 ดาน 

ทำนายได (CR2) 34% 
พฤติกรรมของบุตร 2 ดาน 

ทำนาย 
 ได 74 % 
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สามารถคาดลวงหนาเปนเบื้องตนไดวา มีเหตุมาจาก

บิดากับมารดาขาดความสัมพันธที่ดีตอกัน ครอบครัว

ตกอยูในสภาวะตึงเครียดมาก บุตรในครอบครัวควร

ไดรับการชวยเหลือจากบุคคลภายนอกครอบครัวหรือ

หนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อชวยผอนคลายความ

ตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นกับเยาวชน เปนการปองกัน

ผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นกับจิตใจและพฤติกรรมของ

เยาวชนผูเปนบุตรไดทางหนึ่ง  

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 

 ประการแรก ไดดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัว
ไทย ในการวิจัยนี้ไดทำการพิสูจนความสำคัญและ

บทบาทของแบบวัดความสัมพันธระหวางบิดากับ

มารดา ทำใหยอมรับไดอยางมั่นใจวา แบบวัดฉบับ

ดังกลาวเปนดัชนีแกนกลางของคุณภาพชีวิตสมรสใน

ครอบครัวไทยที่มีความสำคัญมากในปจจุบัน ดัชนี

ดานนี้ คือ ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา ซึ่ง

จัดเปนเครื่องตรวจอาการ หรือเครื่องมือที่ใชเฝาระวัง 

เมื่อนำไปใชกับเยาวชน จะชวยใหนักพัฒนาเยาวชน

สามารถคนหาเยาวชนที่ครอบครัวกำลังตกอยู ใน

สภาวะเครียดเน่ืองจากบิดากับมารดามีความขัดแยง

กัน เพื่อใหการชวยเหลือแกไขปญหา เปนการปองกัน

ผลเสียท่ีจะเกิดกับเยาวชนไดทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็

สามารถใหการอนุรักษและสงเสริมครอบครัวที่

สัมพันธภาพระหวางสมาชิกมีคุณภาพดีอยูเดิมใหมี

ความเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป นับเปนความกาวหนา 

ทางวิชาการของประเทศไทย กอใหเกิดประโยชนใน

การประยุกตใชดัชนีแกนกลางน้ีเพื่อการวิจัย การ

พัฒนา และการประเมินตางๆ อยางกวางขวาง 

 

 ประการที่สอง ไดขอสรุปวา ควรจะพัฒนา
ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 
ดานใดบาง เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในครอบครัว 
ในงานวิจัย 1 

 ผลการวิจัยชี้วา ควรพัฒนาลักษณะทางจิตใจ

ของสามีและภรรยาดานความใกลชิดผูกพันและ

ทัศนคติตอคูสมรส และควรพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ระหวางคูสมรสและทักษะการจัดการกับความขัดแยง

แบบบวกใหมากขึ้น แตลดการใชวิธีการจัดการกับ

ความขัดแยงแบบลบใหนอยลง สวนในงานวิจัย 2 ผล

การวิจัยชี้วา ในกลุมบิดาและมารดา ควรใหการพัฒนา 

ทักษะดานการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบรักสนับสนุนและ

แบบใชเหตุผลแกบิดามารดา โดยเฉพาะที่มีบุตร

วัยรุนชายหญิงเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และควรพัฒนาทักษะดาน การส่ือสารในครอบครัว 

โดยเฉพาะในกลุมบิดาที่มีบุตรชายวัยรุน สำหรับ

เยาวชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชน อายุมาก (15-18 ป) 

และมีผลการเรียนต่ำ ควรพัฒนาเยาวชนใหมีทัศนคติ

ที่ดตีอบิดาและมารดามากข้ึน ทั้งนี้คณะผูวิจัยเสนอให

ดำเนินการสรางตนแบบพัฒนาทักษะสำคัญ และ

ทำการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลตนแบบกอน เพ่ือ

สามารถนำตนแบบพัฒนาเหลานี้ไปใชฝกอบรมบิดา

มารดาและเยาวชนกลุมเปาหมายประเภทตางๆ ได

อยางมั่นใจ 

 

 ประการท่ีสาม นำไปใชในการกำหนดนโยบาย
ระดับประเทศ และใชในการฝกอบรมครู เพื่อใหการ
ชวยเหลือ ปองกัน และเสริมสรางนักเรียน กรณีอยู
ในครอบครัวท่ีมีความเขมแข็งนอย ในเรื่องนี้คณะผู

วิจัยไดดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ประโยชนของดัชนีครอบครัวแกครูในโรงเรียนประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษา พรอมใหความรูเกี่ยวกับวิธีใช 

เพื่อใหชวยเหลือ ปองกันนักเรียนในความรับผิดชอบ

ไดทันการณ 
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 ผลงานวิจัยชุดนี้ไดถูกนำไปเผยแพรและใช

ประโยชนในหลายรูปแบบ เร่ิมตั้งแตกอนจะจัดพิมพ

เปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

 1. เผยแพรในงานประชุมทางวิชาการทั้งในและ 
ตางประเทศและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอประโยชน 

และวิธีการใชดัชนีครอบครัวไทย ซ่ึงเปนผลิตผลชิ้น

สำคัญ โดยไดรับการสนับสนุนทุนในการจัดประชุม

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม  

“คูมือครู : กิจกรรมเรียนรูและเขาใจนักเรียนวัยรุน 

ดวยดัชนีชี้วัดคุณภาพของสังคมแวดลอม” (ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน และคณะ, 2548) เอกสารนี้ไดรับความ

อนุเคราะหจาก ศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน พันธุ-

มนาวิน ใหคำปรึกษาและอนุญาตใหนำแบบวัดและ

ขอมูลความรูบางสวนมาใชประกอบดวย เอกสาร

ดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน สวนแรก 

ไดรวบรวมแบบวัดไว 9 ฉบับ บางแบบวัดเปนแบบวัด

คูขนานที่ใชวัดกับผูปกครองและเด็กไดทั้งสองฝาย 

ตัวอยางเชน 1) แบบวัดที่เปนดัชนีชี้วัดความสัมพันธ

ระหวางบิดากับมารดา และแบบวัดที่เปนดัชนีชี้วัด

ความสัมพันธระหวางคูสมรส  2) แบบวัดการอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก และแบบใชเหตุผล

มากกวาอารมณ มีทั้งฉบับที่ใชวัดผูปกครองและฉบับ

สำหรับเยาวชนผูเปนบุตร และ 3) แบบวัดบรรยากาศ

ในโรงเรียน เชน แบบวัดความสัมพันธระหวางครูกับ

นักเรียน และแบบวัดความสัมพันธระหวางนักเรียน

กับเพื่อน สวนที่สอง เปนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 

ของแบบวัด วิธีการใหคะแนนในแตละแบบวัด เกณฑ

ของคะแนนท่ีไดจากการวิจัยและความหมายของ

คะแนนในชวงคะแนนต่ำ กลาง และสูง คำทำนายผล

ที่อาจเกิดกับเยาวชน ขอเสนอแนะแกผูปกครองใน

การปฏิบัติ และขอเสนอแนะสำหรับครูในการปฏิบัติ

ตอนักเรียนที่ไดคะแนนอยูในเกณฑต่ำ ดังตัวอยาง

ตอไปนี้  

การประยุกตใชผลงานวิจัย 

ชุด 1 : ครอบครัวของทานเขมแข็งจริงหรือ 
ฉบับผูใหญ: คูสมรสของฉัน (แบบวัดตัวแปรความสัมพันธระหวางคูสมรส) 10 ขอ คาสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา = 

.89  ผูตอบ สามีหรือภรรยา 1,089 คน คะแนนเฉลี่ย 48.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.32 

ฉบับเยาวชน: ผูปกครองของนักเรียน (แบบวัดตัวแปรการรับรูความสัมพันธระหวางพอกับแม) 10 ขอ คาสัมประสิทธิ ์

แอลฟา = .86  ผูตอบ นักเรียนวัยรุน 1,089 คน คะแนนเฉล่ีย 47.93 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.47 

 ขอคำถามความหมายทาง บวก  ไดแก ขอที่ 2, 3, 6, 9, 10  

 ขอคำถามความหมายทาง ลบ   ไดแก ขอที่ 1, 4, 5, 7, 8 

คะแนน มาก ปานกลาง นอย 

 ผูใหญ : 53 - 60 43 - 52 10 - 42 

 เยาวชน : 57 - 60 40 - 56 10 - 39 

 มาตรการ สงเสริมใหยั่งยืนยกยอง เสริมสราง ปองกัน ชวยเหลือ แกไข 

  ครอบครัวเปนแบบอยางในสังคม 



 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 32วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ความสัมพันธระหวางคูสมรส หมายถึง ปริมาณความสัมพันธทั้งดานดีและดานไมดีระหวางสามีกับภรรยา ไดแก 

การแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน การชวยเหลือ การสนับสนุนดานอารมณและดานวัตถุสิ่งของ ตลอดจนการ

ขัดแยง หางเหิน ไมเขาใจกัน วัดดวยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมคา จำนวน 10 ขอ ในกรณีที่บุตรเปนผู

รายงานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพอกับแม ใชชื่อวา แบบวัดตัวแปรการรับรูความสัมพันธระหวางพอกับแม  

 

คำเฉลยชุด 1 :  ครอบครัวของทานเขมแข็งจริงหรือ 
 

 คะแนน ความหมาย ผล  
นอย 
 
 
 
 
 
ผูใหญ 
10 - 42 
คะแนน 

 คนในครอบครัวนี้มีความสัมพันธกัน

อยางไมสูดีนัก สามีไมคอยกลับบาน ภรรยา 

ไมเขาใกล แตกลับถอยหาง เพราะสามีมัก

ทำใหตนเกิดความเครียด มีการทะเลาะ

วิวาทกันมากกวาจะพูดกันอยางสงบ เมื่อ

ภรรยาและบุตรมีปญหาก็หวังพึ่งพอบานได

นอย ตางคนตางไปคนละทิศละทาง ฝาย

สามีไมสนใจครอบครัว ฝายภรรยาแสวงหา 

ที่ปรึกษาในกลุมเพื่อนหรือญาติ บุตรอยูไม

ติดบาน เพราะบานมีความเรารอนขาดความ 

สุขสงบ พอแมไมสามารถจะแกปญหาของ

ตนเองหรือปญหาของบุตรไดเลย 

เยาวชน 
10 - 39 
คะแนน 

 ครอบครัวประเภทน้ีอาจทำใหเกิดผลเสีย

กับทุกฝาย ฝายสามีอาจขาดความสุขในครอบครัว 

ตองไปหาความสุขที่อื่น กอใหเกิดปญหาอื่นๆ 

ตามมาอีกมาก และสงผลกระทบตอการทำงาน

ดวย สวนภรรยาเปนผูที่เดือดรอนมากท่ีสุด เพราะ 

มีความวิตกกังวล ขาดความสุข ชวยเหลือตนเอง 

ชวยเหลือบุตรไมได อาจใชวิธีลดความเครียดให

ตนเองอยางไมเหมาะสม ทำใหเสียสุขภาพ เสีย

เงิน เสียเวลา และทำลายครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

สวนบุตรก็มีสุขภาพจิตไมดี ไมชอบไมพอใจพอ

แม อยากหลีกหนีใหหางไกล หันไปคบเพื่อนอยาง 

ไมเหมาะสม การเรียนตกต่ำ อาจเกิดปญหา 

ลุกลามไดมาก 

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตอไป 

 ครอบครัวที่มีความเครียดมากนี้ อาจไดรับการแกไขใหฟนคืนดีได ถาฝายพอ แม บุตร 

ปรับเปลี่ยนจิตใจ และการกระทำกันคนละนิดคนละหนอย ถาทำได เชน สามีกับภรรยาไป

รับคำแนะนำปรึกษาดานครอบครัวจากนักจิตวิทยาครอบครัว ถามีการทะเลาะเบาะแวงกัน

บอยมาก ใหอยูหางกันสักระยะหนึ่ง สงจดหมายหรือพูดกันสั้นๆ ทางโทรศัพท ถามสารทุกข

ซึ่งกันและกัน เม่ือคิดถึงกันมากขึ้นจึงคอยกลับมาอยูรวมกัน บุตรที่เปนวัยรุนควรเปนผู

ประสานสัมพันธระหวางพอกับแม พูดถึงแมในทางที่ดีใหพอฟง กลาวถึงความดีของพอใหแม

ฟง และอธิบายเจตนาหรือความจำเปนของแตละฝายไปในทางท่ีดี ถาพอแมขัดแยงกันมาก 

บุตรควรหาญาติสนิทมาเปนบุคคลทดแทน หรือกลมเกลียวชวยเหลือกันในหมูพี่นองใหมาก

ขึ้น หาเพื่อนที่ดีมาเปนคูคิด และขอคำแนะนำปรึกษาจากครูอาจารยที่เมตตา 
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ขอเสนอแนะสำหรับครูในการปฏิบัติตอนักเรียนท่ีไดคะแนนนอย 
 

 จากผลวิจัยไทย 2 เรื่อง* ทำใหคาดไดวาจะมีนักเรียนจากครอบครัวเครียดมากและครอบครัวแตกแยก 

ประมาณ 3 - 4 คน จากนักเรียน 10 คนในช้ันเรียน เมื่อทราบวามีนักเรียนในหองเรียนจำนวนหนึ่ง อาจมา

จากครอบครัวที่มีปญหา ครูประจำชั้น ครูฝายปกครองและฝายแนะแนวการศึกษา ตลอดจนครูที่มีจิตเมตตา

เด็กควรรวมมือกันเพ่ือใหความชวยเหลือ เอาใจใสใกลชิดนักเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ และชวยทดแทนบทบาท

ของพอแมบางสวน เชน ใหการสนับสนุนเด็กดานวัตถุสิ่งของตามความจำเปน ใหกำลังใจ เปนที่พึ่งที่ปรึกษา

เมื่อเผชิญกับวิกฤติการณจากครอบครัว ใหคำแนะนำและชวยหาทางแกไขปญหาในชีวิตประจำวันอยาง

สรางสรรค โดยชวยนักเรียนใหใชเวลาวางอยางเหมาะสม เชน จัดใหเขารวมกิจกรรมพิเศษ ชวยงานครู เขา

รวมทีมกีฬาหรือกลุมนักดนตรี หรือเขารวมในกลุมงานอดิเรกอื่นๆ เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาไปในการศึกษาหรือ

ทำงาน ไมหมกมุนกับปญหาทางบานมากเกินไปและปองกันไมใหเด็กไปคบเพื่อนหรือเขารวมกิจกรรมที่ไม

เหมาะสมนอกโรงเรียน  

 เด็กประเภทนี้มักไมพอใจพอแม ไมอยากอยูบาน เพราะอยูบานแลวไมมีความสุข อาจกลายเปนเครื่อง

รองรับอารมณเสียของพอแม ครูอาจชวยหาเพื่อนรุนพี่หรือเพื่อนรวมชั้นเรียนเดียวกัน ท่ีมีใจเอื้ออาทรใหเปน

เพื่อนคูใจ ใชเวลาวาอยางมีประโยชนรวมกัน และชวยเหลือเปนเพื่อนปลอบใจ นอกจากน้ี โรงเรียนอาจจัด

นักเรียนที่มีปญหาคลายคลึงกันใหรวมกลุมกัน เพื่อการปรับทุกขและเปนกำลังใจแกกันและกัน ภายใตการ

ดูแลของผูใหญที่รักและเขาใจเด็กเหลานี ้ แมเพียงคนเดียวก็สามารถชวยเด็กใหคลี่คลายปญหาลงไดบาง ครู

ควรชวยนักเรียนใหใชเวลาอยูกับญาติผูใหญที่รักและหวังดี (เชน ปูยา ตายาย) ใหมาก อาจแนะนำใหนักเรียน

ปลีกตัวไปอยูกับญาติเปนการชั่วคราว เม่ือครอบครัวกลับสูสภาพที่เหมาะสมแลว จึงคอยกลับมาอยูกับพอแม 

 เด็กจากครอบครัวสองประเภทนี้ อาจแสดงออกคลายคลึงกัน เชน กาวราวมากเปนพิเศษ ครูควรเขาใจ

สาเหตุ ไมลงโทษเด็กรุนแรง แตก็ไมแสดงการสงเสริมเมื่อประพฤติไมเหมาะสม เด็กจากครอบครัวเครียด

มาก อันเกิดจากปญหาความไมปรองดองของพอแม มักมีทัศนคติไมดีตอพอแม ครูควรสงเสริมสนับสนุนให

เด็กพยายามเขาใจพอแมในทางท่ีดี และรูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีกับพอแมและพี่นองดวย อาจแนะนำ

เทคนิควิธีการที่เด็กจะชวยประสานรอยราวในครอบครัว (ถามี) เปนการปองกันมิใหเด็กเปนผูขยายรอยราว

นั้นดวย 
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 2. ใชดัชนีความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา 
(ถามเยาวชน) เพื่อคัดเลือกเยาวชนกลุมเสี่ยง (เยาวชน 

ที่ตกอยูในครอบครัวที่มีสภาวะตึงเครียด อันเนื่องมา

จากบิดากับมารดามีความสัมพันธที่ไมราบร่ืนตอกัน) 

ซึ่งเปนกลุมเยาวชนที่ควรไดรับการพัฒนาจิตใจโดย

เรงดวน และบิดามารดาของเยาวชนประเภทน้ี ก็ควร

ไดรับการพัฒนาจิตใจและเสริมสรางทักษะการอบรม

เล้ียงดูบุตรท่ีเหมาะสมดวย 

 ภายใตโครงการหลักเพื่อพัฒนาครอบครัวเขม

แข็งและเยาวชนคุณภาพดวยเครือขายครอบครัว- 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพ มหานคร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปงบประมาณ 2550 และ 

2551 (งามตา วนินทานนทและคณะ, 2551, 2552) 

ไดจัดทำโครงการพัฒนา 2 โครงการ 

 โครงการพัฒนาแรก คือ โครงการ “เสริมสราง 
ภูมิคุมกันที่ดีในตนแกนักเรียนที่อยูในสภาวะเสี่ยงทาง

ครอบครัว” ป 2551 มีจุดมุงหมายที่จะนำองคความรู

ทางจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตรลงสูการปฏิบัติพัฒนา

ในรูปของการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาจิต

ลักษณะที่นาปรารถนาใหแกเยาวชน ซึ่งเยาวชนกลุม

เปาหมายในที่นี้ คือ นักเรียนชายและหญิงที่กำลัง

เรียนอยูในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน

เคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร คณะทำงานไดใชดัชนี “การรับรู

ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา” ซึ่งเปนหนึ่งใน

ดัชนีชี้วัดคุณภาพครอบครัวไทย ผลการวัดกับนักเรียน 

ชั้นประถมปลายกลุมนี้จำนวน 353 คน ปรากฏวา 

นักเรียนไดคะแนนต่ำสุด 17 คะแนน และไดคะแนน

สูงสุด 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 47.00 คะแนน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.82 คะแนนของนักเรียนกลุม

นี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคะแนนในชวงคะแนน

มาตรฐานที่ไดจากการศึกษาของ งามตา วนินทานนท 

และคณะ (2545) ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 จำนวนและรอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนการรับรูความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา สูง กลาง 

และต่ำ และมาตรการท่ีควรดำเนินการ 

 
 กลุมคะแนน ชวงคะแนน จำนวนนักเรียน คิดเปนรอยละ มาตรการที่ควรดำเนินการ 
  มาตรฐาน กลุมปจจุบัน 

 ต่ำ 10-39 คะแนน 54 คน 15.3  ชวยเหลือ แกไขปญหา 

 กลาง 40-56 คะแนน 276 คน 78.2 ปองกัน เสริมสราง 

 สูง 57-60 คะแนน 23 คน 6.5 อนุรักษ สนับสนุนใหยั่งยืน 

 รวม  353 คน 100.0 

 จากตาราง 2 แสดงวา มีนักเรียนที่ไดคะแนน

อยูในชวงคะแนนระดับต่ำตามเกณฑ (10-39 คะแนน) 

54 คน มีคะแนนอยูในระดับกลาง (40-56 คะแนน) 

276 คน สวนนักเรียนที่ไดคะแนนสูงกวา 56 คะแนน 

มี 23 คน จากนักเรียนทั้งหมด 353 คน 

 กลุมเปาหมายในการพัฒนาครั้งนี้ เปนกลุม

นักเรียนที่มีคะแนนการรับรูความสัมพันธระหวางบิดา

กับมารดาระดับต่ำ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่ตองใหการ

ชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ที่นักเรียนเผชิญอยูโดย

เรงดวน พรอมกันนี้คณะทำงานไดเพิ่มจำนวนนักเรียน 

กลุมเปาหมายโดยเลือกจากกลุมที่มีคะแนนอยูในชวง

คะแนนระดับกลางคอนไปทางต่ำ (40-42 คะแนน) 

ซึ่งมีจำนวน 29 คน รวมเปนนักเรียนที่จัดวาเปนกลุม

เสี่ยงทางครอบครัว 83 คน 
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 โครงการพัฒนาที่สอง คือ โครงการพัฒนา  
“จิตลักษณะและทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กแกผูปกครอง 
เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการเรียนของนักเรียนในชวงชั้น
ที่ 2” มีจุดมุ งหมายหลักเ พ่ือนำองคความรูทาง

จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตรลงสูการประยุกตใชใน

การอบรมพัฒนาจิตลักษณะดานความเชื่ออำนาจ

ภายในตนในการอบรมเล้ียงดูเด็ก ใหความรูความ

เขาใจพัฒนาการของวัยรุน และพัฒนาทักษะการอบรม

เลี้ยงดูที่เหมาะสม แกผูปกครองของนักเรียนวัยรุน

ตอนตน ซึ่งอยูในครอบครัวที่มีสภาวะเสี่ยงอันเนื่อง

มาจาก ผูปกครองนักเรียน โดยเฉพาะบิดากับมารดา 

มีความสัมพันธไมราบรื่น ผูปกครองใหการอบรม

เลี้ยงดูเด็กแบบรักสนับสนุนและแบบใชเหตุผลนอย 

โดยคณะทำงานไดขอมูลสภาวะในครอบครัวลักษณะ

ดังกลาวจากการรายงานของนักเรียน 

 กลุมเปาหมายในการพัฒนาครั้งนี้ คือ ผูปกครอง 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 5 จำนวน 38 

คน พรอมกับนักเรียนในปกครอง จำนวนเทากัน รวม

ทั้งสิ้น 76 คน ผูปกครองกลุมนี้มาจากครอบครัว

ประเภทเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังตอไปน้ี 

 ขั้นที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ในครั้งนี้ไดรับ

ความรวมมืออยางดียิ่งจากโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริ

การาม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปน

แหลงขอมูล 

 ขั้นที่ 2 ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 

5 ทั้งหมดรวม 162 คน ตอบแบบวัด “การรับรูความ

สัมพันธระหวางบิดากับมารดา” แบบวัดนี้คือดัชนีชี้วัด

คุณภาพของครอบครัวไทยที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัย

ของ งามตา วนินทานนท และคณะ (2545) นักเรียน

กลุมนี้ไดคะแนนต่ำสุด 16 คะแนน และสูงสุด 60 

คะแนน คะแนนเฉล่ียเทากับ 44.95 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 9.48 คณะทำงานแบงคะแนนของนักเรียน

ออกเปน 3 ชวง ตามคะแนนมาตรฐาน ที่ไดจากงาน

วิจัยของ งามตา วนินทานนทและคณะ (2545) ดัง

ปรากฏในตาราง 4 

 ตอจากน้ันไดมีการแบงนักเรียน 83 คน ออก

เปน 2 กลุมดวยวิธีจับสลาก กลุมหนึ่งไดรับกิจกรรม

พัฒนา สวนอีกกลุมหนึ่งไดรับกิจกรรมควบคุม และ

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

และเทคนิคการควบคุมตนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย 

ดังในตาราง 3 

ตาราง 3 แบบแผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมแกนักเรียนกลุมเส่ียงและการประเมินผล 

 กลุม จำนวน ทดสอบกอน กิจกรรมฝกอบรม ทดสอบหลัง 

 กลุม 1 ทดลอง 42 � คลายเครียด nAch SC � 

  กลุม 2 ควบคุม 41 � คลายเครียด - - � 

หมายเหตุ  nAch = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  SC = การควบคุมตน 
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ตาราง 4 จำนวนและรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนการรับรูความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา สูง กลาง 

และต่ำ และมาตรการท่ีควรดำเนินการ 
 

 กลุมคะแนน ชวงคะแนนมาตรฐาน จำนวนนักเรียน คิดเปนรอยละ มาตรการท่ีควรดำเนินการ 

 ต่ำ 10-39 คะแนน 43 คน 26.9 ชวยเหลือ แกไขปญหา 

 กลาง 40-56 คะแนน 101 คน 63.1 ปองกัน เสริมสราง 

 สูง 57-60 คะแนน 16 คน 10.0 อนุรักษ สนับสนุนใหยั่งยืน 

 รวม  160 คน 

 จากตาราง 4 มีนักเรียนที่ไดคะแนนอยูในชวง

คะแนนต่ำ (10-39 คะแนน) 43 คน มีคะแนนอยูใน

ชวงกลาง (40-56 คะแนน) 101 คน และมีคะแนนอยู

ในชวงคะแนนสูง (57-60 คะแนน) 16 คน นักเรียน

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนท่ีมีคะแนนการรับรูความ

สัมพันธระหวางบิดากับมารดาอยูในชวงคะแนนต่ำ 

ซึ่งจัดเปนนักเรียนที่อยูในสภาวะเส่ียงทางครอบครัว 

พรอมกันนี้คณะทำงานไดคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนน

ตกอยูในชวงกลางคอนไปทางต่ำ เพิ่มเติมอีก 37 คน 

รวมเปนนักเรียนกลุมเปาหมาย 80 คน จากนั้นได

ติดตอใหทางโรงเรียนออกหนังสือเชิญชวนเขารวม

กิจกรรมปฏิบัติพัฒนาของโครงการฯตามแผนการจัด

กิจกรรมฝกอบรมผูปกครองดังปรากฏในภาพ

ประกอบ 6 

ภาพประกอบ 6 แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมผูปกครองและการประเมินผล 

วัดกอนการอบรม วัด 1 เดือน หลังการอบรม 

ผูปกครอง 

วัด 1 เดือนหลังการอบรม 
 

พฤติกรรมของผูปกครอง 
1. พฤติกรรมอบรมเล้ียงดูเด็กแบบรัก 

 สนับสนุนมาก 

2. พฤติกรรมอบรมเล้ียงดูเด็กแบบใชเหตุผล 

 มากกวาอารมณ 

3. พฤติกรรมการสนับสนุนเด็กดานการเรียน 

กิจกรรมฝกอบรมผูปกครอง 
1. ความรูเรื่องพัฒนาการของบุคคล 

 วัยรุน 

2. ความเชื่ออำนาจภายในตนใน 

 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

3. ทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

 อยางเหมาะสม 

ลักษณะภูมิหลังของผูปกครอง 
1. สุขภาพจิต 

2. เจคคติที่ดีตอเด็ก 

3. ความสัมพันธระหวางคูสมรส 

การรับรูของนักเรียน 
1. การรับรูการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ 

 ในการอบรมเล้ียงดู 

2. การรับรูการสนับสนุนดาน 

 การเรียนจากผูปกครอง 

วัดทันทีหลังการอบรม 
 

จิตลักษณะของผูปกครอง 
1. ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของ 

 บุคคลวัยรุน 

2. ความเชื่ออำนาจภายในตนใน 

 การอบรมเล้ียงดูเด็ก 

3. ความพรอมที่จะอบรมเลี้ยงดู 

 เด็กอยางเหมาะสม 
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 สรุปผลการใชดัชนีคุณภาพครอบครัวไทยใน
โครงการพัฒนา ในการสรางเสริมความเขมแข็งทาง

จิตใจแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนของชุมชนชานเมืองกรุงเทพฯ ในโครงการ

พัฒนาแรก และการพัฒนาจิตใจและทักษะการอบรม

เลี้ยงดูบุตรแกผูปกครองนักเรียน ของโรงเรียนใน

ชุมชนเมืองชั้นในกรุงเทพฯ ในโครงการพัฒนาที่สอง 

คณะทำงานไดนำดัชนีคุณภาพครอบครัวไทย ดาน

ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา (นักเรียนรายงาน) 

มาใชเพื่อคัดเลือกนักเรียนกลุมเสี่ยงท่ีควรไดรับการ

พัฒนาเปนลำดับตนๆ ซ่ึงดัชนีดังกลาวก็ไดพิสูจนให

เห็นวา เปนเครื่องชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจ

อาการหรือเปนเครื่องเฝาระวัง ชวยใหนักพัฒนา เชน 

ครูอาจารยสามารถคนหา นักเรียนและครอบครัวที่อยู

สภาวะเครียด เน่ืองจากความไมปรองดองกันระหวาง

บิดากับมารดา ซ่ึงจัดเปนกลุมเสี่ยง เพื่อใหการ

ชวยเหลือไดอยางถูกตองตามสภาพครอบครัวที่เปน

จริง โดยในโครงการพัฒนาแรก ทำการสรางเสริมจิต

ลักษณะดานการควบคุมตน และลักษณะใฝสัมฤทธิผล

แกนักเรียน เพ่ือเพิ่มภูมิคุมกันที่ดีใหแกนักเรียนใน

การเผชิญกับปญหาตางๆ เปนการบรรเทาผลเสียที่

อาจเกิดขึ้น เชน การคบเพ่ือนไมเหมาะสม การมี

พฤติกรรมกาวราว เปนตน และในโครงการที่สอง ไดใช 

ดัชนีเพื่อระบุนักเรียนกลุมเสี่ยง และขอความรวมมือ

ผูปกครองนักเรียนเขารวมกิจกรรมฝกอบรมพัฒนา

ความเช่ือมั่นในการอบรมเล้ียงดูบุตรใหเปนคนดีและ

เกง พรอมกับใหทักษะการอบรมเล้ียงดูบุตร และการ

สนับสนุนดานการเรียนแกบุตรอยางเหมาะสม ซ่ึงผล

การพัฒนาสวนใหญเปนไปตามความคาดหมาย 

 3. ใชประโยชนจากเครื่องมือวัดที่สรางขึ้นใน
ชุดโครงการเพ่ือการวิจัย  มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งนำ

ดัชนีความสัมพันธระหวางคูสมรสไปใชวัดในฐานะ

เปนตัวแปรเชิงเหตุ หรือตัวแปรเชิงผล ตัวอยางเชน 

 ในงานวิจัยของ อังศินันท อินทรกำแหง และ

คณะ (2549) ศึกษาสัมพันธภาพกับคูสมรสของสตรี

ดวยดัชนีความสัมพันธระหวางคูสมรส (15 ขอ) เพ่ือ

เปนหนึ่งในสี่องคประกอบของปจจัยดานครอบครัว  

ที่มีอิทธิพลตอภาวะวิกฤติของสตรีไทยสมรสวัยกลาง

คนที่ทำงานนอกบาน พบผลวา องคประกอบดาน  

“สัมพันธภาพกับคูสมรส” สามารถอธิบายตัวแปรแฝง 

“ปจจัยดานครอบครัว” ไดเปนลำดับที่ 3 โดยมี

น้ำหนักองคประกอบ (Factor loading) เทากับ 0.64 

 นพมาศ แซเสี้ยว (2550) ศึกษาความสัมพันธ

กับคูสมรสและความสัมพันธกับบุตรดวยแบบวัดความ 

สัมพันธระหวางคูสมรส (15 ขอ) และความสัมพันธ

ระหวางเยาวชนกับบิดามารดา (10 ขอ) เปนปจจัย

เชิงเหตุดานสถานการณในครอบครัว ที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพชีวิต (ครอบครัว การทำงาน และสังคม) ของ

ผูใหญวัยกลางคน พบผลในสวนของตัวแปรความ

สัมพันธกับคูสมรสวา ตัวแปรดังกลาวเปนตัวทำนาย 

1 ใน 6 ตัว ที่มีบทบาทสำคัญในการอธิบายคุณภาพ

ชีวิตดานครอบครัว ดานสังคม และดานรวม สวน

ตัวแปร ความสัมพันธกับบุตร เปนตัวทำนายที่มี

บทบาททำนายในลำดับที่สูงกวาตัวแปรความสัมพันธ

กับคูสมรสในการอธิบายคุณภาพชีวิตทุกดานที่ศึกษา 

รวมทั้งคุณภาพชีวิตดานรวมดวย สวน นิรมล ธีระ

ไตรรักษ (2547) ศึกษาดัชนีความสัมพันธระหวางคู

สมรสในฐานะเปนตัวแปรตาม ในการวิจัยคุณภาพ

ชีวิตคูของนักศึกษาที่อยูดวยกันกอนสมรส อาจกลาว

ไดวา ดัชนีความสัมพันธระหวางคูสมรสที่ไดมีการนำ

ไปใชในการวิจัยกับผูใหญไทย ไดใหผลที่เปนไปตาม

ความคาดหมาย 

 4. ใชประกอบการเขียนตำราและการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ผลงานวิจัยชุดดัชนี

ครอบครัวนี้ถูกนำไปรวบรวมเปนสวนหนึ่งในหัวขอ  

“คุณภาพชีวิตสมรสกับคุณภาพครอบครัว” ในเอกสาร

คำสอนเรื่อง “การถายทอดทางสังคมและพัฒนาการ

ของมนุษย” (2545) ไดถูกใชเปนเอกสารอางอิงในตำรา 

ขั้นสูง เรื่อง “ทฤษฎี การวัด และการวิจัยเอกลักษณ

แหงอีโกในคนไทยและเทศ” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
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2541) และถูกใชเปนเอกสารอานประกอบในการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมวดวิชา ระเบียบวิธี

วิจัย และหมวดวิชาเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร ใน

หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ของสถาบัน 

วิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัยเปนประเภทของโครงการวิจัย

ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ให

ความสำคัญ และตองการใหนักวิจัยจัดทำขอเสนอ

โครงการประเภทนี้ เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

ชุดโครงการวิจัย “การวิเคราะหดัชนีเชิงเหตุและผล

ของคุณภาพชีวิตในครอบครัวไทย” ประกอบดวย

โครงการยอย 3 โครงการท่ีใหผลวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตครอบครัวหลายแงมุม ดวยเครื่องมือวัดที่มี

คุณภาพสูงและวิธีการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง ผลงาน

วิจัยใหประโยชนสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ไดดัชนี

คุณภาพครอบครัวไทย ซ่ึงเปนมิติหนึ่งที่สำคัญของ

คุณภาพชีวิตของคนไทยที่สามารถนำไปเปรียบเทียบ

กับนานาชาติได 2) นำผลวิจัยไปใชในการกำหนด

นโยบายระดับ ประเทศและใชฝกอบรมครู เพื่อใหการ

ชวยเหลือ ปองกัน และเสริมสรางนักเรียน กรณีอยูใน

ครอบครัวที่มีความเขมแข็งนอย และ 3) ชี้แนวทาง

ในการสงเสริมสนับสนุน และอนุรักษครอบครัว ซึ่งมี

ความสัมพันธที่ดีอยูเดิม ใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป 

 ผูเขียนมีความเห็นวา บุคคลที่จะเผยแพรและ

ใชประโยชนจากผลงานวิจัยไดมากและดีที่สุด ก็คือ 

นักวิจัยเจาของผลงาน เนื่องจากมีความรูความเขาใจ

ในผลงานของตนอยางดี ทราบชัดเจนถึงขอดีและ

ประโยชน ตลอดจนขอจำกัดของผลงาน ดังนั้น 

นอกจากจะตองรับผิดชอบทำงานวิจัยใหสำเร็จแลว 

นักวิจัยผูรับทุนระดับชาติ ควรทำหนาที่เผยแพร และ

นำผลงานลงสูการประยุกตใช เพื่อใหเกิดประโยชนแก

สังคมไทยอยางกวางขวางดวย 

 ผลผลิตของงานวิจัยชุดนี้  ไดถูกนำไปใช

ประโยชนตั้งแตยังไมไดจัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณ 

ในระยะแรก การเผยแพรและการใชประโยชนจาก

ผลงาน อยูในแวดวงวิชาการ เชน นำเสนอผลงานใน

การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตีพิมพ

ในวารสารทางพฤติกรรมศาสตร ตอมามีนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาจำนวนหนึ่ง นำแบบวัดที่ เปนดัชนี

คุณภาพชีวิตครอบครัวไทยไปใชในการวิจัย มีการ

เผยแพรผลงานผานสื่อมวลชนหลายประเภท ในระยะ

หลัง ไดนำดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัวไทยไปใชกับ

ประชาชนในชุมชนเขตเมืองและชานเมืองกรุงเทพฯ 

ในโครงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตแกนักเรียน 

และโครงการพัฒนาจิตและทักษะการอบรมเล้ียงดู

บุตรอยางเหมาะสมแกผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง 

ปรากฏวาดัชนีคุณภาพ ชีวิตครอบครัวไทย ฉบับที่ใช

วัดความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา ใหผลนาเชื่อ

ถือในการระบุนักเรียนกลุมเส่ียงไดตรงตามสภาพ

ความเปนจริง  อาจกลาวไดวา  ดัชนีคุณภาพชีวิต

ครอบครัวไทย  ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยนี้  เปน

สิ่งประดิษฐทางพฤติกรรมศาสตร ที่สามารถนำไปใช

ตรวจสอบสภาพครอบครัวทั่วไปไดอยางเปนรูปธรรม

นาเชื่อถือ ทำใหนักพัฒนาสามารถระบุตัวบุคคลท่ีควร

ใหการชวยเหลือแกไขปญหา เสริมสรางปองกัน 

ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนเพื่ออนุรักษครอบครัวท่ีมี

สัมพันธภาพที่ดีอยูเดิมใหมั่นคงยั่งยืน 
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