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Abstract 

 

The principal objective of this research was to construct family strength components and define 

their meaning in the context of Thai society during the period of changes (1977-2016) and future 

trends under the 20-year National Strategic Framework (2017-2036). The researchers employed a 

qualitative research method to deeply understand family lives under contextual and time 

constraints through grounded theory. Data used in this research were gathered from in-depth 

interviews with eleven families that comply with family-strength criteria as stipulated by the 

researchers.  Research results revealed there were seven family strength components in Thai social 

context, as follows; component 1: establishment of good family principles, component 2: 

awareness of responsibilities, component 3: adherence to moral framework, component 4: bonding 

and support, component 5: balanced monetary management, component 6: conflict moderation 

and management, and component 7: cultivation of values to be passed on to future generations. 

The information acquired from this research was more aligned with Thai society than previous 

research findings in which western concepts were mainly applied in family strength components. 

The finding of this research was considered a product innovation which can be made by family-

related workers in initiating family-strength activities. 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การสร้างองค์ประกอบและก าหนดความหมายขององค์ประกอบ  
ความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2520 - 
2559) และแนวโน้มในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย 
เชิงคุณภาพเพ่ือให้เข้าใจการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างลึกซึ้ง ภายใต้เงื่อนไขของบริบทและเวลา โดยใช้รูปแบบการวิจัย
แบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory research method) ข้อมูลที่ ใช้ ในงานวิจัยนี้มาจาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวที่มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยก าหนดเป็นกรอบ จ านวน 11 ครอบครัว 
ผลวิจัยพบว่า ได้องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การวางหลักครอบครัวดี องค์ประกอบที่ 2 การรู้หน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 3 การยึดถือ
กรอบคุณธรรม องค์ประกอบที่ 4 การสานสัมพันธ์ใฝ่เกื้อกูล องค์ประกอบที่ 5 การสร้างสมดุลบริหารทรัพย์ 
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการปรับความขัดแย้ง และองค์ประกอบที่ 7 การร่วมแรงบ่มเพาะเพ่ือส่งผ่าน องค์ความรู้ 
ที่ได้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยมากกว่าผลงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาโดยใช้องค์ประกอบที่มาจากแนวคิดทาง
ตะวันตกเป็นหลัก ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นี้เป็นนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ที่ผู้ท างานด้าน
ครอบครัวสามารถน าไปสร้างกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวได้ 

ค ำส ำคัญ: ความเข้มแข็งของครอบครัว  องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย 
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บทน า 
 โดยทั่วไปครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรักความผูกพัน
กัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส าหรับงานวิจัยนี้ ครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลอยู่ร่วมกัน เพ่ือการท า
บทบาทหน้าที่การด ารงเผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มี
ความส าคัญที่สุดเพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตคนในครอบครัว ให้การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอน ดังนั้น 
ความส าคัญของครอบครัวจึงเป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการให้กับ
สมาชิก สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับครอบครัว 
 เมื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและ
วัฒนธรรมเกิดขึ้นและด าเนินไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สังคมไทยได้มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรมและเกิดค่านิยมตามรูปแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทย 
วัฒนธรรมไทย ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมได้เปลี่ยนแปลงไป (Sujjanun, 2013) ส่งผลกระทบท าให้โครงสร้าง
และรูปแบบของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ขนาดของครอบครัวเริ่มเล็กลงและมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น สถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นทุนทางสังคมมีระบบเครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด มีความเก้ือกูลและเอ้ือ
อาทรกัน กลับอ่อนแอลง ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ครอบครัวทั้งทางบวกและทางลบ ครอบครัวในปัจจุบันจึงเผชิญปัญหาวิกฤตหลายประการ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จ านวนคู่สมรสน้อยลงและการหย่าร้างเพ่ิมขึ้น 
ปัญหาเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของวัยรุ่น อาทิ ความรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันเหมาะสม การตั้งครรภ์นอกสมรสและการท าแท้ง การติดยาเสพติด เป็นต้น (Ministry of Social 
Development and Human Security, 2018) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไทยจึงต้อง
เพ่ิมกลไกส าคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ปรับตามให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ รวมทั้งร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันและเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับอนาคต อย่างไรก็ต ามองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีตะวันตก 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิดจากศึกษาวิจัยครอบครัวตะวันตก อาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยอย่างแท้จริง 
เพราะลักษณะสังคมไทยเป็นแบบ “โครงสร้างหลวม” คือ มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง ไม่ค่อยมีวินัยไม่ชอบผูกมัด 
รวมถึงบุคลิกภาพคนไทยที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่ชอบแสดงความรู้สึกลึก ๆ ต่อกัน (Vichit-Vadakan, 2011) 
ลักษณะสังคมไทยดังกล่าวท าให้องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวน่าจะแตกต่างไปจากองค์ประกอบ 
ความเข้มแข็งของครอบครัวทางตะวันตก 
 โครงการวิจัยนี้ที่ต้องการสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งครอบครัวตามบริบทสังคมไทย โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการใช้รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded 
theory methodology) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดความชัดเจนน่าเชื่อถือ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย 
 
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ความเข้มแข็งของครอบครัว 
 ครอบครัวที่เข้มแข็ง หรือค าเรียกอ่ืน ๆ เช่น ครอบครัวที่ประสบความส าเร็จ ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 
ครอบครัวที่พึงประสงค์ ครอบครัวสมดุล อาจยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการ โดย
นักวิชาการแต่ละท่านมีมุมมองที่ให้ความส าคัญแตกต่างกันไป ซึ่งค าเหล่านี้ล้วนมีสาระส าคัญที่ใกล้เคียงกัน คือ 
ครอบครัวที่สมาชิกด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพา
ตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบข้าง ปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอนกับปัญหาหรือ
อุปสรรค เมื่อเผชิญกับปัญหาก็สามารถร่วมกันแก้ไขจนลุล่วงไปได้ด้วยดี (Department of Women's Affairs 
and Family Development, 2011) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่านให้ค านิยามของค าว่า ความเข้มแข็ง  
ของครอบครัวไว้หลากหลาย ดังเช่น 
 ความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง สภาพวิถีการด าเนินชีวิตของครอบครัวที่มีความมั่นคง ทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีความรักเอ้ืออาทรต่อกันในครอบครัว และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
(Thongsa-ard and Bunchup, 2008) ครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นครอบครัวที่รักษาความสุข ความแข็งแรง ไว้ได้
ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากสมาชิกในครอบครัวร่วมกันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้น ได้แก่ การห่วงใยและการเห็น
คุณค่าซึ่งกันและกัน การผูกพัน การสื่อสาร การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การท างานร่วมกัน การยืดหยุ่น และ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Goddard, 2005) ความเข้มแข็งของครอบครัว เป็นชุดของสัมพันธภาพและ
กระบวนการที่สนับสนุน รวมทั้งการปกป้องครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 
ที่ครอบครัวประสบปัญหาเลวร้ายและมีการเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งของครอบครัวจะช่วยรักษาความเหนียว
แน่นของสมาชิกในครอบครัวและช่วยส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะแก่สมาชิกในครอบครัว (Moore et al., 
2002) 
 ในงานวิจัยครั้งนี้  ความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง ลักษณะของครอบครัว ซึ่งมีเป้าหมาย 
การด ารงชีวิตของครอบครัวที่จะน าไปสู่ความสุขในครอบครัว โดยมีเกณฑ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 
ประกอบด้วย 1) เป็นครอบครัวที่มีการท าบทบาทหน้าที่ในการด ารงเผ่าพันธุ์ที่มีพ่อ แม่ และลูกอยู่ด้วยกัน 2) เป็น
ครอบครัวที่มีลูกคนใดคนหนึ่งประสบความส าเร็จพิจารณาจากการที่ลูกพ่ึงพาตนเองได้ 3) เป็นครอบครัวที่ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 จากแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ส าหรับองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวที่นักวิชาการได้ศึกษาจากฐานความคิดทางตะวันตก 
ในช่วงปี ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา พบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ (Stinnet & DeFrain, 1985; Stinnet, 1999; Asay & 
DeFrain, 2012)  เห็นสอดคล้องกันในองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว 7 องค์ประกอบ คือ 
ความซาบซึ้งและความรัก การมีพันธะผูกพัน การสื่อสารเชิงบวก การใช้เวลาสนุกสนานร่วมกัน การมีสุขภาวะ 
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ทางจิตวิญญาณ ความสามารถในการจัดการปัญหา และการสนับสนุนหรือให้ก าลังใจ  ซึ่งนักวิชาการไทยได้มี
การศึกษาตามแนวคิดข้างต้น  (Kotchabhakdi, 2003; Suvannathat, 2011; Kirdpitak, 2012) 
 จากองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวที่น าเสนอมานี้อาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวขึ้นใหม่ โดยในงานวิจัยนี้องค์ประกอบ
ความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความคิด ความรู้สึกหรือการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
ที่จะน าไปสู่ความสุขของครอบครัว 
 บริบทสังคมไทย 
 บริบทสังคมไทย หมายถึง สภาพแวดล้อมของสังคมไทย สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยช่วง พ.ศ. 
2520 - 2559 และแนวโน้มในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีอิทธิพลต่อ
ครอบครัวไทย สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ ผู้คนเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนพอใจ 
มีหลากหลายในเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน รักอิสระ ยึดมั่น
ในสถาบันและพระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมนียมประเพณีที่ดีงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ยอมรับในระบบ
อาวุโสและระบบอุปถัมภ์ ไม่นิยมความรุนแรง ชอบการประนีประนอมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ความเจริญส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตเมืองหลวงและเขตเมืองใหญ่ (Pinwiset, 2007) การกล่าวถึงสังคมไทยในลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึง
กับผลการศึกษาสังคมไทยของนักวิชาการตะวันตกหลายท่าน อาทิเช่น Ruth Benedict, John Embree, Herbert 
Phillips ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้างทางสังคม พฤติกรรม ความคิดเห็น ค่านิยมของคนไทย (Vichit-Vadakan, 
2011) โดยสามารถสรุปลักษณะสังคมไทยได้ดังนี้ 
 1) รูปแบบทางสังคมของไทยเป็นแบบ "โครงสร้างหลวม" นั่นคือ (1) มีความเป็นปัจเจกชน นิยมถูกบังคับ 
ไม่ค่อยมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก (2) ไม่ชอบการผูกมัด ไม่ชอบวางแผนในระยะยาว ไม่ชอบ
ป้องกันปัญหา ชอบการท างานเฉพาะกิจ ท าให้ไม่มีพลังในการรวมกลุ่มทางสังคมในระยะยาว (3) มีความยืดหยุ่น
สูงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่ชอบป้องกันปัญหา แต่แก้ไขสถานการณ์และปรับตัวเก่ง (4) เข้าใจกฎระเบียบและกติกา
ทางสังคม แต่มีการละเมิดบ่อย และผู้ที่ละเมิดกฎกติกาไม่ค่อยถูกสังคมลงโทษ 
 2) สังคมไทยเป็นสังคมที่มีชนชั้น มีวัฒนธรมแบบกลาง ๆ มีความสุขตามอัตภาพ ขาดความกระตือรือร้น  
ผู้ชายไทยมีสถานภาพเหนือกว่าผู้หญิงแต่จะไม่กดขี่ผู้หญิง ผู้ชายเป็นความหวังของครอบครัว แต่พ่อแม่จะรักลูก
สาวเห็นว่าลูกสาวมีค่า และจะให้ของมีค่ามากกว่าลูกชาย 
 3) บุคลิกภาพของคนไทย คือ ชอบการปฏิสัมพันธ์กัน ชอบความราบรื่นและความกลมกลืนทางสังคม 
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่แสดงความรู้สึกลึก ๆ ต่อกัน แต่มักใช้เสียงหัวเราะขจัดความขัดแย้ง เป็นปัจเจกชนนิยม 
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ถูกกลุ่มกลืน เกรงใจ รักสนุก มีความอดทนต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลสูง 
ไม่ชอบผูกมัดในระยะยาว ชอบกิจกรรมเฉพาะกิจ 
 4) สังคมไทยมีระบบอุปถัมภ์ คือ มีความสัมพันธ์ที่ผู้อุปถัมภ์อยู่เหนือกว่า และผู้รับการอุปถัมภ์อาจอุปถัมภ์
คนอ่ืนต่อไปได้ในลักษณะเกื้อกูล ซึ่งมองในเชิงสังคม ผู้รับการอุปถัมภ์ในระดับเดียวกันอาจไม่รักใคร่ปรองดองกัน
เพราะแย่งกันเอาใจเจ้านาย เมื่อผู้อุปถัมภ์เสียชีวิตลง ผู้รับการอุปถัมภ์อาจอยู่ด้วยกันหรือแยกกันออกไปก็ได้ 
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 นอกจากนี้ ปัญหาหลักของสังคมไทยที่ผ่านมา ประกอบด้วยปัญหาโครงสร้างหลวม ท าให้ไม่มีระเบียบ 
เกิดการปฏิบัติสองมาตรฐาน ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ปัญหาระบบอุปถัมภ์และการทุจริต ทัศนคติเรื่องอ านาจ 
ในขณะที่ปัญหาหลักของสังคมไทยในปัจจุบันประกอบด้วยปัญหาระบบสังคมและการเมืองอ่อนแอ ปัญหา
โครงสร้างระบบบริหารราชการ และปัญหาการขาดจริยธรรมของผู้มีอ านาจ (Vichit-Vadakan, 2011) 
 เนื่องจากโครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดส้อมและสถานการณ์ที่ผู้คน  
แต่ละยุคได้เผชิญ ส่งผลให้มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ค่านิยม และความรู้ความสามารถที่ต่างกันออกไป 
จึงมีการจ าแนกประชากรตามช่วงเวลาเกิดเป็นรุ่นต่าง ๆ หรือ Generation เช่น ประชากรรุ่น Generation X เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2522 ซึ่งเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
หลายอย่าง อาทิ การเกิดของเคเบิลทีวี ฟ้าสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ส่วนประชากร Generation Y เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการเติบโตของความเป็นเมืองสูงขึ้น ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง 
เป็นช่วงที่วิวัฒนาการต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับประชากร Generation Z เกิดหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป (Institute for Population and 
Social Research, Mahidol University, 2016) คน Generation X มักถูกมองว่ามีนิสัยชอบความเสี่ยง ยินดีรับ
การเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพทั้งเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว คน Generation Y 
มักถูกมองว่ามีความเป็นสากล เชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ผูกพันต่อองค์การ ปรับตัวเก่ง มีความคิดริเริ่ม มีประสิทธิภาพ
ในการใช้เทคโนโลยี และช่างสงสัยในทุกสิ่ง ในขณะที่คน Generation Z มักถูกมองว่าเป็นคนเปิดกว้างทาง
ความคิดและวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างของสีผิว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี แต่เป็นคนที่ท าเพ่ือตัวเองก่อน 
เรียกร้องสิทธิของตัวเอง ชอบอิสระเสรี มีความอดทนต่ า ตอบสนองความรวดเร็วของโลกได้อย่างทันที และหา
ความรู้ผ่านเทคโนโลยีได้ทุกที่ (Gray et al., 2016) 
 นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ
รัฐบาลในการที่จะพัฒนาประทศ ซึ่งประกาศใช้ฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ก็เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างมีแบบแผน ตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 
(ปี พ.ศ. 2520 - 2524) เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาขยายเมือง แต่ก็ค านึงถึงการพัฒนาชนบทควบคู่กันไป ส าหรับความเคลื่อนไหว 
ในการด าเนินงานด้านครอบครัวในประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้เริ่มให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครอบครัว โดยได้บรรจุมาตรการบางส่วนให้ไว้ชัดเจนมากขึ้น  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับแรกเป็นต้นมาจนถึงฉบับท่ี 12 ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลายด้าน 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จัดท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถ
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แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องวางแผนงานให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
(Office of the National Economic and Social Development Council, 2017) 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สร้างความมั่นคงและ  
การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ส่งผลให้สถาบันครอบครัวจ าเป็นต้องมีการปรับตัว โดยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในครอบครัว เพ่ือที่จะ
สามารถน าพาสมาชิกให้ผ่านพ้นปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ไปได้ และมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็ง
ต่อไป 

รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory methodology) 
รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล เป็นวิธีการวิจัยรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ที่พัฒนาขึ้นในสาขาสังคมวิทยา (Creswell, 1998) จุดเด่นของการวิจัยนี้คือการพัฒนา
หรือสร้างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบริบทของปรากฏการณ์ที่ศึกษา รูปแบบการวิจัยนี้แตกต่างจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบอ่ืน ๆ คือไม่เริ่มต้นจากทฤษฎีหรือสมมติฐานที่มีอยู่ก่อน แต่เป็นการศึกษาตามสิ่งที่ปรากฏ 
(Emerging study) ซึ่งแนวทางนี้ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดไว้ล่วงหน้า ไม่จ าเป็นต้องทบทวนวรรณกรรม  
ที่เก่ียวข้องและปราศจากการตั้งสมมติฐานการศึกษาเช่นนี้ จะเริ่มต้นจากปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยสนใจ จากนั้นเข้าไป
เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านบุคคลในปรากฏการณ์ การรวบรวมข้อมูลโดยการคัดเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎีเป็นการเฟ้นหา
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์สอดคล้องกับสิ่งที่ศึกษา มีความหมายเพ่ือน าไปสู่การค้นหาทฤษฎีอย่างรอบ
ด้าน กระบวนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าไปพร้อม ๆ กัน โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ที่ค่อนข้างเข้มงวด และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือกระบวนการสร้างมโนทัศน์จากข้อมูลและการหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นระหว่างมโนทัศน์เหล่านั้น 
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นักวิจัยใช้การก าหนดรหัส (Coding) เป็นเครื่องมือในการจ าแนกข้อมูล การก าหนดรหัส คือการ “แตก” ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ เป็นหน่วยย่อย ๆ หลาย ๆ หน่วย ซึ่งหน่วยย่อยนั้นจะผ่านการเปรียบเทียบข้อมูลภาคสนามด้วยกัน 
แล้วจึงให้สัญลักษณ์เป็นรหัส หรือชื่อ Open code จากนั้นจึงเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้รหัสแล้วเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม 
Code ตามความสัมพันธ์ (Subtheme หรือ Subcategory) ต่อจากนั้นจึงบูรณาการข้อมูลที่จัดกลุ่มนั้นให้เป็น
เรื่องราวที่มีความหมาย (Theme หรือ Core category) โดยในปัจจุบันรูปแบบการวิจัยนี้ถูกน าไปใช้หลากหลาย
วงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ กระทั่งวงการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย
แบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้เข้าใจ
การใช้ชีวิตครอบครัวอย่างลึกซึ้งภายใต้เงื่อนไขของบริบท และเวลา โดยใช้แนวคิดการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 
(Grounded theory) เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการสร้างมโนทัศน์จากข้อมูล และการหาลักษณะ
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เหล่านั้น 

พื้นที่วิจัย คณะผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาเป็นเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีความเจริญ
ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครอบครัว  โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือก กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้น าครอบครัวในบริบทสังคมไทยส่วนหนึ่งอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และอีกส่วน
หนึ่งอาศัยในเขตปริมณฑล ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกตามเกณฑ์ คือ เป็นผู้น าครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
ที่มาจากครอบครัวที่มีการท าบทบาทหน้าที่ในการด ารงเผ่าพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย พ่อแม่ และลูก เป็นครอบครัว  
ที่ประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระ และผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว 
จ านวน 11 ครอบครัว 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 การเตรียมการเพื่อการคัดเลือกผู้น าครอบครัวที่ให้ข้อมูล มีการด าเนินการดังนี้ 
1) คณะผู้วิจัยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบนิยามความเข้มแข็ง 

ของครอบครัว โดยพิจารณาถึงความสุขในครอบครัวที่มีพ่อแม่ และลูกอยู่ร่วมกัน และก าหนดลักษณะ 
ของครอบครัวในงานวิจัยนี้ว่า มีการท าบทบาทหน้าที่ในการด ารงเผ่าพันธุ์  ซึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก 
มีเป้าหมาย คือ ความสุขในครอบครัว ลูกช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีปัญหาหนี้สิน 

2) สร้างเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวที่มีความเข้มแข็งของครอบครัว โดยการศึกษาน าร่องกับ
ครอบครัวที่มีลักษณะตามกรอบในข้อ 1) จ านวน 4 ครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 ครอบครัวที่ 1  มีลูกวัยรุ่น ก าลังเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ครอบครัวที่ 2  มีลูกวัยรุ่น ที่ท างานแล้ว 
 ครอบครัวที่ 3  มีลูกก าลังเรียนระดับปริญญาตรี 
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 ครอบครัวที ่4  มีลูกเรียนจบปริญญาตรี และท างานแล้ว 
สัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวน าร่องทั้ง 4 ครอบครัว โดยใช้แนวค าถาม คือ (1) ครอบครัว 

ของท่านมีความสุขหรือไม่ ถ้ามี มีความสุขเรื่องอะไรบ้าง (2) ค าว่า “ความสุข” ของท่านหมายถึงอะไร (3) ให้เล่า
รายละเอียดการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว และ (4) ท่านยังมีความสุขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ท่าน
เล่าให้ฟังหรือไม่ ช่วยเล่าความสุขอ่ืน ๆ ให้ฟังเพ่ิมเติม 

คณะผู้วิจัยร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ และอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุป  
ที่น าไปสร้างเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมทั้งสร้างแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว 

3) คัดเลือกครอบครัวที่มีลักษณะตามเกณฑ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัวจากแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 11 ครอบครัว โดยค านึงถึง
ความหลากหลายของระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 ช่วงที่ 2 การรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรมด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้น าครอบครัวจากครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง จ านวน 11 ครอบครัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และร่วมกันพิจารณาความครอบคลุมของประเด็นที่ศึกษา ซึ่งมีประเด็นส าคัญของการ
สัมภาษณ์ คือ ความสุขในครอบครัว และประเด็นรอง คือ เรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
การแสดงบทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวภายในครอบครัว และการปลูกฝังคุณธรรมของ
ครอบครัว 

 ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory research 

method) วิเคราะห์ตามรูปแบบ ดังนี้ 
1) การก าหนดรหัสเพ่ือจ าแนกข้อมูล (Open coding) โดยคณะผู้วิจัยแต่ละคนเป็น 

ผู้ก าหนดรหัสให้กับข้อความที่ได้จากบทสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาเห็นว่าข้อความนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ง
ของครอบครัวตามความเห็นของตนเองทีละข้อความอย่างเป็นอิสระ เมื่อก าหนดรหัสให้กับข้อความทั้งหมดเสร็จ 
คณะผู้วิจัยจึงมีการวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งว่ารหัสที่แต่ละคนก าหนดรหัสใดเป็นรหัสที่เหมาะสม ได้จ านวนรหัส
เริ่มต้นจ านวน 360 รหัส 

2) การก าหนดกลุ่มรหัส คณะผู้วิจัยร่วมกันจัด Open code ในข้อ 1) ที่เป็นเรื่องเดียวกัน
ไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้กลุ่มรหัสจ านวน 38 กลุ่ม 

3) การก าหนดประเด็นหลัก (Theme) หรือองค์ประกอบ และการตั้งชื่อ คณะผู้วิจัยได้
พิจารณาลักษณะของรหัสในแต่ละกลุ่มว่าแสดงถึงเรื่องอะไร โดยค านึงถึง (1) ถ้ากลุ่มรหัสนั้นมีความเด่นชัดใน
ความหมายเดียวกันเพียงมิติเดียว คณะผู้วิจัยจะก าหนดเป็นองค์ประกอบ และตั้งชื่อพร้อมทั้งให้ความหมาย (2) ถ้า
กลุ่มรหัสหลายกลุ่มเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มีความหมายในหลายมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน คณะผู้วิจัยจะก าหนดกลุ่ม
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รหัสเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบพร้อมกับตั้งชื่อ และให้ความหมายโดยพิจารณารายละเอียดของรหัสในแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งจัดเป็นประเด็นรอง (Subtheme) เพ่ือการจัดกลุ่มของมิติต่าง ๆ ประกอบกันเป็นองค์ประกอบ 

4) การเชื่อมโยงองค์ประกอบ คณะผู้วิจัยได้มีการร่วมกันพิจารณาจัดเรียงองค์ประกอบ
เชื่อมโยงกันตามล าดับหลักการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติของการเป็นครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1  ระยะเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่คู่สามีภรรยามีการปรับตัว และ
การตกลงร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือการเริ่มต้นการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน 

ระยะที่ 2  ระยะด าเนินชีวิตของครอบครัว 
ระยะที่ 3  การถ่ายทอดทางสังคมเพ่ือการเตรียมพ้ืนฐานการสร้างครอบครัวที่ดีของบุตรใน

อนาคต 
5) การนิยามองค์ประกอบ คณะผู้วิจัยใช้เนื้อหาของรหัสในแต่ละกลุ่มรหัสที่ประกอบกันเป็น

องค์ประกอบเป็นแนวทางในการให้การนิยาม 
6) ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมขององค์ประกอบ และนิยามที่ได้จากรูปแบบการวิจัย

แบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวิจัย 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความน่าเชื่อถือใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้น า
ครอบครัวที่มาจากครอบครัวที่มีความเข้มแข็งของครอบครัวตามเกณฑ์ท่ีสร้างอย่างมีหลักการ และได้รับการยืนยัน
ความเข้มแข็งของครอบครัวโดยใช้หลัก 3 เส้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบด้านข้อมูล (Data triangulation) ในงานวิจัยนี้
ใช้บุคคลเป็นผู้ยืนยัน ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้แนะน าครอบครัว (2) บุคคลใกล้ชิดกับครอบครัว 
และ (3) สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็ง  
ของครอบครัวที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ประเด็นที่ 2 เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้น าครอบครัวที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็น 
ช่วงอายุที่ครอบครัวประสบความส าเร็จ โดยความส าเร็จของครอบครัวพิจารณาจากลูกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว  
ที่สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง หรือลูกประสบความส าเร็จ ดังนี้ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้ประกอบ
อาชีพ ก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือจบการศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา และได้ประกอบอาชีพ 
 
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ร่วมวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณในการวิจัย โดยก่อนด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผ่านสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC/E-
205/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รวมทั้งตระหนัก และให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิ์ของแหล่งข้อมูล เพ่ือ
รักษาจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยด้วยการใช้รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล พบว่าความเข้มแข็งของครอบครัวมี

องค์ประกอบที่แสดงถึงความเข้มแข็งของครอบครัว  มีองค์ประกอบที่แสดงถึงความเข้มแข็งครอบครัว จ านวน 7 
องค์ประกอบที่เกิดจากกลุ่ม code ที่มีความเด่นชัดในความหมายเดียวกัน เพียงมิติเดียวหรือหลายมิติเชื่อมโยงกัน 
คณะผู้วิจัยได้ตั้งชื่อและความหมายขององค์ประกอบโดยพิจารณารายละเอียดของ code ในแต่ละกลุ่ม และ
องค์ประกอบ โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงองค์ประกอบที่ได้โดยอิงหลักการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติของการเป็น
ครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 1  แสดงองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวซึ่งเกิดจากความหมายที่เด่นชัดของกลุ่ม code โดยจัดเรียงกันตามล าดับหลักการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติของ
การเป็นครอบครัว 

หลักการด าเนินชีวิต 
ประเด็นหลัก (Theme) 

หรือ องค์ประกอบ 
ประเด็นรอง (Subtheme) กลุ่ม code /มโนทัศน์ 

ระยะที่ 1  ระยะเริ่มต้นของการ
สร้างครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่
คู่สามีภรรยามีการปรับตัวและ
การตกลงร่วมกันในหลาย ๆ 
ด้าน เพื่อการเริ่มต้นการใช้ชีวิต
ครอบครัวร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 1  
การวางหลักครอบครัวดี 

1. การมีพ้ืนฐานชีวิตที่คล้ายคลึงกัน กลุ่ม 35 :  มีพ้ืนฐานครอบครัวไม่ต่างกัน 

2. การวางแผนชีวิตครอบครัว กลุ่ม 34 : การวางแผนชีวิต 

3. การมีความคิดและการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน กลุ่ม 36 :  มีจุดหมายร่วมกัน 

4. การให้ความส าคัญกับครอบครัว กลุ่ม 16 :  การให้อิสระและเคารพสิทธิส่วนตัว 

5. การค านึงถึงสภาพแวดล้อมครอบครัว กลุ่ม 25 :  การแบ่งเวลาในครอบครัว 
6.  การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัว กลุ่ม 21 :  การวัดสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ระยะที่ 2  ระยะด าเนินชีวิตของ
ครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่คู่สามี
ภรรยาและบุตรใช้ชีวิตร่วมกัน
ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของแต่ละบุคคลเพื่อให้
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่าง
ราบรื่นและมีความสุข 
 

องค์ประกอบที่ 2 การรู้
หน้าที่รับผิดชอบ 

รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ กลุ่ม 23 :  ความมั่นคงในการท างาน 
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หลักการด าเนินชีวิต 
ประเด็นหลัก (Theme) 

หรือ องค์ประกอบ 
ประเด็นรอง (Subtheme) กลุ่ม code /มโนทัศน์ 

 องค์ประกอบที่ 3  
การยึดถือกรอบคุณธรรม 

1. หลักการของคุณธรรม กลุ่ม 13 : หลักการ ความคิด ความเชื่อในผล
การกระท า 

2. เนื้อหาคุณธรรม กลุ่ม 4 :  สิ่งที่ดีงามของครอบครัว 

องค์ประกอบที่ 4  
การสานสัมพันธ์ใฝ่
เกื้อกูล 

1. ความคิด แสดงออกถึงการรับรู้ รับฟัง การยอมรับซึ่ง
กันและกัน 

กลุ่ม 1 :  การรับรู้ความรู้สึก 
กลุ่ม 29 :  การยอมรับฟัง 

2. ความรู้สึก แสดงออกถึงความไว้วางใจ เอาใจใส่ ความ
รักความผูกพัน 

กลุ่ม 10 :  ความไว้วางใจในเรื่องต่าง ๆ 
กลุ่ม 12 :  ความห่วงใยซึ่งกันและกัน 
กลุ่ม 15 :  ความผูกพัน 
กลุ่ม 24 :  ความร่วมรู้สึก 

3. การปฏิบัติ กลุ่ม 3 :  การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 
กลุ่ม 5 :  การช่วยเหลือกัน 
กลุ่ม 11 :  การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล 
กลุ่ม 17 :  การท ากิจกรรมร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 5 การ
สร้างสมดุลบริหารทรัพย์ 

1. การหาเงิน กลุ่ม 6 :  การหารายได้ 

2. การใช้จ่ายเงิน กลุ่ม 27 :  การวางแผนใช้เงิน 

3. การออมเงิน กลุ่ม 7 :  การออมเงิน 
กลุ่ม 28 : การออมเงิน 

4. การไม่สร้างภาระหนี้สินเกินความจ าเป็น กลุ่ม 26 : การไม่มีหนี้สิน 
กลุ่ม 33 :  ความมั่นคงในทรัพย์สิน 
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หลักการด าเนินชีวิต 
ประเด็นหลัก (Theme) 

หรือ องค์ประกอบ 
ประเด็นรอง (Subtheme) กลุ่ม code /มโนทัศน์ 

 องค์ประกอบที่ 6  
การจัดการปรับ 
ความขัดแย้ง 

1. การป้องกันความขัดแย้ง กลุ่ม 19 :  วิธีการป้องกันความขัดแย้ง 

2. การแก้ไขความขัดแย้ง กลุ่ม 18 : ใช้การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ระยะที่ 3 การถ่ายทอดทาง
สังคมเพ่ือการเตรียมพ้ืนฐาน 
การสร้างครอบครัวที่ดีของบุตร
ในอนาคต เป็นช่วงเวลาที่คู่สามี
ภรรยาซึ่งมีบุตรแล้ว เริ่มเลี้ยงดู
บุตรด้วยตนเอง มีการอบรมสั่ง
สอนปลูกฝังการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม เพื่อให้บุตรพ่ึงพา
ตนเองได้ และประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง อันจะน าไปสู่
การสร้างครอบครัวใหม่ของบุตร
ที่เข้มแข็งในอนาคต 

องค์ประกอบที่ 7 การ
ร่วมแรงบ่มเพาะเพ่ือ
ส่งผ่าน 

1. เรื่องท่ีถ่ายทอด กลุ่ม 8 :  สอนลูกเรื่องการใช้เงิน 
กลุ่ม 9 :  สอนให้รู้จักออมเงิน 

2. วิธีการถ่ายทอด  

- ทางตรง กลุ่ม 20 :  การปลูกฝังคุณธรรม  
(เรื่องและวิธีการ) 
กลุ่ม 30 :  การสร้างประสบการณ์ให้ลูก 
กลุ่ม 37 : ไม่ดูถูกลูก 
กลุ่ม 38 :  การให้รางวัลและการลงโทษ 

- ทางอ้อม กลุ่ม 14 :  วิธีการสอนลูก 
กลุ่ม 22 :  การเป็นแบบอย่าง 

3. ผลที่เกิดขึ้น กลุ่ม 31 :  ความภาคภูมิใจในลูก 
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คณะผู้วิจัยใช้เนื้อหาของรหัสในแต่ละกลุ่มที่ประกอบกันเป็นองค์ประกอบ เป็นแนวทางในการให้นิยาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การวางหลักครอบครัวดี หมายถึง แนวทางส าคัญซึ่งครอบครัวยึดถือเป็นหลักในการใช้
ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่างราบรื่นมีความสุข ความเข้มแข็ง ประกอบด้วย การมีพ้ืนฐานชีวิตที่คล้ายคลึงกัน  
การวางแผนชีวิตครอบครัว การมีความคิดและการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน การให้ความส าคัญกับครอบครัว 
การค านึงถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัว และการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัว ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุนดังนี้ 

วางแผนระยะยาว คนมีครอบครัวต้องวางแผนชีวิตนะฮะ ไม่ใช่ว่ารอจนเกษียณแล้วไม่มีอะไรเลย
(ครอบครัว 3) 

ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะว่า แบ่งว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลางาน ช่วงไหน เป็นเรื่องส่วนตัว ช่วงไหนเป็น
เรื่องของครอบครัว ชีวิตเราเค้าเรียกว่าเป็น Work life balance; Work life family balance พอ Work life… 
แต่ตอนมีครอบครัวแล้วเราต้องให้ความส าคัญกับครอบครัวด้วยนะ ก็จะมีงาน ชีวิตส่วนตัวครอบครัว ต้อง 
Balance ให้ถูกนะครับ (ครอบครัว 4)  

องค์ประกอบที่ 2 การรู้หน้าที่รับผิดชอบ หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวเข้าใจถึงภาระที่ต้อง
รับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล และปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้ 

คุยกัน กิจกรรมส่วนใหญ่ ท าร่วมกัน คือ ไม่ว่าจะ อย่างท างานบ้าน ทุกคนมีหน้าที่ อย่างหน้าที่คุณ คือ
อะไร ท าเสร็จก็คือเสร็จ ไม่มีมาท าให้ แล้วก็ท าวันเดียวกันด้วยจะได้เหมือนมีกิจกรรมร่วมกัน (ครอบครัว 2)  

เราก็พยายามท าตามที่เราวางไว้ อยู่ที่เราปฏิบัติ ใครมีหน้าที่อะไร ก็ท าตามหน้าที่ ผมว่าตัวนี้มัน 
จะยั่งยืนกว่าตัวอ่ืน ๆ ดีกว่าที่เราจะไปคิดโครงการใหม่ ๆ ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเราต้อง เหนื่อยนะ 
ถามว่ามีความสุขไหม มันคือความส าเร็จไม่ใช่ความสุข เพราะว่าความสุขคือความปกติท่ีมันเกิดข้ึน (ครอบครัว 7) 
 องค์ประกอบที่ 3 การยึดถือกรอบคุณธรรม  หมายถึง การที่ครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัว ยึดหลัก
คุณธรรมในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย หลักการ ความเชื่อ ความคิด หรือการปฏิบัติ อันจะน าไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง
ดีงาม เพ่ือการสร้างครอบครัวที่เป็นสุขตามครรลองที่เหมาะสมของสังคมไทย ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้ 

พ่ีก็จะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่า ความดีถ้าเราท าเองเราก็ได้รับของเรา ใช่ไหม ไม่มีใครท าความดีแทน
กันได้หรอก ถ้าเราอยากได้เราต้องท าเอง (ครอบครัว 8) 

คือเข้าใจชีวิต เพราะเรื่องปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยังไม่แต่งงาน ตั้งแต่เริ่มชอบกันแล้วก็ไป
ด้วยกันไปวัดปฏิบัติกันมาตลอดนั่งสมาธิกันมาตลอดก็คิดว่าธรรมะก็จะช่วยการเข้าใจโลก (ครอบครัว 11) 
 องค์ประกอบท่ี 4 การสานสัมพันธ์ใฝ่เกื้อกูล หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทางด้านความคิดซึ่งแสดงออกด้วยการรับรู้ รับฟัง และการยอมรับซึ่ งกันและกัน ด้านความรู้สึก ซึ่งแสดงออกด้วย
การไว้วางใจ ความเอาใจใส่ ห่วงใย ความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกร่วมกัน และการมีเจตคติที่ดีต่อกัน ด้าน  
การปฏิบัติซึ่งแสดงออก ด้วยการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน พูดคุย และท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ที่ส่งผล  
ให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้ 



ISSN 1686-1442                        การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย  | 33 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2564 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อย่างผมก็ถ้าอย่างว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ เราก็ต้องดูว่าท่าที่เขาเป็นยังไง เหมือนกับว่าบางอย่าง
ต้องให้เขาบ้างก็ต้องให้เขาบ้าง แต่บางอย่างเขาก็ต้องให้ผมบ้างหรือเปล่า เขาก็ให้ ใช่ไหมฮะก็ได้ คือถ้าคุณเอาแต่
คุณ ผมก็ไม่อยากคุยด้วย (ครอบครัว 10)  

แต่ส่วนใหญ่มักจะมีวาระการกินข้าวด้วยกัน เพราะพวกเราหลายคนเนอะ 4 คนน่ะ อย่างน้อยวันเกิด 4 
ละเนอะ วันพ่อวันแม่อะไรอย่างนี้เนอะ มันจะได้เจอกันด้วยเทศกาลเหล่านั้น วันครบรอบแต่งงานเพราะฉะนั้นก็จะ
ได้เจอในโอกาสส าคัญ หรือว่าลูกท าหนังได้มาฉลองให้ลูกให้พ่ีหน่อยอะไรอย่างนี้ ก็เป็นโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วทุก
คนก็เต็มใจที่จะมา เออแล้วก็เจอกันหน่อยนะแม่ (ครอบครัว 11) 
 องค์ประกอบที่ 5 การสร้างสมดุลบริหารทรัพย์ หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอย่างสมดุล ทั้งการหา การใช้ การออม และไม่สร้างภาระหนี้สินที่มากเกินความจ าเป็น เพ่ือท าให้
ครอบครัวด าเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้ 

มันเป็นอย่างนั้น แล้วบอกมี เท่า ไหร่  ใช้ เท่านั้น ๆ ค่อย ๆ ท ามัน คือ เงินจากหอพักเนี่ ย  
การแบ่งสันปันส่วนเนี่ยคือได้มา สมมติว่าได้แสนเนี่ย เราก็จะแบ่งว่า ค่าอาหารเท่าไหร่ เก็บเอา ค่าเทอมของเด็กที่
หอพักเนี่ย เท่าไหร่ จะต้องเอาไปให้โรงเรียน (ครอบครัว 5)  

การไม่เป็นหนี้ท าให้เราสบายใจ แต่ละวันเราก็อยู่อย่างพอเพียง (ครอบครัว 5) 
 องค์ประกอบที่ 6 การจัดการปรับความขัดแย้ง หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ครอบครัวน ามาใช้เพ่ือป้องกัน
ความขัดแย้งด้วยการปรับตัว การยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย  
การประนีประนอมรับฟังเหตุผล ตลอดจนมีการพูดคุยกันให้เข้าใจ เพ่ือให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น  ซึ่งมี
ข้อมูลสนับสนุนดังนี้ 

ก็ต้องปรับตัว เพราะว่าชีวิตก่อนแต่งก็จะเป็นคนมีเพ่ือนเยอะอยู่ มันเป็นชีวิตคนโสดเน๊าะ เพ่ือก็เที่ยว
ด้วยตัวเราเอง พอแต่งงานแล้วก็ให้ความส าคัญกับครอบครัว ภรรยา ก็ต้องปรับตัว อย่างหนึ่งเราก็ต้องปรับไปให้
เข้ากับคนที่เราแต่งงาน พอแต่งงานกับภรรยาก็ต้องดูว่าภรรยาชอบอะไรไม่ชอบอะไร อะไรที่เค้าไม่ชอบ เราก็ไม่ท า 
ต้องปรับตัวเข้าหากัน (ครอบครัว 4)  

ต้องคุยกัน ต้องอย่าปล่อยให้ข้ามคืนนะ ถ้าเกิดโดยเฉพาะกับชีวิตคู่เนี่ย ถ้ามีอะไรต้องอธิบาย คุยกันให้
เข้าใจ แล้วก็เคลียร์กันให้ได้ ไม่ควรจะหลับไปโดยไม่เข้าใจกัน โกรธกันอะไรแบบนี้ฮะ (ครอบครัว 4) 
 องค์ประกอบท่ี 7 การร่วมแรงบ่มเพาะเพื่อส่งผ่าน  หมายถึง การที่พ่อแม่อบรมสั่งสอน ปลูกฝัง ตลอดจน
การกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้รู้ เข้าใจ และปฏิบัติ ในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุข เพ่ือ
คาดหวังให้ลูกน าสิ่งที่ได้ไปสร้างครอบครัวที่มีความเข้มแข็งในอนาคต ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้ 

เราก็ต้องให้เค้ารู้ว่าควรไม่ควร เราก็ตามเค้าว่า รู้ไหม เพราะอะไรถึงท า เค้าก็บอกว่า เค้าไม่รู้ว่าเพราะ
อะไรเค้าไม่รู้เหมือนกัน อยู่เค้าเหมือนอยากจะว่าใครสักคนเพ่ือความสะใจ เราเลยต้องอธิบายให้เค้าว่า มันเป็น
อาการฮอร์โมน แต่นิวจะไปพูดว่าแม่ต่อหน้าลูกค้าไม่ได้ นิวไม่มีสิทธิ์ว่า แม่เลี้ยงดูเราเค้าก็นั่งฟังแล้วเค้าก็ร้องไห้ คือ 
เราพูดเยอะ ถ้าเรื่องส านึกบุญคุณ.. เวลาพูดจะพูดจนลูกนั่งร้องไห้ทั้งสองคน (ครอบครัว 2)  
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เรื่องเกี่ยวกับการมีความกตัญญู ยกตัวอย่าง ถ้าผมกลับไปบ้าน ผมก็จะไปหาแม่ เมื่อก่อนก็พ่อ แต่พ่อ
เสียไปแล้ว ก็จะทานข้าวกับแม่ทุกอาทิตย์ ก็จะพาลูกไปด้วย ลูกก็จะได้คุยกับยาย คุยกับย่า บางอาทิตย์ก็ไปกับยาย 
ฝั่งแฟน บางอาทิตย์ก็ไปทางฝั่งย่า ให้เห็นว่าเราดูแลพ่อแม่ยังไง (ครอบครัว 4) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ได้องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย จ านวน 7 องค์ประกอบ โดย
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชื่อมโยงองค์ประกอบที่ได้โดยอิงหลักการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติของการเป็นครอบครัว 
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นการสร้างครอบครัวประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 วางหลักครอบครัว
ดี ระยะที่ 2 ระยะด าเนินชีวิตของครอบครัวประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 2 รู้หน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 3 
ยึดถือกรอบคุณธรรม องค์ประกอบที่ 4 สานสัมพันธ์ใฝ่เกื้อกูล องค์ประกอบที่ 5 สร้างสมดุลบริหารทรัพย์ 
องค์ประกอบที่ 6 จัดการปรับความขัดแย้ง และระยะที่ 3 ระยะการถ่ายทอดทางสังคมเพ่ือการเตรียมพ้ืนฐาน  
การสร้างครอบครัวที่ดีของบุตรในอนาคต ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 ร่วมแรงบ่มเพาะเพ่ือส่งผ่าน การได้องค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory research method) ซึ่ง
เป็นกระบวนการสร้างมโนทัศน์จากข้อมูล และการหารูปแบบความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เหล่านั้น วิธีการสร้าง
องค์ประกอบตามแนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ เพราะกระบวนการได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผ่านการตรวจสอบด้วยการอภิปรายร่วมกันของคณะผู้วิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้วิจัยมีการศึกษาน าร่องเพ่ือ 
การสร้างเกณฑ์ ในการคัดเลือกครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และมีการยืนยันความเข้มแข็งของครอบครัวที่ได้รับ  
การคัดเลือกเพ่ือการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 11 ครอบครัว โดยใช้หลักการบุคคล 3 เส้า 

จากองค์ประกอบที่ค้นพบนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของครอบครัว อันประกอบขึ้นด้วยบุคคล และ
สภาพแวดล้อมของบุคคล ที่สอดประสานกันเป็นแนวทางให้การด าเนินชีวิตครอบครัวด าเนินไปอย่างราบรื่นเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย คือ ความสุขของครอบครัวนั้น จากองค์ประกอบที่ค้นพบนี้ ประกอบด้วยระยะของการด าเนินชีวิต
ที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของการด าเนินชีวิตของครอบครัว 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ ระยะเริ่มต้นของการสร้าง
ครอบครัว ระยะด าเนินชีวิตของครอบครัว และระยะส่งผ่านชีวิตครอบครัว ซึ่งระยะเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว
นั้น เป็นสิ่งที่คู่สมรสจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกันโดยค านึงไปถึง พ้ืนฐานของครอบครัวแต่ละฝ่าย
ในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู และฐานะของครอบครัวในแต่ละฝ่ายที่มีความต่างกันไม่มากนัก ทั้งนี้ เพราะพ้ืนฐาน
ดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่จะหล่อหลอมให้คนสองคนที่มาอยู่ร่วมกัน มีพ้ืนนิสัย มีความคิดที่ต่างกันไม่มากนัก จะท าให้
คู่สมรสสามารถปรับตัว ปรับความคิดเข้าหากันได้ เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว นอกจากนี้ คู่สมรส ยังต้อง  
มีการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนครอบครัว มีความคิดและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับครอบครัว 
การค านึงถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัวและการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวที่นับได้ว่าเป็น 
การวางหลักครอบครัวดี จึงเป็นการตระเตรียมชีวิตครอบครัว เป็นกระบวนการบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าว่าจะท า
อะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไร ใครเป็นคนท า อันจะท าให้คู่สมรส เกิดความมั่นใจที่จะท าให้การด าเนิ นชีวิตครอบครัว
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เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าหมายที่วางไว้ก็คือการเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข     

ต่อมาคือ ระยะการด าเนินชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็นระยะที่คู่สมรสจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอด จนมีสมาชิก
ใหม่ที่เป็นบุตรเกิดข้ึนในครอบครัวนั้นซึ่งเข้าสู่ระยะของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ท่ีประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก
ระยะนี้เป็นระยะส าคัญ ที่บุคคลในครอบครัวจะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันน าพาให้ครอบครัวด าเนินไปได้
ด้วยดี โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน โดยสมาชิกของครอบครัวควรมีการตกลงบทบาทและภาระหน้าที่
ในครอบครัวอันเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่าย และสามารถสลับบทบาทกันได้ในยามจ าเป็นในอนาคต ซึ่งการรู้หน้าที่
รับผิดชอบนี้ อาจท าในฐานะต่าง ๆ กล่าวคือในฐานะบทบาทของคู่สมรสที่พ่ึงมีต่อกัน คู่สมรสก็ควรรู้บทบาทและ
ปฏิบัติอย่างซื่อตรงต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ลดทิฐิต่อกัน เพ่ือบรรเทาความขัดแย้งที่มีต่อกันและสร้าง 
ความเข้าใจระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ให้ความเคารพต่อกัน จะท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าหน้าที่  
ของตนเองภายในครอบครัวอย่างสมบูรณ์ เช่น พ่อบ้านเป็นผู้น าครอบครัว แม่บ้านเป็นผู้ดูแลจัดการภายในบ้าน  
และเม่ือมีบุตรก็ต้องรู้ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของบิดามารดา กล่าวคือ บิดามารดาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิตของสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว บิดามารดาที่ดีควรปฏิบัติ ดังเช่น ประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้จ่ายทรัพย์อย่าง
เหมาะสม รู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็น เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติและปฏิบัติตนในทาง  
ที่เหมาะสมและสม่ าเสมอ อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยในการด ารงชีวิต อธิบายให้บุตรเชื่อมั่น  
ในการท าความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ โน้มน้าวให้บุตรประพฤติดีงาม สุจริต รู้จักใช้ชีวิต และกิริยามารยาท  
ในการเข้าสังคมทั้งในระดับครอบครัวและสังคมทั่วไป ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือปรับปรุงชีวิต  
ให้มีหลักฐานมั่นคง อบรมสั่งสอนบุตรให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม
ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  ดูแลทุกข์สุขและให้ความอบอุ่นแก่บุตร เป็นที่พ่ึงบุตร รวมทั้งมอบทรัพย์
สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสอันควร ความรับผิดชอบในการศึกษาของบุตรโดยสนับสนุนให้มีการศึกษาเล่าเรียนตาม
สติปัญญาของบุตรอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือจะให้บุตรมีวิชาความรู้ น าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
ส่วนบทบาทหน้าที่ของบุตร ก็คือ ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติด้วยความค าสั่งสอนด้วยความจริงใจ เมื่ออยู่  
ในวัยเรียนก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หาความรู้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือจะได้ น าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง 
พัฒนาการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพส าหรับเลี้ยงชีวิตในอนาคต ช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจ โดยไม่หลบเลี่ยง
เกี่ยงงอนให้ผู้อ่ืนท า  ปฏิบัติตนเป็นคนมีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาทงดงาม ช่วยรักษาเกียรติยศของวงศ์ตระกูล 
ดูแลบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เมื่อถึงยามท่านแก่ชราหรือเมื่อเวลาอันสมควร ซึ่งการที่บุคคลในครอบครัวรู้และ
ปฏิบัติตามบทบาทนั้น จะท าให้ชีวิตครอบครัวด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และครอบครัวที่จะด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นเป็นอย่างดีนั้นครอบครัวควรมีการยึดถือกรอบคุณธรรม ซึ่งอาจเป็นหลักการ ความเชื่อทางศาสนา ความคิด
ที่ดีหรือข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีงามที่ใช้เป็นกรอบของการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกัน การยึดกรอบคุณธรรมนั้น ก็เพ่ือให้บุคคลในครอบครัวใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟันฝ่าอุปสรรค
ยามที่ครอบครัวประสบปัญหาอุปสรรค อันจะท าให้ชีวิตครอบครัวด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุข 
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นอกจากนี้ ยังช่วยท าให้บุคคลในครอบครัวด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ ตลอดเวลา ไม่เผลอตัว ไม่ลืมตัว 
จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็จะระมัดระวังตัวอยู่เสมอ ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยและความม่ันคงทางจิตใจให้แก่
บุคคลในครอบครัว  ซึ่งการด าเนินชีวิตครอบครัวร่วมกันนั้น ย่อมมีปัญหาอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสร้าง
ความสุขในครอบครัว คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา หรือความขัดแย้งกันของสมาชิกบางคนใน
ครอบครัว ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นได้
เพราะคนเราอาจมีความต้องการ มีความคิดและการกระท าที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่นปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนิสัยและความเคยชินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ยากมาก เพราะเป็นนิสัยที่ปลูกฝังติดตัวมานานถึงแม้จะเปลี่ยนได้แต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ปัญหา  
การขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ดังเช่น สมัยก่อนสามีมีบทบาทเป็นผู้น าหาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว แต่ในปัจจุบันภรรยามีบทบาทในการท างานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเช่นกัน และยังต้องรับผิดชอบงาน
ในบ้าน รวมทั้งอบรมสั่งสอนลูก จึงท าให้บางครั้งภรรยารู้สึกหงุดหงิดและจุกจิกจู้จี้ไปบ้าง ท าให้เกิดความขัดแย้งได้ 
หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่โดยตรงของทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบภาระในบ้านก็ต้องแบ่งเบาซึ่ง
กันและกัน  ปัญหาการไม่มีเวลาให้กันและกัน เนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มีภาระต้องท างาน บางทีก็แยกกันอยู่ ท าให้
ไม่มีเวลาพูดคุยรับรู้สารทุกข์สุกดิบของกันและกัน ปัญหาการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาในครอบครัว ได้แก่ 
การทะเลาะ ดุด่า ข่มขู่ ลงมือตบตีกันซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการพูดยั่วยุของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธ 
จนทนไม่ได้ และปัญหาการนอกใจกันของสามีหรือภรรยา สาเหตุมาจากเรื่องทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
คู่ แต่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปด้วยกันให้ได้ บ่อยครั้งความไม่
เข้าใจกันท าให้เกิดความระแวง สงสัย ไม่ไว้วางใจกันและกัน แสดงตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ จู้จี้ขี้บ่ นมากเกินไป 
จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัว เป็นต้น ซึ่งทุกครอบครัวต้องตระหนักและร่วมกันหาวิธีจัดการกับความ
ขัดแย้งนั้นให้ลดน้อยลง ดังนั้น การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การจัดการ
ปรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้วิธีการที่เหมาะสมที่จะท าให้ครอบครัวด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 

การด าเนินชีวิตของครอบครัวให้ราบรื่นเป็นระยะเวลายาวนานนั้น สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีการสาน
สัมพันธ์ใฝ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของสมาชิกในครอบครัว  เพราะความรัก ความอบอุ่นถือเป็นความต้องการพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ที่สุด ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น สมาชิกจะมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์  ความรักความอบอุ่น จะสามารถ
อ านวยประโยชน์ให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวสมาชิกแต่ละคนและครอบครัวเกิดประโยชน์สูงสุด ยามที่ตนเองและ
ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาก็จะสามารถประคับประคองให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยได้ ซึ่งถือว่า
องค์ประกอบการสานสัมพันธ์ใฝ่เกื้อกูลนี้ เป็นกลไกภายในจิตใจที่ส าคัญที่หล่อเลี้ยงให้การด าเนินชีวิตของครอบครัว
ด าเนินอยู่ได้ เป็นเครื่องก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวสนิทสนมยิ่ง ๆ ขึ้นและผูกพันให้มั่นคงตลอดไป 
นอกจากนี้แล้วการสร้างสมดุลบริหารทรัพย์ซึ่งเป็นการที่ครอบครัวรู้จักวางแผนการหา การใช้ทรัพยากรต่ าง ๆ 
ภายในครอบครัว โดยไม่ก่อหนี้สิน และการออมเงินไว้ เพราะการมีเงินใช้จ่ายเพียงพอในครอบครัว ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ และความสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ ทั้งนี้เพราะความสุขจากการมีทรัพย์สามารถท าให้เกิด  
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ความพึงพอใจ ความสะดวกสบายให้กับชีวิต และการมีทรัพย์ยัง เป็นตัวก าหนดคุณภาพของชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวด้วย ดังนั้น ผู้น าของครอบครัว จึงต้องทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจไปกับการแสวงหาทรัพย์ ดังนั้น การใช้
ทรัพย์จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง จึงนับได้ว่า การสมดุลบริหารทรัพย์ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอันเป็นกลไก
ภายนอกที่ท าให้ครอบครัวด าเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะของการด าเนินชีวิต
ครอบครัว 

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญอันจะท าให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวก็คือ การร่วมแรงบ่มเพาะและ
ส่งผ่าน เพ่ือคาดหวังให้บุตรได้น าไปใช้ในการสร้างครอบครัวที่ดีในอนาคตนั้น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพ เมื่อพ่อแม่ให้ก าเนิดบุตรและเลี้ยงดูให้มีชีวิตรอดแล้ว พ่อแม่จะต้องให้  
การอบรมสั่งสอน สร้างเสริมค่านิยม ขัดเกลานิสัยให้ลูกรู้จักระเบียบของสังคม สามารถปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับ  
คนอ่ืนได้อย่างมีความสุข ลูกจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ทั้งต่อตนเองและมีระเบียบวินัยต่อส่วนรวม 
การอบรมสั่งสอนนั้นอาจท าได้โดยการชี้แนะ ว่ากล่าว ก าหนดกฎเกณฑ์ เหตุผลให้ลูกรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและท า
ตาม การอบรมบ่มเพาะของครอบครัวนั้น อาจเกิดจากการอบรมสั่งสอน บอกกล่าวของพ่อ แม่ หรือ จากกระท า
ของพ่อ แม่เอง ซึ่งลูกจะเห็นและเรียนรู้เป็นตัวอย่าง โดยการเรียนรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ทั้งจากการลองผิดลอง
ถูก หรือจากการค่อย ๆ สะสมความรู้และประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะที่เรียกว่า การถ่ายทอด  
ทางสังคม (Socialization) อันเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ ปรับตัวให้เหมาะสมเพ่ือการมีชีวิตอยู่
ร่วมกันคนอ่ืนอย่างมีความสุขหรือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตนเองในอนาคต  
 องค์ประกอบที่สร้างขึ้นมีความเด่นชัดและเป็นจุดเด่นที่แสดงถึงความเป็นไทยซึ่งแตกต่างจากองค์ประกอบ
ความเข้มแข็งของครอบครัวที่ทางตะวันตกศึกษาไว้คือ องค์ประกอบที่ 1 การวางหลักครอบครัวดีซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่กล่าวถึงการเริ่มชีวิตคู่ ครอบครัวจะมีความเข้มแข็งได้จุดเริ่ มต้นเป็นสิ่งส าคัญ สมาชิกในครอบครัว
คิดถึงเรื่องใดมากน้อยแค่ไหน ถ้าจุดเริ่มต้นผิดไปจากที่ควรจะเป็น ก็เปรียบเสมือนการติดกระดุมผิดเม็ด จุดอ่ืน ๆ 
ก็จะคลาดเคลื่อนไปหมด นอกจากนี้ในการศึกษาของทางตะวันตกจะไม่มีการกล่าวถึงองค์ประกอบที่ 3 การยึดถือ
กรอบคุณธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เน้นย้ าถึงเรื่องสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่ครอบครัวต้องยืดถือ ไม่เฉพาะการปฏิบัติ
เท่านั้น แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การมีหลักการ ความคิด ความเชื่อในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ไม่ว่าครอบครัวนั้น  
จะนับถือศาสนาใด องค์นี้จึงแป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน และ 
องค์สุดท้ายคือ องค์ประกอบที่ 7 การร่วมแรงบ่มเพาะเพ่ือส่งผ่าน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในแง่มุมที่ว่าครอบครัว
ต้องมีการถ่ายทอดทางสังคมในเรื่องการด าเนินชีวิตครอบครัวให้กับลูก เพ่ือให้ลูกสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปสร้าง
ครอบครัวตนเองในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ถึงแม้จะมีชื่อคล้ายองค์ประกอบ  
ที่ต่างประเทศได้ศึกษา แต่เมื่อพิจารณาที่นิยามจะพบว่าแตกต่างกัน โดยจะมีลักษณะเป็นเรื่องของครอบครัวไทย
มากกว่า ดังนั้นจะเห็นว่าองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวที่ได้จากการศึกษา มีความสอดคล้องกับบริบท
สังคมไทยมากกว่าการน าองค์ประกอบของต่างประเทศมาใช้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

 1. หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ควรได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยนี้ คือองค์ประกอบพร้อมนิยามที่ได้จากการวิจัยนี้ไปจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานและให้บริการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ 

2. หน่วยงานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องครอบครัวให้กับเยาวชน ควรสอดแทรก
องค์ความรู้เรื่ององค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไว้ในเนื้ อหาบทเรียน เพ่ือให้
เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาในการท างานวิจัยที่มีเพียง 1 ปี ประกอบกับภาวะวิกฤติของโรคระบาด ท าให้
คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้เพียงครั้งเดียว ส่งผลให้ข้อมูลมีความลึกซึ้งในระดับหนึ่งเท่านั้น ถ้า
ต้องการความละเอียดลึกซึ้งของข้อมูลในระยะการด าเนินชีวิตของครอบครัวทั้ง 3 ระยะ ควรมีการวิจัยศึกษาระยะ
ยาว (Longitudinal Study) หรือวิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) กับครอบครัวที่อยู่ใน
ระยะเริ่มต้นการสร้างครอบครัว เพ่ือศึกษาว่าครอบครัวเหล่านี้มีลักษณะตามองค์ประกอบที่ 1 หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด และศึกษาติดตามครอบครัวเหล่านี้ โดยคัดเลือกเฉพาะครอบครัวที่มีบุตร เพ่ือศึกษาว่ามีลักษณะตาม
องค์ประกอบที่ 2-7 มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับระยะที่ 2 และระยะท่ี 3 ของหลักการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติ
ของการเป็นครอบครัว ตามที่คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ควรมีการศึกษาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย และควรมีการสร้างโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวในแต่ละองค์ประกอบ 
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khwa ̄m yū dī mī suk da ̄n chi ̄wit khro ̜̄pkhru ̄a [Network joining in building indicators and 
databases for family-life well-being]. In The supporting documents for the meeting on the 
direction for integrated development of family institution. Bangkok. 

Ministry of Social Development and Human Security. (2018). khro ̜̄pkhru ̄a Thai [Thai Family]. 
Photocopy. 

Moore, K. A., Chalk, R., Scarpa, J., & Vandivere, S. (2002). Family strengths: Often overlooked, But 
real. https://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2002/08/Overlooked-Family-
Strengths.pdf 

Office of the National Economic and Social Development Council. (2017). ra ̄ng yutthasāt cha ̄t 
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