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Abstract 

The primary objectives of this research were to develop components of family strength and to 
examine casual factors affecting family strength in the context of Thai society. The research 
methodology was divided into two phases: Phase I: Development of family strength components 
through a qualitative research methodology, by in-depth interviews with family leaders of eleven 
families, thereafter, along with a quantitative research methodology, by questionnaires on 380 
family heads. Research findings were: Seven components of family strength acquired in 
descending order, as follows: 1) Adherence to Moral Ways of Life, 2) Cultivation of Values to be 
Passed on, 3) Intent to Build a Wholesome New Family, 4) Balance in Asset Management, 5) 
Attention on the Importance of Family, 6) Mutual Adjustment to Moderate Conflict, and 7) 
Determination to Fulfill Roles and Responsibilities and obtain one measuring instrument of family 
strength, comprising 45 items; overall Reliability equaled .88; and possessed Construct validity. 
Phase II: The study of casual factors affecting family strength, by questionnaires with Reliability 
between .64 - .98 on 300 family heads.  Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze 
the data. Research findings were: The structural equation model was valid and consistent with the 
empirical data, which accounted for 96% of variance in family strength. The variables with a 
maximum direct effect on family strength were Family leadership, followed by Intention to 
strengthen family, respectively. 
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ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: องค์ประกอบ และปัจจัยเชิงสาเหต ุ
 

ประทีป จินง่ี1 ยุทธนา ไชยจูกุล2 สิทธิพร ครามานนท์3 ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร4 ประณต เค้าฉิม5 ชูศรี วงศ์รัตนะ6

อุษา ศรีจินดารัตน์7 ทัศนา ทองภักดี7 และพวงรัตน์ เกษรแพทย์8 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวใน

บริบทสังคมไทย วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบความเข้มแข็งของ

ครอบครัว ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นําครอบครัว 11 ครอบครัว 

ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จํานวน 380 คน 

ผลการวิจัยระยะที ่ 1 พบว่า ได้องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว 7 องค์ประกอบ เรียงลําดับตาม

ความสําคัญดังนี้ การยึดหลักธรรมนําวิถี การบ่มเพาะดีเพื่อส่งผ่าน การคิดสรรสร้างครอบครัวใหม่ ความสมดุลใน

การบริหารทรัพย์ การให้ความสําคัญกับครอบครัว การร่วมปรับตัวลดความขัดแย้ง และการมุ่งแสดงตามบทบาท

หน้าที่ และได้แบบสอบถามวัดความเข้มแข็งของครอบครัว 1 ฉบับ จํานวน 45 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 และ

มีความเที ่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ระยะที ่ 2 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวฯ ใช้

แบบสอบถามจํานวน 12 ฉบับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .64 - .98 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า

ครอบครัว จํานวน 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผลพบว่า โมเดลมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งอธิบายความแปรปรวนความเข้มแข็งของครอบครัวได้ร้อยละ 96 โดยตัว

แปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเข้มแข็งของครอบครัวมากที่สุดคือ ภาวะผู้นําในครอบครัว รองลงมาคือ เจตนาใน

การทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง 
 

คําสําคัญ: ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย, องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว,                

ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 
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ท่ีมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย  

 สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่โครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จากสังคมเกษตรกรรม มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ เข้าสู่ยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและ

วัฒนธรรมเกิดขึ้นและดําเนินไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เกิดค่านิยมตามรูปแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทย วัฒนธรรมไทย ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมได้เปลี่ยนแปลงไป (Sujjanun, 2013)          

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี     

การอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ ทําให้โครงสร้างและรูปแบบของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไป สถาบันครอบครัว

ซึ่งเคยเป็นทุนทางสังคม มีระบบเครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด มีความเกื้อกูลและเอื้ออาทรกัน กลับ

อ่อนแอลง ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครอบครัวในปัจจุบันจึงเผชิญปัญหาวิกฤตหลายประการ ได้แก่ 

ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคู่สมรสน้อยลง และ   

การหย่าร้างเพิ่มขึ้น ปัญหาเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของวัยรุ่น เป็นต้น (Ministry 

of Social Development and Human Security, 2018) นอกจากนี ้ สถาบันครอบครัวยังต้องตระหนักถึง         

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญประการหนึ่งมาจากทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างสังคมที่มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ (Office of the National Economic & Social Development Council, 

2017).   

 ความเข้มแข็งของครอบครัวนับเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม   

ปรับตนได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันและเตรียมตัวให้

พร้อมสําหรับอนาคต ดังนั้น องค์ความรู้ในเรื่องความเข้มแข็งของครอบครัวจึงมีความสําคัญมาก และมีการศึกษา

ขยายความว่าการที่ครอบครัวจะมีความเข้มแข็งได้ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งมีงานวิจัยในประเทศไทย

หลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว (Kirdpitak, 2012; 2014; Kotchabhakdi, 

2003; Suparp, 2009; Suvannathat, 2011) อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบความเข้มแข็งของ

ครอบครัวส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตก ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นเกิดจากการศึกษาวิจัย

ครอบครัวตะวันตก พบว่า องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว 7 ด้าน คือ ความซาบซึ้งและความรัก การมี

พันธะผูกพัน การสื่อสารเชิงบวก การใช้เวลาสนุกสนานร่วมกัน การมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความสามารถใน 

การจ ัดการป ัญหา และการสน ับสน ุนหร ือให ้ก ําล ังใจ (Asay & DeFrain, 2012; Garcia-Cadena, 2014; 

Jamieson, 2015) ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยอย่างแท้จริง เพราะลักษณะ

สังคมไทยเป็นแบบ “โครงสร้างหลวม” นั่นคือ มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง ไม่ค่อยมีวินัย ไม่ชอบผูกมัด ไม่ชอบ

ป้องกันปัญหา ชอบการทํางานเฉพาะกิจ ทําให้ไม่มีพลังในการรวมกลุ่มทางสังคมในระยะยาว สังคมไทยเป็นสังคม
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ที่มีชนชั้นและระบบอุปถัมภ์ รวมถึงบุคลิกภาพของคนไทยที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่ชอบแสดงความรู้สึกลึก ๆ 

ต่อกัน (Vichit-Vadakan, 2011) 

 ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเข้มแข็งของครอบครัว              

ซึ ่งพบว่ามีงานวิจัยจํานวนหนึ่ง ได้แก่ งานวิจัยของ Surinya (2015) ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาและรูปแบบ             

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย หรืองานวิจัยของ Charupoonphol et al. (2009) ศึกษาและ

พัฒนาแบบจําลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย โดยวิเคราะห์เชิงสาเหตุ เพื่อทํานายความเข้มแข็งของ

ครอบครัว และ Phramaha Phuen Kitisobhano et al. (2017) ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุของความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

ยังมีไม่มากนัก และยังใช้นิยามความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีองค์ประกอบตามบริบทสังคมตะวันตก งานวิจัยนี้จึง

ต้องการศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยเชิงสาเหตุ ทั้งปัจจัยเชิงสาเหตุภายนอก และปัจจัยเชิงสาเหตุภายในของ

ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนในการพัฒนา

ความเข้มแข็งของครอบครัวท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย 

นิยามศัพท์ 

 ผู้นําครอบครัว หมายถึง พ่อหรือแม่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตามการทบทวน

วรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงทําหน้าท่ีหลักในการดูแลครอบครัว 

 หัวหน้าครอบครัว หมายถึง พ่อหรือแม่ท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป และเป็นครอบครัวท่ีมีลูกอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 

 ความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง ลักษณะของครอบครัวซึ่งมีเป้าหมายในการดํารงชีวิตที่จะนําไปสู่

ความสุขของครอบครัว โดยเกณฑ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประกอบด้วย 1) เป็นครอบครัวท่ีมีการทําบทบาท

หน้าที่ในการดํารงเผ่าพันธ์ุ ที่มีพ่อ แม่ และลูกอยู่ด้วยกัน 2) เป็นครอบครัวที่มีลูกคนใดคนหนึ่งประสบความสําเร็จ 

พิจารณาจากการที่ลูกพ่ึงพาตนเองได้ 3) เป็นครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จากแบบประเมินความเข้มแข็งของ

ครอบครัวท่ีคณะผู้วิจัยสร้างข้ึน 

 บริบทสังคมไทย หมายถึง สภาพทางกายภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 

2520 – ปัจจุบัน 

 ปัจจัยเชิงสาเหตุ หมายถึง ตัวแปรภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมของบุคคล และตัวแปรภายในที่เป็น           

จิตลักษณะของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ความเข้มแข็งของครอบครัว 

 นักวิชาการหลายท่านให้คํานิยามของคําว่า ความเข้มแข็งของครอบครัวไว้หลากหลาย ดังเช่น Moore et 

al. (2002) ความเข้มแข็งของครอบครัว เป็นชุดของสัมพันธภาพและกระบวนการที่สนับสนุน รวมทั้งการปกป้อง

ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงเวลาที่ครอบครัวประสบปัญหาเลวร้าย และมี            

การเปลี ่ยนแปลง ความเข้มแข็งของครอบครัวจะช่วยรักษาความเหนียวแน่นของสมาชิกใน ครอบครัวและ            

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะแก่สมาชิกในครอบครัว Goddard (2005) ครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นครอบครัว

ที่รักษาความสุข ความแข็งแรง ไว้ได้ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากสมาชิกในครอบครัว ร่วมกันสร้าง            

สิ่งเหล่านี้ขึ้น ได้แก่ การห่วงใยและการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน การผูกพัน การสื่อสาร การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน การทํางานร่วมกัน การยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Thongsa-ard & Bunchup (2008) 

ความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง สภาพวิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัวที่มีความมั่นคง ทั้งด้านสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีความรักเอ้ืออาทรต่อกันในครอบครัว และมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน คุณลักษณะท่ี

เป็นความเข้มแข็งของครอบครัวตามความหมายเหล่านี้ล้วนนําไปสู่ความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งเป็น

สิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะใคร ๆ ก็อยากมีความสุข สภาวะที่เป็นความสุขจึงเป็นเป้าหมายของการดํารงอยู่ของ

มนุษย์ (Chareonwongsak, 2014) จึงอาจกล่าวได้ว่า ความสุขในครอบครัวเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี           

ความเข้มแข็งของครอบครัว  

 ดังนั้น สําหรับงานวิจัยนี้ ความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง ลักษณะของครอบครัว ซึ่งมีเป้าหมาย           

การดํารงชีวิตของครอบครัวท่ีจะนําไปสู่ความสุขในครอบครัว โดยมีเกณฑ์ความเข้มแข็งของครอบครัวประกอบด้วย 

1) เป็นครอบครัวที่มีการทําบทบาทหน้าที่ในการดํารงเผ่าพันธุ์ท่ีมีพ่อ แม่ และลูกอยู่ด้วยกัน 2) เป็นครอบครัวที่มี 

ลูกคนใดคนหนึ่งประสบความสําเร็จ พิจารณาจากการที่ลูกพึ่งพาตนเองได้ 3) เป็นครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

80 จากแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวท่ีคณะผู้วิจัยสร้างข้ึน 

 บริบทสังคมไทย 

 บริบทสังคมไทย หมายถึง สภาพทางกายภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 

2520 – ปัจจุบัน ที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวไทย สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ ผู้คน

เลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีตนพอใจมีหลากหลายในเร่ืองชาติพันธ์ุ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่าง

กลมกลืน รักอิสระ ยึดม่ันในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ ไม่นิยมความรุนแรง ชอบการประนีประนอมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 

ความเจริญส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองหลวงและเขตเมืองใหญ่ (Pinwiset, 2007) การกล่าวถึงสังคมไทยในลักษณะ

ดังกล่าวคล้ายคลึงกับผลการศึกษาสังคมไทยของนักวิชาการตะวันตกหลายท่าน อาทิเช่น Ruth Benedict, John 

Embree, HerbertPhillips ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้างทางสังคม พฤติกรรม ความคิดเห็น ค่านิยมของคนไทย 
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(Vichit-Vadakan, 2011) โดยสามารถสรุปลักษณะสังคมไทยได้ ดังนี้ 1) รูปแบบทางสังคมของไทยเป็นแบบ 

"โครงสร้างหลวม" นั่นคือ (1) มีความเป็นปัจเจกชน นิยมถูกบังคับ ไม่ค่อยมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับการเลี้ยงดูในวัย

เด็ก (2) ไม่ชอบการผูกมัด ไม่ชอบวางแผนในระยะยาว ไม่ชอบป้องกันปัญหา ชอบการทํางานเฉพาะกิจ ทําให้ไม่มี

พลังในการรวมกลุ่มทางสังคมในระยะยาว (3) มีความยืดหยุ่นสูงเปล่ียนแปลงได้ง่าย ไม่ชอบป้องกันปัญหา แต่แก้ไข

สถานการณ์และปรับตัวเก่ง (4) เข้าใจกฎระเบียบและกติทางสังคม แต่มีการละเมิดบ่อย และผู้ที่ละเมิดกฎกติกาไม่

ค่อยถูกสังคมลงโทษ 2) สังคมไทยเป็นสังคมที่มีชนชั้น มีวัฒนธรมแบบกลาง ๆ มีความสุขตามอัตภาพ ขาด          

ความกระตือรือร้น ผู้ชายไทยมีสถานภาพเหนือกว่าผู้หญิง แต่จะไม่กดขี่ผู้หญิง ผู้ชายเป็นความหวังของครอบครัว 

แต่พ่อแม่จะรักลูกสาวเห็นว่าลูกสาวมีค่า และจะให้ของมีค่ามากกว่าลูกชาย 3) สังคมไทยมีระบบอุปถัมภ์ คือ           

มีความสัมพันธ์ที่ผู้อุปถัมภ์อยู่เหนือกว่า และผู้รับการอุปถัมภ์อาจอุปถัมภ์คนอื่นต่อไปได้ในลักษณะเกื้อกูล ซึ่งมอง

ในเชิงสังคม ผู้รับการอุปถัมภ์ในระดับเดียวกันอาจไม่รักใคร่ปรองดองกันเพราะแย่งกันเอาใจเจ้านาย เมื่อผู้อุปถัมภ์

เสียชีวิตลง ผู้รับการอุปถัมภ์อาจอยู่ด้วยกันหรือแยกกันออกไปก็ได้ และ 4) บุคลิกภาพของคนไทย คือ ชอบ          

การปฏิสัมพันธ์กัน ชอบความราบรื่นและความกลมกลืนทางสังคม หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่แสดงความรู้สึก   

ลึก ๆ ต่อกัน แต่มักใช้เสียงหัวเราะขจัดความขัดแย้ง มีลักษณะเป็นปัจเจกชนนิยม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่

กลมกลืน เกรงใจ รักสนุก มีความอดทนต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลสูง ไม่ชอบผูกมัดในระยะยาว ชอบกิจกรรม

เฉพาะกิจ นอกจากนี้ ปัญหาหลักของสังคมไทยที่ผ่านมา ประกอบด้วยปัญหาโครงสร้างหลวม ทําให้ไม่มีระเบียบ 

เกิดการปฏิบัติสองมาตรฐาน ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ปัญหาระบบอุปถัมภ์ การทุจริต และทัศนคติเรื่องอํานาจ 

ซึ่งเป็นปัญหาหลักของสังคมไทยในปัจจุบันประกอบด้วย ปัญหาระบบสังคมและการเมืองอ่อนแอ ปัญหาโครงสร้าง

ระบบบริหารราชการ และปัญหาการขาดจริยธรรมของผู้มีอํานาจ (Vichit-Vadakan, 2011) เนื่องจากโครงสร้าง

ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ผู้คนแต่ละยุคได้เผชิญ ส่งผลให้มี

พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ค่านิยม และความรู้ความสามารถที่ต่างกันออกไป จึงมีการจําแนกประชากรตาม

ช่วงเวลาเกิดเป็นรุ่นต่าง ๆ หรือ Generation เช่น ประชากรรุ่น Generation X เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2522 

ซึ่งเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตก หลายอย่าง อาทิ การเกิด

ของเคเบิลทีวี ฟ้าสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซ้ือต่าง ๆ ส่วนประชากร Generation Y เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศไทยมีการเติบโตของความเป็นเมืองสูงข้ึน ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง เป็นช่วงท่ีวิวัฒนาการต่าง ๆ 

มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเป็นต้นมาจนถึงฉบับที ่ 12 ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลายด้าน และส่งผลให้สถาบันครอบครัวจําเป็นต้องมีการปรับตัว โดยสร้างความ

เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อที่จะสามารถนําพาสมาชิกให้ผ่านพ้นปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ไปได้ และมีความ

พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต นําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป 
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การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวโดยใช้ทฤษฎีจากข้อมูล  

 รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory Methodology) เป็นวิธีการวิจัย

รูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่พัฒนาขึ้นในสาขาวิชาสังคมวิทยา (Creswell, 

1998) จุดเด่นของการวิจัยนี ้คือการพัฒนาหรือสร้างทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบริบทของ

ปรากฎการณ์ที่ศึกษา รูปแบบการวิจัยนี้แตกต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอื่น ๆ คือ ไม่เริ่มต้นจากทฤษฎีหรือ

สมมติฐานที่มีอยู่ก่อน แต่เป็นการศึกษาตามสิ่งที่ปรากฎ (Emerging study) ซึ่งแนวทางนี้ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องมี

กรอบแนวคิดไว้ล่วงหน้า ไม่จําเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และปราศจากการตั้งสมมติฐานการศึกษา

เช่นนี้ จะเริ่มต้นจากปรากฎการณ์ที่ผู ้วิจัยสนใจ จากนั้นเข้าไปเรียนรู้สิ ่งที่เกิดขึ้นผ่านบุคคลในปรากฎการณ์           

การรวบรวมข้อมูลโดยการคัดเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี เป็นการเฟ้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์

สอดคล้องกับสิ่งที่ศึกษา มีความหมายเพื่อนําไปสู่การค้นหาทฤษฎีอย่างรอบด้าน กระบวนการรวบรวมข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูลจะทําไปพร้อม ๆ กัน โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ค่อนข้างเข้มงวด และมีวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ กระบวนการสร้างมโนทัศน์จากข้อมูลและการหารูปแบบความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นระหว่างมโนทัศน์

เหล่าน้ัน นักวิจัยใช้การกําหนดรหัส (Coding) เป็นเครื่องมือในการจําแนกข้อมูล การกําหนดรหัส คือ การ "แตก" 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นหน่วยย่อย ๆ หลาย ๆ หน่วย ซึ่งหน่วยย่อยนั้นจะผ่านการเปรียบเทียบข้อมูลภาคสนาม

ด้วยกัน แล้วจึงใช้สัญลักษณ์เป็นรหัส หรือชื่อ Open code จากนั้นจึงเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้รหัสแล้วเข้าด้วยกันเป็น

กลุ่ม Code ตามความสัมพันธ์ (Subtheme หรือ Subcategory) ต่อจากนั้นจึงบูรณาการข้อมูลที่จัดกลุ่มนั้นให้

เป็นเร่ืองราวท่ีมีความหมาย (Theme หรือ Core category)  

แนวคิดในการอธิบายการเกิดพฤติกรรม 

 คณะผู ้ว ิจ ัยนําแนวคิดใหม่ของการเชื ่อมโยงทางปัญญา (Cognitive Neo-association Theory) ของ 

Berkowitz (1993) มาใช้ในการอธิบายการเกิดพฤติกรรมที ่นําไปสู ่การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว             

ตามทฤษฎีนี้เชื ่อว่า ความรู้สึก การรู้คิด และกระบวนการทางสรีรวิทยา มีความเชื่อมโยงกันภายในโครงข่าย

เส้นประสาทของสมอง เมื่อบุคคลประสบเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนา จะก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบที่ไป

กระตุ้นความรู้สึกนึกคิด และ/หรือพฤติกรรมการตอบสนอง ที่อาจเป็นการหลีกหนีหรือต่อสู ้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์และคุณลักษณะภายในของบุคคล (Swit et al., 2016) ดังนั้น ปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมว่าจะใช้         

การต่อสู้หรือหลีกหนีจึงมีหลายปัจจัย ได้แก่ ลักษณะของบุคคล บริบทแวดล้อม และส่ิงช้ีนํา (Moss et al., 2022) 

 แนวคิดใหม่ของการเชื ่อมโยงทางปัญญาที่กล่าวมา แม้จะนําไปอธิบายการเกิดพฤติกรรมรุนแรงหรือ          

ความก้าวร้าว แต่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเกิดพฤติกรรมอื่น ๆ และพฤติกรรมที่นําไปสู ่การพัฒนา            

ความเข้มแข็งของครอบครัว นั่นคือ พฤติกรรมเกิดจากการมีสิ่งเร้าภายนอก (ปัจจัยภายนอก) ส่งผ่านอินทรีย์หรือ

กระบวนการภายในบุคคล (ปัจจัยภายใน: คุณลักษณะ ความรู้สึก การรู้คิด) กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม (พฤติกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว 
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หลักการทางพุทธศาสนา 

 ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้นําหลักการพุทธศาสนาจํานวน 2 หลักการมาบูรณาการเพื่อใช้ในการจัดตัวแปร 

ได้แก่  

  1. หลักกรรม ซึ่งเป็นหลักการที่อธิบายว่าการแสดงออกทางกายและวาจานั้น เป็นผลที่เกิดมาจาก

จิตใจ (เจตนา) ของบุคคลเป็นตัวกําหนด (Somdet Phra Buddhakosajarn (P. A. Payutto), 2019) 

  2. หลักปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ  

  ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 ประการ (Somdet Phra Buddhakosajarn (P. A. Payutto), 2019) คือ  

ปรโตโฆษะ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน 

   1.1 ปรโตโฆษะ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเป็นกัลยาณมิตรจากบุคคลท่ีปรารถนาดีแก่

เรา ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) การสนับสนุนทางสังคม 

ซึ่งหมายถึง การที่ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านอื่น ๆ จากบุคคลภายนอก

ครอบครัว เพ่ือการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง 2) ตัวแปรที่ทําให้เรามีช่องทางทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง คือ การได้รับ

โอกาสสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลในครอบครัวมีแนวทาง ความคิด ในการทําส่ิง  

ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 3) การได้เห็นผู้อื่นจะทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง ตัวแปรที่ใช้ คือ การเห็น

แบบอย่างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งหมายถึง การที่ครอบครัวเห็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้มแข็งของ

ครอบครัว จากบุคคลหรือสื่อต่าง ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวของ

ตนเอง  

   1.2 โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน หมายถึง การทําในใจโดยอุบายอันแยบคาย ถ้าแปล

โดยง่าย ๆ ก็คือ การคิดเป็น การรู้จักคิด การคิดวิเคราะห์ หรือ การคิดถูกต้องตามความเป็นจริง โดยอาศัยการเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และคิดเชื่อมโยง ตีความข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในงานวิจัยน้ี พิจารณาว่า

โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการคิดของบุคคล ที่เป็นจิตลักษณะ ซึ่งจําแนกเป็นตัวแปร 3 กลุ่ม คือ ลักษณะของ

บุคคล กระบวนการรู้คิด และความพร้อมท่ีจะกระทํา  

    1) ลักษณะของบุคคล พิจารณาจากบุคลิกภาพของบุคคล จํานวน 2 ตัวแปร คือ (1) 

ความเข้มแข็งในตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะสร้างความสมดุลระหว่างแรงกระตุ้นภายใน กับ          

ความเป็นจริงของสังคมภายนอก ซึ่งบุคคลควรมีลักษณะต่อไปนี้ (ก) ความเชื่อมั่นที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทาย (ข)        

การรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ (ค) ความยืดหยุ่นทางจิตใจ และ (ง) การรู้จักแก้ปัญหา และ (2) ภาวะผู้นําใน

ครอบครัว หมายถึง คุณลักษณะของผู้นําครอบครัวในการสร้างให้ครอบครัวรวมกันเป็นหนึ่งเดียว อันก่อให้เกิด

ความยึดเหนี่ยวภายในครอบครัว การร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของครอบครัว ซึ่งมีองค์ประกอบของภาวะผู้นํา

ครอบครัว 5 ด้าน ได้แก่ (ก) สร้างวิสัยทัศน์ให้กับสมาชิกในครอบครัว (ข) ให้ความสําคัญกับการทํางานหน้าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้สําเร็จ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของผลลัพธ์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ค) 
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เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (ง) ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและการร่วมมือกันของสมาชิก

ในครอบครัว และ (จ) สร้างเครือข่ายภายนอกเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว  

    2) กระบวนการคิด พิจารณาจากลักษณะการคิดของบุคคลตามแนวพระพุทธศาสนา 

โดยเริ่มจากสังขาร (รู้คิด) ตัวแปรที่ใช้ คือ (1) เจตคติต่อความเข้มแข็งของครอบครัว หมายถึง ความเชื่อ ความคิด 

เกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัว (2) การคิดเป็น หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจทําอย่างไรอย่างหนึ่ง ด้วย         

การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคม วิชาการ และวิญญาณ (รู้ชัด) (3) สัมมาทิฏฐิ 

หมายถึง การที่บุคคลมีความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้ความเข้าใจ หรือยอมรับการกระทําและผลของการกระทํา

ของตนเองว่า เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่เอนเอียงตามความชอบของตนหรือตามท่ีอยากให้เป็น 

    3) ความพร้อมที่จะกระทํา พิจารณาจากสิ่งที ่บุคคลมีความรู้แล้วจะคํานึงถึง ได้แก่         

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตัวแปรที่ใช้ คือ (1) ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง สภาวะใน

จิตใจของบุคคลที่มีความเข้าใจพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยแสดงออกถึงความรู้สึก 

ความคิด และความปรารถนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นสภาวะส่วนบุคคลที่ได้รับรู้หรือได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกี่ยวข้องกับระบบสังคม ระบบการปกครอง ระบบครอบครัว ประชากร พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โครงสร้าง

สังคม และแบบแผนของความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกและแบบแผนทางวัฒนธรรม ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะ

เป็นด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ อาจเป็นไปในทางก้าวหน้า หรือ ถดถอย เป็นไปอย่างถาวร หรือ

ชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไป หรือเป็นไปเอง และเป็นประโยชน์ หรือให้โทษได้ทั้งสิ้น (2) การรับรู้ความสามารถ

ของตน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินว่าตนเองมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

และเจตนาที่จะทําพฤติกรรม ตัวแปรที่ใช้ คือ (3) เจตนาในการทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ความตั้งใจ        

ความมุ่งม่ัน ท่ีจะสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 คณะผู ้วิจัย นําแนวคิดใหม่ของการเชื ่อมโยงทางปัญญา (Cognitive Neo-association Theory) ของ 

Berkowitz (1993) มาใช้ในการอธิบายการเกิดพฤติกรรมท่ีนําไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว กล่าวคือ 

พฤติกรรมเกิดจากการมีสิ่งเร้าภายนอก (ปัจจัยภายนอก) ส่งผ่านอินทรีย์หรือกระบวนการภายในบุคคล (ปัจจัย

ภายใน: คุณลักษณะ ความรู ้สึก การรู ้คิด) กระตุ ้นให้เกิดพฤติกรรม (พฤติกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา              

ความเข้มแข็งของครอบครัว และใช้แนวคิดของพระพุทธศาสนาในการกําหนดตัวแปรของปัจจัยภายนอก 

(กัลยาณมิตร) และปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) เป็นฐานความคิดในการสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ        

ดังภาพประกอบ 1 

สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในร่วมกันอธิบายความเข้มแข็งของครอบครัวได้  
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

  ระยะที ่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย มี

วิธีดําเนินการวิจัยในแต่ละข้ันตอนดังน้ี 

   ข้ันตอนท่ี 1 การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว 

   คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างลึกซึ้งภายใต้เงื่อนไขของบริบทและ

เวลา เป็นการสร้างมโนทัศน์จากข้อมูล และการหาลักษณะความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เหล่านั้น โดยกําหนดพื้นท่ี

วิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังน้ี 

   พื้นที่วิจัย คณะผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีความเจริญ

ชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ในงานวิจัยน้ีเลือกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นําครอบครัวในบริบทสังคมไทยส่วนหนึ่งอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และอีก

ส่วนหน่ึงอาศัยในเขตปริมณฑล ซ่ึงได้มาโดยการคัดเลือกตามเกณฑ์ จํานวน 11 ครอบครัว 

    ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

         1) สร้างเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง โดยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อกําหนดกรอบนิยาม            

ความเข้มแข็งของครอบครัว และกําหนดลักษณะของครอบครัวที ่ใช้ในงานวิจัย ทําการศึกษานําร่องด้วย               

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครอบครัวจํานวน 4 ครอบครัวที่มีลักษณะตามที่กําหนด โดยใช้แนวคําถาม คือ (1) 

ครอบครัวของท่านมีความสุขหรือไม่ ถ้ามี มีความสุขเรื่องอะไรบ้าง (2) คําว่า “ความสุข” ของท่านหมายถึงอะไร 

(3) ให้เล่ารายละเอียดการใช้ชีว ิตร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว และ (4) ท่านยังมีความสุขอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากที่ท่านเล่าให้ฟังหรือไม่ ช่วยเล่าความสุขอื่น ๆ ให้ฟังเพิ่มเติม หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยร่วมกันวิเคราะห์

และอภิปรายเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์จนได้เกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็ง และได้ประเด็นสําหรับ          

สร้างแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 

    2) คัดเลือกครอบครัวที่มีลักษณะตามเกณฑ์ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนน

รวม จากแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 11 ครอบครัว โดยคํานึงถึง        

ความหลากหลายของระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ท้ัง 11 ครอบครัว

นี ้ได้รับการยืนยันความเข้มแข็งของครอบครัวโดยใช้หลัก 3 เส้า ซึ ่งเป็นการตรวจสอบด้านข้อมูล (Data 

triangulation) โดยใช้บุคคล 3 กลุ ่ม ได้แก่ ผู ้แนะนําครอบครัว บุคคลใกล้ชิดกับครอบครัว และสมาชิกใน

ครอบครัว 

    3) สร้างแบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นํา

ครอบครัว แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง ประเด็นสําคัญของการสัมภาษณ์ คือ ความสุข
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ในครอบครัว และประเด็นรอง คือ เรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การแสดงบทบาท และ

หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวภายในครอบครัว การปลูกฝังคุณธรรมของครอบครัว 

    4) เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการอบรมดําเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

    5) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบการสร้าง

ทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้นําครอบครัวทั้ง 11 ครอบครัว 

คณะผู้วิจัยเริ่มด้วยการกําหนดรหัสเพื่อจําแนกข้อมูล (Open coding) โดยคณะผู้วิจัยแต่ละคนเป็นผู้กําหนดรหัส

ให้กับข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาเป็นว่าข้อความนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของ

ครอบครัวตามความเห็นของตนเองทีละข้อความอย่างเป็นอิสระ เมื่อกําหนดรหัสให้กับข้อความทั้งหมดเสร็จแล้ว

คณะผู้วิจัยจึงมีการวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งว่ารหัสที่แต่ละคนกําหนดรหัสใดเป็นรหัสที่เหมาะสม หลังจากนั้น ได้ทํา

การกําหนดกลุ่มรหัส กําหนดประเด็นหลัก (Theme) หรือองค์ประกอบและการตั้งชื่อองค์ประกอบ และตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมขององค์ประกอบ และนิยามท่ีได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

   ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของครอบครัวตาม

บริบทสังคมไทย และการยืนยันองค์ประกอบ 

   คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดําเนินการสร้างเครื่องมือวัด

ความเข้มแข็งของครอบครัวในลักษณะที่เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด 

มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยที่สุด โดยสร้างให้ครอบคลุม 7 องค์ประกอบตามนิยามที่ได้จากผล

การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและยืนยันองค์ประกอบโดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี  

    วิธีดําเนินการวิจัย 

     1) การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร คือ หัวหน้าครอบครัวเป็น สามี หรือภรรยา อยู่ด้วยกัน หรือแยกบ้าน

อยู่ก็ได้ หรือหากฝ่ายใดเสียชีวิตก็ได้ แต่ไม่มีสถานะหย่าร้าง ท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป และครอบครัวท่ีมีลูกอายุต้ังแต่ 18 

ปีข้ึนไป  

     กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครอบครัว จํานวน 380 คนที่สุ่มจากประชากร โดยใช้

วิธีสุ่มแบบ multi-stage random sampling 

     2) การสร้างเคร่ืองมือวิจัยและการหาคุณภาพ  

     คณะผู้วิจัยสร้างข้อความจากนิยามศัพท์เฉพาะที่กําหนดไว้ โดยใช้เหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเนื้อหาในการถาม จํานวน 74 ข้อ ครอบคลุมทั้ง 7 องค์ประกอบ มีค่าความเที่ยงตรง         

เชิงเนื้อหา (Content validity) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าอํานาจจําแนก (Item discrimination) ที่ได้จาก    

การทดสอบค่าสถิติที (t) ระหว่าง 1.33 – 4.20 จํานวน 50 ข้อ โดยองค์ประกอบที่ 1 – 7 ได้จํานวนข้อ 8, 5, 7, 8, 

8, 5 และ 9 ข้อตามลําดับ และมีความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแต่ละองค์ประกอบ และทั ้งฉบับ โดยใช้                 
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 

ค่าความเช่ือม่ันจําแนกตามองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง .65 - .92   

     3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 380 คน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ในช่วงเวลา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงเป็นช่วงการระบาดของ COVID-19 ทําให้มีข้อจํากัดใน

การรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คณะผู้วิจัยจึงปรับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสุ่มมาจํานวน 180 คน เพื่อทํา

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และกลุ่มตัวอย่างที่เหลือจํานวน 200 คน เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ      

เชิงยืนยัน  

     4) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      4.1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน 

      4.2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

      4.3) การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

       4.3.1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor 

analysis) เพ่ือค้นหาองค์ประกอบ 

       4.3.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 

analysis)  

  ระยะที่ 2 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย มีขั้นตอน

การดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

   1.การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร คือ หัวหน้าครอบครัวที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีลูกคนใดคนหนึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 

18 ปี  ซ่ึงอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

   กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครอบครัวที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีลูกคนใดคนหนึ่งมีอายุไม่น้อย

กว่า 18 ปี จํานวน 300 คน ซึ ่งได้มาด้วยวิธีสุ ่มแบบสองขั ้นตอน (Two-stage random sampling) โดยให้

ครอบคลุมอายุและอาชีพ 

   2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การวิจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัย

เชิงสาเหตุ 11 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว เครื่องมือการวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุ คือ แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ (1) สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าครอบครัว และส่วนท่ี (2) สอบถาม

เกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุแต่ละตัว ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามดังกล่าวตามขั้นตอนดังน้ี 

คือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เขียนนิยามศัพท์ปฏิบัติการตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุทั ้ง 11 ตัว               

สร้างข้อความสําหรับวัดตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุแต่ละตัวให้ครอบคลุมนิยามจํานวน 11 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อความที่ถามกับนิยาม คํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item-objective congruence)  

พบว่า ข้อความในแบบสอบถามทั้ง 11 ฉบับ มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ 0.5 คือ มีค่า 0.67 – 1.00 ตรวจสอบค่าอํานาจ

จําแนกรายข้อ (Item discrimination) โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

(Item-total correlation: r) คัดเลือกข้อความที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่าทั้ง 11 ฉบับ ค่า r รายข้ออยู่

ระหว่าง 0.23 – 0.92 ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละฉบับโยใช้วิธีของครอนบาค 

(Cronbach) หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) พบว่าทั้ง 11 ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .64 – 

.98 สําหรับตัวแปรตามความเข้มแข็งของครอบครัววัดด้วยแบบสอบถามความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบท

สังคมไทย (Jinnge, 2021) 

   3. การรวบรวมข้อมูล  

   คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน ได้ครบ 100% 

ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 จังหวัดตามท่ีได้วางแผนไว้ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 

   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   คณะผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบสอบถามและนําข้อมูลไปวิเคราะห์ดังน้ี  

    1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

    2) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 จริยธรรมในการวิจัย 

 คณะผู้วิจัยได้คํานึงถึงจรรยาบรรณในการวิจัย โดยก่อนดําเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ขอจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ผ่านสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC/E-

205/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562  และ เลขที่ SWUEC/E - 374/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมท้ัง

ตระหนัก และให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธ์ิของแหล่งข้อมูล เพ่ือรักษาจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

ผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวใน

บริบทสังคมไทย 

  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้องค์ประกอบท่ีแสดงความเข้มแข็งของครอบครัว 

7 องค์ประกอบ คือ การวางหลักครอบครัวดี การรู้หน้าที่รับผิดชอบ การยึดถือกรอบคุณธรรม การสานสัมพันธ์    

ไฝ่เก้ือกูล การสร้างสมดุลบริหารทรัพย์ การจัดการปรับความขัดแย้ง และการร่วมแรงบ่มเพาะเพ่ือส่งผ่าน ข้ันต่อไป

คือการนํานิยามองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวทั้ง 7 องค์ประกอบมาสร้างเครื่องมือวัดที่มีลักษณะเป็น

แบบสอบถาม แบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ได้ข้อความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

จํานวน 50 ข้อ  
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  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า 

องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 มีจํานวน 9 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ี 1 

อธิบายความแปรปรวนของความเข้มแข็งของครอบครัวได้ถึงร้อยละ 33.61 และทั้ง 9 องค์ประกอบอธิบาย          

ความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 68.50  

  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 8 และ 9 พบว่า มีข้อความที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเพียง 1 ข้อ

ในแต่ละองค์ประกอบ คณะผู้วิจัยจึงได้พิจารณาตัดองค์ประกอบที่ 8 และ 9 ออก เหลือองค์ประกอบที่มีนัยสําคัญ 

7 องค์ประกอบ ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 63.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เมื่อพิจารณา

นํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของข้อความทั้งหมด พบว่าข้อความบางข้อมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อย

มากในทุกองค์ประกอบ บางข้อความมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากใกล้เคียงกันในหลายองค์ประกอบ แสดงว่า

ข้อความนั้นไม่มีความชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อความเหล่านั้นออก เหลือข้อความที่มีความชัดเจน จํานวน 45 

ข้อ ซ่ึงมีค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้อ ค่าอํานาจจําแนก (t) อยู่ระหว่าง 1.15 - 4.20 ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .88  

  คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายลักษณะข้อความในแต่ละองค์ประกอบเพื่อการตั้งช่ือ

องค์ประกอบและให้นิยามองค์ประกอบที่ได้ใหม่ โดยพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบและเนื้อหาของข้อความใน

องค์ประกอบน้ัน ๆ เป็นหลัก ดังน้ี 

   องค์ประกอบที่ 1 มีจํานวนข้อความ 12 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .36 - .74 มีเนื ้อหา         

การวัดเด่นชัดในเร่ืองคุณธรรมท่ีแสดงออกในด้านความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติ ต้ังช่ือและนิยามองค์ประกอบ

ว่า องค์ประกอบที่ 1 การยืดหลักธรรมนําวิถี หมายถึง การที่ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวยึดหลักธรรมท่ี        

ตกลงร่วมกัน อันจะนําไปสู่สิ ่งที ่ถูกต้องดีงาม เพ่ือการสร้างครอบครัวที่เป็นสุขตามครรลองที่เหมาะสมของ

สังคมไทย ซึ ่งประกอบด้วย 1) การรู ้คิดที ่เป็นหลักการความเชื ่อ ความคิด 2) ความรู ้สึกที ่เน้นถึงความรัก               

ความผูกพัน และ 3) พฤติกรรมท่ีเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบ  

   องค์ประกอบที่ 2 มีจํานวนข้อความ 8 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .51 - .77 มีเนื้อหาการวัด

เด่นชัดในเรื่องวิธีการถ่ายทอดเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวให้ลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ลูกนําไปใช้สร้าง

ครอบครัวตนเองในอนาคต ตั้งชื่อและนิยามองค์ประกอบว่า องค์ประกอบที่ 2 การบ่มเพาะดีเพื่อส่งผ่าน หมายถึง 

วิธีการทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่พ่อแม่ใช้ในการอบรมสั่งสอนด้วยการฝึก สอน ปลูกฝัง ตลอดจนการทําตนเป็น

แบบอย่างที่ดีด้วยการแสดง เล่า ที่จะทําให้ลูกได้รู้ เข้าใจ และปฏิบัติในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุข  

เพ่ือคาดหวังให้ลูกนําส่ิงท่ีได้ไปสร้างครอบครัวท่ีมีความเข้มแข็งในอนาคต  

   องค์ประกอบที่ 3 มีจํานวนข้อความ 7 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .50 - .86 มีเนื้อหาการวัด

เด่นชัดในเรื่องการคิดและการทําเรื่องต่าง ๆ ในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวดี ตั้งชื่อและให้นิยามองค์ประกอบว่า 

องค์ประกอบท่ี 3 การคิดสรรสร้างครอบครัวใหม่ หมายถึง แนวทางสําคัญซ่ึงครอบครัวยึดถือเป็นหลักในการใช้ชีวิต

ครอบครัวร่วมกันอย่างราบรื ่น มีความสุข ประกอบด้วยการมีพื ้นฐานชีวิตที ่คล้ายคลึงกัน การวางแผนชีวิต

ครอบครัว การมีความคิดและการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน การคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัว และ           

การสร้างความม่ันคงให้เกิดข้ึนกับชีวิตครอบครัว  
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   องค์ประกอบที่ 4 มีจํานวนข้อความ 6 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .71 - .81 มีเนื้อหาการวัด

เด่นชัดในเรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์ในทุกด้านให้เหมาะสม ตั้งชื่อและให้นิยามองค์ประกอบว่า องค์ประกอบท่ี 

4 ความสมดุลในการบริหารทรัพย์ หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างสมดุล         

ทั้งการหา การใช้ การออม และไม่สร้างภาระหนี้สินที่มากเกินความจําเป็น เพื่อทําให้ครอบครัวดําเนินชีวิตไปได้

อย่างราบร่ืน  

   องค์ประกอบที่ 5 มีจํานวนข้อความ 4 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .46 - .71 เนื้อหาการวัด

เป็นการคํานึงการใช้ชีวิตร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ตั้งชื่อและให้นิยามองค์ประกอบว่า องค์ประกอบที่ 5  

การให้ความสําคัญกับครอบครัว หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติที่ดีต่อกัน ด้วยการใช้เวลาอยู่

ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน พูดคุย และทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ที่ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างราบร่ืน

และมีความสุข  

   องค์ประกอบที่ 6 มีจํานวนข้อความ 4 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .39 - .60 เนื้อหาการวัด

เป็นการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว ตั้งชื่อและนิยามองค์ประกอบว่า องค์ประกอบที่ 6 การร่วม

ปรับตัวลดความขัดแย้ง หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ครอบครัวนํามาใช้เพื่อป้องกันความขัดแย้งด้วยการปรับตัว          

การยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยการประนีประนอม รับฟังเหตุผล 

ตลอดจนมีการพูดคุยกันให้เข้าใจ เพ่ือให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างราบร่ืน  

   องค์ประกอบที่ 7 มีจํานวนข้อความ 4 ข้อ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .40 - .67 เนื้อหาการวัด

เป็นเรื่องการรู้จักบทบาทหน้าที่ตนเองของสมาชิกในครอบครัว ตั้งชื่อและให้นิยามองค์ประกอบว่า องค์ประกอบท่ี 

7 การมุ่งแสดงตามบทบาทหน้าท่ี หมายถึง การท่ีสมาชิกในครอบครัวเข้าใจถึงภาระท่ีต้องรับผิดชอบตามสถานภาพ

ของแต่ละบุคคลและปฏิบัติตามอย่างสม่ําเสมอ 

  โมเดลองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวที่ได้ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

เพื่อทดสอบตามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

validity) ของเครื ่องมือวัดความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทยด้วย พบว่า โมเดลองค์ประกอบ          

ความเข้มแข็งของครอบครัวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงผลในตาราง 2 

 จากตาราง 2 ค่าสถิติที่คํานวณได้เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในบริบทสังคมไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื ่อเทียบกับเกณฑ์ความสอดคล้อง พบว่า ค่า  ไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติ (  =9.27, df=7, p = .23) ค่า GFI, AGFI และ CFI มีค่ามากกว่า .95 (.99  .95  และ 1.00 

ตามลําดับ) ค่า RMSEA และ SRMR มีค่าน้อยกว่า .05 (.04 และ .02) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลองค์ประกอบความ

เข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในสังคมไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังภาพประกอบ 2 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่

ระหว่าง .46 - .90 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
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ตาราง 2  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย 

องค์ประกอบความเข้มแข็งครอบครัว SC SE t FS CR 

องค์ประกอบท่ี 1 .84 - 14.00*** .20 .70 

องค์ประกอบท่ี 2 .66 .08 10.08*** .06 .43 

องค์ประกอบท่ี 3 .76 .07 12.31*** .13 .57 

องค์ประกอบท่ี 4 .46 .11 6.47*** -.01 .21 

องค์ประกอบท่ี 5 .67 .10 9.96*** .13 .44 

องค์ประกอบท่ี 6 .49 .10 6.84*** -.04 .24 

องค์ประกอบท่ี 7 .90 .08 15.54*** .33 .81 

หมายเหต:ุ  = 9.27, df = 7, p = .234, GFI = .987, AGFI = .947, CFI = .997, RMSEA = .040, SRMR = .020,  

*** หมายถึง p < .001  

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบท

สังคมไทย 

  คณะผู้วิจัยได้ทําวิจัยต่อเนื่องจากการพัฒนาองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว คือ การศึกษา

ปัจจัยเชิงสาเหตุ ที ่เป็นตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในที ่ม ีต ่อความเข้มแข็งของครอบครัว โดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์หลังการปรับโมเดล ผลการวิจัย พบว่า โมเดลน้ี

มีดัชนีค่าสถิติสอดคล้องกลมกลืนในเกณฑ์เชิงวิชาการที่กําหนด ซึ่งสามารถอธิบายความเข้มแข็งของครอบครัวได้ 

ซึ่งตัวแปรในโมเดลมีทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็นตัวแปรภายใน 3 ตัว คือ ภาวะผู้นําในครอบครัว การตระหนักต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และเจตนาในการทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง ตัวแปรภายนอก 3 ตัว คือ การสนับสนุนทาง

สังคม การได้รับโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และการเห็นแบบอย่างความเข้มแข็งของครอบครัว 

และตัวแปรเกณฑ์ คือ ความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อให้การอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรปัจจัยเชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวมีความสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยได้มีการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิ

มาตรฐานของอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลประกอบรูปโมเดล ดังแสดงผลในตาราง 3 

 จากตาราง 3 พบว่าตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนความเข้มแข็งของครอบครัวได้ร้อยละ 96 โดย

พบว่า ภาวะผู้นําในครอบครัวมีอิทธิพลโดยรวมต่อความเข้มแข็งของครอบครัวมากที่สุด ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง 

ค่าสัมประสิทธิมาตรฐานของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .75 รองลงมา คือ เจตนาในการทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง ซ่ึง

เป็นอิทธิพลทางตรง ค่าสัมประสิทธิมาตรฐานของอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .32  
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ภาพประกอบ 2 

ช่ือองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า ได้องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวในสังคมไทยใหม่ จํานวน 7 องค์ประกอบท่ี

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งอธิบายความแปรปรวนความเข้มแข็งของครอบครัวได้ร้อยละ 

63.89 โดยมีองค์ประกอบที่ 1 การยึดหลักธรรมนําวิถี มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 2       

การบ่มเพาะดีเพื่อส่งผ่าน องค์ประกอบที่ 3 การคิดสรรสร้างครอบครัวใหม่ องค์ประกอบที่ 4 ความสมดุลใน         

การบริหารทรัพย์ องค์ประกอบที่ 5 การให้ความสําคัญกับครอบครัว องค์ประกอบที่ 6 การร่วมปรับตัวลดความ

ขัดแย้ง และองค์ประกอบที่ 7 การมุ่งแสดงตามบทบาทหน้าที่ โดยองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเด่นชัดและมี

จุดเด่นที่แสดงความเป็นไทยแตกต่างจากองค์ประกอบ ความเข้มแข็งของครอบครัวที่ทางตะวันตกศึกษาไทย คือ 

องค์ประกอบที่ 1 การยึดหลักธรรมนําวิธี เป็นองค์ประกอบที่เน้นยํ้าถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่ครอบครัวยึดถือเป็นหลัก 

ไม่เฉพาะการปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องเริ่มตั้งแต่มีหลักการ ความคิด ความเชื่อ ในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมไม่ว่า

ครอบครัวนั้นจะนับถือศาสนาใด ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

อย่างย่ังยืน ส่วนองค์ประกอบท่ี 2 การบ่มเพาะดีเพ่ือส่งผ่าน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในแง่มุมท่ีว่าครอบครัวต้องมี

การถ่ายทอดทางสังคมในเรื่องการดําเนินชีวิตของครอบครัวให้กับลูก เพื่อให้ลูกสามารถนําสิ่งที่ได้รับปลูกฝังท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมไปสร้างครอบครัวตนเอง ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ และองค์ประกอบท่ี 3 การคิดสรรสร้าง 

ความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในสังคมไทย 

องค์ประกอบท่ี 1 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

องค์ประกอบท่ี 2 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

องค์ประกอบท่ี 3 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

องค์ประกอบท่ี 4 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

องค์ประกอบท่ี 5 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

องค์ประกอบท่ี 6 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

องค์ประกอบท่ี 7 การยึดหลักธรรมนําวิถี  

.84 

.66 

.76 

.46 

.67 

.49 

.90 
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ตาราง 3 

ค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 

ช่ือตัวแปร 

ภาวะผู้นําใน

ครอบครัว 
การตระหนักฯ เจตนา 

ความเข้มแข็งของ

ครอบครัว 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

การสนับสนุนฯ .39*** - .39*** - - - .10 - .10 - .32*** .32*** 

การได้รับโอกาสฯ .31*** - .31*** .28** - .28** .18* .07** .25*** - .32*** .32*** 

การเห็นแบบอย่างฯ .26** - .26** .33*** - .33*** .30*** .08*** .38*** - .32*** .32*** 

การตระหนักฯ - - - - - - .26*** - .26*** - .08*** .08*** 

ภาวะผู้นําฯ - - - - - - - - - .75*** - .75*** 

เจตนา - - - - - - - - - .32*** - .32*** 

R2 .72 .32 .49 .96 

หมายเหต:ุ * หมายถึง p < .05, ** หมายถึง p < .01, *** หมายถึง p < .001 

ครอบครัวใหม่ เป็นองค์ประกอบที่กล่าวถึงการเริ่มชีวิตคู่ ครอบครัวจะมีความเข้มแข็งได้ จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสําคัญ         

ผู้ที่จะสร้างครอบครัวใหม่จะต้องคํานึงถึงเรื่องความเหมาะสมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ในเรื่องพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่

ควรแตกต่างกันมากเกินไป ต้องมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกัน จึงจะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ส่วน

องค์ประกอบอื่น ๆ ถึงแม้จะมีชื ่อคล้ายองค์ประกอบที่ต่างประเทศศึกษา แต่เมื ่อพิจารณาที่นิยามพบว่ามี                

ความแตกต่างกัน เช่น เร่ืองเศรษฐกิจของครอบครัว ในองค์ประกอบท่ี 4 ความสมดุลในการบริหารทรัพย์ ท่ีพบ จะ

เน้นในเรื่องการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการหาทรัพย์ การใช้จ่าย การออม และไม่สร้างภาระ

หน้ีสินท่ีมากเกินความจําเป็น สําหรับองค์ประกอบท่ี 5 การให้ความสําคัญกับครอบครัว จะเน้นถึงการปฏิบัติท่ีดีต่อ

กัน ด้วยการใช้เวลาอยู่ร่วมกันเป็นสําคัญ ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานี้จะมีลักษณะเป็นเรื่องของครอบครัวไทย

มากกว่า 

 ส่วนผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย พบว่า ตัวแปรภายนอก

และตัวแปรภายในรวม 6 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนความเข้มแข็งของครอบครัวได้ร้อยละ 96 ซึ่งตัวแปร

สําคัญ ได้แก่ ภาวะผู้นําในครอบครัว และเจตนาในการทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง ทั้งนี้เพราะการที่ผู้นําครอบครัวจะ

สร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้นั้น ผู้นําครอบครัวที่มีบุคลิกของ

ความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ที่มีความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงในการที่จะต้อง

นําพาครอบครัวที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองการณ์ไกลสามารถที่จะนํา

ความหวัง ความฝันมาทําให้เป็นความจริงได้ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะชี้นําให้สมาชิกใน
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ครอบครัวตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการดําเนินชีวิตครอบครัวเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ของการเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ (Tichy & Devanna, 1986) นอกจากนี้การที่ผู้นําครอบครัวมีเจตนาที่จะทํา

ให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งนั้นก็สามารถทําให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับหลักการของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท ที่อธิบายไว้ ว่า เจตนาเป็นตัวกําหนดการกระทํา กล่าวคือเมื่อบุคคลมีเจตนาแล้วบุคคล

ย ่อมแสดงการกระท ําออกมาได ้  (Phramaha Anan Anuttaro (Aunwises), & Phra Suchat Abhassaro 

(Phuengphai), 2021) ซ่ึงการกระทําในการศึกษาคร้ังน้ีคือการทําให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 

 1. หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว

และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ไปจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานที่ทํา

หน้าท่ีในการพัฒนาครอบครัว และให้บริการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนท่ีสนใจ 

 2. หน่วยงานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์ความรู้เรื่องความเข้มแข็งของครอบครัวแก่เยาวชน 

ควรสอดแทรกองค์ความรู้เรื ่ององค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวและปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความ

เข้มแข็งของครอบครัว ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไว้ในเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจท่ี

เหมาะสมในการสร้างครอบครัวท่ีเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว ควรนําเครื่องมือวัดนี้ไปใช้ในการสํารวจ

ความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อให้รู้สถานภาพความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งจะทําให้สามารถพัฒนาครอบครัวน้ี

ได้อย่างเหมาะสม 

 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําเครื่องมือวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่ค้นพบ โดยเฉพาะภาวะผู้นําในครอบครัว 

ไปใช้สํารวจภาวะความเป็นผู้นําของหัวหน้าครอบครัว เพื่อให้เป็นข้อมูลสําหรับพัฒนาหัวหน้าครอบครัวให้มีภาวะ

ผู้นําท่ีจะทําให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรได้มีการนําเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของครอบครัวที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไป

ศึกษาความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนที่มีสภาพแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ

สภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศความเข้มแข็งของครอบครัวทั้ง 7 องค์ประกอบ สําหรับนําไปสร้าง

นโยบายและวางแผนพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

 2. ควรมีการศึกษารายละเอียดและตัวบ่งช้ีองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว ในแต่ละองค์ประกอบ  

 3. ควรมีการศึกษากระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวในแต่ละองค์ประกอบ 
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 4. ควรมีการศึกษากระบวนการพัฒนาภาวะผู้นําในครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง

ของครอบครัว  
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