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ดวงจันทร์.
การศึกษานี้ มวี ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาการให้ค วามหมาย องค์ประกอบ และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง 2) ทดสอบ
รูป แบบความสัม พันธ์เ ชิ ง สาเหตุข องการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ ม ีต่ อ
ครอบครัว เข้ ม แข็ ง และพัฒ นาแนวทางการปฏิบั ต ิที่ด ีข องสตรีมุส ลิมที่ นาไปสู่ค รอบครัวเข้ มแข็ ง
ซึง่ แบ่ งการศึกษาเป็ น 3 ระยะ คือ 1) การสัม ภาษณ์เชิง ลึกในกลุ่ มสตรีมุ สลิมสมรสไม่ต่ ากว่ า 10 ปี
มีบุตรอย่ างน้ อย 1 คน จานวน 7 คน 2) รู ปแบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุ ในกลุ่มตัวอย่ างครูสตรีมุสลิม
สมรสที่มบี ุ ตร จานวน 447 คน และ 3) การอภิปรายกลุ่ม เพื่อ พัฒนาร่างแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ได้จาก
การวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จานวน 11 คน
ผลการวิ จยั พบว่ า การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว หมายถึง การที่ค รู
สตรีมุสลิมสมรสมีค วามสามารถในการจัด การแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ที่เ กิด ขึ้นกั บตนเองและสมาชิ กใน
ครอบครัว และมีการปฏิบัตกิ ิจกรรมในครอบครัว ตามบทบาทหน้า ที่ที่ได้รบั มี 5 องค์ประกอบ ได้แ ก่
1) การได้รบั การสนับ สนุ นจากคนในครอบครัว 2) การแก้ปัญ หาตนเองและครอบครัว 3) การมองใน
มุม บวก 4) การได้ร ับ ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้า ง และ 5) การใช้ เหตุ ผลในการแก้ ไขปั ญ หา
สาหรับ ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่ นาหลัก การของศาสนาอิส ลามมาใช้ในการดาเนิ น
ชีวิ ตครอบครัว โดยที่ สมาชิ กภายในครอบครัวของครู สตรีมุ สลิม สมรส มีปฏิ สมั พันธ์ซึ่ ง กันและกั น
มีก ารทาหน้ าที่ เพื่อเสริมสร้า งความสมบู ร ณ์ในโครงสร้า งต่ างๆ ของครอบครัว มี 8 องค์ประกอบ
ได้แ ก่ 1) การนาหลักศาสนาอิส ลามมาใช้ในชี วิต 2) ความสามารถในการจัด การความเครีย ดและ
วิกฤต 3) การแสดงความรัก อย่ างเปิ ดเผยและให้ กาลังใจคนในครอบครัว 4) การใช้เ วลาร่วมกันใน
ครอบครัว 5) การช่ วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน 6) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม 7) การเชื่ อ
ฟั ง สามี และ 8) การสื่อ สารเชิ ง บวก และพบว่ า เงื่อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แบ่ งออก เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
1) เงื่อนไขจากตัว บุ คคล ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ มีก ารบริห ารและจัดการเวลาที่ด ี มีความ
เป็ นผูน้ า มีวิ นัย มีการมองโลกในแง่ด ี มีความมันใจในตนเอง
่
มีความหวังในชีวิต และมีค วามสามารถ
ในการปรับ ตัวต่อปั ญ หา และ 2) เงื่อนไขทางสังคม ประกอบด้วย การอาศัยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม
การได้รบั การสนั บสนุ นจากคนในครอบครัว การมีแบบอย่ างที่ด ีจ ากบุ ค คลในครอบครัว และการ
ได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน
รูปแบบความสัม พันธ์เชิง สาเหตุข องการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวที่ ม ี
ต่อครอบครัวเข้มแข็ ง ภายหลังการปรับ แก้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจัก ษ์ โดยพิจ ารณาจาก

χ2 = 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.052, GFI = 0.94, NFI =
0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99, และ χ2/ df = 2.17 และพบว่ า ทุ นทางสังคมและทุ นทางจิต วิทยา
เชิงบวก ร่ว มกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวได้
ร้อยละ 87 (R2 = . 87) ทุ นทางสัง คม ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของครอบครัวเข้มแข็งได้รอ้ ยละ 78 (R2 = .78) และ
ทุ นทางสังคมได้ สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของทุ นทางจิต วิท ยาเชิงบวกได้รอ้ ยละ 62 (R2 =
.62) และภาพรวมของการพัฒ นาแนวทางการปฏิ บั ตใิ นการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัว เข้มแข็งมีความเหมาะสม เป็ นแนวทางที่ม ีองค์ความรู ้ มีวิธกี ารประเมิน
ตนเองและวิธกี ารในการปฏิบัต ิเพื่อจะทาอย่ างไรให้สามารถจัดการตนเองและจัดการในครอบครัวได้
ซึง่ แนวทางการปฏิบัตนิ ี้ส ามารถน าไปปรับ ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสร้างสรรค์สงั คมสตรีที่ ด ี
ต่อไป
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This study aimed to 1) establish a definition, identify the components and the
conditions related to self-management and family coping in a strong family and 2) to
examine the causal relationship model of self-management and family coping to strong
families and development into good practice guidelines for Muslim women that leads to
strong families. The study is divided into three phases, as follows: 1) in-depth interview of
seven Muslim females, married for more than ten years, with at least one child in the family;
2) the causal relationship model research with four hundred and seventy -four married
female teachers in the sample and 3) a focus group discussion to develop guidelines based
on the finding of the first and second phases.
The study found that the meaning of self-management and family coping is the
ability of Muslim women to manage and solve problems that happen to them and their
family members and the members of the family exercise their responsibilities. There are five
components, including the following: 1) family support; 2) self and family problem solving; 3)
positive thinking; 4) peer support; and 5) using reason or logic to solve problems. While the
strong family illustrates the family that uses Islamic teaching as a way of life, family
members interact with each other and everyone is responsible for strengthening the
structure of the family. There are eight components: 1) exercising Islamic teachings in daily
life; 2) the ability to manage stress and deal with a crisis; 3) expressing love and care
openly to family members; 4) spending time together; 5) supporting and taking care of each
other; 6) participating in social activities; 7) obeying her husband and 8) positive
communication, and two related conditions were found namely: 1 ) individual conditions
including responsibility, time managements skill, leadership, discipline, a positive viewpoint,
self-confident a being hopeful, and an ability for self-adaptation when facing problems; and
2) social conditions including living in an Islamic environment, family support, good role
models in the family and the support of colleagues.
The causal relationship model of self-management and family coping to a strong
family after the modification of fitting with the empirical data demonstrated by the following

fit measures: χ2 = 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.052, GFI =
0.94, NFI = 0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99, and χ2/ df = 2.17. The study indicated that the
social capital and positive psychological capital could account for 87% (R2 = 0.87) of the
variance of self-management and family coping, the social capital, the positive psychological
capital and self-management and family coping could account for 78% (R2 = .78) of the
variance of strong family, the social capital could account for 62% (R2 = .62) of the variance
of positive psychological capital. Overall, the development of self-management and family
coping guidelines to being a strong family was appropriated. The guidelines are comprised
of useful knowledge, self-assessment reports and methods of how to exercise to help them
manage themselves and the in family. This approach could also be applied for self development and the development societies for women.
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บทที่ 1
บทนำ
ที่ มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ครอบครัว เป็ นสถาบั นแรกทางสังคมที่ม ีค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ งในการขั ดเกลาและพัฒ นา
สมาชิ ก ซึ่ง เป็ นทรัพย ากรบุ ค คลที่ จ ะมีบ ทบ าทในสัง คมอย่ า งมีคุ ณภาพ สิ่ง ส าคัญ ครอบค รัว
จาเป็ นต้องมีค วามเข็ มแข็ง ที่จ ะสามารถดูแ ลและพัฒ นาสมาชิ กได้อ ย่ า งมีคุ ณภาพ จากการศึก ษา
ภาพรวมสถานการณ์ครอบครัวทัว่ โลกในปั จจุบันยั งคงพบปั ญหาและอุปสรรคในการสร้างความความ
เข้มแข็งของครอบครัวหลายด้าน เห็นได้จากรายงานแผนที่ครอบครัวโลก ประจา ค.ศ.2015 ( World
Family Map 2015) ที่ ได้รายงานว่ ามีปัญหาหลายด้า นซึง่ อาจส่ งผลต่ อความเข้ มแข็ งของครอบครัว
ได้ เช่ น ปั ญหาการศึกษาของครอบครัว ความยากจน ความพร้อมของการมีครอบครัว การจ้างงาน
หรือการทางาน และการมีส่วนร่ว มของพ่อแม่ ในการจัดการครอบครัว เป็ นต้น (Scott; et al. 2015)
ด้ว ยเหตุ นี้ก ารสร้างความเข็ มแข็ง ให้ แก่ ครอบครัวจึงมีความส าคัญอย่ า งยิ่ งเพื่อ สามารถรั บ มือ กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้
ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของครอบครัวเช่ นเดียวกั น และได้กาหนดนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาสถาบันครอบครัวให้เ ข้มแข็งมาโดยตลอด พิจ ารณาได้จ ากนโยบายของรัฐที่
ผ่านมา ล่าสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุ ทธศาสตร์ที่ 1
การเสริม สร้างและพัฒ นาศั กยภาพทุ นมนุ ษย์ ที่ม ีวัตถุ ประสงค์เพื่อ เสริม สร้า งสถาบัน ครอบครัวให้ ม ี
ความเข้มแข็งเอือ้ ต่อการพัฒ นาคนและประเทศ โดยมีแผนงานโครงการสาคัญ คือ แผนงานการสร้า ง
ความอยู่ ดมี ีสุข และความเข้ มแข็ง ของสถาบั นครอบครัว เ ป้ า หมายคือดัชนี ค รอบครัว อบอุ่นอยู่ ใน
ระดับ ดีขึ้น สอดคล้องกั บบริบทการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และมีเป้ า หมาย
การพัฒ นาสถาบันทางสัง คม โดยเฉพาะสถาบั นครอบครัว สถาบั นการศึ กษา สถาบันศาสนา และ
สถาบั นชุ ม ชน ให้มบี ทบาทในการบ่ มเพาะและหล่ อหลอมเด็ก เยาวชน และให้ เติบ โตเป็ นคนไทยที่
เป็ นคนดีมคี ุณธรรมและจริยธรรมอย่ างเข้ มแข็งมากขึ้น โดยกาหนดเป้ าหมายของตัวชี้วัดครอบครัว
เข้ มแข็ง ให้ อ ยู่ ในระดับ ที่ สูง ขึ้น และจ านวนผู ้ถูก กระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัวได้ร ับ ความ
ช่ วยเหลือคุม้ ครองเพิม่ ขึ้น รวมทัง้ ทาให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้า น
และชุ มชนเพิ่มขึ้นด้วย (สานักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ . 2551: 80) สอดคล้อ ง
กับนโยบายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาสถาบั นครอบครัว พ.ศ. 2558-2564 ของสานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ( 2558: 20) ที่ได้ให้
ความสาคัญกั บการพัฒนาครอบครัว โดยการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ ม ี
ความเข้ม แข็ง มีการเรีย นรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้ ทาหน้าที่ ได้อย่ างเหมาะสม และมี
สัมพันธภาพที่ด ีในครอบครัว มีภูม ิคมุ ้ กันในการดารงชีวิ ต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสมาชิ กใน
ครอบครัวอยู่ ร่วมกันอย่ างมีความสุข
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อย่ างไรก็ต ามในภาวะสังคมแห่ งการเปลีย่ นแปลง ท าให้ปั จจุบั นครอบครัวต้อ งประสบกั บ
ปั ญ หาหลายด้า น ซึ่งส่ งผลต่อ ความมัน่ คงและความเข้มแข็ง ของครอบครัว ดัง ที่ ส านัก งานกิจ การ
สตรีและครอบครัว กระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสังคม (2552) ได้วิเ คราะห์ ถงึ สถานการณ์ของ
ครอบครัว ไทยในปั จจุบั นว่ าก าลัง เผชิ ญกับ ปั ญ หาสาคัญ กล่า วคือ โครงสร้างและการทาหน้าที่ ของ
ครอบครัวเปลีย่ นไป ส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถทาหน้าที่ของตนเองได้ด ี เห็นได้จากครอบครัวเล็ก
ลง ผูห้ ญิงต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้ น สมาชิกในครอบครัว ไม่สามารถทาหน้าที่ข องตนเองได้
สมบู ร ณ์ เช่ น พ่ อแม่ไม่ท าหน้า ที่อ บรมเลีย้ งดู ลูก อย่ างเต็ม ที่ ต่า งไม่ ท าหน้า ที่คู่ ชีวิ ตที่ ด ี สมาชิ กใน
ครอบครัวไม่มเี วลาอยู่ ดว้ ยกัน สัม พันธภาพในครอบครัว จึงเสื่อมถอย มีปัญหาหย่ าร้าง แก้ปัญหาโดย
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมทัง้ ครอบครัวขาดคุณธรรมจริยธรรม และไม่ มคี ุณภาพ ไม่ส ามารถ
พึง่ ตนเองได้ ซึง่ ครอบครัว ไทยไม่ว่า จะนับ ถือศาสนาใดก็ จะพบปั ญหาดัง กล่าวข้างต้น เช่ นเดียวกั บ
ครอบครัวมุส ลิม ปั จจุ บันเผชิญ ปั ญ หาด้านครอบครัวมากมาย ดังที่นักวิ ชาการมุ สลิม ได้ก ล่าวไว้ว่ า
สถาบันครอบครัว ของมุสลิมในปั จจุ บันขาดความเข้ม แข็ง (Islam; & Islam. 2011) นอกจากนี้ในการ
สารวจโครงการพัฒ นาของสหประชาชาติ (United Nation Development Program) ในค.ศ.1996
พบว่ าสัง คมมุสลิมมีความล้าหลัง เนื่องจากมีอตั ราการรูห้ นั งสือต่ า ทุ จริต ขาดแรงจู งใจในการทางาน
ความยากจน การว่ างงาน เป็ นต้น (Farooqi. 2007)
ดังนั ้น การเสริม สร้างครอบครัว ที่ด ีจงึ มีค วามส าคัญ ต่อ สังคม หนึ่ งในวิ ธนี ั ้นคือการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ให้ เป็ นคนดีคนเก่ ง ก็จ ะช่ ว ยสร้างความเข้ มแข็ ง ความมันคงและความอดทนของ
่
สมาชิก ในครอบครัว ซึง่ จะท าให้ ครอบครัว นัน้ สามารถควบคุม เหตุ การณ์ ความยุ่ งยากและปั ญหา
ต่างๆ ได้ พร้อมทั ้งสามารถแก้ ไขปั ญหาเหล่านั ้นได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ (McCubin; & Thompson.
1991) และปั จจัยหนึ่ง ที่มคี วามสาคัญ ต่อการส่งเสริมให้ครอบครัว เข้ม แข็งได้เกิดจากบทบาทสตรี ซึ่ง
องค์ก ารยู นิเซฟ (UNICEF) เชื่อ ว่ า ครอบครัวจะเข้ม แข็ งได้ด ้วยการให้ส ิท ธิแ ก่ เด็ก และสตรี ในที่ นี้
จะต้องให้ค วามสาคัญต่ อการพัฒนา 4 ส่ว น คือ การให้ค วามเท่ า เที ยมกั นทางเพศ บิด ามารดาที่ ม ี
ความรับผิดชอบ การร่วมกันสนับสนุ นในการอบรมเลีย้ งดู และการส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรี โดย
การยกสถานะของผู ้หญิ งในการทาหน้า ที่ในครอบครัว การเลีย้ งดูบุ ตร ตลอดจนการท าหน้าที่ ทาง
สัง คม (UNICEF Executive Board. 2004: 1-2) นอกจากนี้ ใน ค.ศ. 2014 กองทุ นเพื่อ เด็ก และ
สหประชาชาติยั ง ได้ม ีก ารส่ ง เสริมความเสมอภาคทางเพศและยั ง ให้ ค วามสาคัญ ในการเพิ่ม ขี ด
ความสามารถของสตรี (United Nations Children’s Fund. 2014) ดังนัน้ หากสตรีมบี ทบาทมากขึ้ น
ในการดูแลและสามารถจัดการตนเองและภายในครอบครัวได้ จะส่ งผลดีต่อตนเองและชีวิ ตครอบครัว
ดัง เช่ นงานวิ จยั ของแคมเบล (Campbell. 1985) ที่ พบว่ าคู่ สมรสที่ม ีคุณสมบั ตดิ ้านความอดทน มี
ความเข้าใจและความผูกพันทางอารมณ์ต่อกันจะเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ท าให้ครอบครัวเข้มแข็งได้
แม้จะต้องพบกั บวิฤตต่างๆ ของชีวิ ต สอดคล้องกั บงานวิ จยั ของ เปรมฤทัย แย้ มบรรจง และคนอื่นๆ
(2555) พบว่ า บทบาทและศั กยภาพของสตรีที่ เสริม สร้า งครอบครัว เข้ ม แข็ ง มี 3 มิต ิ ได้แ ก่ มิต ิ
เศรษฐกิ จ มิตสิ ัม พันธภาพ และมิต ิสุ ข ภาพ ซึ่ง ทั ้งสามมิต ิเ หล่ า นี้ สตรีม ีบทบาทอย่ า งมากในกา ร
เสริมสร้างความเข้ มแข็ งในครอบครัว ในทางกลับกันหากสตรีที่ ไม่สามารถจัดการตนเองและภายใน
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ครอบครัวได้ ก็จะเกิดปั ญหาครอบครัวตามมา เช่ น ปั ญหาการจัดการครอบครัว จากงานวิจยั ตัวแปร
สาเหตุ หนึ่ง ที่ทาให้ สตรีเกิดความเครียด คือ ปั จจัยด้านการทางานมีอ ิทธิพลเชิงบวกต่อ ภาวะวิกฤต
ชีวิต ของสตรีไทยสมรสวัย กลางคนที่ ท างานภาครัฐ สตรีไทยสมรสวั ยกลางคนที่ท างานภาครัฐที่ ม ี
ภาระงานมาก มีความก้า วหน้า ในงานต่ า มีความคลุมเครือในงานมาก และมีการสนับสนุ นจากเพื่อ น
ร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชาต่ า จะมีภ าวะวิก ฤตชีวิ ตมากขึ้นด้ว ย (อัง ศินันท์ อินทรกาแหง; อรพินทร์
ชู มชม; และ อัจ ฉรา สุข ารมณ์. 2550: 136) ส่งผลให้ การบริห ารจัด การในครอบครัว ได้ไม่ ด ี ปั ญหา
การเลีย้ งดูบุตรก็เช่ นเดียวกัน ดังที่ ที เยน (Tijen. 2007: 69) กล่าวว่ า การที่ผหู ้ ญิ งออกไปทางานท า
ให้เ กิด ความขัด แย้ งระหว่ า งครอบครัว และเรื่องงานส่ งผลให้ค วามพึงพอใจในชี วิต น้อ ย ลง รวมทั ้ง
ความต้อ งการที่ จะท างานและการดูแ ลในครอบครัว เพิ่มขึ้ น ส่ง ผลให้ เกิ ด ความขั ดแย้ง ในบทบาท
เพิม่ ขึ้น ผลที่ต ามมาประการหนึ่ง ทาให้เ กิด ปั ญ หาในการดู แลบุ ต ร และความพึง พอใจในชีวิ ตลดลง
สอดคล้องกับสานักงานกิจการสตรีแ ละสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุ ษย์ (2558: 13-14) กล่าวไว้ว่า การที่ผหู ้ ญิงออกมาท างานนอกบ้ านมากขึ้น และยังต้องเป็ น
ฝ่ ายที่รบั ภาระในการท างานบ้า นเป็ นส่ว นใหญ่ ท าให้เ หน็ด เหนื่ อย เกิด ภาวะเครียด นาไปสู่ปั ญหา
ความสัมพันธ์ที่ตงึ เครียดในครอบครัว และขาดความตระหนักในความสาคัญของบทบาทครอบครัว
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีค วามส าคัญในการสร้า งความสมดุ ลแก่ ร ะบบ
ครอบครัว ที่นาไปสู่ ความเป็ นองค์ก รและความเป็ น อันหนึ่ งอันเดีย วกั นในครอบครัว และสนั บ สนุ น
หรือ ส่ ง เสริม การเจริญ เติบ โตและพัฒ นาการของสมาชิ ก แต่ ละบุ ค คลได้ ( Sharon; Christine; &
Patrick. 2010) และการจัด การในครอบครัว ช่ วย ลดความเสี่ย งที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเครีย ดของ
ครอบครัว และเสริมสร้างคุ ณลัก ษณะหรือระบบครอบครัว ที่เข้ มแข็ ง อีก ทัง้ ยั งช่ ว ยลดหรือจากั ดสิ่ง
กดดันและสภาวะที่ย ากลาบาก (McCubbin; et al. 1980) และจากการศึ กษางานวิจ ัยที่ ผ่า นมาที่
เกี่ยวข้องกั บ พฤติกรรมการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ดัง เช่ น งานวิ จยั ของ คาส
โทรและกัตเตอแมน (Castro; & Guterman. 2008) ศึกษาเรื่องการบาบัดรักษาด้วยวิธกี ารแก้ปัญหา
สาหรับ การจัด การในครอบครัว ที่ ม ีก ารฆ่ าตัว ตาย และงานวิ จ ัย ของซานติอ าโกและวั ด ส์เ วิ ร ์ด
(Santiago; & Wadsworth. 2009) ที่ศึ ก ษาการจัด การกับ ความขัด แย้ ง ในครอบครัว : อะไรที่เ ป็ น
ประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์สาหรับ วันรุ่นที่มรี ายได้ต่ า และงานวิจยั ของหวัง มิเชลและเด (Wang;
Michaels; & Day. 2011) ศึ กษาเรื่องความเครียดและวิธกี ารจัดการในครอบครัวของคนจีนที่ มเี ด็ก
ออทิ สติกและการพัฒ นาคนพิการอื่นๆ เป็ นต้น มีงานวิ จยั ที่ศึก ษาบทบาทของหลัก ศรัท ธาในฐานะ
เป็ นกลยุ ท ธ์ในการจัด การกั บ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งค รอบครัว กั บ งาน โดยศึ ก ษากั บ พนั ก งาน
มหาวิท ยาลัย ที่เป็ นสตรีมุ สลิมจ านวน 130 คน พบว่ าความศรัทธามีความสัมพันธ์ทางบวกต่ อความ
อยู่ ดีม ีสุ ข และความต้อ งการระหว่ า งครอบครัว กั บ งาน (Achour; & Boerhannoeddin. 2011)
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวในมิตบิ ทบาทของสตรี และครอบครัวเข้ มแข็งในบริบทของสังคมมุสลิม ยังมีการศึกษาน้อ ย
และส่ วนใหญ่ ทาการศึ ก ษาในบริบ ททางการแพทย์ที่ บุ ค คลในครอบครัว ช่ ว ยเหลือดู แ ลสมาชิ กใน
ครอบครัวที่เ จ็บป่ วยมากกว่ าการศึกษาในบริบทของบุ ค คลทัว่ ไปในครอบครัว รวมทัง้ วิธกี ารศึกษา
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เป็ นงานวิจยั เชิง ปริม าณมากกว่ า ศึก ษาในเชิ งลึก ดังนั ้นผู ้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึก ษาพฤติก รรม
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ในมิตขิ องบุ คคลที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว ว่ า มีการ
จัดการให้ครอบครัวเข้มแข็งภายใต้บริบทของสังคมไทยมุสลิมว่ าเป็ นอย่ างไร
การศึ กษางานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งเกี่ ยวกั บปั จ จัยที่ ส่งผลต่อ การจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวพบว่ า ปั จจัยหนึ่งที่มผี ลต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ได้แ ก่
ปั จ จัย ทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวกและทุ นทางสัง คม โดยทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวกมีค วามส าคัญ ต่ อ
การศึกษาการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ ง ดังความคิดเห็ น
ของ สุทธิลกั ษณ์ สมิตะสิร ิ และประภา คงปั ญญา (2550) ที่เสนอเกี่ยวกับ การศึกษาของจิตวิทยาเชิ ง
บวก (Positive Psychology) ไว้ว่าความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเป็ นสายสัมพันธ์ท างอารมณ์
ที่ม นั ่ คงที่ มนุ ษย์ ทุก คนต้อ งการตลอดชีวิ ต ความผู กพันนี้ จะสร้างได้ในเด็ก ก็ ต่อ เมื่อผู ้เป็ นแม่ห รือ ผู ้
เลีย้ งดูม ีความมัน่ คงทางจิตใจ มีการศึก ษาส่วนหนึ่งระบุ ว่าการที่ท ารกได้รบั สัมผัสที่ ดจี ากผูด้ ู แลมีผ ล
ต่อการพัฒนาความเข้ม แข็งทางจิต ใจเมื่อ เติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ สอดคล้องตามแนวคิดของอีร ิคสัน ที่
กล่าวว่ าหากเด็กได้รบั การสัมผัส การให้ความรักจากพ่อแม่โดยเฉพาะผูเ้ ป็ นแม่แล้ว เด็ก จะเติบโตมา
ด้วยการที่ตนเองมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ไว้ว างใจผูอ้ ่นื (พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุ ศย์. 2530) และการ
มองโลกในแง่ด ี (Optimism) คือ มุ มมองและความรูส้ ึกในแง่ ดที ี่ม ีต่อ ตัวเองและต่อผู ้อ่นื เป็ นประเด็น
การพัฒนาสุ ขภาวะที่สาคัญ ในมุม มองของจิต วิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ครอบครัวไทย
ควรได้ร ับ การสนั บ สนุ นให้ ม ีก ารพั ฒ นาในด้านนี้ ให้ ม ากขึ้ น ความสามารถนี้ จ ะเป็ นเสมือ นเกราะ
ป้ องกันให้กับคนในครอบครัวให้ดารงความสัม พันธ์ที่แ น่ นแฟ้ นได้ นอกจากนั ้นความเชื่อในสมรรถนะ
ของตน (Self Efficacy) ก็ เ ป็ นประเด็นการพัฒ นาจากมุ ม มองของ จิต วิ ท ย าเชิ ง บวก (Positive
Psychology) ที่จาเป็ นต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะเด่น (Character Strength) ที่ครอบครัวไทยควร
หั นมาให้ ค วามสาคัญ โด ยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในก ลุ่ ม เด็ก และเย าวชนของครอบ ครัว ให้ ม ากขึ้ น
นอกจากนัน้ ทุ นจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital) ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ความหยุ่ นตัว (Resilience) เพื่อเป็ นเครื่อ งมือที่นาไปสู่ก ารดูแลจิตใจซึ่งกันและกันในช่ วงวิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้นในครอบครัวได้
จากการศึ กษาของลูธานส์และคณะ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) ได้นาแนวคิด
จิตวิท ยาเชิงบวกหรือทุ นทางจิต และพฤติก รรมองค์ก ารเชิ งบวกซึง่ นั บเป็ นทุ นทางสังคม มาศึ กษา
องค์ประกอบและรวมตัวแปรที่มคี วามเกี่ยวข้องกัน แล้วเรียกตัวแปรทัง้ 4 ตัวเป็ นตัวแปรรวมตัวเดียว
คือ ทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวก (Positive Psychological Capital) เมื่อนามารวมกันเป็ นตัวแปรเดีย ว
แล้ว จะมีป ระสิท ธิภ าพได้ด ีก ว่ า องค์ป ระกอบแต่ ละตัว ซึ่ง ทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ ง บวกนี้ หมายถึง
คุณลักษณะด้า นบวกของแต่ ละบุ ค คลที่ มคี วามเฉพาะเจาะจง สามารถวัด ได้ พัฒ นาได้ นามาใช้ใน
การบริหารจัดการคนให้มปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรูค้ วามสามารถของตน
2) ความหวัง 3) การมองโลกในแง่ด ี และ 4) ความหยุ่ นตัว (Luthans; Luthans; & Luthans. 2004)
และจากการศึ ก ษางานวิจ ัย ส่ว นใหญ่ เป็ นการศึก ษามิต ิด ้านพฤติก รรมในองค์กรมากกว่ า มิตดิ ้า น
ครอบครัว เช่ น งานวิจยั ของ ณัฐวุ ฒิ อรินทร์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเชิงเหตุและผลของทุ นทาง
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จิตวิทยาเชิงบวกที่มตี ่อสุ ขภาวะทางจิตและพฤติก รรมการปฏิบัตงิ านภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ
ของบุ คลาก รสาธารณสุ ข ในจัง หวั ด ภ าคใต้ และงานวิ จ ัย ข อง สิร ิพ ร วงษ์ โ ทร ( 2554) ศึ ก ษา
ความสัม พันธ์ระหว่ า งทุ นทางจิตวิ ทยาด้า นบวก ความผูก พันธ์ต่ อองค์การและผลการปฏิบั ต ิงาน
ผลการวิจยั พบว่ า ทุ นทางจิตวิท ยาเชิงบวกมีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบั ตงิ านในองค์ก ร
และยังพบว่ าทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัว
เข้ม แข็ ง เช่ น มีก ารศึ กษาความหยุ่ นตัว กับ การปรับตัวในครอบครัวของครอบครัวที่ เผชิญ ปั ญ หา
(Boss. 2006; McCubbin; et al. 1998) และตัวแปรหนึ่งที่สามารถทานายความสามารถในการเผชิญ
ปั ญ หาและฟั นฝ่ าอุ ป สรรค คือ การมองโลกในแง่ ด ี (อาทิ ต า กลับ เพิ่ม พู ล . 2549) ความหวั ง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกั บคุณภาพชีวิตของผูส้ ูง อายุ โรคหลอดเลือดสมอง (สุจรรยา โลหะชีวะ. 2547)
รวมทั ้งมีค วามสัมพันธ์ระหว่ า งการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับพฤติก รรมในการจัด การอย่ างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิต ิ (ณัช ชามน แสวงสุ ข. 2550) เป็ นต้น อย่ า งไรก็ต าม งานวิ จยั ที่ ศึ กษายั งไม่ ม ี
การศึ กษาที่ชั ดเจนว่ า ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ต่ อ การจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ ง ดังนั ้นผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่ จะศึก ษาว่ า ตัว แปรทุ นทาง
จิต วิท ยาเชิง บวกมีผ ลต่ อ การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และทาให้ ค รอบครัว
เข้มแข็งอย่ างไร โดยเฉพาะเป็ นการศึกษาในบริบทของสังคมไทยมุสลิม
ในขณะที่ ทุ นทางสังคมเป็ นเรื่อ งของจิต สานึ กของสมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ม ีต่อ ส่ วนรวม
ซึง่ เป็ นตัวช่ วยให้ ชุม ชนมีความเข้ม แข็ งมากขึ้ น ดังนั ้นสมาชิกในครอบครั วที่ ตอ้ งอาศัย อยู่ ในสังคม
จาเป็ นต้องมีการพึง่ พาอาศั ยซึง่ กันและกันกั บชุ มชน เนื่ องจากหากชุ ม ชนไม่เข้ มแข็ ง ครอบครัวซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งข องชุ ม ชนก็ ไม่ ส ามารถด ารงอยู่ ได้ (บั ง อร เทพเที ย น และคนอื่นๆ. 2551: 27)
นอกจากนี้ ครอบครัวเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของโครงสร้า งทางสังคม และเป็ นโครงสร้างทางสังคม
ที่คนส่วนใหญ่ อาศั ยอยู่ ซึง่ บทบาทของครอบครัวในการสร้างแบบตัวอย่ างและการพัฒนาคุ ณค่าทาง
สังคมเป็ นศู นย์ กลางของภาคประชาสังคม โดยการอบรมเลีย้ งดู คอื ส่ วนสาคัญ ที่ม ีอทิ ธิพลในการ
พัฒนาค่านิ ยมของสมาชิกในครอบครัว เช่ น การแลกเปลีย่ นกัน ความไว้เนื้ อ เชื่อใจ และการร่ วมมือ
ซึง่ ถือเป็ นลักษณะของทุ นทางสังคม (Australian Bureau of Statistics. 2002) สอดคล้องกับวินเทอร์
ที่ได้กล่ าวถึงทุ นทางสังคมกับ ครอบครัวไว้ ว่า จากการทบทวนวรรณกรรมทุ นทางสัง คมมีแนวโน้ม ที่
จะอยู่ ภายใต้ก ารเน้ นบทบาทของครอบครัวในการสร้างทุ นทางสังคม ถือเป็ นบทบาทสาคัญของ
ครอบครัว โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูในการสร้างบรรทั ดฐานและเครือ ข่ า ยที่ เป็ นลักษณะของทุ น
ทางสังคม (Winter. 2000) โดยทุ นทางสังคม เกิดจากการรวมตัว ร่ว มคิด ร่วมทา บนฐานของความ
ไว้เ นื้อ เชื่ อ ใจ สายใยผู ก พัน และวัฒ นธรรมที่ ดงี ามของสัง คมไทยผ่า นระบบความ สัมพันธ์ที่ มกี าร
สะสมในลักษณะเครือข่ ายของสัง คม องค์ประกอบหลักของทุ นทางสังคมประกอบด้วย 1) ทุ นมนุ ษ ย์
2) ทุ นทางสถาบัน 3) ทุ นทางวัฒนธรรม (สุวรรณี คามันและคนอื
่
่นๆ. 2551) จากการศึก ษางานวิจ ัย
ที่ผ่านมาตัวแปรทุ นทางสังคมมักจะถูกศึกษาในมิตทิ างเศรษฐกิจและสัง คมทัว่ ไปมากกว่ ามิตขิ องสตรี
ที่ม ีการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ง อย่ างไรก็ ตามก็ ยัง มี
การศึ ก ษาทุ นทางสังคมในมิต ิข องครอบครัว ดัง เช่ น ทุ นทางสัง คมช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง งานกั บ
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ครอบครัวได้ (Ciabattari. 2005) และการสนับสนุ นทางสังคมมีผลต่ อความพึงพอใจในชีวิต โดยผ่า น
ตัวแปรคันกลางคื
่
อรูป แบบการจัดการภายในครอบครัว (Liu; Li; Ling; et Cai. 2015) และมีผลต่ อ
ความสามารถในการปรับตัวในการแก้ ไขปั ญหาสาหรับผู ้ดูแลผูป้ ่ วยในครอบครัว ได้ ( Grant; et al.
2006) จะเห็นได้ว่ายั งมีการศึก ษาทุ นทางสังคมไม่ ชัดเจนในมิตขิ องการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ ง ดังนั ้นผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่ จะศึก ษาว่ า ตัว แปรทุ นทาง
สังคมมีผ ลต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ ครอบครัวเข้มแข็ ง ในบริบ ท
ของสังคมไทยมุสลิมหรือไม่อย่ างไร
สาหรับ สถานการณ์ค รอบครัว ในพื้นที่ ส ามจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นอกจากปั จ จัย และ
ปั ญ หาครอบครัวทั ว่ ไปแล้ว ยั งมีปัญ หาเหตุก ารณ์ความไม่ ส งบในพื้นที่ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อครูแ ละ
บุ คลากรทางการศึกษา ซึง่ อาชีพหนึ่งที่สาคัญของสตรีมุสลิมคือการประกอบอาชีพครู
จากสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิด ขึ้นมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 สถิตจิ านวนครู และ
บุ คลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความมันคงมี
่ จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อ ย
ละ 2.70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีอ ันดับ รองลงมาจากทหารและต ารวจ (สถานี วิท ยุ มอ.ปั ต ตานี . 2558:
ออนไลน์ ) เหตุ ก ารณ์ นี้ส่ง ผลกระทบทั ้ง ทางตรงและทางอ้อมต่ อ ชี วิต และครอบครัว ของครู เช่ น
ผลกระทบต่อโครงสร้างของครอบครัว หลายครอบครัวที่ ผนู ้ าครอบครัว ถูกจับกุ มหรือ เสียชีวิต ทาให้
ครอบครัว ขาดก าลัง หลัก ในการหาปั จ จัย ยั ง ชี พและดู แ ลสมาชิ ก มารดาต้อ งกลายมาเป็ นผู ้นา
ครอบครัว และหางานทา ส่ง ผลต่อเวลาในการดูแลบุ ตรลดน้อยลง ผลกระทบที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง
คือสภาพจิตใจของคนในครอบครัว (ฮาฟิ ส สา สาและ ; และ นายเอกรินทร์ ต่ว นศิ ร.ิ 2553) ปั ญ หา
สภาพจิต ใจที่มผี ลมาจากสถานการณ์ความรุนแรงและการสูญเสียดังกล่าว ส่งผลทาให้ประชาชนเกิ ด
ความเครียดและความผิดปกติทางจิต อาการผิดปกติทางกาย อาการวิตกกั งวล นอนไม่หลับ ทาให้
ประสิท ธิภาพในการดาเนินชีวิ ตประจ าวัน การท างาน การมีปฏิ สมั พันธ์กับ ผูอ้ ่ นื ลดลง (มารีนี สแล
แม. 2551: 46) ภาวะทางจิตใจที่ กล่าวมานี้ส่งผลต่อทุ ก คนที่อยู่ ในพืน้ ที่ ไม่ใช่ เ ฉพาะครอบครัวที่มกี าร
สูญเสียเท่ านัน้
อย่ างไรก็ ตามท่ า มกลางภาวะปั ญ หาต่า งๆ ที่ส่ งผลกระทบต่ อครอบครัว ในสามจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ทั ้งทางตรงและทางอ้อ ม ก็ ยั งมีค รอบครัวหลายครอบครัว ที่ สามารถใช้ชี วิ ต อยู่
ท่ า มกลางสถานการณ์ความไม่ส งบในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ได้ ตัวอย่ างเช่ น ครู สตรีมุส ลิม
สามารถดูแลจัด การชีวิต ส่ว นตัว และครอบครัว ให้เ ป็ นครอบครัวที่ เข้ม แข็ง ประสบความส าเร็จ และ
ผลิต สมาชิก ที่ดอี อกสู่สงั คมได้อ ย่ างน่ าชื่ นชมผ่า นกระบวนการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว โดยนาหลัก ค าสอนของศาสนาอิส ลามมาใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การสร้างความรัก
ระหว่ างกัน การปฏิ บัตหิ น้า ที่เลี้ยงดู บุต รของบิ ดามารดาและการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการ
ประพฤติตวั ตามขนบธรรมเนีย มของสังคม ทั ้ง นี้อ าหมัด ฮู เซน อัล ฟารีต ีย์ (2552: 1) กล่า วไว้ ว่ า
แนวทางสัจธรรมในการสร้างครอบครัวและสังคมเปี่ ย มสุข นัน้ ต้อ งอยู่ บ นพืน้ ฐานแนวทางของท่ านศา
สนทู ต ซึง่ เป็ นแนวทางอันสาคัญ ยิ่ ง ที่มุ ส ลิม ต้องยึด มัน่ ไว้แ ละปฏิ บัต ิ โดยเฉพาะในยุ ค วิก ฤตด้า น
ศีลธรรม คุ ณธรรม ซึ่งทุ กวั นนี้ กาลังถู กท าลายโดยกระแสความเจริญทางวัต ถุและโลกาภิวั ตน์ ซึ่ง
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แนวทางการสร้างครอบครัวของท่ านศาสนทู ต จะสามารถเป็ นวิ ถชี ี วิตของครอบครัวคุ ณธรรมและ
สัง คมอุ ด มสุ ขได้ ซึ่งปั ญ หาครอบครัวดัง กล่ า ว โดยเฉพาะในสามจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ม ี
การศึ ก ษาสารวจและมัก ถู ก หยิ บ ยกมาพู ด ถึง เฉพาะปั ญ หาภาวะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัว
ผลกระทบจากเหตุ การณ์ความไม่ สงบต่อครอบครัว โดยขาดการพิจารณาถึงผลกระทบในเชิ งบวก
จากเหตุ การณ์วิก ฤตที่ ส่ง ผลให้ เกิ ด ความเข้ มแข็ง ในบางกลุ่ม คน โดยเฉพาะครู สตรีมุ สลิมสมรสที่
สามารถปรับ ตัว และเผชิญ กั บ สถานการณ์ที่ รุ นแรงได้อย่ า งเหมาะสม นามาสู่ก ารสร้างครอบครัว
เข้มแข็งได้จากปั จจัยหลายด้าน เช่ น ความรักความอบอุ่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สรุปได้ว่ า
ครอบครัว เข้มแข็งเป็ นสิง่ สาคัญ ในการสร้างสรรค์สงั คมและผลิตบุ ค คลที่ มคี ุณภาพ โดยครอบครัว ที่
สามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวจะทาให้ครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข
สาหรับ การศึ ก ษางานวิ จยั ครัง้ นี้ ผู ้วิ จ ัยได้ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธ ีก ารวิ จ ัย เชิ ง ผสานวิ ธ ี ( Mixed
Methods Research) เนื่อ งจากการศึ กษาเพีย งวิ ธกี ารใดวิธ ีการหนึ่ง อาจท าให้ได้ข้ อมู ลที่ ต ้องการ
ศึกษาไม่ค รบถ้วน และการศึกษาแบบผสานวิ ธจี ะช่ วยทาให้นัก วิจยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ที่ไม่
สามารถตอบได้โดยวิธ ีการเชิงปริมาณวิธกี ารเดียวหรือเชิงคุณภาพวิธกี ารเดียวเท่ านัน้ (Creswell; &
Clark. 2011: 12) ผู ้ วิ จ ั ย ท าก าร ศึ ก ษาในรู ป แบ บ การ วิ จ ั ย ห ลายร ะย ะ (Multiphase Design)
(Creswell; & Clark. 2011: 100-104) ในงานวิจยั นี้ศึกษา 3 ระยะ เริม่ ต้นด้วย การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) การวิ จยั ระยะที่ 1 ในรูป แบบการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก (In-depth interview)
เพื่อท าความเข้ าใจถึง ความหมายและองค์ประกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้ม แข็ง ตามการรับ รูข้ องครูสตรีมุ สลิมสมรส รวมทัง้ เงื่อนไขอะไรที่เกี่ยวข้อ ง
ต่อ การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครู สตรีมุส ลิม สมรสที่ ท าให้ ค รอบครัว
เข้มแข็ง โดยทาการสัมภาษณ์เชิง ลึกครูส ตรีมุสลิม ที่มปี ระสบการณ์ในด้านการจัดการตนเองและการ
จัด การภายในครอบครัว ที่ป ระจัก ษ์ชัด ว่ า เป็ นครอบครัวเข้ ม แข็ ง สามารถยืนหยั ด และด ารงอยู่ ใน
สถานการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงของสังคมและจัด การกับ ปั ญ หาสถานการณ์ในพื้นที่ จนสมาชิ ก ใน
ครอบครัวประสบความสาเร็จหลายด้า นและเป็ นครอบครัว ที่ม ีความสุ ข เนื่อ งจากความหมายและ
องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัว เข้ม แข็ งยัง ไม่ ม ี
การศึ กษาที่ ชั ดเจนภายใต้บ ริบ ทของมุ สลิม และส่ วนใหญ่ ทาการศึ ก ษาในบริบททางการแพทย์ ที่
บุ ค คลในครอบครัว ช่ ว ยเหลือดู แลสมาชิ กในครอบครัว ที่เจ็บ ป่ วยมากกว่ าการศึ กษาในบริบ ทของ
บุ คคลทัว่ ไปในครอบครัว รวมทั ้งวิธ ีการศึกษาเป็ นงานวิจ ัยเชิง ปริม าณมากกว่ าศึ ก ษาในเชิงลึก จึง
ต้องใช้วิธ ีการศึ กษาด้วยวิธกี ารวิ จยั เชิ งคุณภาพเพื่อ ให้ได้คาตอบของปั ญหาวิจ ัย และตามด้ว ยการ
วิจยั เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) ในการศึก ษารูปแบบโครงสร้า งเชิ งสาเหตุด ้านทุ นทาง
จิต วิ ท ยาเชิ ง บวกและทุ นทางสัง คมที่ ม ีต่ อ พฤติก รรม การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุ สลิมสมรส (การวิจยั ระยะที่ 2) เนื่ องจากงานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่ม ีการศึกษาที่
ชัด เจนว่ า ทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ งบวกมีค วามสัม พันธ์ต่ อ การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับทุ นทางสังคมที่ผ่านมา มักจะถูกศึกษาใน
มิต ิทางเศรษฐกิจ และสังคมทั ว่ ไปมากกว่ า มิต ิของสตรีที่ ม ีก ารจัด การตนเองและการจัดการภายใน
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ครอบครัวและครอบครัว เข้มแข็ ง ดังนั ้นผูว้ ิจ ัยจึงมีความสนใจที่ จะศึก ษาว่ า ตัวแปรทุ นทางสัง คมและ
ทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ ง บวกมีผ ลต่ อการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ นาไป สู่
ครอบครัวเข้มแข็งในบริบ ทของสังคมไทยมุสลิมหรือไม่อย่ างไร รวมทัง้ จากการศึกษาระยะที่ 1 อาจมี
กลุ่มตัว แปรที่ม ีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองและครอบครัวเข้มแข็ งที่นอกเหนือ จากทุ นทางจิต
สังคม ก็จ ะถู กนามาศึก ษา ด้วยเหตุนี้ ผวู ้ ิ จยั จึงต้องใช้ วิธ ีการศึก ษาด้ว ยวิ ธกี ารวิ จ ัยเชิ งปริม าณ ใน
รูปแบบการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างตัว แปรทุ นทาง
จิต วิ ท ยาเชิ ง บวกและทุ นทางสังคมว่ ามีค วามสัมพันธ์กันอย่ างไร และนาข้ อค้นพบที่ ได้จ ากการ
วิเคราะห์ข้อมู ลจากการวิจ ัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาตีความสร้า งข้อสรุ ป และจัดทาการอภิปราย
กลุ่ม (Focus Group Discussion) (การวิจยั ระยะที่ 3) เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาเป็ นแนวทางการปฏิบัต ิ
สาหรับ สตรีมุ สลิม เพื่อ ที่จ ะสามารถจัด การตนเองและจัด การภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ ครอบครัว
เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์กำรวิจยั
1. เพื่อ ศึก ษาการให้ค วามหมายและองค์ประกอบของการจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรูข้ องครูสตรีมุสลิมสมรส
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ของ
ครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็ง
3. เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัวแปรปั จจัย ด้านทุ น
ทางจิตวิ ท ยาเชิ ง บวกและทุ นทางสัง คมที่ ม ีอ ิท ธิพลต่ อ การจัด การตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
4. เพื่อ ศึก ษาและพัฒ นาแนวทางการปฏิบั ตขิ องสตรีมุส ลิม ในการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง

ควำมสำคัญของกำรวิจยั
ควำมสำคัญในเชิงทฤษฎี
งานวิจยั นี้ได้นาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดทุ นทางสังคม มาประยุ กต์ใช้ในบริบทของ
ครอบครัว โดยศึกษาสิง่ ที่เป็ นศักยภาพหรือจุดแข็งและทุ นทางสังคมที่ม ี อยู่ ของครูสตรีมุสลิมสมรสว่ า
มีก ารจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ จ ะนาครอบครัว ไปสู่ ค วามเป็ นครอบครัว
เข้มแข็ง การศึกษานี้จงึ คาดว่ าจะมีความสาคัญในเชิงทฤษฎีดงั นี้
1. ทาให้ได้ทราบว่ า ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก เมื่อนามาใช้ในบริบทของครอบครัว ซึง่ เป็ น
แนวคิดที่ มกี ารนาไปปรับ ใช้ในบริบทขององค์กรเป็ นส่วนใหญ่ มีข้ อค้นพบองค์ประกอบเช่ นเดียวกั บ
การศึกษาที่พบในบริบทองค์กรหรือไม่

9
2. ทาให้ได้ทราบว่ าทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอทิ ธิพลต่อ การจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็งอย่ างไร
3. ทาให้ได้ทราบว่ าทุ นทางสังคม มีผลต่อ ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็งอย่ างไร
4. ท าให้ ได้ท ราบว่ าการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีอ ิท ธิพลต่ อ
ครอบครัวเข้มแข็งอย่ างไร
ควำมสำคัญในเชิงปฏิบตั ิ
การศึกษาครัง้ นี้มคี วามสาคัญต่อการสร้างเสริมและพัฒนาครอบครัวมุสลิมในพืน้ ที่ ที่มคี วาม
ไม่สงบในจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ให้เป็ นครอบครัวเข้ มแข็ง และเป็ นภูม ิคมุ ้ กันต่ อปั ญหาครอบครัว
ต่างๆ ที่อ าจเกิ ดขึ้ น ข้อ ค้นพบจากการศึก ษาการให้ค วามหมายและองค์ป ระกอบของการจัด การ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ งตามการรับรู ้ของครู สตรีมุส ลิมสมรส
รวมถึง เงื่อ นไขที่ เกี่ย วข้ องต่อการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครู สตรีมุ สลิม
สมรสที่นาไปสู่ความเป็ นครอบครัวเข้ มแข็ง ตลอดจนการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของทุ นทางจิตสังคม
ทาให้ทราบถึงความหมาย องค์ประกอบ และเงื่อนไขของการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว และครอบครัวเข้ม แข็ง รวมทัง้ ทราบว่ ามีปัจจัยเชิง เหตุ สาคัญใดบ้างที่มผี ลต่อ ทุ นทางจิต
สัง คม และทุ นทางจิต สัง คมมีผลต่ อ การมีพฤติก รรมในการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้ มแข็งอย่ างไร สิ่งเหล่า นี้ สามารถพัฒนาเป็ นแนวทางการปฏิบั ตใิ นการ
จัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้ม แข็ ง สาหรับ สตรีมุ ส ลิม ที่ ม ี
ครอบครัวสอดคล้องกั บความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในพืน้ ที่ ซึง่ คนส่ วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม
และยังสามารถเป็ นแนวทางให้ กับองค์กรสตรีมุสลิมต่ างๆ ที่ม ีอยู่ ในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
นาแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว นี้ไปปรับใช้ในองค์กรของ
ตนในการสร้างสรรค์สงั คมมุสลิมต่อไปได้

ขอบเขตของกำรวิจยั
กำรวิจยั ระยะที่ 1
1. ด้ำนเนื้ อหำ
เป็ นการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และ
ครอบครัว เข้ ม แข็ ง ในบริบ ทของสัง คมมุส ลิม ในพื้นที่ ส ามจังหวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยจะศึ ก ษา
เกี่ยวกั บ การให้ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
และครอบครัวเข้ มแข็ง ว่ าเป็ นอย่ า งไร รวมทั ้งศึกษาถึง เงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ องกับ การจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว ที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
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2. ด้ำนวิธีวิทยำ
การวิ จยั ระยะนี้ ใช้ระเบีย บวิธ ีการวิจยั เชิง คุณภาพเพื่อ ทาความเข้า ใจปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึง่ เป็ น
การค้นหาความรูค้ วามจริงในเชิงลึกถึง ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ม แข็ง ตามการรับรูข้ องครูสตรีมุส ลิมสมรส รวมถึงเงื่อนไข
อะไรที่เ กี่ยวข้อ งต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครู สตรีมุส ลิมสมรสนาไปสู่
ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็ง
3. ด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและพื้ นที่ในกำรวิจัย
เนื่องจากเป็ นการศึกษาเชิงคุ ณภาพ จึงเน้นศึกษาจากผูใ้ ห้ ข้อมูล ที่เป็ นผู ้มคี วามรูห้ รือ มี
ประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่จะศึกษา (Information-rich cases) และมีความพร้อ มสมัครใจในการ
ให้ ข้ อ มู ล ในฐานะผู ้ให้ ข้ อ มู ล ห ลัก (Key Informants) เพื่ อ ท าก ารสั ม ภ าษณ์ เ ชิ ง ลึก ( In-depth
Interview) ซึง่ กลุ่ มผู ้ให้ ข้อ มูล หลักคือ ครูส ตรีมุส ลิม สมรส ที่ ปฏิ บัต ิงานในสถานศึก ษา อาศั ยอยู่ ใน
พืน้ ที่ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อันได้แ ก่ จังหวัด ยะลา จัง หวั ดปั ตตานี และจัง หวัด นราธิวาส
โดยผู ้วิ จ ัย ใช้ วิ ธกี ารคัด เลือ กผู ้ให้ ข้ อ มู ล หลัก แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive หรือ Judgmental
Sampling) สาหรับขนาดของกลุ่ มผูใ้ ห้ข้ อมูล จ านวน 7 คน โดยหลักเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกกลุ่ ม
ผูใ้ ห้ข้อมูล (Inclusion Criteria) ประกอบด้วย 1) ต้องเป็ นบุ คคลที่ประกอบอาชีพครู และสมรส มีบุตร
อย่ างน้อย 1 คน อาศัยอยู่ ในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา จังหวัดปั ต ตานี และ
จัง หวั ด นราธิวาส ไม่ น้อ ยกว่ า 10 ปี 2) ใช้ ชี วิต ครอบครัว ไม่ ต่ ากว่ า 10 ปี 3) ครู สตรีมุ ส ลิม สมรส
สามารถจัด การตนเองและภายในครอบครัวได้ด ี 4) ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 5) เป็ นครูสตรีมุสลิม
สมรสประสบความสาเร็จในหน้า ที่การงาน 6) สมาชิกในครอบครัว ปฏิบั ตติ ามหลัก การศาสนาอย่ า ง
เคร่งครัด และ 7) สมาชิกในครอบครัวมีจติ สาธารณะ
เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ที่ มเี หตุ การณ์ค วามไม่สงบ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั เห็นว่ าครูสตรีมุสลิมสมรสใน
สามจัง หวัดชายแดนภาคใต้เป็ นกลุ่มตัวอย่ า งและเป็ นพืน้ ที่ในการศึก ษาที่เ หมาะสม สามารถที่ จะท า
ความเข้า ใจถึง วิธ ีการในการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ของสตรีมุ สลิม สมรสที่
นาไปสู่ ครอบครัวเข้ มแข็ง ท่ ามกลางเหตุการณ์ความไม่ สงบในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ และเป็ น
ครอบครัวศึกษาหรือแบบอย่ างสาหรับบุ คคลที่มคี รอบครัว

กำรวิจยั ระยะที่ 2
ผูว้ ิจ ัยใช้ ระเบีย บวิ ธกี ารวิ จยั เชิงปริม าณ ศึก ษารูปแบบโครงสร้างเชิง สาเหตุ ดา้ นทุ นทาง
จิต วิ ท ยาเชิ ง บวกและทุ นทางสัง คมที่ ม ีต่ อ พฤติก รรม การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรส กับ ข้อมู ลที่เก็ บรวบรวมแบบสอบถามจากครูสตรีมุสลิมสมรส ซึ่ง
เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชำกร คื อ ครู ส ตรีมุ สลิม สมรส ที่อ าศัย อยู่ ในจัง หวัด ยะลา จังหวั ดปั ต ตานี และ
จังหวัดนราธิวาส และปฏิบั ต งิ านในสถานศึกษา โดยจานวนครูส ตรีมุสลิม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่วิชาสามัญ มีทั ้งหมด 5,887 คน ประกอบด้วยจังหวัดยะลา 1,809 คน จังหวัด ปั ตตานี 2,863
คน และจังหวัดนราธิวาส 1,215 คน
การก าห นดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ส าหรับ การวิ เคราะห์ ส มการ
โครงสร้างเชิ ง เส้น (Structural Equation Modeling) ด้ว ยการประมาณค่ า ด้ว ยวิ ธ ีไลค์ล ีฮู ดสู ง สุ ด
(Maximum likelihood estimation) ซึง่ กล่าวว่ ากลุ่มตัวอย่ างควรจะมากกว่ า 400 หน่ วย (Hair; et al.
2006: 741) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่ างมากกว่ า 400 คน ตามแนวคิดของแฮร์และคนอื่นๆ
กลุ่ มตัวอย่ำ ง คื อ ครู สตรีมุ สลิม สมรส ที่ มบี ุ ตร และอาศั ยอยู่ ในจังหวัด ยะลา จังหวั ด
ปั ตตานี และจังหวั ดนราธิวาส และปฏิ บัต ิงานในสถานศึ กษาในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ จ านวน
400 คน ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา 123 คน จังหวัด ปั ตตานี 195 คน และจังหวัดนราธิว าส 82 คน
เก็บข้อมูลได้จริง 447 คน โดยใช้วิธกี ารสุ่มตัวอย่ างแบบแบ่ งชัน้ (Stratified Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
2.1 ตัวแปรปั จจัยเชิงเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรเชิงเหตุทางจิตสังคม 2 ด้าน
2.1.1 ปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้แก่
- การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-efficacy)
- การมองโลกในแง่ด ี (Optimism)
- ความหวัง (Hope)
- ความหยุ่ นตัว (Resilience)
2.2.2 ปั จจัยด้านทุ นทางสังคม ได้แก่
- ทุ นมนุ ษย์ (Human Capital)
- ทุ นสถาบัน (Institution Capital)
- ทุ นวัฒนธรรม (Culture Capital)
2.3 ตัวแปรคัน่ ก ลำง คือ ตัว แปรด้ า นการจัด การตนเองและการจัด การภ ายใน
ครอบครัว ได้แก่
- การแก้ปัญหา (Problem Solving)
- ก ารปรับ โครงสร้า งค วามรู ้แ ละความเข้ า ใจ (Cognitive restructuring)-การ
สนับสนุ นทางสังคม (Social Support)
- การแสดงออกทางอารมณ์ (Express Emotion)
2.4 ตัวแปรผล คือ ตัวแปรครอบครัวเข้มแข็ง ได้แก่
- ความผูกพัน (Commitment)
- การสื่อสารเชิงบวก (Positive communication)
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- ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual wellbeing)
- การชื่นชมและการแสดงความรัก (Appreciation and affection)
- การใช้เวลาร่วมกัน (Time together)
- ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน (Ability to cope with
stress and crisis)
- การเชื่อฟังสามี (Obey Your Husband)

กำรวิจยั ระยะที่ 3
1. ด้ำนเนื้ อหำ
เป็ นการศึกษาเพื่อจัดท าแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว ที่ นาไปสู่ค รอบครัวเข้ ม แข็ ง ส าหรับ สตรีมุ ส ลิม และสามารถที่ จะเป็ นตัว อย่ า งสาหรับ
ครอบครัวมุสลิมในการนาแนวทางไปปรับใช้ในครอบครัว
2. ด้ำนวิธีวิทยำ
การวิ จยั ระยะนี้ เป็ น การวิ จยั เชิงคุณภาพ ด้ว ยวิธ ีการเก็บข้ อมูลจากการอภิปรายกลุ่ ม
(Focus Group Discussion) โดยผูว้ ิ จยั นาข้ อมู ลและข้ อค้นพบที่ ได้จ ากการวิจ ัยระยะที่ 1 และการ
วิจ ัยระยะที่ 2 นามาสร้า งและพัฒ นาเป็ นแนวทางการปฏิ บัต ิในการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว (ฉบับ ร่ าง) และนาร่ างแนวทางการปฏิ บั ต ิฯ ที่ส ร้างขึ้ นมาเป็ นประเด็นในการ
อภิป รายกลุ่ม โดยเป็ นวิ ธกี ารในการเก็บข้ อมูล ด้วยกับการได้รบั ความคิดเห็น การพู ดคุย หรือการ
อภิปรายจากผูเ้ ข้ าร่วมอภิป รายกลุ่ม ต่ อประเด็นของการวิจ ัยเพื่อ จะได้ข้อสรุ ปหรือ มติเกี่ ยวกั บ แนว
ทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
3. ด้ำนผู้เข้ำร่วมอภิปรำยกลุ่ม
กลุ่ ม คนที่ จ ัด ขึ้ นมาเพื่อ การอภิป รายร่ว มกั น โดยผู ้วิ จยั เลือ กมาแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามคุ ณลัก ษณะที่ ก าหนด เพื่อท ากิจ กรรมร่ว มกั นคือ อภิป รายเกี่ย วกั บ
ประเด็นคาถามที่เจาะจงเกี่ยวกั บ สภาพการใช้ชีวิ ตครอบครัว ของสตรีมุสลิมในปั จจุบัน และประเด็น
เกี่ยวกับ การพัฒนาแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว โดยกลุ่ ม
ผูเ้ ข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม เป็ นผูท้ ี่ม ีความเกี่ ยวข้องและมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการตนเอง
และการจัด การภายในครอบครัว และครอบครัว เข้ มแข็ง ในบริบ ทของมุ สลิมสามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ จานวน 11 ท่ าน คือ ผูเ้ ชี่ย วชาญด้านครอบครัวมุสลิม 1 ท่ า น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสังคมมุสลิม 1
ท่ าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสตรีมุสลิม 1 ท่ าน และผู ้เชี่ยวชาญด้านหลักการอิสลาม 1 ท่ าน และสตรีมุสลิม
สรส จานวน 7 ท่ าน (กลุ่ม ผูใ้ ห้ ข้อ มูล หลัก ทุ ก ท่ า นที่ ได้ท าการสัมภาษณ์เชิ งลึกเกี่ ยวกับ การจัด การ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ในการวิจยั ระยะที่ 1)
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ครูสตรีมุส ลิมสมรส หมายถึง สตรีที่ประกอบอาชี พครู นับถือ ศาสนาอิสลาม แต่งงาน
มีบุตรอย่ างน้อย 1 คน อาศัยและปฏิบัตงิ านอยู่ ในพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวั ด
ยะลา จังหวัดปั ตตานี และจังหวัดนราธิวาส
2. กำรจั ด กำรตนเองและกำรจั ด กำรภำยในครอบครัวของครู ส ตรีมุ ส ลิ ม สมรส
หมายถึง การที่สตรีมคี วามสามารถในการจัดการแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ นกับ ตนเองและสมาชิ ก
ในครอบครัว และมีการปฏิบัตกิ ิ จกรรมในครอบครัวตามบทบาทหน้า ที่ที่ได้ร ับ เช่ น การดูแ ลสมาชิ ก
ในครอบครัว การอบรมเลีย้ งดูบุตร การทางานนอกบ้าน การทากิจกรรมทางสังคม รวมทัง้ การช่ ว ย
ให้สมาชิกในครอบครัวสามารถควบคุ ม ตัดสินใจแก้ ไขปั ญ หา การลดอารมณ์เ ชิงลบ การมองในเชิ ง
บวกต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อทาให้เกิดความสมดุลในครอบครัว
3. กำรให้ ค วำมหมำยและองค์ป ระกอบของกำรจัด ก ำรตนเองและกำรจั ด กำร
ภำยในครอบครัว และ คร อบครั วเข้ ม แข็ ง หมายถึ ง การรับ รู ้ข องครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรสต่ อ
ประสบการณ์ในครอบครัวที่ ก่อ ให้ เกิด ความหมาย เกิ ดคุ ณค่ า ที่ มคี วามเกี่ ยวข้อ งกั บการที่ ตนเอ ง
จัดการตนเองและจัดการในครอบครัวและทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
4. เงื่อนไขของกำรจัดกำรตนเองและกำรจั ดกำรภำยในครอบครัว หมายถึง สิง่ ที่เป็ น
สาเหตุที่ ทาให้ค รูสตรีมุส ลิม สมรสสามารถที่ จะจัดการแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ที่ เกิด ขึ้นกับตนเองและใน
ครอบครัวได้อย่ างมีประสิทธิภาพ จนทาให้ ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งและมีความสุข
5. รู ป แบบควำมสัม พั นธ์โ ครงสร้ ำ งเชิ ง สำเหตุ หมาย ถึง โมเดลการวิ จ ัย ที่ แ สด ง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่ า งตัวแปรที่นักวิ จยั สร้างขึ้นตามทฤษฎี แทนปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริง
ในธรรมชาติ และมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างองค์ประกอบต่า งๆ หลากหลาย ซึง่ ในงานวิจยั นี้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิง บวก ทุ นทางสังคม ที่ มตี ่อตัวแปร การจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และตัวแปรครอบครัวเข้มแข็ง
6. กำรพั ฒ นำแนวทำงก ำรปฏิ บั ติ ในกำรจั ด กำรตนเองและกำรจั ด กำรภำยใน
ครอบครัว หมายถึง เอกสารที่ สร้างขึ้นมาจากข้ อค้นพบงานวิจ ัย และการร่ว มอภิป รายกลุ่ มจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อ เป็ นแนวทางหรือ วิธปี ฏิบั ตใิ นการดาเนินชี วิตในครอบครัว ในการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว อย่ างไรให้มปี ระสิทธิภ าพ และทาให้ครอบครัวเข้ มแข็ ง โดยแนวทางที่
สร้า งขึ้ นมานี้ ใช้ สาหรับ สตรีมุส ลิม ผู ้ที่ส นใจศึ กษา และหน่ ว ยงานกลุ่ มองค์กรต่า งๆ สามารถน าไป
ประยุ กต์ใช้ในการพัฒนาบุ คคลและครอบครัว

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นี้ผวู ้ ิ จยั มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ค วามหมายและองค์ประกอบของการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัว เข้มแข็งตามการรับรู ้ของครูสตรีมุสลิม
สมรส รวมถึงเงื่อ นไขที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ของครู สตรี
มุสลิมสมรสที่ นาไปสู่ ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็ง ซึง่ เป็ นการศึกษาค้นหาความรูค้ วามจริงในเชิงลึก
ถึงชีวิต ครอบครัวตัง้ แต่อ ดีตจนถึงปั จ จุบันว่ าเป็ นอย่ างไร ผ่านการถ่ ายทอดความคิด ความรู ้สกึ ของ
ผูใ้ ห้ข้อมูล และเพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุระหว่ างกลุ่ม ตัวแปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิทยา
เชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่ อพฤติกรรมการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครู
สตรีมุ สลิม สมรสที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้มแข็ ง ตลอดจนเพื่อ ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการปฏิ บัตใิ น
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง สาหรับสตรีมุ สลิมที่ ม ี
ครอบครัว ผูว้ ิจ ัยจึงได้ใช้ร ะเบีย บวิธ ีการวิ จยั เชิ งผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ในรู ปแบบ
การวิจยั หลายระยะ (Multiphase Design) (Creswell; & Clark. 2011: 100-104) มาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาครัง้ นี้ ดังนัน้ ผูว้ ิ จ ยั ได้ท าการศึก ษาทบทวนและรวบรวมเอกสารแนวคิดที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวมุสลิม
2.1 หลักการและการปฏิบัตขิ องครอบครัวมุสลิม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสตรีมุสลิม
3. แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็ง
3.1 แนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง
3.2 การวัดครอบครัวเข้มแข็ง
3.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ครอบครัวเข้มแข็ง
4. แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมของบุ คคล
4.1 แนวคิดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
5. แนวคิดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่มตี ่อครอบครัวเข้มแข็ง
5.1 แนวคิดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
5.2 การวัดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
5.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่มตี ่อ
ครอบครัวเข้มแข็ง
6. แนวคิดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มตี ่อการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
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6.1 แนวคิดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
6.2 การวัดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
6.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มตี ่อ การจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง
7. แนวคิดทุ นทางสังคมที่มตี ่อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง
7.1 แนวคิดทุ นทางสังคม
7.2 การวัดทุ นทางสังคม
7.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทุ นทางสังคมที่มตี ่ อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง
8. แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
8.1 แนวคิดทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว
8.2 แนวคิดทฤษฎีระบบครอบครัว
8.3 แนวคิดทฤษฎีพฒ
ั นาการครอบครัว

1. บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเทศไทยเป็ นประเทศสังคมพหุ วั ฒนธรรม เนื่ องจากประชากรของประเทศมีความ
หลากหลายในด้า นเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ของท้องถิ่น
ในภู มภิ าคต่ างๆ โดยจากรายงานสามะโนประชากรประเทศไทย พ.ศ.2553 พบว่ าผูน้ ั บถือศาสนา
อิสลามทัว่ ประเทศมีจานวนประมาณ ร้อยละ 4.6 หรือประมาณ 3,259,340 คน จากจานวนประชากร
ไทยทัง้ ประเทศ จานวนประมาณ 65,981,660 คน และในจานวนดัง กล่าวมีมุสลิมอาศัยอยู่ ในภาคใต้
มากที่ สุด จ านวน 2,539,799 หรือ โดยประมาณร้อยละ 80 จากจานวนประชากรผู ้นับถือศาสนา
อิสลามในประเทศไทย (สานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ. 2553)
ถึงแม้ว่ามุสลิมในประเทศไทยอาศัยอยู่ กระจายในทุ กภูมภิ าคของประเทศ แต่ สาหรับมุสลิม
ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้นั้นมีบริบททางสัง คมหรือ สถาบั นหลักที่ สมั ผัส ในชี วิต ประจาวันต่า ง
จากภู มภิ าคอื่นๆ ของประเทศหลายด้าน ได้แก่ บริบ ทด้า นศาสนา ภาษาและประวัต ิศาสตร์ (กิต ติ
รัตนฉายา. 2533: 27-29; นู รดี า หะยี ยะโกะ. 2555: 209-224) หรือสถาบันทางสังคมส าคัญที่สมั ผัส
กับ ชี วิ ตมุ ส ลิมคือ สถาบั นอิสลาม (หลัก ธรรมปฏิ บั ต ิ –มัสญิ ด -ปอเนาะหรือโรงเรีย นสอนศาสนา)
สถาบันผู ้ปกครอง และชุ ม ชนชาวมลายู โดยเฉพาะความเป็ นชาวมลายู การใช้ภ าษามลายู ซงึ่ มีอ ยู่
ประมาณครึง่ หนึ่ งของชาวไทยมุ สลิมทั ้งประเทศ (เชื้อ ชาติ–ภาษา–ขนบธรรมเนีย ม–วัฒ นธรรม)
(จรัญ มะลูล ีม ; กิต ิม า อมรทั ต; และพรพิมล ตรีโชติ. 2538: 383) ดัง นัน้ การศึก ษานี้ผู ้วิจ ัย มุ่ง เน้ น
ประชากรมุสลิมในบริบทสังคมสามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยผูว้ ิจยั นาเสนอบริบทต่างๆ ของมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
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1. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอิส ลาม หลักการพืน้ ฐานของศาสนาอิสลามโดยทัว่ ไปไม่
แตกต่ างจากมุ ส ลิม ในทุ ก พื้นที่ ทั ้งในประเทศและต่า งประเทศ และอิสลามคือวิ ถชี ี วิ ต ซึ่ง หมายถึง
อิสลามไม่ได้เกี่ย วข้อ งกับ พฤติกรรมทางศาสนาเท่ านั ้น แต่อสิ ลามให้ค วามสาคัญกั บทุ กด้า นในการ
ดาเนินชีวิ ต ทัง้ สัง คม ศาสนา ศีล ธรรม ปั ญญา วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จและการเมือง (ฟั ต ฮี ยะกั น .
2521: 11; อิมรอน มะลู ลมี ; กิ ตมิ า อมรทั ต; และจรัญ มะลูล ีม . 2550: 155) โดยอิสลามได้สงสอน
ั่
หลัก การด าเนิ นชี วิต แก่ มนุ ษย์ ที่ค รอบคลุม ทุ ก วิถ ีของการด าเนิ นชี วิต ตัง้ แต่เ กิด จนตาย ในอิส ลาม
หลัก ความเชื่อ ที่สาคัญ ที่ สุด คือ การเชื่ อในพระเจ้าหรือหรือ อัล ลอฮฺ พระองค์เ ดีย ว ซึ่งหมายถึง การ
ศรัท ธาและยอมรับ ในอ านาจก ารเป็ นผู ้ท รงก าหนดและสร้า งจั ก รวาลทั ้ ง มวลห รือ ยอมรั บ ใน
คุณลักษณะของพระองค์ ดัง นัน้ มุส ลิมจึงวิ งวอน ขอพร ขอความช่ ว ยเหลือ จากพระเจ้าองค์เดีย ว
เท่ านั ้น โดยสิ่งต่า งๆ ที่ อลั ลอฮฺ ท รงก าหนดหรือประสงค์แก่ มนุ ษ ย์นั้นทราบได้โดยการทรง เป็ น ผูท้ า
หน้ า ที่บ นผืนแผ่นดินในการท าหน้า ที่ นาสารของพระองค์ไปยั ง มวลมนุ ษ ย์ โดยแต่ ล ะประชาชาติ
พระองค์ได้ส่งผู ้แ ทนลงมาท าหน้ า ที่ บ นผืนแผ่ นดินที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น ท่ านศาสนฑู ต อีซาที่ส่ ง มา
สาหรับประชาชาติชาวคริส ต์ ท่ านศาสนทู ตมู ซาที่ส่งมาสาหรับประชาชาติชาวยิว และท่ านศาสนทู ต
คนสุดท้ายคือ ท่ านศาสนทู ตมูฮัม หมัด โดยมุ สลิมทุ กคนต้องศรัทธาว่ าท่ านมูฮั มหมัด คือ ศาสนทู ตคน
สุดท้ายไปจนถึงวันสิน้ โลกเพราะอัลลอฮฺ ได้ทรงดารัสไว้อย่ างชัดเจน
สาหรับ หลัก ศรัท ธาพื้นฐานของมุส ลิมมี 6 ประการ ซึง่ ประกอบด้ว ย การศรัท ธาต่ อ
อัลลอฮฺ การศรัท ธาต่ อเหล่ ามาลาอีกั ตหรือ เทวทู ตของพระองค์ การศรัท ธาต่อ บรรดาศาสนทู ต การ
ศรัทธาต่อคัมภีร ์ การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และการศรัทธาต่อกฎแห่ งสภาวการณ์ นอกจากนี้ มุสลิม มี
วิถกี ารปฏิ บัตติ ามศาสนบัญญั ตพิ นื้ ฐาน 5 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย การกล่าวคาปฏิญาณตน การ
ดารงการละหมาดวันละ 5 เวลา การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน การจ่ายซะกาตหรือทานบังคับ และ
การประกอบพิธ ีฮัจ ญ์ที่ นครมักกะฮ์ ประเทศซะอุ ดอี าระเบี ย สิง่ ที่ กล่ าวมาข้างต้นถือ เป็ นหลัก การ
สาคัญ ในศาสนาอิส ลามที่มุ สลิม ทุ ก คนต้องศรัท ธาและปฏิ บัต ิต าม นอกจากหลักการดังกล่า วยั ง มี
รายละเอีย ดและบทบั ญญั ต ิอกี หลายด้ านที่ ครอบคลุ มทุ กการด าเนิ นชี วิต ซึง่ สามารถศึ กษาได้จาก
คัมภีรอ์ ลั กุ รอานและประวัตกิ ารปฏิบัตขิ องท่ านศาสนทู ตมูฮัมหมัด
คุณลัก ษณะหนึ่งที่ เห็นได้ชัด สาหรับมุสลิม คือ การคลุมฮิ ญาบ (ผ้าคลุมศีร ษะ) ส าหรับ
สตรีมุ สลิม เพราะศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาแห่ งการป้ อ งกั น โดยการคลุม ฮิ ญ าบเป็ นการปกป้ อง
เกียรติของสตรีให้พน้ จากการกระทาของมนุ ษย์ในสังคม และส าหรับชายมุส ลิมจะนิยมไว้เครา เพราะ
ถือ เป็ นแบบอย่ างจากท่ า นศาสนทู ต มูฮั ม หมัด หลัก การส าคัญ ของการไว้ เ คราที่ นอกเหนื อ จาก
แบบอย่ างของศาสนทู ตแล้ว คือการยอมรับในกฎของการสร้างมนุ ษ ย์ที่อลั ลอฮฺ ทรงสร้างเพศชายและ
เพศหญิง ให้ม ีความแตกต่า งกันในเชิ งรูป ลักษณ์ ดังนัน้ การไว้เคราถือเป็ นการไม่ ฝืนกฎของพระเจ้า
และเป็ นการยอมรับต่อสิง่ ที่พระองค์ทรงกาหนด (ยู ซุฟ ก็อรฏอวี . 2554)
2. ด้านการเมืองและการปกครอง อิสลามถือว่ า การเมือ งและการปกครองเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของศาสนา ไม่ได้ถูกแยกออกจากศาสนา (จรัญ มะลูลมี ; กิตมิ า อมรทัต; และพรพิมล ตรีโชติ. 2538:
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298) โดยการเมือ งและการปกครองในอิสลาม มีเป้ าหมายเพื่อนาบทบัญญั ตขิ องศาสนาไปบั งคับใช้
ในสังคมมุสลิม ดังนัน้ ในบริบ ทสังคมสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากการเมืองและการปกครอง
ตามรัฐธรรมนู ญของสังคมไทยแล้ว แต่สาหรับประชาชนมุสลิมในพืน้ ที่ ได้ม ีการใช้หลักการปกครอง
ตามหลักการศาสนาด้ว ย ซึง่ การด าเนิ นการในกิจ การศาสนาอิส ลามนั ้นอยู่ ภ ายใต้ก ารดู แ ลของ
คณะกรรมการอิสลามประจาจัง หวัด ประเทศไทยได้กาหนดให้ มพี ระราชบัญญั ตกิ ารบริหารองค์ก ร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 โดยกรรมการอิส ลามประจาจังหวัดมีวาระการดารงต าแหน่ งหกปี และมี
อานาจหน้า ที่ คือ (คณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย. 2542) 1) ให้ คาปรึก ษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ ยวกับ ศาสนาอิสลามต่อ ผูว้ ่ าราชการจังหวั ด 2) กากับดูแ ลและตรวจตราการปฏิ บัตงิ าน
ของคณะกรรมการอิส ลามประจามัส ญิด ในจังหวัดและจังหวัด อื่นตามที่ค ณะกรรมการกลางอิส ลาม
แห่ งประเทศไทยมอบหมาย 3) ประนีประนอมหรือชี้ข าดคาร้องทุ กข์ ของสัป บุ รุ ษประจามัสญิ ด ซึ่ง
เห็นว่ าไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสญิ ด 4) กากั บดู แลการคัดเลือ ก
กรรมการอิสลามประจามัสญิ ด ให้เ ป็ นไปโดยเรีย บร้อย 5) พิจารณาแต่ งตัง้ และถอดถอนกรรมการ
อิสลามประจามัสญิด 6) สอบสวนพิจารณาให้ กรรมการอิสลามประจามัสญิด พ้นจากตาแหน่ ง 7) สัง่
ให้กรรมการอิส ลามประจามัสญิ ดพักหน้าที่ระหว่ างถู กสอบสวน 8) พิจ ารณาเกี่ยวกับ การจัด ตัง้ การ
ย้าย การรวม และการเลิกมัสญิ ด 9) แต่ งตัง้ ผูร้ ักษาการแทนในตาแหน่ งอิหม่ าม (ผูน้ าศาสนาอิสลาม
ประจามัสญิด) คอเต็บ (ผูแ้ สดงธรรมประจามัสญิด) และบิหลัน่ (ผูป้ ระกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบั ต ิ
ศาสนกิจ ตามเวลา) เมื่อ ตาแหน่ งว่ า งลง 10) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่ า ตามบัญ ญั ต ิ
แห่ งศาสนาอิสลาม 11) ประนี ประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องผู ้ปกครองและมรดกตามบั ญญั ตแิ ห่ ง
ศาสนาอิส ลามเมื่อได้รบั การร้อ งขอ 12) จัด ทาทะเบีย นทรัพย์สนิ เอกสารและบั ญชี รายรับ รายจ่า ย
ของสานั กงานคณะกรรมการอิส ลามประจาจังหวัด ให้ถู กต้อ งครบถ้วนเป็ นปั จจุ บัน และรายงานผล
การดาเนินงานฐานะการเงินและทรัพย์สนิ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ ง ประเทศไทยทราบปี ล ะ
หนึ่ งครัง้ ภายในเดือ นมีนาคมของทุ ก ปี 13) ออกประกาศและให้ คารับ รองเกี่ย วกั บ กิจ การศาสนา
อิสลามในจังหวัด
คณะกรรมการอิสลามถือว่ าเป็ นหน่ วยงานที่บริห ารกิจการของมุสลิมในระดับ จังหวัด แต่
ในระดับ ชุ มชนมุส ลิมจะให้ ความนั บถือต่อ อิหม่าม ซึง่ ถือเป็ นผูน้ าศาสนาในระดับชุ ม ชนหรือ หมู่บ้านที่
มีมสั ญิ ดตัง้ อยู่ โดย "มัสญิ ด" หมายความว่ า สถานที่ซึ่งมุส ลิมใช้ ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีการ
ละหมาดวั นศุ ก ร์เป็ นปกติ และเป็ นสถานที่ สอนศาสนาอิสลาม ในแต่ ละมัส ญิ ดจะมีค ณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัส ญิด โดยมีอหิ ม่ามเป็ นประธานกรรมการคณะกรรมการอิสลามประจ ามัส ญิด ซึง่ มี
อานาจหน้าที่ คือ 1) บารุ งรักษามัสญิ ดและทรัพย์ สนิ ของมัสญิ ดให้เ รียบร้อย 2) วางระเบียบปฏิบั ต ิ
ภายในของมัสญิ ดเพื่อ ให้ ก ารด าเนินงานของมัส ญิ ด เป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย 3) ปฏิ บั ต ิต าม
คาแนะนาชี้ แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ งประเทศไทยและคณะกรรมการอิส ลามประจ า
จังหวัด ในเมื่อ ไม่ขั ดต่ อบั ญญั ตแิ ห่ ง ศาสนาอิส ลามและกฎหมาย 4) สนั บสนุ นสัป บุ รุษ ในการปฏิ บั ต ิ
ศาสนกิ จ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด ความสามัค คีและช่ ว ยเหลือซึ่ง กันและกั นในทางที่ ช อบตามบัญ ญั ต ิแ ห่ ง
ศาสนาอิสลาม 5) พิจารณามีมติร ับมุสลิมเข้า เป็ นสัป บุ รุ ษประจามัสญิด 6) อานวยความสะดวกและ
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อบรมสังสอนให้
่
สปั บุ รุษ ประจ ามัส ญิด ปฏิบั ต ิศาสนกิจ โดยถูก ต้องเคร่งครัด 7) ประนีป ระนอมข้ อ
พิพาทระหว่ างสัป บุ รุษประจามัสญิด เมื่อได้ร ับการร้อ งขอ 8) จัด ให้มแี ละรักษาสมุ ดทะเบีย นสัป บุ รุ ษ
ประจามัสญิด และตรวจตราแก้ ไขเพิม่ เติมสมุ ดทะเบีย นดังกล่าวให้ถู กต้องตรงตามความเป็ นจริง 9)
จาหน่ ายชื่อ สัป บุ รุษประจามัสญิด ออกจากทะเบียน เมื่อ ได้สอบสวนแล้วปรากฏว่ าผูน้ นั ้ กระทาการฝ่ า
ฝืนหรือ ไม่ป ฏิบั ตใิ ห้ถู กต้องตามบัญ ญัต ิแห่ งศาสนาอิสลาม 10) จัด ให้ มที ะเบี ยนทรัพย์ส ิน เอกสาร
และบัญชีรายรับ รายจ่ายของมัสญิ ดให้ถูกต้องตรงความเป็ นจริง และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ฐานะการเงิน และทรัพย์ ส ินของมัส ญิด แล้ว รายงานให้ค ณะกรรมการอิส ลามประจาจังหวัด ทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุ กปี 11) ดู ดวงจันทร์และแจ้ง ผลการดูด วงจันทร์ต่อคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัด 12) ส่งเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อบัญญัตแิ ห่ งศาสนาอิสลาม
คณะกรรมการประจามัส ญิดเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญ ในการบริห ารกิจ การของมัสญิ ดและ
ชุ ม ชน อย่ า งไรก็ ต ามอิห ม่า มถือ เป็ นบุ คคลที่ ม ีบ ทบาทมากที่ สุ ด ซึง่ นอกจากท าหน้ า ที่ ในฐานะ
ประธานกรรมการประจามัสญิดแล้วยังมีหน้าที่ ดัง ต่อไปนี้ 1) ปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็ นไปตามบัญญัตแิ ห่ ง
ศาสนาอิส ลาม 2) ปกครองดู แลและแนะนาเจ้า หน้ าที่ข องมัสญิด ให้ป ฏิบั ตงิ านในหน้า ที่ให้ เรียบร้อ ย
3) แนะนาให้ สปั บุ รุษประจ ามัสญิ ดปฏิ บัตใิ ห้ถูก ต้องตามบั ญญั ตแิ ห่ งศาสนาอิส ลามและกฎหมาย 4)
อานวยความสะดวกแก่ มุส ลิม ในการปฏิบั ต ิศ าสนกิ จ 5) สังสอนและอบรมหลั
่
ก ธรรมทางศาสนา
อิสลามแก่ บรรดาสัป บุ รุษประจามัสญิด
3. ด้า นการศึ ก ษา อิส ลามให้ ความส าคัญ ต่อ การศึก ษาเป็ นอย่ า งมาก เห็ นได้จ ากพระ
ดารัสแรกของอัลลอฮฺ ที่ ทรงประทานแก่ ศ าสนทู ตมู ฮัม หมัด เพื่อ ส่งผ่ านไปยัง มนุ ษ ยชาติ คือ “จงอ่า น
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ” ซึง่ ท าให้เห็นว่ าการอ่านไม่ได้จากัด อยู่ เฉพาะการเรียนรูเ้ นื้ อหาทางศาสนา
เท่ านัน้ และการศึกษาในอิสลามไม่ใช่ แค่ การถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์หรือทั กษะจากชนรุ่นหนึ่ ง
ไปยั งชนอีก รุ่นหนึ่ ง แต่ การศึ กษามีความหมายที่ก ว้ างและครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น ดัง นัน้ การศึ กษาใน
อิสลามมีเป้ าหมายเพื่อ การเจริญเติบโตทางบุ คลิกภาพของมนุ ษย์ที่ มคี วามสมดุล โดยการฝึกฝนทาง
จิตวิญญาณ สติปั ญญา เหตุผล ความรูส้ กึ และประสาทสัมผัส ดังนัน้ การศึกษาของประเทศมุสลิมควร
มุ่งเน้นให้ม นุ ษ ย์เจริญ เติบ โตในทุ กๆ ด้า น เช่ น ด้า นจิต วิญ ญาณ สติปัญ ญา การจินตนาการ สรีร ะ
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ทัง้ บุ คคลและส่วนรวม พร้อมทัง้ โน้มน้าวและชัก จูง บุ คคลเข้าสู่พระผูเ้ ป็ น
เจ้า เป้ าหมายสู ง สุ ด ของการศึ ก ษาคือ การมอบหมายต่ อ อัลลอฮฺ ทั ้ง ในระดับ บุ ค คล สัง คมและ
มนุ ษยชาติ และจากความหมายดังกล่าว การให้การศึกษาที่แท้จริง จะต้องทาให้ผเู ้ รียนเกิดพัฒนาการ
ที่ สมดุ ลในทุ ก ด้า น หรือกล่ า วอีก นั ย หนึ่ ง คือ เพื่ อ ผลิต มนุ ษย์ ที่ ส มบู ร ณ์ทั ้ง ร่ า งกาย สังคม จิต ใจ
วิญญาณ และสติปัญญา (ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ. 2551: 150-151)

2. แนวคิดเกี่ ยวกับครอบครัวมุ สลิม
มุสลิมคือกลุ่มบุ คคลที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึง่ มีอยู่ ทวั ่ โลก จากข้อมูลประชากรมุ สลิมล่าสุ ด
ระบุ ว่ามุ สลิมมีจ านวนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั ้งโลก และชุ มนุ มอยู่ ในทวีป เอเชีย มากกว่ า
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ส่ว นอื่นๆ ส่ ว นศู นย์ วิ จยั พิ ว ( Pew Research Center) สรุ ป ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ชื่ อ "Mapping the
Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim
Population" โดยได้ข้อมูล หลักจากสหประชาชาติเมื่อ พ.ศ.2552 ว่ า มุส ลิมทัว่ โลกมีจ านวนประมาณ
1.57 พันล้านคน คิด เป็ นร้อยละ 23 ของจานวนประชากรทัง้ โลก ซึ่งอยู่ ที่ 6.8 พันล้านคน การสารวจ
ข้อมูลจาก 232 ประเทศและภูมภิ าค พบว่ า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ ในทวีปเอเชีย โดยมีอนิ โดนีเซียเป็ น
ประเทศที่มปี ระชากรมุส ลิมมากที่สุด ในโลก คิดเป็ นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทัว่ โลก ขณะที่ใน
ประเทศไทยมีมุ สลิม จานวนประมาณ 3,259,340 คน หรือร้อยละ 4.6 จากจานวนประชากรไทย
65,981,660 คน และในจานวนดังกล่าวมีมุสลิมอาศัย อยู่ ในภาคใต้มากที่สุด จานวน 2,539,799 หรือ
โดยประมาณร้อ ยละ 80 จากจานวนประชากรผูน้ ับ ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย (สานัก งานสถิต ิ
แห่ งชาติ. 2553)
2.1. หลักการและการปฏิบตั ิ ของครอบครัวมุสลิม
สถาบันครอบครัว เป็ นส่ว นส าคัญ มากในสัง คมมุส ลิม เป็ นหน่ วยพืน้ ฐานของสังคมและจัด
ระเบี ยบการดาเนิ นชี วิ ตของกลุ่ม ในลัก ษณะเป็ นสัง คมน้ อยๆ อิสลามได้ว างขอบข่ า ยสิท ธิ หน้ า ที่
บทบาท ความสัม พันธ์ระหว่ างสมาชิก ในครอบครัว รวมทัง้ เครือ ญาติ ซึ่ง มัส ลัน มาหะมะ (2560:
ออนไลน์ ) ได้กล่ าวถึง สถาบันครอบครัว มุ สลิมไว้ คือ ครอบครัวประกอบด้ว ยสามี ภรรยาและลู ก
คาสังของอิ
่
ส ลามเกี่ ยวกับ ครอบครัวนั ้นชัดเจน กล่ าวคือ อิสลามกาหนดให้ ผชู ้ ายเป็ นผู ้รบั ผิด ชอบใน
การทางานและจัดหาสิง่ จาเป็ นต่อการดารงชีวิตให้แก่ ภรรยาและลูก และต้องคุม้ ครองคนในครอบครัว
ให้พ้นจากความชัว่ ช้าเลวทรามต่า งๆ ส่ว นผูห้ ญิง ได้กาหนดหน้ าที่ส าหรับการดู แลบ้าน อบรมและ
เลีย้ งดู ลูก จัด หาความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ ส ามีและลูก หน้าที่ข องลูก คือการเคารพ
และเชื่อฟังพ่อแม่ และเมื่อเติบโตแล้วจะต้องรับใช้พ่อแม่และจัดหาสิง่ จาเป็ นให้แก่ ท่านทัง้ สอง
เพื่อ ให้ ค รอบครัวเป็ นสถาบั นที่ ม ีก ารจัด การอย่ า งดีแ ละมีร ะเบี ย บวิ นัย อิส ลามได้ว าง
มาตรการไว้ดงั ต่อ ไปนี้ (1) สามีได้ถู กก าหนดให้ม ีตาแหน่ งเป็ นหั วหน้าครอบครัว ไม่ม ีสถาบันใดที่
สามารถท างานได้อ ย่ า งราบรื่นถ้าหากไม่ ม ีหั วหน้ า จัด การ เป็ นไปไม่ ได้ที่ ม หาวิ ท ยาลัย จะไม่ ม ี
อธิการบดี หรือเมือ งหนึ่ง เมืองใดจะไม่ มผี ู ้ปกครอง ถ้าหากไม่ม ีใครควบคุ มสถาบันความปั ่นป่ วน
วุ่ นวายก็จะติด ตามมา หากทุ กคนในครอบครัวต่างคนต่างทาตามใจของตัวเอง ครอบครัวนัน้ คงจะไม่
มีอะไรนอกจากความปั น่ ป่ วนวุ่ นวาย ถ้า สามีไปทางหนึ่ง ภรรยาไปอีกทางหนึ่ง อนาคตของลูกจะต้อ ง
ถูก ท าลาย ในครอบครัว จะต้อ งมีค นหนึ่ ง เป็ นหั ว หน้า เพื่อรัก ษาระเบี ย บวิ นัย อิส ลามจึงได้ม อบ
ตาแหน่ งนี้ให้แก่ สามี ด้วยวิธกี ารนี้เองที่ทาให้ครอบครัวเป็ นหน่ วยแรกที่มรี ะเบียบวินัยของอารยธรรม
และเป็ นแบบจาลองสาหรับ สังคมใหญ่ (2) หัว หน้า ครอบครัว จะต้อ งมีความรับผิดชอบ คือ มีหน้า ที่
ทางานและท าทุ ก สิง่ ที่เป็ นเรื่อ งนอกบ้านเพื่อหารายได้มาเลีย้ งครอบครัว เพื่อที่ผู ้หญิงจะได้ส ามารถ
อุทิศเวลาอย่ างเต็มที่ ในการดู แลงานบ้า นและเลีย้ งดูลูก ซึง่ เป็ นอนาคตของสังคม ผู ้หญิง ได้ถูก สังให้
่
อยู่ ในบ้า นและรับ ผิด ชอบงานที่ต ้องท า อิสลามไม่ ตอ้ งการเก็บ ภาษีซอ้ นจากผูห้ ญิง การเลี้ยงดู บุต ร
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และดูแลงานบ้ านแล้ว ยังต้องออกไปทางานหารายได้นอกบ้านอีก นัน้ เป็ นเรื่องที่ ไม่ เป็ นธรรมอย่ า ง
แน่ นอน แต่ม ิได้หมายความว่ าผูห้ ญิงไม่ ได้รบั อนุ ญาตให้ออกนอกบ้ านเลย หากจาเป็ นเธอก็ส ามารถ
ออกนอกบ้านได้ (มัสลัน มาหะมะ. 2560: ออนไลน์)
นอกจากนี้ ได้ก ล่าวถึง หน้าที่ข องภรรยา ได้แก่ 1) ปรนนิบัต ิและให้ ความช่ วยเหลือกิจการ
ของผูน้ าอันเป็ นสามีสุด ที่รกั 2) ให้ การอบรมเลีย้ งดูบุตรเพื่อให้เป็ นคนที่ด ี อันเป็ นความหวังของบิด า
มารดา และสังคม รวมทั ้งบ่ มเพาะให้ เขาเป็ นเยาวชนที่ม ีความศรัทธาและวีรบุ รุษ ที่เก่ ง กล้าเพื่อผดุ ง
และเชิดชู คุณธรรม พร้อมกั บต่อสูก้ ับ อธรรมทั ้งหลาย ทั ้งยังเป็ นผูท้ ี่ให้ความช่ วยเหลือแก่ บิ ดามารดา
และแก่ สงั คมทัว่ ไป 3) รักษาความมีระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในบ้านของครอบครัว 4)
ควบคุมดู แลทรัพย์สนิ ของครอบครัว ทัง้ นี้ หลักการของอิส ลามก็ได้กาหนดให้บ้านเป็ นสถานที่ทางาน
พิเศษและได้ย้ า ว่ าผู ้หญิ งจะต้อ งเอาใจใส่ในการปรับปรุง ชีวิต ที่บ้ านให้ด ีขึ้น เมื่อ ใดก็ ตามที่ ตอ้ งออก
นอกบ้าน เธอจะต้องปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ตามหลักการทางศาสนา
2.2. แนวคิดเกี่ ยวกับสตรีมุสลิม
อิสลามยกย่ องและให้ค วามสาคัญ แก่ สตรี โดยเฉพาะในครอบครัว สตรีมบี ทบาทต่างๆ ที่
สาคัญ และมีค วามสาคัญ ต่ อ ความเป็ นอยู่ ที่ ด ีของสมาชิ ก ในครอบครัว รวมทั ้ง เป็ นกลไกสาคัญ ที่
ผลักดันให้ ชีวิต ครอบครัว บรรลุสู่เป้ าหมายได้อย่ า งสาเร็จลุล่ วง ซึ่งมีบ ทบาทความรับผิด ชอบที่สตรี
ได้รบั มีค วามเหมาะสมกั บ ความสามารถทางธรรมชาติของสตรีเป็ นอย่ า งดีและตอบสนองความ
ต้องการของระบบครอบครัวได้อย่ างสมบู รณ์ กล่าวคือ
สตรีในฐานะภรรยา
อับดุรเราะห์มาน บิน อับดุลกะรีม อัช -ชีหะฮฺ (2553: 47) ได้กล่าวถึงภรรยาในอิสลามไว้ว่ า
ภรรยา คือ เสาหลักในสังคมและฐานหลักของครอบครัว ด้วยเหตุนี้อสิ ลามจึงใช้ให้สตรีทาหน้ าที่และ
รับผิด ชอบบางอย่ างที่ สมควร และได้ม อบสิทธิและความชอบธรรมที่สมควรด้วย ซึ่งสถานภาพของ
ภรรยาในอิสลาม ได้รบั การจัดวางให้อ ยู่ ในตาแหน่ ง อันทรงเกี ยรติที่ประกอบไปด้วยสิทธิและหน้า ที่
สาคัญต่างๆ มากมาย ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องจากความสมดุล ของสัมพันธภาพระหว่ างกันของสามีภรรยา
ในชี วิ ต ครอบครัว ตามแนวท างอิส ลาม ทั ้ ง นี้ สยุ ม พร รัต นวิ ท ย์ (2533: 13) ได้ก ล่ า วถึ งภ าระ
รับผิดชอบหลักในฐานะภรรยาที่พงึ ปฏิบัตติ ่อสามีนนั ้ มีดงั นี้
1. ภรรยามีหน้าที่เชื่อฟังสามีดว้ ยดี และปฏิบัตหิ น้าที่ต่อสามีให้ครบถ้วนอย่ างสมบู รณ์
2. ภรรยามีห น้าที่ รบั ผิดชอบกิจ การภายในครอบครัวทั ้งหมด โด ยมีส ิทธิที่ จะแสดงความ
คิดเห็นหรือแนะนาในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมได้อย่ างเต็มที่
3. ภรรยามีหน้าที่ยกย่ องและรักษาเกียรติของสามี ตลอดจนความบริสุทธิของตนเองทั
์
ง้ ต่ อ
หน้า และลับ หลัง สามี ทั ้งนี้เพื่อป้ องกั นการกล่าวร้ายที่อ าจเกิดขึ้ นได้ อันเป็ นสาเหตุ ของการทาลาย
ความผาสุกในครอบครัว
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4. ภรรยามีหน้า ที่เคีย งข้างเป็ นก าลังใจปลอบโยน และคอยให้ค วามช่ วยเหลือสามีในสิง่ ที่
เป็ นสัจธรรมความดีและความยาเกรงต่อพระเจ้า
5. ภรรยามีห น้า ที่ร ักษาความสัม พันธ์กั บญาติพี่น้องและสังคมภายนอก เพื่อ เสริม สร้า ง
ความรักใคร่ร่วมมือกัน อันจะนาไปสู่สงั คมที่ร่มเย็นเป็ นสุขตามระบอบอิสลาม
สตรีในฐานะมารดา
ในอิสลาม อัลลอฮฺ (พระเจ้า) ได้ก ล่าวถึงการทาดีกั บพ่อ แม่หลังจากที่พระองค์สงให้
ั ่ เคารพ
ภักดีพระองค์ เป็ นการบอกถึงความสาคัญที่ตอ้ งทดแทนคุณของทัง้ สอง และยังเจาะจงกาชับการทาดี
กับทัง้ สองเมื่อถึง วัยชรา เพราะเวลานัน้ ลูกย่ อมต้อ งเป็ นที่ตอ้ งการเพื่อดูแลปรนนิบัต ิและช่ วยเหลือพ่ อ
แม่ ม ากกว่ า เวลาอื่นใด แม่ ในค าสอนของท่ า นศาสนทู ต ส าหรับแม่ แล้ว ควรจะต้องได้ร ับการท าดี
มากกว่ า ผูเ้ ป็ นพ่ อถึงสามเท่ า เพราะเหตุจากความยากลาบากในการอุม้ ท้องการคลอดและการให้นม
ความเหนื่อ ยยากเหล่า นี้ม ีเพีย งแม่ ผเู ้ ดียวเท่ า นัน้ ที่ต ้องแบกรับ ส่วนพ่อ นัน้ มีส่ว นร่ วมในการเลี้ยงดู
เท่ า นัน้ นี่ คอื อิส ลาม คาสอนที่ กาหนดให้ก ารทาดีกับ พ่อ แม่ เป็ นภาระหน้า ที่สาคัญ รองลงมาจากการ
ศรัทธาและอิบาดะฮฺ (สิง่ ที่เป็ นความดีงามที่พระเจ้าพึงพอพระทัย) ในขณะที่ความสาคัญของแม่เพีย ง
ผูเ้ ดียวก็เป็ นที่ เด่นชัดและถูก กาชับมากขึ้นอีก เพราะอัลลอฮฺ ได้สงให้
ั ่ ทาดีกับพ่อแม่ และได้เจาะจงพู ด
ถึง แม่ ด ้วยการอธิบ ายถึง ความยากล าบากและความเหนื่อ ยยากในการอุ ้ม ท้อ ง (ซุ ฟอัม อุ ษ มาน.
2560: ออนไลน์ ) นอกจากนี้ สานั ก งานความร่ วมมือเพื่อ เผยแพร่ แ ละสอนอิส ลาม สุ ลฎอนะฮฺ กรุ ง
ริยาด (2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงสถานะอันสูงส่งของมารดาไว้ว่ า แท้จ ริงหน้ าที่ของมารดาในการ
อบรมสัง่ สอนนัน้ เป็ นส่วนที่ เยอะที่ สุด (มากกว่ าพ่อ) มารดาได้แบกภาระอย่ างหนักหน่ วงและเหนื่อ ย
ยาก ต้องแบกภาระความเจ็บปวดเมื่อ เจ็บครรภ์และความลาบากของมัน ต้องดูแลการให้นมลูกอย่ า ง
จริงจัง ทั ้งหมดนี้ มารดาไม่เคยคิด ถึงความเจ็บปวดหรือโรคภัยที่ต ้องประสบหรือความเหนื่ อยยากที่
คอยรบกวนมารดาเลยแม้แ ต่ นิด พร้อมกั นนั ้นไม่ เ คยรอคอยค่ า ตอบแทนหรือ ค าขอบคุ ณต่ อ สิ่ง
เหล่านัน้ เลย เว้นแต่หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ผทู ้ รงสูงส่งเท่ านัน้
จะเห็นได้ว่า คาว่ าแม่ในอิสลามมีความสาคัญเป็ นอย่ างมากที่สมาชิก ทุ กคนในครอบครัวต่า ง
ต้อ งให้ การดู แ ลเอาใจใส่ แ ละเคารพเชื่ อ ฟั งมารดา สร้างความพึง พอใจให้ กับ มารดา โดยบทบาท
หน้าที่ห ลักของผูเ้ ป็ นแม่นั้นคือ “สร้างประชาชาติที่ด”ี อันเป็ นหลัก คาสอนของศาสนาอิสลามที่ท่านน
บีมูฮาหมัดได้พร่ าสอนไว้ เพราะผูห้ ญิงเป็ นผูใ้ ห้กาเนิด มีความอดทน มีความรัก ที่บริสุทธิ ์ และมีจติ ใจ
ที่อ่ อ นโยน ดัง นั ้นผูห้ ญิ ง จึง ต้องเป็ นเพศที่ พร้อ มจะสังสอนและตั
่
ก เตือ นลูก ในหนทางที่ ถูก ต้องได้
ทัง้ นี้ อมิ รอน มะกู ด ี (2558: ออนไลน์) ได้กล่ าวถึงหน้ าที่ข องผู ้หญิ ง (ภรรยา) คือ การแบ่ ง เบาภาระ
ของผูช้ าย (สามี) ในการรับผิดชอบต่อการดาเนินชี วิต หน้าที่ภายในบ้าน และการเลีย้ งดูอบรมลูก ซึ่ง
หน้าที่ การเลีย้ งดูอ บรมลูกเป็ นหน้ าที่ซึ่งมีค วามยิ่งใหญ่ ที่ สุด โดยผู ้เป็ นแม่ต ้องปฏิบัต ิกับ ผูท้ ี่อ ัลลอฮ์
ทรงบัง เกิดมา ซึง่ ความมีเกี ยรติ ความสวยงามแห่ งชี วิตภายในโลกนี้ ในขณะเดียวกัน มัสลัน มาหะ
มะ (2558: ออนไลน์ ) ได้ก ล่ า วถึง หน้ า ที่ ข องสตรีในด้า นต่ างๆ คื อ (1) สตรีในฐานะภ รรยา มี
ภาระหน้าที่ในการปรนนิ บัตแิ ละเชื่อฟั งสามีในสิง่ ที่ ด ี อิส ลามได้เน้นหนักในเรื่องนี้ เป็ นอย่ างมาก สตรี
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ในฐานะภรรยามีบ ทบาทสาคัญ หลายประการทั ้งในครอบครัวและในเวที ทาง สัง คม ในครอบครัว
ภรรยาและสามีม ีความเท่ าเทีย มกันในการเป็ นผูเ้ ติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะแต่ล ะฝ่ า ยไม่ สามารถ
สาแดงมรรคผลของศั ก ยภาพที่ต นมีอยู่ โดยสมบู ร ณ์เพียงล าพัง ได้ อาทิ เช่ น การขยายและดารง
เผ่า พันธุ ์มนุ ษ ย์ และการปั ้ นแต่ง บุ คลิกภาพของผู ้สบื ตระกู ล นอกจากภรรยาจะเป็ น ผู ้ทาให้ ความ
ต้องการทางธรรมชาติของสามี (และรวมทัง้ ของตนเอง) ได้รบั การตอบสนองอย่ างบริสุทธ์และถูกต้อ ง
แล้ว เธอยั ง เป็ นที่ ม าของความสงบทางจิต ใจ และเป็ นที่ ป รึก ษาของสามีในกิ จ การภายในของ
ครอบครัว ที่จาเป็ นต้องมีการบริหารร่วมกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งในเรื่อ งที่เกี่ยวกั บบุ ต รอีก เช่ นกัน (2)
สตรีในฐานะมารดา สตรีค ือแหล่งอนุ บาลแห่ งแรกของลูก เป็ นผูส้ ร้างและดูแลอนุ ช นผู ้ศรัท ธา เป็ นผู ้
จัดระเบียบในบ้า น ที่สาคัญ อิสลามถือ ว่ าสวรรค์อ ยู่ ใต้ฝ่ าเท้า ของมารดา (3) สตรีในฐานะลูกสาวหรือ
สมาชิกในครอบครัว นางจะต้องได้ร ับการดู แลและอบรมเป็ นอย่ างดีจากผู ้ ปกครอง ผูป้ กครองของ
นางจะต้องเป็ นผูว้ างแผนให้นางประสบผลสาเร็จในชีวิตด้วยการแสวงหาสามีที่ดแี ละมีคุ ณธรรม
สตรีเป็ นสมาชิก หนึ่ งในสัง คม สตรีจ ึงเป็ นส่ วนสาคัญ ยิ่ง ต่อ การพัฒนา การที่อ ิสลามให้ค วามส าคัญ
และเน้นหนักให้ สตรีมหี น้ าที่ดู แลอบรมลู ก และปรนนิบั ตสิ ามีเพีย งแต่ ในบ้ านนัน้ ไม่ได้มคี วามหมาย
ว่ า นางจะถู กสกั ดกั ้นมิให้ ออกนอกบ้ าน และไม่ มบี ทบาทในการมีส่ วนร่ วมในกระบวนการพัฒ นา
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง กับ กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุ บันที่ส ังคมก าลังต้อ งการสตรีในการ
ดาเนินกิ จการด้านต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ด้านสังคมสงเคราะห์แ ละกิ จกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ ที่
เหมาะสมกั บสตรี แต่ ทงั ้ นี้สตรีจะต้องให้ค วามสาคัญกับบทบาทและหน้ าที่หลักของสตรีมใิ ห้บกพร่อ ง
หรือขาดเลยไป จะเห็นได้ว่า อิสลามให้ความสาคัญแก่ สตรีมไิ ด้ยิ่งหย่ อนกว่ าบุ รุษ เพราะสตรี คือ ส่ว น
หนึ่ งที่ สาคัญ ของสังคม สตรีเป็ นผู ้ให้ กาเนิ ดนั กวิ ชาการที่ ปราดเปรื่อง ผู ้นาที่ อ าจหาญ และบุ ค คล
สาคัญในสาขาต่างๆ มากมาย และด้วยสองมือของนางนี่ เอง ที่จะต้องให้การเลีย้ งดู อบรมเยาวชนใน
รุ่นต่อไป และจะมาเป็ นกาลังสาคัญของสังคมในอนาคต
สตรีในฐานะผู้หญิงทัวไปในสั
่
งคม
สตรีในฐานะสมาชิ ก ร่ว มในสังคม มีห น้า ที่ร ับผิด ชอบต่ อสังคมด้ว ยเช่ นกัน ทั ้งนี้ สทิ ธิแ ละ
หน้าที่ทางสังคมของสตรีจาเป็ นต้องดาเนินอยู่ บนเงื่อนไขและขอบเขตอันจากัด เพราะสถานภาพทาง
ธรรมชาติของสตรีได้ก าหนดบทบาทให้ สตรีไว้ ที่ ค วามเป็ นภรรยาและมารดาเป็ นสาคัญ ดัง นั ้น
บทบาททางสัง คมของสตรีในอิสลามจึง ถือ เป็ นบทบาทที่ สาคัญ รองลงมาจากบทบาทหลั ก ภายใน
ครอบครัว ในขณะที่ บทบาททางเศรษฐกิ จ การท างานนอกบ้ านมิใช่ ค วามรับ ผิดชอบหลัก ของสตรี
แต่หากในกรณีจาเป็ นที่สตรีจะต้อ งเข้าไปมีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจสังคมด้วยการประกอบอาชี พ
นอกบ้าน ซึง่ ถือเป็ นการช่ ว ยเหลือสามี ช่ วยเหลือครอบครัว อิส ลามถือว่ าบทบาทดังกล่าวเป็ นความ
จาเป็ นสาหรับสตรีดว้ ยฐานะภรรยาผูส้ ร้างสรรค์ครอบครัวร่วมกับสามี
เมื่อ สัง คมเป ลีย่ นแป ลงไป สตรีม ีค่ านิ ย มเกี่ ย วกั บ สถานภาพและบทบาทของตนเอง
เปลีย่ นแปลงไปด้ว ย โดยเห็นว่ าการทางานนอกบ้ านของสตรีนั้นจะทาให้สตรีมคี ุ ณภาพชี วิตที่ ดขี ึ้ น
และมีความมันใจที
่ ่เพิ่มมากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าสถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิ จและสังคมตลอดจน
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ทัศนคติของสตรีได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไป แต่ส ตรีก็ยั งคงได้รบั การคาดหวัง จากสมาชิก ในครอบครัว
อยู่ เช่ นเดิมถึงความรับผิดชอบในเรื่อ งกิจกรรมภายในบ้ านแทบทัง้ หมด อีกทัง้ สตรีก็มคี วามคาดหวั ง
ต่อตนเองไปในทิศทางเดียวกัน
สรุปได้ว่าอิส ลามยกย่ อ งและให้ความสาคัญกั บสตรี ซึง่ บทบาทสตรีในฐานะภรรยานัน้ ถือว่ า
เป็ นเสาหลัก ของครอบครัวที่จะต้องปฏิบัตใิ นสิง่ ที่ดตี ่อสามี สาหรับ สตรีในฐานะมารดา ถือว่ ามารดามี
ความสาคัญเป็ นลาดับต้นๆ ของการที่ บุคคลจะต้องให้ ความรักและเอาใจใส่แ ละทาความดีต่ อท่ านให้
มากๆ และบทบาทหลักของผูเ้ ป็ นมารดานั ้นก็คอื การสร้างประชาชาติที่ดแี ละอบรมสัง่ สอนลู กให้อ ยู่
ในหนทางที่ถู กต้อ ง และสตรีในฐานะสมาชิกร่ วมในสัง คม คือ การที่ สตรีสามารถทางานนอกบ้ านได้
หากมีความจาเป็ น แต่ถ ึงอย่ า งไรก็ต ามบทบาทของสตรีที่ ส าคัญ ที่ สุด ก็ค ือการจัด การภายในบ้ า น
นัน่ เอง

3. แนวคิดเกี่ ยวกับครอบครัวเข้ มแข็ง
3.1. แนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง
นัก จิตวิ ท ยาได้ให้ค วามหมายของครอบครัว เข้ม แข็ งไว้ว่ า เป็ นคุณลัก ษณะต่ างๆ ทาง
อารมณ์แ ละความสัม พันธ์ของครอบครัวที่ ทาให้เกิ ดความพึงพอใจ ความสุ ขของครอบครัว และการ
ประสบความสาเร็จ ของครอบครัว ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ ม นั ่ คง มีค วามอดทนและความเข้ มแข็ ง ภายใน
ครอบครัว ท าให้ครอบครัวสามารถเผชิ ญเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด ี สามารถแก้ไขปั ญหาได้ ( McCubbin;
& Thomson.1991; Strong; et al. 2001) ครอบครัวที่เข้มแข็งจะรูส้ กึ ประสบความสาเร็จและพึงพอใจ
เมื่อ ประสบความเครีย ดหรือ ต้อ งเผชิ ญสถานการณ์ต่า งๆ ก็ สามารถผ่า นพ้นมาได้ โดยครอบครัว
เข้ม แข็ง จะมีรู ปแบบบางอย่ า งที่ ทาให้ ครอบครัว สามารถอยู่ ร อดและงอกงามได้ รูป แบบเหล่า นั ้น
เรียกว่ าความเข้มแข็งของครอบครัว
สาหรับ งานวิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ แล้ว มัก จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาของค รอบครัว เข้ ม แข็ ง
ยกตัวอย่ างเช่ น การวิ จยั เกี่ยวกับ การสื่อสารในครอบครัว การใช้เวลาในครอบครัวและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ งในครอบครัว ที่ทาให้ พวกเขาเข้ มแข็งหรือ ที่บ่อนทาลายความสามารถของพวกเขาที่จ ะ
ประสบความสาเร็จ โดยความพยายามในการที่จะเข้าใจเคล็ดลับของครอบครัวเข้มแข็ง ต้องเริม่ ด้ว ย
ความเข้าใจในความหมายของครอบครัว เข้ มแข็งว่ ามีลกั ษณะอย่ างไร ซึง่ พิจ ารณาได้จ ากลักษณะ
ของสมาชิ ก แต่ ล ะคนในครอบครัว เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะของการมีป ฏิส ัม พันธ์ในครอบครัว ( Krysan;
Moore; & Zill. 1990) นักวิจยั บางท่ านมีวิธกี ารเพื่อที่จะกาหนดคานิยามของครอบครัว เข้มแข็ง โดย
การพัฒ นาโมเดลและพัฒ นามุม มองเกี่ ยวกับ ฟังก์ชั นของครอบครัว ซึง่ ฟังก์ ชันที่ เคยใช้ มแี นวโน้มจะ
เป็ นทางด้า นจิต วิ ท ยาค รอบครัว มาก กว่ า ทางด้า นสั งค มวิ ท ย าหรือ ด้า นเศรษฐกิ จ ครอบค รัว
ยกตัวอย่ างเช่ น งานลูวิสและลูนี่ (Lewis and Looney. 1983) มีวิธกี ารศึกษาครอบครัวจากมุมองทาง
คลินิก โดยกล่าวไว้ว่า "ครอบครัวควรจะเชิดชู เด็ก ให้กลายเป็ นบุ คคลที่อสิ ระเสรี และควรที่จะให้การ
สนับสนุ นทางอารมณ์ที่เ พียงพอสาหรับการรักษาลัก ษณะของพ่อ แม่และพัฒ นาการเจริญ เติบ โตทาง
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อารมณ์ข องพวกเขา" ดัง นัน้ ครอบครัว คือ ความส าเร็จในการที่จ ัด หาสภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาเด็กและพ่อแม่เช่ นกัน
สตินเนท เชสเซอร์ และบาร์บ ารา (Stinnett; Chesser; & Barbara. 1979) ได้เสนอว่ า
ครอบครัวเข้ม แข็ง จะมีการสร้างความรูส้ กึ ตัวตนครอบครัวทางบวก มีการส่ง เสริมการมีปฏิ สมั พันธ์
ระหว่ างสมาชิกในครอบครัวที่ด ี มีการส่งเสริมซึง่ กั นและกั นในครอบครัว และสามารถที่จะจัดการกั บ
ความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึง่ คานิยามครอบครัว เข้มแข็งนี้แตกต่างจากแนวคิดของเลวิส ตรงที่ ม ี
การรวมองค์ประกอบของความพึงพอใจในชี วิตครอบครัว ในขณะที่เดวิด โอลสัน (Olson. 1986) ได้
เสนอว่ าครอบครัวควรจะมีความสามารถที่ จะจัดการกับความเครีย ดและปั ญหาอย่ างมีประสิทธิ ภาพ
มีการเผชิญปั ญหาและใช้ ทรัพยากรทั ้งจากภายในและภายนอกครอบครัว และมีความสามารถในการ
จัดการด้วยกับความยืดหยุ่ นและมีความพึงพอใจจากการที่ สามารถเอาชนะความเครียดและปั ญหาได้
อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่งโอลสันเน้นความสามารถในการปรับตัวของครอบครัว ดังนัน้ คานิ ยามของ
ครอบครัวเข้มแข็งนัน้ ขึ้นอยู่ กับปฏิสมั พันธ์ครอบครัวมากกว่ าลักษณะส่วนบุ คคลของแต่ละคน
ในขณะที่ นัก วิ จ ัย หลายท่ า นได้ม ีก ารพัฒ นาลัก ษณะเฉพาะที่ ม ีก ารใช้ นิย ามครอบครัว
เข้ม แข็ งที่ห ลากหลาย เช่ น ครอบครัวเข้ม แข็ง มี 4 คุณลัก ษณะ ได้แ ก่ การให้ค ามันและการทุ
่
่ มเท
อย่ า งแรงกล้า ให้ กั บ ครอบค รัว ความมัน่ ใจ ความท้ า ท าย และการค วบ คุ ม สิ่ ง เร้า ภาย นอก
(McCubbin; & Thomson. 1991) ครอบครัวเข้มแข็งมี 6 ตัวชี้ วัด ได้แก่ ความผูก พัน การสื่อสารเชิ ง
บวก ความผากสุ กทางจิต วิ ญ ญาณ การชื่นชมและการแสดงความรัก การใช้เ วลาร่ วมกั น ความ
สามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน (Defrain. 1999) ในขณะที่กอดดาร์ด (Gooard.
2000) ได้เสนอแนวคิดว่ าองค์ประกอบที่ท าให้ค รอบครัวเข้มแข็งมี 5 องค์ประกอบ คือ การเอาใจใส่
การให้ค ามัน่ ต่อ กัน รับ ฟังและยอมรับ ซึง่ กั นและกั น มีความผู กพันกั นระหว่ างชุ มชนและครอบครัว
และมีความยืดหยุ่ นและเปิ ดรับ ต่อการเปลีย่ นแปลง งานวิจยั ของสตินเนทและเดอแฟรง (Stinnett; &
Defrain. 1985) ครอบครัวเข้ม แข็งจะต้องประกอบด้ว ย การมีข้อผูก มัด การใช้เวลาร่วมกัน การชื่ น
ชม การจัดการกับภาวะวิก ฤต การมีสุข ภาพจิตที่ด ี และการติดต่อ สื่อสารในครอบครัว ซึง่ สอดคล้อ ง
กับงานวิ จยั ของดุษฎี โยเหลา และคนอื่นๆ (2545) กล่าวไว้ว่ าครอบครัว เข้ม แข็ง เป็ นลักษณะของ
ครอบครัวที่นาไปสู่การมีค วามพึงพอใจระหว่ างสมาชิก และเป็ นครอบครัวที่ สามารถสร้างให้บุตรเป็ น
ผูท้ ี่ม ีลกั ษณะทางจิต ใจที่ ด ี และมีพฤติก รรมที่ เหมาะสม โดยครอบครัวเข้ม แข็ง มีบทบาทหน้า ที่และ
ความสัมพันธ์ระหว่ า งสมาชิกคือ การแสดงความรัก และการยอมรับ ระหว่ างกั น ความใกล้ชิด ผูกพัน
การสื่อสารทางบวก การให้ ความสาคัญกับการกาหนดคุณค่าและมาตรฐานพฤติก รรมของครอบครัว
และความสามารถในการเผชิญปั ญหารวมทัง้ การจัดการความเครียด
งานวิจยั เหล่านี้ เป็ นตัวอย่ างของการรวมโครงสร้างและพฤติ กรรมของครอบครัว ในทาง
ปฏิบัต ิ การวิจยั จะต้องมีเกณฑ์ที่ผู ้วิจยั จะต้องเลือกเพื่อใช้ในการกาหนดครอบครัว เข้มแข็ง ถึงแม้จะมี
ข้อตกลงทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะของครอบครัว เข้ม แข็งก็ตาม นั กวิจยั บางท่ านระบุ ครอบครัว เข้มแข็ ง
ในด้านคลินิก ก็เพราะว่ าศึกษาทางด้านคลินิก ครอบครัว แต่นักวิจยั บางท่ านก็ ระบุ ครอบครัว เข้มแข็ ง
ในด้านสังคม เพราะทาการศึกษาด้านสังคมวิทยา
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สาหรับการทาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดครอบครัว เข้มแข็ง (Family Strengths Model)
ตามแนวคิด เดอแฟรง (Defrain. 1999) เหตุ ผ ลที่ เลือ กเกณฑ์ค รอบครัว เข้ ม แข็ ง ตามแนวคิด นี้
เนื่อ งจากเป็ นตัวชี้ วัด ที่ เป็ นการด าเนินการศึก ษาวิ จยั ที่ มนี ั กวิ จ ัยได้ท าการสังเคราะห์อ งค์ค วามรู ้
เกี่ย วกับ ครอบครัว เข้ม แข็ง จากนัก วิจยั หลายท่ าน (Stinnett; & Defrain. 1985; McCubbin; et al.
1989) แล้วนามาปรับ เป็ นตัวชี้ วั ดหรือโมเดลครอบครัว เข้ ม แข็ ง 6 ตัว ชี้วั ด ที่ ครอบคลุ มกิ จ กรรม
ครอบครัว ตลอดจนตัว ชี้วัด นีม้ คี วามสอดคล้องกับองค์ป ระกอบของครอบครัว เข้มแข็งตามที่ ผูว้ ิจ ัย
ต้องการศึกษาที่ มคี วามครอบคลุ มกับ ชีวิ ตครอบครัว ของครูส ตรีมุ สลิม และสอดคล้องกั บวั ฒนธรรม
ของชาวไทยมุสลิม ประกอบด้วยดังนี้
ความผู ก พัน (Commitment) หมายถึง การที่ส มาชิก ในครอบครัว มีค วามรูส้ ึกที่ ชัด เจน
ต่อบุ คคลในครอบครัว และมองว่ าบุ ค คลในครอบครัวเป็ นผู ้ที่มคี วามสาคัญสูง สุด มีความมัน่ ใจว่ าจะ
ไม่ ให้ ค วามสาคัญ กั บ สิ่งอื่นมากไปกว่ า การมีป ฏิ สมั พันธ์กั นในครอบครัว รวมทั ้งการที่ สมาชิก ใน
ครอบครัวต่ างให้ อสิ ระและให้กาลังใจซึง่ กันและกันในก ารไปสู่เป้ าหมายของแต่ ละบุ คคล ดังเช่ นค า
กล่าวของผูเ้ ป็ นพ่อกล่าวไว้ว่า “ภรรยาและลูกมีความสาคัญที่สุดในชีวิตของผม”
การสื่ อสารเชิงบวก (Positive communication) การสื่อ สารถือเป็ นคุณลัก ษณะที่ สาคัญ
สิง่ หนึ่ ง ของครอบครัว เข้ ม แข็ ง ที่ ข าดไม่ ได้ โดยการสื่อ สารเชิ ง บวก หมาย ถึง การที่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวมีก ารพูดคุยระหว่ างกันด้วยคาพูดเชิงบวกกันอย่ างสม่ าเสมอ และในการพูดคุ ยนัน้ เป็ นการ
พูดคุยอย่ า งเปิ ดเผยและจริงใจระหว่ างกั น ซึง่ การสื่อสารที่ด ีนนั ้ มีองค์ป ระกอบ คือ ความชั ดเจน การ
รับฟังอย่ างเปิ ด ใจและการพูดคุ ยเป็ นประจาสม่ าเสมอ การสื่อ สารไม่จ าเป็ นที่ จะต้องมีความคิดเห็นที่
ตรงกันเสมอไป สมาชิก ในครอบครัว สามารถมีความแตกต่า งและความขัด แย้ งได้ เพีย งแต่ จะต้อ ง
สื่อสารกันอย่ างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ในสิง่ ที่พูดออกไป และจากการศึก ษาการสื่อสารในครอบครัว
เข้ มแข็ ง พบว่ า มีค วามสาคัญ หลายแง่มุ ม สิ่ง แรกและมีค วามส าคัญ ม ากคือ สมาชิ ก ในครอบครัว
เข้มแข็งจะเป็ นผู ้ฟังที่ด ี โดยพ่อท่ านหนึ่งกล่าวไว้ว่ า “พระเจ้าให้หูแ ก่ เรามาสองหู และปากมาหนึ่งปาก
เพราะฉะนัน้ เราต้องฟังให้มากและพู ดให้น้อย” นอกจากนี้แ ล้วสมาชิกในครอบครัว เข้มแข็งมัก จะเก่ ง
ในการตัง้ คาถามและไม่พยายามอ่านความคิด ที่อยู่ ในใจของผูอ้ ่นื นอกจากนี้แล้วอารมณ์ขันถือว่ าเป็ น
ส่วนส าคัญสาหรับครอบครัว สุขภาพดี หนึ่งในข้อค้นพบคือครอบครัวเข้ มแข็ง ชอบที่จะหั วเราะ และ
มัก จะใช้ อ ารมณ์ขั นในการรัก ษามุ มมองชี วิต ในเชิง บวก เพื่อ ความบั นเทิ ง และลดความตึงเครีย ด
(Wuerffel; Defrain; & Stinnette. 1990)
ความผาสุ กทางจิต วิญญาณ (Spiritual wellbeing) หมายถึง การแสดงออกของสมาชิ ก
ในครอบครัวเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า ความรูส้ กึ ของความหวัง ความสงบ การมองโลกในแง่ดใี น
ชีวิ ต การแบ่ ง ปั น ความเห็ นอกเห็ นใจ ตลอดจนมี ส่ว นร่ว มในศาสนาและศีล ธรรม ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ ง
คุณลักษณะที่ นักวิ จยั หลายทานเห็นว่ ามีความสาคัญต่ อครอบครัวเข็มแข็ง นั กวิ จยั ส่ วนมากเห็ นว่ า
ความเข้ าใจในศาสนาหรือความผาสุกทางจิตวิ ญญาณที่กล่าวมานี้ไม่ ได้หมายถึงนิกายหรือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ งรวมถึง ความถี่ข องสมาชิ ก ในการไปโบสถ์ วั ด หรือ ศาสนสถาน แต่ ห มายถึง ความ
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ปรารถนาในการแสดงออกของสมาชิ กในทางศาสนา และอาจหมายถึงการมีส่ วนร่ วมในศาสนาและ
ศีลธรรม
การชื่ นชมและการแสดงความรัก (Appreciation and affection) หมายถึง การที่
สมาชิ กในครอบครัวมีการเอาใจใส่คนในครอบครัวอย่ างดี และทาให้ สมาชิ กในครอบครัว ต่างรับรูถ้ ึง
การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่ างสม่ าเสมอ โดยสิ่งสาคัญคือการที่สมาชิกในครอบครัวต่ างตระหนักถึง
อารมณ์ค วามรูส้ ึกเชิง บวกของแต่ล ะคน บุ คคลที่ อ ยู่ ในครอบครัว ที่ ไม่ มคี วามสุข มัก จะมองเชิง ลบ
มากกว่ าเชิ งบวก ซึง่ บางวัฒ นธรรมเป็ นเรื่องยากในการที่จ ะแสดงออกถึง การชื่นชมและการแสดง
ความรักอย่ างเปิ ดเผย ซึง่ วิธกี ารที่ด ีอย่ างหนึ่ง ในการจะรักษาบรรยากาศเชิงบวกในบ้านได้ คือ ถ้า
สมาชิ กในครอบครัวต้อ งการที่จ ะตัก เตือนหรือ วิพากษ์สมาชิ ก คนใดในครอบครัว ก็ จะวิพากษ์กั น
เฉพาะในครอบครัวเท่ านั ้น ผูเ้ ป็ นพ่ อกล่ าวไว้ ว่า “เราควรที่จ ะแสดงออกการชื่นชมในสิง่ ที่ ดมี ากกว่ า
การการพู ดในเชิง ลบต่ อเรื่อ งที่ ไม่ด ี ” ซึง่ การแลกเปลี่ย นกั นเชิ งบวกมีลกั ษณะคล้า ยกับ การส่ง ต่ อ
(Snowball) คือถ้าแม่รสู ้ กึ ดีต่ อตัวเอง แม่ก็จะมีแนวโน้ม ที่จะพูดสิ่งที่ดตี ่อพ่ อ และเมื่อพ่อรูส้ ึกดี พ่อก็ ม ี
แนวโน้มที่จะทาดีต่อลูกๆ เช่ นเดียวกัน
การใช้เวลาร่วมกัน (Time together) หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวกระทาสิง่ ใดสิ่ง
หนึ่งที่ มคี วามสนุ กด้วยกั น ในสังคมอเมริกั นการใช้เ วลาร่ วมกั นในครอบครัวถือว่ าเป็ นสิง่ ที่มคี ่ ามาก
ที่สุด มักจะใช้เวลามากในการอยู่ ร่วมกั น และจากการศึ กษาในแปซิฟิกตอนใต้ พบว่ าครอบครัวชาว
ฟิ จจิ ะเก่ ง ในเรื่อ งของการใช้ เวลาสนุ ก ด้วยกั นในครอบครัว และดู เ หมือ นจะเป็ นตัว อย่ า งที่ ด ีกั บ
วัฒนธรรมอื่น (Defrain; Defrain; & Lepard.1994) และจากการฟั งผูใ้ หญ่ จานวนพันๆ คน หากพวก
เขาคิดย้อนกลับไปในช่ วงวัยเด็กที่ มคี วามสุขที่สุด พบว่ าความสุขที่ ดที ี่สุดในช่ วงวัยเด็กคือการที่ได้ใช้
เวลาร่ วมกันในครอบครัว ซึ่งความทรงจาที่ด ีของช่ วงชี วิ ตในวัย เด็กมักจะมีความทรงจ าเกี่ ยวกั บ
กิจกรรมที่ ทาร่ วมกันในครอบครัว ถึงแม้ว่ากิ จกรรมที่ ทาร่ว มกันนัน้ ไม่จาเป็ นต้องใช้ เงินจ านวนมาก
ซึง่ เงินไม่สามารถซือ้ ความสุขได้ แต่ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถสร้างมันได้
ความสามารถในการจั ด การกั บ ความเครีย ดและวิก ฤตร่ ว มกั น (Ability to cope
with stress and crisis) หมายถึง ความสามารถของครอบครัว ในการจัด การกั บ ความเครีย ด
เหตุ ก ารณ์ที่ อ าจเกิ ด ความเสีย หาย หรือ การพยากรณ์ก ารเปลี่ย นแปลงของวงจรชี วิ ต ถือ เป็ น
คุณลักษณะสาคัญ ประการหนึ่งของครอบครัว เข้ม แข็ ง โดยครอบครัว เข้ม แข็ง มัก จะป้ องกั นปั ญหา
ก่ อนที่ ปัญหาจะเกิดขึ้ น แต่ อย่ า งไรก็ ตามเมื่อเกิ ดปั ญ หา ครอบครัว สามารถที่จ ะจัด การกั บความท้ า
ทายนัน้ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และมองว่ าเป็ นโอกาสในการเติบโตของครอบครัว และจากการศึกษา
ครอบครัวเข้มแข็ง 81 ครอบครัว พบว่ า ครอบครัวเข้ม แข็งก็จ ะมีประสบการณ์ที่ยากในชีวิต แต่จะมี
วิธใี นการรับ มือกั บปั ญ หาที่ เกิดขึ้ นแตกต่างกั นไป ซึง่ จากการศึกษานี้ท าให้เห็ นชัด เจนว่ าครอบครัว
เข้มแข็งไม่ใช่ ครอบครัวที่ไม่มปี ั ญ หา แต่เป็ นครอบครัวที่สามารถรับ มือกับปั ญหาได้ดแี ละมักจะแก้ไข
ปั ญ หาด้ว ยกั นในครอบครัว รวมทั ้ง หากไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ พวกเขาจะมี ก ารขอความ
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ช่ วย เหลือ จากผู ้อ่ นื ในขณะที่ ค รอบครัว ที่ ม ีปั ญหามัก จะไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาและขอความ
ช่ วยเหลือจากผูอ้ ่นื ได้
สรุปได้ว่า ครอบครัวเข้มแข็ ง หมายถึง การที่ สมาชิกภายในครอบครัว มีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กั น
และกัน มีการทาหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความสมบู รณ์ในโครงสร้า งต่างๆ ของครอบครัว โดยครอบครัว
เข้มแข็งมี 6 องค์ประกอบ ได้แ ก่ (1) ความผูกพัน (Commitment) (2) การสื่อ สารเชิงบวก (Positive
communication) (3) ความผาสุก ทางจิตวิญญาณ (Spiritual wellbeing) (4) การชื่นชมและความรัก
(Appreciation and affection) (5) การใช้ เวลาร่ว มกัน (Time together) และ (6) ความสามารถใน
การจัดการกับความเครียดและวิกฤตการณ์ต่างๆ (Ability to cope with stress and crisis)
3.2. การวัดครอบครัวเข้มแข็ง
การวัด ครอบครัว เข้ม แข็ง มีรู ปแบบการวัด ที่ห ลากหลาย เนื่ องจากมีนัก วิจ ัยศึ ก ษาเป็ น
จานวนมากโดยเฉพาะงานวิจยั ในต่างประเทศ มีง านวิจ ัยจานวนมากที่ศึก ษาครอบครัว เข้มแข็งเพื่อ
ประเมินเกี่ยวกับ ลักษณะหน้า ที่ของครอบครัว นักวิ จยั ได้มกี ารคิดค้นวิธ ีการในการวัด ลัก ษณะของ
ชีวิตครอบครัว วิธกี ารวัด มีการวัด ตัง้ แต่การสารวจ หรือ การใช้เทคนิคการสังเกต จากการศึกษาของ
แกรี่ (Gary; et al. 1983) มีการใช้เครื่องมือวัด โดยให้ กลุ่ม ตัวอย่ างรายงานตนเองว่ าครอบครัวเป็ น
อย่ างไร (Self-report family) และศึก ษาระดับความพึง พอใจในชีวิตแต่งงาน, แบบวัด (FACES) เป็ น
แบบวัดที่อ อกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้มาจากโมดล มีการวั ดตัวแปรการทางาน
ร่ว มกั นและตัวแปรความสามารถในการปรับตัว ซึ่งต้องการวัด เช่ น ความมุ่ ง มัน่ การให้ ก าลังใจ
สมาชิ กในครอบครัว การใช้เวลาร่ว มกัน และการติด ต่อกั บสังคม (Olson.1982) ในขณะที่ งานวิจ ัย
ของมูสและมู ส (Moos; & Moos. 1986) มีการวัดโดยให้ กลุ่มตัวอย่ า งหรือผู ้เข้าร่ วมวิจ ัยเป็ นผูก้ รอก
ข้อ มูล ด้ว ยตนเองในแบบวัด ที่ สร้างขึ้น นอกจากนี้ยั งมีงานวิ จ ัยที่ วัด โดยใช้ เทคนิ คการสัง เกตเพื่อ
ประเมินลัก ษณะหน้า ที่ ของครอบครัว มีก ารสังเกตจากวิ ด ีโอเทปเกี่ ย วกั บ ปฏิ ส ัม พันธ์ของคนใน
ครอบครัว (Lewis. 1989)
การวัด การสือ่ สารภายในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวเป็ นตัว แปรหนึ่ งที่ มนี ั กวิ จ ั ย
สนใจศึก ษาและทาการวัดบ่ อ ยที่สุด (Swihart. 1988) มีก ารใช้เครื่องมือ ในการวัดที่ห ลากหลาย เช่ น
มีการใช้การสังเกต และให้กลุ่มตัวอย่ างมีการรายงานตนเอง (self-report) การศึกษานี้มกี ารใช้วิธกี าร
สัง เกต 121 ครอบครัว และพบว่ าสมาชิก แต่ล ะคนในครอบครัว มีก ารสื่อสารที่เ ปิ ด เผ ยและชั ด เจน
(Grotevant. 1983) โดยโอลสันมีก ารพัฒ นาเครื่อ งมือวั ดการรายงานตนเอง ซึง่ เน้นไปที่ธรรมชาติ
ของการสื่อสารระหว่ างช่ วงวัยรุ่น เก็บข้อมูลจากสามครอบครัว (Olsan; et al.1982) นอกจากนี้มกี าร
วัดโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม (รัตนา จันทร์เทาว์ และวิร ัช
วงศ์ภนิ ั นท์วัฒ นา. 2547) การวัดความผูก พันของครอบครัว การวัดแสดงการชืน่ ชม นักวิจยั จานวน
มากที่ได้มกี ารก าหนดโครงสร้างของตัวแปรและมีการให้ คานิยามที่ แตกต่า งกันออกไป นอกจากนี้
แล้วยั ง มีก ารพัฒ นาเทคนิค การวัด จ านวนมาก เช่ น การรายงานตนเอง (Self-report technique)
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เท คนิ ค ที่ ไม่ ใช้ ค าพู ด (Non-verbal technique) ส าห รับ การวั ด ความผู ก พั นและการชื่ นชมใน
ครอบครัวมัก จะพบได้บ่อ ยในการศึกษาลัก ษณะของครอบครัว เช่ น งานวิจยั ของมูส หรือ สตินเนท
ซึง่ แต่ละเครื่องมือวัดจะมีการประเมินโครงสร้างด้วยรูป แบบของตนเอง การวั ดความเข้า ใจในศาสนา
งานวิจยั เรื่องหนึ่งมีก ารวัดโครงสร้างของตัวแปรความเข้าใจในศาสนา ไม่ได้ขึ้นอยู่ กับความถีข่ องการ
เข้าร่วมโบสถ์หรือการยึดมันในความเชื
่
่ อที่เฉพาะเจาะจง แต่เน้นไปที่ครอบครัวเข้มแข็งจะมีศีลธรรม
และค่านิย มที่ถูกต้อ ง วัดโดยให้รายงานตนเอง ( Self-report) เพื่อจะประเมินครอบครัว เช่ นงานวิจ ัย
สติ น เน ท Environment Scale and Olson's Enriching and Nurturing Relationship Issues,
Communication, and Happiness Scale (ENRICH) ห รือ งานวิ จ ัย ของมู ส เป็ น ลัก ษณะข องให้
เลือกตอบถูก-ผิด เช่ น "สมาชิกในครอบครัวเข้าโบสถ์ห รือไม่" "เราไม่เชื่ อในสวรรค์หรือนรก" (Moos;
& Moos.1986) เป็ นต้น การวัด ความสามารถในการเผชิ ญปั ญหา มีงานวิ จยั ที่ต งั ้ สมมติฐานไว้ ว่ า
ครอบ ครัว ที่ ด ีจ ะมีรูป แบบการปรับ ตัว ที่ ยื ด ห ยุ่ นกว่ า ครอบ ครัวที่ วุ่ นวาย โดยโอลสันได้ ม ีก าร
ตัง้ สมมติฐานไว้สองวิธที ี่ สาคัญ ที่สามารถนามาปรับใช้กับมิตคิ วามสามารถในการปรับตัวกับมิตกิ าร
ทางานร่ ว มกั น สิ่ง แรกคือ ท าการวั ด โดยสมาชิ ก ในครอบครัว จะขอให้ ค นในครอบครัว ประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ และสองคือ โอลสันได้เ สนอว่ าครอบครัวจะมีขนั ้ ตอนในวงจรชีวิ ตที่แตกต่ างกัน (วั ย
เด็กกับวัยทารก, วัยประถมกับวัย รุ่น) จะมีระดับของการปรับตัวและการทางานร่วมกันที่แตกต่างกั น
โดยโอลสันได้ใช้วิ ธกี ารรายงานตนเอง ( FACES self-report) ในการวัด ระดับ ของความสามารถใน
การปรับ ตัวในครอบครัว (Olson; et al. 1989) การวัด การมีปฏิ สมั พันธ์กั บสังคม ในงานวิ จยั ของโค
วานและโควาน (Cowan; & Cowan. 1982) ได้ท าการศึกษาคู่ชีวิตสมรสที่ มบี ุ ตรและวางแผนมีบุต ร
คนแรกทั นที ห ลัง แต่ง งาน โดย ใช้เ ทคนิ ค การเก็ บ ข้ อ มู ลให้ แ ต่ล ะคู่ ม าจับ คู่ พูด คุ ยกั นถึง ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้อ งกับการมีบุตรคนแรกและความสัมพันธ์ของสามีภรรยา การวัดการใช้เวลาร่วมกัน มีการใช้
แบบรายงานตนเองเพื่อศึ กษาคุ ณภาพของการใช้ เวลาร่ วมกัน เช่ น ค าถ าม "สมาชิก ในครอบครัว
ชอบที่จะใช้เ วลาร่วมกัน" ซึง่ จากการวั ดแต่ละตัวแปรสามารถน ามาใช้ในการศึกษาครอบครัวเข้มแข็ ง
ได้
สรุปได้ว่า การวัดครอบครัวเข้มแข็งมีการวัด ที่หลากหลาย อาทิ การรายงานตนเอง การให้
เลือกตอบ ถูก–ผิด การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็ นต้น ส าหรับงานวิจยั เรื่องนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ก ารวัด โดยใช้
แบบสอบถามแบบประเมินค่ า 5 ระดับ (เห็ นด้วยอย่ างยิ่ง ถึง ไม่ เห็ นด้วยอย่ างยิ่ ง) สร้างขึ้นตาม
นิยามปฏิบัตกิ ารของตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการวิ เคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จาก
งานวิจยั ระยะที่ 1 และให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นผูต้ อบด้วยตนเอง
3.3. งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับครอบครัวเข้ มแข็ง
มีผู ้ศึ ก ษางานวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ ครอบครัว เข้ ม แข็ ง เป็ นอย่ า งมาก โดยเฉพาะงานวิ จ ัย ใน
ต่างประเทศ เนื่อ งจากต่ างประเทศได้ให้ ความสาคัญ กับระบบครอบครัวและมีแหล่งทุ นสนับ สนุ นใน
การท าวิจ ัยครอบครัว ดังเช่ น งานวิจยั ของแอบบอตและเมอริด ิต (Abbott; & Meredith. 1985 เก่ า
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เกินไป) ได้ทาการศึกษาครอบครัวเข้มแข็ง 5 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่ างประกอบด้วย 210 ครอบครัวผิว
ขาว, 105 ครอบครัวชิคา, 103 ครอบครัวผิวดา, 80 ครอบครัวม้ง, 57 ครอบครัวอเมริกันอินเดียน มี
วัตถุป ระสงค์ห ลักคือ เพื่อค้นหาและระบุ ห น้ าที่ ของครอบครัว และเพื่อ ประเมินระดับ ความเข้ มแข็ ง
ของครอบครัว และพบว่ าครอบครัวทั ้งห้ ากลุ่ มเห็ นด้วยกั บลักษณะของครอบครัว สุขภาพดีว่า เป็ น
อย่ า งไร และพบว่ าครอบครัวผิวขาวและครอบครัวม้งมีคะแนนสูง กว่ า ครอบครัว อื่นๆ ตามมาด้ว ย
ครอบครัวผิวดา ครอบครัวชิคา และครอบครัวอเมริกั นอินเดียน ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีงานวิจยั ที่
ศึกษาถึงความแตกต่า งระหว่ างครอบครัวผิวขาวกั บ ครอบครัว ผิวดา ยกตัวอย่ างเช่ น งานวิ จยั ของ
เวก้ าและคนอื่นๆ (Vega; et al. 1986) ที่ศึ กษาความสามัคคีและความสามารถในการปรับ ตัว ของ
ครอบครัวสเปนและแองโกล พบว่ า ไม่ มคี วามแตกต่า งอย่ างมีนัยสาคัญระหว่ างครอบครัวที่ มรี ายได้
ต่ า กั บ ค รอบ ครั ว แองโกลร ายได้ ป านก ลางที่ ม ีต่ อ ระดั บ การรั บ รู ้ข องค รอบ ครั ว สามั ค คี แ ละ
ความสามารถในการปรับตัว
นอกจากมีการศึกษางานวิจยั ที่มลี กั ษณะที่แตกต่างกันของครอบครัว แล้ว ยังมีการศึกษาถึง
ปั จจัย ที่ส่งผลต่อครอบครัวเข้ มแข็ง ดังเช่ น การศึกษาของ ทิพย์วัลย์ สุรนิ ยา (2550) ได้ศึกษากลุ่ ม
สามีและภรรยา จานวน 448 คนในกรุงเทพมหานคร พบว่ า ปั จจัยเชิงเหตุที่ทาให้เกิดความเข้มแข็ ง
ของครอบครัว ได้แก่ ระดับความเครีย ดในครอบครัว สุ ขภาพจิตของครอบครัว ความสัม พันธ์ใน
ครอบครัว การติด ต่ อ สื่อสารในครอบครั ว ค่ า นิ ย มของครอบครัว และการสนั บ สนุ นทางสัง คม
สอดคล้องกับ งานวิ จยั ของบั งอร เทพเที ยนและคนอื่นๆ ( 2551) ศึ กษาปั จจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กั บ
ครอบครัวเข้มแข็ง โดยสารวจครัว เรือนในทุ กภาคของประเทศไทย ใช้วิธกี ารสุ่มหลายขัน้ ตอนจานวน
ครัวเรือนที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่ างทั ้งหมด 4,778 ครัวเรือน การเก็บข้ อมูล ใช้การสัม ภาษณ์โดยพนั กงาน
สัม ภาษณ์ที่ เป็ นบุ คคลในพื้นที่แ ละได้รบั การอบรมจากผูค้ วบคุ มภาคสนามมาแล้ว เป็ นอย่ า งดี ผล
การศึก ษาพบว่ า ครอบครัว ที่ส ามารถพึ่งพาตนเองได้ท างเศรษฐกิ จ (มีค วามสมดุ ลทางรายได้กั บ
รายจ่า ย) และครอบครัวที่ สมาชิก ในครัว เรือนมี สมั พันธภาพที่ดตี ่อ กัน (มีการพูด คุยปรึกษาหารือกั น
เอือ้ อาทรต่ อกัน และมีกิจ กรรมร่วมกันทั ้งในและนอกครัวเรือน) รวมทั ้งเป็ นครอบครัวที่ม ีอารมณ์ร่ า
เริง แจ่ม ใส ไม่ด่ มื สุ ร า และมีห ลักประกั นในชี วิต ปั จจัย ที่ ก ล่ าวมานี้ มคี วามสาคัญ ต่ อ ครอบครัว
เข้ม แข็ง ในสังคมไทย นอกจากนี้ ครอบครัว เข้ม แข็ง มีผ ลทางบวกต่อ พฤติกรรมการดูแ ลสุข ภาพอีก
ด้วย จากงานวิ จยั พบว่ า ครอบครัว เข้มแข็ ง เจตคติต่อการตัง้ ครรภ์ และต้นทุ นชีวิต มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติก รรมการดูแลสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์วัยรุ่น (มาลีวัล เลิศสาครศิร ิ.
2556) และมีงานวิ จยั ที่ศึกษารูปแบบในการพัฒนาครอบครัวเข้ม แข็ง กล่าวคือ การพัฒ นาครอบครัว
เข้ มแข็ง จะต้องมีก ารก าหนดกฎระเบี ย บการอยู่ ร่ วมกั นในครอบครัว ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ข อง
สมาชิ กให้ชั ด เจน ใช้ก ารสื่อ สารด้ว ยการพูด คุ ยแบบเผชิ ญหน้ า จัด กิจ กรรมการพัฒ นาครอบครัว
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย การสนับสนุ นส่งเสริมกิ จกรรมประเพณีท้องถิน่ และการส่งเสริมสนับสนุ น
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เปิ ด โอกาสให้สมาชิกในครอบครัวช่ วยงานสาธารณประโยชน์
การทาหน้าที่ ของตนเองให้ สมบู ร ณ์บนพื้นฐานการเข้ าใจ ไว้ วางใจ มีเหตุ ผลและช่ วยเหลือเกื้ อกู ลกั น
(อรุณ หนู ขาว. 2555)
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จากงานวิจ ัยข้า งต้นจะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่ อครอบครัวเข้ มแข็ ง ประกอบด้ว ยหลาย
ปั จจัย เช่ น ความเอือ้ อาทร ความสัมพันในครอบครัว การติด ต่อสื่อสารในครอบครัว เป็ นต้น และท า
ให้เห็นว่ าการศึ กษาครอบครัวเข้มแข็ง ไม่ม ีความแตกต่า งเกี่ยวกับระดับของการรับรู ้ของครอบครัว
ไม่ว่ าจะมาจากลักษณะของครอบครัวสัง คมใดก็ต าม ซึง่ ในงานวิจ ัยเรื่องนี้ ผวู ้ ิจ ัยศึ กษาในครอบครัว
สัง คมมุส ลิม ซึง่ มีบ ริบทที่ แตกต่า งจากครอบครัวอื่นๆ ในสังคมไทย เนื่ องจากมีค วามเฉพาะและ
เอกลักษณ์ โดยมีศาสนามาและวัฒ นธรรมเข้ามาเกี่ ยวข้ อง ทาให้ผวู ้ ิ จยั สนใจว่ าการศึ กษาในบริบ ท
สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีลกั ษณะอย่ างไร

4. แนวคิดที่ ใช้ ในการวิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมของบุ คคล
พฤติก รรม (Behavior) คือ ทุ ก สิ่ง ที่ บุ ค คลท า ซึ่งสามารถสัง เกตได้โดยตรง เช่ น การ
กระโดด การร้อ งไห้ การหั วเราะ เป็ นต้น หรือสิ่งที่ อยู่ ในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งได้แ ก่ อารมณ์
ความรูส้ ึก ความคิด และแรงขั บ ซึ่งเป็ นประสบการณ์ ข องบุ ค คลแต่ ละคนที่ ไม่ สามารถสังเกตได้
โดยตรง (Allen; & Santrock. 1993: 8) และในงานวิจ ัยเรื่องนี้ ผูว้ ิ จยั ศึก ษาพฤติกรรมการจัดการ
ภายในครอบครัวของครูส ตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้ม แข็งว่ าเป็ นอย่ างไร โดยอาศัยพืน้ ฐาน
ความเข้า ใจความเป็ นพฤติก รรมศาสตร์ โดยในทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นการพูดถึงแนวคิด สาคัญ
ต่างๆ ที่สมั พันธ์กัน ที่ แสดงให้เห็ นถึงการมองปรากฏการณ์ระหว่ า งตัวแปรต่า งๆ และมีวั ตถุประสงค์
ที่จะอธิบายและพยากรณ์ปรากฏการณ์นนั ้ (จรรจา สุวรรณทัต. 2537)
งานวิจยั เรื่องนี้ เป็ นการสังเคราะห์องค์ความรูโ้ ดยอาศัยหลักสหวิท ยาการหรือหลายสาขา
ร่วมกั น และจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้ อง ทั ้งทางจิตวิ ทยาเชิงบวก ทุ นทาง
สัง คม จิตวิ ท ยาครอบครัว มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจ ัย และมีการออกแบบงานวิจ ัย ผูว้ ิ จยั ได้
ประยุ กต์แ นวคิดทฤษฎีก ารจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว (Individual and Family
Self-management Theory) ของไรอันและซาวีน (Ryan; & Sawin. 2009) มาเป็ นกรอบในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรทางจิตและทางสังคม ดังนี้
แนวคิดทฤษฎี การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ทฤษฎี การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ( Individual and Family Selfmanagement Theory) ของไรอันและซาวีน (Ryan; & Sawin. 2009) เป็ นทฤษฎี ที่ ใช้ ในงานวิ จ ัย
หรือ การศึ ก ษาในมิตทิ างสุข ภาพว่ าบุ ค คลสามารถที่ จ ะจัด การตนเองและจัด การในครอบครัว ที่
เจ็บป่ วยเรื้อรังอย่ างไร โดยทฤษฎีนี้ก ล่าวไว้ ว่าการจัด การตนเองและครอบครัวเป็ นปรากฏการณ์ที่
ซับ ซ้ อ นที่ ป ร ะกอบ ด้ว ย สามมิ ต ิ คือ บ ริบ ท (Context) ก ระบวนการ (Process) และผลลัพ ธ์
(Outcome)
ปั จ จัย ในมิต ิข องบริบ ท (Context) ได้แ ก่ เงื่อ นไขที่ เ ฉพาะเจาะจง (ความซับ ซ้อ นของ
เงื่อนไข, ความซับซ้อ นของการรักษา), สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม (การเข้าถึงการ
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รัก ษา วัฒ นธรรม ทุ นทางสังคม) ตัว บุ คคลและครอบครัว (ขั ้นการพัฒ นา มุม มอง การรู ้ห นัง สือ
กระบวนการข้อมูลและความสามารถ) เหล่านี้มผี ลต่อมิตกิ ระบวนการ และมิตขิ องผลลัพธ์
ในมิตขิ องกระบวนการ (Process) จะเกี่ย วข้ องกั บ เช่ น ความรูแ้ ละความเชื่อ (การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง การคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิ ดขึ้น เป้ าหมาย) ความสามารถและทัก ษะการ
ควบคุ มตนเอง (การตัง้ เป้ าหมาย การตรวจสอบตนเอง การสะท้ อนความคิด การตัด สินใจการ
ประเมินตนเองและการควบคุม อารมณ์) การเอือ้ อ านวยทางสังคม (อิทธิพล การสนับสนุ นและความ
ร่ ว มมือ ) ซึ่ง มีผ ลโด ยตรงต่ อ มิต ิ ข องผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่ง เป็ น ผลลั พธ์ใกล้ เคี ย ง (Proximal
Outcome) ที่เกี่ ยวข้องกับ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และค่า ใช้จ่ ายในการดู แลรักษาสุข ภาพและ
การบริการ และผลลัพธ์สุด ท้า ย (Distal Outcome) คือ สภาวะทางสุข ภาพ การมีคุณภาพชี วิต ที่ ด ี
และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ ดัง ภาพประกอบ 1

Context

Process

เงือ่ นไขที่
เฉพาะเจาะจง,
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และทางสังคม
,ตัวบุ คคลและ
ครอบครัว

ความรู้และ
ความเชือ่ ,
ความสามารถ
และทักษะการ
ควบคุมตนเอง ,
การเอื้ออานวย
ทางสังคม

Proximal
Outcome

Distal
Outcome

พฤติกรรมการ
จัดการตนเอง
และค่าใช้จ่าย
ในการดูแล
รักษาสุ ขภาพ
และการบริการ

สภาวะทาง
สุ ขภาพ, การมี
คุณภาพชีวติ ที่
ดี และค่าใช้จ่าย
ในการดูแล
รักษาสุ ขภาพ

ภาพประกอบ 1 โมเดลทฤษฎีการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว (Individual and
Family Self-management Theory) ของไรอันและซาวีน
และเมื่อนาแนวคิด ทฤษฎีด ังกล่าวมาปรับใช้กั บงานวิจ ัยในครัง้ นี้ จากมิต ิทางสุขภาพปรับ สู่
การศึ ก ษาในมิต ิทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้โ ดยมิตทิ างสุ ข ภาพประกอบด้วยบริบ ท กระบวนการ
ผลลัพธ์ใกล้เคียง และผลลัพธ์สุดท้ าย ซึง่ เมื่อนามาศึก ษาในทางพฤติก รรมศา สตร์แล้ว สามารถน า
กรอบการศึกษาทางสุขภาพมาปรับใช้ในมิตพิ ฤติก รรมศาสตร์ได้ เนื่องจากทางพฤติกรรมศาสตร์เชื่ อ
ว่ าพฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกบุ คคล ดังนัน้ มิตทิ างบริบทสามารถนามา
เทียบเคีย งได้กับปั จจัย ภายนอก มิตกิ ระบวนการสามารถนามาเที ยบเคียงได้กั บปั จ จัยภายใน มิต ิ
ผลลัพธ์สามารถน ามาเที ย บเคียงกั บการเกิด ของพฤติก รรม ซึ่งเมื่อ นามิตทิ างสุ ข ภาพมาปรับ ใช้
สามารถน ามาปรับ ใช้ ได้ด ังนี้ ปั จ จัยในมิต ิข องบริบ ท คือ การรับ รู ้ของครอบครัว โครงสร้า งของ
ครอบครัวและสังคม ทุ นทางวั ฒนธรรม ซึ่งเป็ นปั จจัยภายนอกจะมีอทิ ธิพลต่ อการมีส่วนร่วมของตัว
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บุ คคลและครอบครัว ในมิต ิของกระบวนการจะเกี่ ยวข้ องกั บ คือ การรับ รูค้ วามสามารถของตนเอง
การคาดหวั งผลลัพธ์ที่จ ะเกิ ดขึ้ น ซึ่งเป็ นปั จ จัย ภายใน ที่ ม ีผ ลโดยตรงต่อ มิต ิของผลลัพธ์ ซึ่งเป็ น
ผลลัพธ์ใกล้เคียง (Proximal Outcome) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองและการจัดการใน
ครอบครัว และผลลัพธ์สุด ท้ าย (Distal Outcome) หากบุ ค คลสามารถมีพฤติกรรมในการจัดการ
ตนเองและในครอบครัวได้ ก็จะทาให้เกิดการมีครอบครัวเข้มแข็งได้ ดังภาพประกอบ 2

Context

Process

-การรับรู้ของ
ครอบครัว
-โครงสร้างของ
ครอบครัวและ
สังคม
-ทุนทาง
วัฒนธรรม

-การรับรู้
ความสามารถ
ของตน
-การคาดหวัง
ผลลัพธ์ทจี่ ะ
เกิดขึ้น

Proximal
Outcome

Distal
Outcome

-พฤติกรรมการ
จัดการตนเอง
และการจัดการ
ภายใน
ครอบครัว

-การมี
ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 2 การปรับโมเดลทฤษฎีการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
จากภาพประกอบโมเดลทฤษฎี การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่เชื่อว่ า
พฤติกรรมเกิ ดจากปั จจัย ภายในและปั จจัยภายนอกบุ คคลที่ ส่ง ผลต่อการกระทาพฤติกรรมของบุ คคล
ที่เกี่ย วข้อ งกับ พฤติกรรมการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้ มแข็ ง
ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาปรับ ใช้ในการศึก ษาในการวิจ ัยครัง้ นี้ เนื่อ งจากมีความสอดคล้องกั บ
ข้อค้นพบงานวิ จยั ที่เกี่ ยวข้ อง (จะกล่ าวในรายละเอียดของตัวแปรในบทที่ 2) โดยนามาปรับ ใช้ใน
การศึก ษาวิจ ัยระยะที่ 2 ที่ ตอ้ งการศึก ษารูป แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัว
แปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวกและทุ นทางสัง คมที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการจัด การตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัวของครูส ตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง (ดังภาพประกอบ
3) ซึง่ นามาสู่โมเดลการวิจยั ระยะที่ 2
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ทุนทาง
สังคม
(Context)
ทุนทาง
จิตวิทยาเชิง
บวก
(Process)

พฤติกรรมการ
จัดการภายใน
ครอบครัว
(Proximal
Outcome)

ครอบครัว
เข้มแข็ง
(Distal
Outcome)

ภาพประกอบ 3 การปรับใช้โมเดลทฤษฎีการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของไรอัน
และซาวีน (2009) มาปรับใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2

5. แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่ มี
ต่ อครอบครัวเข้ มแข็ง
5.1 แนวคิดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
การจัด การภายในครอบครัวได้มผี ใู ้ ห้คานิ ยามไว้หลากหลาย โดยแต่ละคานิย ามขึ้นอยู่ กั บ
สถานการณ์แ ละมุมมองของการศึ กษา เช่ น มุม มองในทางจิตวิทยาและสังคมวิ ทยา เป็ นต้น สาหรับ
การวิ จยั ในครัง้ นี้ ผู ้วิ จยั ยึด แนวคิด ของการจัดการในค านิ ยามของการการเผชิ ญ สถานการณ์เ พื่อ
แก้ ปัญ หาในสถานการณ์ห นึ่ ง ตามค าบั ญ ญัต ิภ าษาอังกฤษจะใช้ คาว่ า “Coping” ซึ่งจะไม่ ใช้ ค าว่ า
“Managing” โดยคาสองคานัน้ มีความหมายใกล้เคียงกันแต่จะนาไปใช้ในบริบทที่แ ตกต่างกัน แต่บาง
โอกาส “Managing” จะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “Coping” หรือ จะกล่า วว่ าเป็ นซับเซตหนึ่ งก็ได้ Oxford
Dictionaries (2015: Online) กับ Cambridge English Dictionary (2015: Online) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่ า “Cope” ในทางเดีย วกั น หมายถึง “การได้รบั ความส าเร็จ เมื่อ เผชิ ญ กั บ สภาวะหรือ
สถานก าร ณ์ ที่ ย าก ล าบ าก ” ในข ณะ ที่ ส มาค มจิ ต วิ ท ย าอเมริกั น ( American Psychological
Association. 1982) ได้ให้ ความหมายของค าว่ า “การจัด การ” หรือ “Coping” ตามมุ ม มองสาขา
จิตวิทยาว่ า หมายถึง การใช้กลยุ ทธ์ทงั ้ ที่ตระหนักรูแ้ ละไม่ต ระหนั กรูห้ รือ กลไกในการปรับตัวให้เข้ า
กับความเครียด ความผิดปกติต่างๆ หรือความต้องการของสิง่ แวดล้อม
จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีร ะบบครอบครัว (Family System) สามารถนามาปรับ
ใช้ในการศึกษาการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวได้ โดยทฤษฎีระบบ ครอบครัวมอง
ครอบครัวเป็ นระบบย่ อยที่สาคัญของสังคมและมีอยู่ ในสัง คมมาเป็ นเวลานาน รวมทัง้ เป็ นสถาบันทาง
สัง คมที่ เกิ ด ขึ้นมานานแล้วในอดีต ในทุ ก มุ ม โลก และยัง คงเป็ นสถาบั นที่ เ ป็ นรากฐานในการสร้า ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถ่า ยทอดไปสู่ ลูกหลานมากที่สุดสถาบันหนึ่ ง ระบบครอบครัวเป็ นระบบที่
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ซับซ้อนและประกอบขึ้ นด้วยระบบย่ อยภายในครอบครัวอีกหลายระบบ ซึง่ ต่า งปฏิสมั พันธ์กันในการ
ดาเนินชีวิต ครอบครัว การทาความเข้าใจกับ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของครอบครัวย่ อมขยาย
มุม มองการวิ เ คราะห์ ค รอบครัวได้อย่ า งกว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้น ซึง่ มีนักวิ จ ัย สองท่ าน ไรอันและซาวี น
(Ryan; & Sawin. 2009) ได้นามาใช้ในงานวิจยั และสร้างเป็ นทฤษฎีการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว (Individual and Family Self-management Theory) แต่ สาหรับแนวคิดของทั ้ง
สองท่ านเป็ นงานวิจยั ที่ถูกวิจยั และนามาใช้ในด้านการแพทย์ (สุขภาพ)
ผูว้ ิจ ัยเห็ นว่ า ทฤษฎี ดงั กล่าวมีความครอบคลุมและสามารถน ามาปรับใช้ ในงานวิ จยั ครัง้ นี้
จึงได้มกี ารนามาปรับ ใช้ให้ เข้า กับบริบ ทของการศึก ษา กล่า วคือ การจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว ได้ม องถึง ประเด็นสาคัญสองประเด็นคือ การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวของครูส ตรีมุ ส ลิม ซึ่ง การจัด การตนเองและครอบครัว เป็ นปรากฏการณ์ที่ ซับ ซ้อ นที่
ประกอบด้วยสามมิต ิ คือ บริบท (Context) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome) โดย
ปั จ จัย ในมิ ต ิข องบ ริบ ทจ ะมี อ ิท ธิพ ลต่ อ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของตัว บุ คคลและครอบค รัว ในมิต ิข อง
กระบวนการ และมีผลโดยตรงต่อมิตขิ องผลลัพธ์ ซึง่ การเพิม่ กระบวนการของการจัด การตนเองและ
การจัด การในครอบครัว จะท าให้ม ีผลลัพธ์ในเชิง บวกมากขึ้ น โดยผลลัพธ์จะเป็ นผลลัพธ์ใกล้เ คีย ง
(Proximal Outcome) หรือผลลัพธ์สุดท้าย (Distal Outcome)
มิตบิ ริบท (Context) เป็ นปั จจัยความเสีย่ งและการป้ องกัน ประกอบด้วย (1) ปั จจัยเงื่อนไข
เฉพาะ เช่ น การรับ รูข้ องครอบครัว โครงสร้า งของครอบครัว (2) สภาพแวดล้อ มทางสังคม เช่ น
วัฒ นธรรม ทุ นทางสังคม (3) ปั จ จัย ส่ว นบุ คคลและครอบครัว เช่ น ความสามารถในการเรีย นรู ้
โครงสร้า งและหน้ า ที่ ข องครอบครัว ความสามารถในการจัด การตนเอง ส่ ว นมิต ิก ระบวนการ
(Process) ประกอบด้ว ย (1) ความรูค้ วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนเอง การคาดหวั ง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (2) ทั กษะและความสามารถในการควบคุ มตนเอง (3) การอ านวยความสะดวก
ทางสัง คม เช่ น อิทธิพลทางสังคม การเจรจาระหว่ า งตนเองและครอบครัว และสาหรับ มิต ิ ผลลัพธ์
(Outcome) ในส่วนของผลลัพธ์ใกล้เคียง (Proximal Outcome) จะเกี่ยวข้ องกับการมีพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และผลลัพธ์สุ ดท้าย (Distal Outcome) จะเกี่ย วข้อ ง
กับผลลัพธ์ใกล้เคียง หากบุ คคลสามารถมีพฤติกรรมในการจัดการตนเองและในครอบครัว ได้ ก็จะท า
ให้เกิดการมีครอบครัวเข้มแข็งได้ (Ryan; & Sawin. 2009: 9-10)
ในมุมมองของการจัดการตนเอง มีผใู ้ ห้คานิยามที่หลากหลาย โดย บรูซ (Bruce. 1992) ได้
กล่าวถึงความหมายของการจัดการทั ้งในรู ปแบบของกิจ กรรมและผลลัพธ์ข องการจัดการ โดยการ
จัดการของแต่ละบุ คคลนัน้ มีค วามแตกต่ างกัน ซึง่ จะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่บุค คลกระทามากกว่ าสิง่ ที่
บุ คคลเป็ น อย่ างไรก็ตามคุณลักษณะของแต่ละบุ คคลถือเป็ นปั จ จัยสาคัญประการหนึ่งที่ จะส่ง ผลต่ อ
กิจกรรมของการจัดการได้ นอกจากนี้การจัดการ หมายถึง การเผชิญ กับความเครียดซึ่งสอดคล้อ ง
กั บ ค านิ ย ามของการจัด การโดย ทั ว่ ไปที่ ให้ ค วามหมายข องการจัด ก ารในด้า นการ เผชิ ญ ต่ อ
ความเครียด นอกจากนี้ บรูซได้ให้ความหมายของการจัดการในฐานะกระบวนการที่ ตอ้ งพิจ ารณาถึง
สิง่ ที่เ กิดขึ้ นในช่ วงเวลาเฉพาะ และพิจ ารณาการเผชิ ญปั ญหาที่เป็ นคุณสมบั ตเิ ฉพาะในแต่ละบุ คคล
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ในขณะที่ลาซารัสและโฟคแมน (Lazarus; & Folkman. 1984: 141-142) ได้กล่าวถึงความหมายของ
การจัดการในด้านการเปลี่ย นแปลงอย่ างต่ อเนื่ อ งต่ อความคิด และการสนั บสนุ นพฤติก รรมในการ
จัดการจากความต้องการเฉพาะ ทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ สามารถวัด ได้จากการใช้ ความพยายาม
อย่ างสูงที่เกิ นกว่ าทรัพยากรของแต่ละบุ คคล นอกจากนี้ ลาซารัสและโฟคแมน ได้ให้ความหมายการ
จัดการในด้านกระบวนการ โดยการสารวจและวัด การจัดการจะพิจารณาในสิง่ ที่ บุคคลคิด หรือปฏิบั ต ิ
ซึง่ การพิจารณาจะมีบ ริบ ทเฉพาะ และการคิดกั บการปฏิบั ตขิ องการจัด การจะสัมพันธ์โดยตรงกั บ
เงื่อ นไขเฉพาะ การที่จ ะเข้ าใจการจัดการและประเมินผลของการจัด การจะต้อ งรู ้และเข้ าใจในสิง่ ที่
บุ คคลกาลังจัดการอยู่ กับ สิง่ ใด และการจัดการ คือ การเปลีย่ นแปลงความคิดและการปฏิบัตขิ องการ
จัด การเมื่อ เผชิ ญ กั บ ความเครีย ดของบุ ค คล ในขณะที่ แ คนเฟอร์ และโกลด์ส ติน (Kanfer ; &
Goldstein. 1991) กล่ าวว่ า การจัดการตนเอง เป็ นการปฏิบัต ิของบุ คคลที่เป็ นการประสานกั นของ
กาย จิต และสังคม โดยมีค วามเชื่อว่ า ไม่มใี ครสามารถปรับแต่งพฤติกรรมของคนอื่นได้นอกจากตัว
บุ ค คลนั ้นเอง ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกั บ แนวคิดของนาคากาวา โคแกน และบี ท รัส ( Nakagawa;
Kogan; & Betrus. 1984) ที่อ ธิบ ายว่ าแนวคิดการจัดการตนเองมีพนื้ ฐานมาจากทฤษฎี การเรียนรู ้
ทางสังคม หัวใจสาคัญของการจัดการตนเองคือ หลักการของทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม และทฤษฎี
กาย-จิต ทฤษฎี นี้เชื่อ ว่ าการควบคุม กาย-จิต สามารถเรีย นรูไ้ ด้โดยการเสริมแรงอย่ างมีระบบ แต่ ม ี
ส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คอื การที่บุคคลสามารถควบคุม ตนเองและมีทัก ษะในการแก้ปัญ หาได้ โดยมาร์ธ า
(Martha. 1993) กล่าวว่ า การจัดการตนเองของบุ คคลประกอบด้วยการพิจารณาตนเอง การติดตาม
ภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง การมีความรูแ้ ละทักษะในการแก้ปัญหาและการควบคุมตนเอง
นอกจากนี้ แล้ว ศิรไิ ชย หงษ์สงวนศรี (2556: ออนไลน์ ) ได้นาเสนอแนวทางในการจัดการ
กับปั ญหาความเครียดของวัยรุ่นและได้ให้ความหมายของคาว่ า “Coping” หมายถึงความพยายามที่
เกิดขึ้ นในระดับจิต สานึ กเป็ นส่ว นใหญ่ ในการปรับ ตัวต่ อปั ญ หาที่ทาให้เกิ ดความเครีย ด ซึ่งเกินกว่ า
ความสามารถตามปกติในการปรับตัว ต่อ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นในชีวิ ต ทัง้ ทางด้านการควบคุ มอารมณ์
ความคิด พฤติกรรม การตอบสนองทางสรีรวิท ยาของร่างกาย รวมถึงการควบคุม สภาพแวดล้อ ม
โดยมีเป้ าหมายเพื่อก าจัดความเครีย ดและสามารถด าเนิ นชีวิ ตไปตามปกติได้ ปั จ จัย ที่ท าให้ เกิ ด
ความเครีย ดนั ้นอาจเป็ นปั จ จัย ภายนอกหรือ ปั จ จัย ภายในก็ ได้ แม้ว่ าส่ วนใหญ่ coping เป็ นความ
พยายามในระดับจิตส านึก แต่บางส่ วนก็ เป็ นผลจากการท างานของจิตใจในระดับจิตใต้สานึก หรือ
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตติ ่อปั ญหาที่ทาให้เกิดความเครียด
ในมุมมองของการจัดการภายในครอบครัว จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการภายในครอบครัว หรือ Family Coping มีผทู ้ ี่ ให้ค านิ ยามและนาเสนอมุมมองไว้ห ลากหลาย
โดยส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสุขภาวะ การจัดการความเครียด และปั ญหาสุขภาพของ
สมาชิก ภายในครอบครัว อย่ างไรก็ตามมีผใู ้ ห้คานิ ยามการจัดการภายในครอบครัวซึง่ สามารถนามา
ประยุ กต์ใช้สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ไว้ ดังนี้
การให้ค านิ ยามเกี่ย วกั บการจัดการภายในครอบครัว ต้อ งย้อ นไปตัง้ แต่ ปี 1949 โดย เรอ
เบน (Reuben) นักสังคมวิทยาครอบครัวที่ได้กล่าวถึงการจัดการครอบครัว คือ ครอบครัวในฐานะนัก
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ปฏิบัตใิ นการเผชิญความเครียด และในฐานะผูจ้ ดั การทรัพยากรที่อ ยู่ ภายใต้ระบบครอบครัว ในขณะ
ที่แมคคิวบินและคนอื่นๆ (McCubbin; et al. 1979) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการครอบครัว
ไว้ ว่ า การจัด ก ารภ ายในครอบค รัว ถือ เป็ นส่ ว นห นึ่ ง ที่ ส าคัญ ของทรัพ ยากรครอบ ครัว และมี
ความสัมพันธ์กั บแนวคิดทฤษฏีความเครีย ด นอกจากนี้ก ารจัดการภายในครอบครัวสามารถให้นิยาม
ในด้านกลยุ ท ธ์ในการจัด การความเครียด ซึง่ แมคคิว บินได้เพิม่ เติมว่ า ครอบครัวควรจะมีหรือ พัฒนา
ขอบเขตของกลยุ ทธ์ ในการจัดการโดยตรงที่เสริมสร้า งความเข้ม แข็งภายในองค์ก รและการปฏิบั ต ิ
หน้า ที่ โดยจัดหาการสนับ สนุ นจากชุ ม ชนและสังคม และในบางกรณีการจัดการภายในครอบครัว มี
ความหมายรวมไปถึงการลดหรือกาจัดสาเหตุของความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
อย่ า งไรก็ ต ามในปี 1980 ความสนใจ เกี่ ย วกั บ การจัด ก ารภ ายในครอบครัว ได้ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงและนักวิชาการต่างให้ความสาคัญและความสนใจในประเด็นของการศึ กษาก็ม ีขอบเขต
ที่กว้างมากขึ้น แมคคิวบินได้กล่าวเพิม่ เติมถึงแนวทางการศึ กษาการจัดการภายในครอบครัวว่ า จาก
ที่ก ารศึก ษามีค วามสัมพันธ์กั บ แนวคิด ทฤษฏีค วามเครียด ได้ข ยายไปสู่ การให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวเพื่อเข้า ใจความสาเร็จ ของครอบครัว ในการเผชิญสถานการณ์ของ
ปั ญหา และมองว่ าความเครีย ดถือ เป็ นปั จจัยปกติของชีวิต ประจ าวัน การเปลีย่ นแปลงนี้ได้ส่ งผลให้
การจัดการภายในครอบครัวได้รบั ความสนใจมากขึ้น หรือสามารถกล่ าวได้ว่าการศึกษาได้เปลีย่ นไป
จากการศึก ษาว่ าเหตุ ใดครอบครัว ถึงประสบปั ญหาไปสู่ก ารศึ กษาว่ าครอบครัวมีก ารปฏิ บั ตหิ รือ
จัดการต่อความเครียดและปั ญหาแทน
ชารอน คริสตีนและแพทริค (Sharon; Christine; & Patrick. 2010) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการจัด การภายในครอบครัวโดยภาพรวมว่ า หมายถึง กระบวนการในการสร้า งความสมดุลแก่
ระบบครอบครัว ที่ นาไปสู่ค วามเป็ นองค์ก รและความเป็ นเอกภาพ และสนั บ สนุ นหรือส่ งเสริมการ
เจริญ เติบโตและพัฒ นาการของสมาชิ กแต่ละบุ ค คล ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีระบบที่
จะต้องพิจ ารณาว่ าครอบครัวเปรียบเสมือนหน่ วยย่ อยหนึ่งที่ จะต้องมีค วามเข้มแข็งเสมือนสมาชิกคน
หนึ่ งภายในครอบครัว ขณะเดียวกัน บอส (Boss. 1988) ได้แสดงความเห็ นถึงการจัด การภายใน
ครอบครัวว่ า การจัดการภายในครอบครัวไม่ ได้ห มายถึงการพยายามให้ครอบครัวอยู่ ในสภาพเดิม
ก่ อ นหน้า ที่จ ะเผชิ ญ ปั ญ หา หรือ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง แต่ การจัดการครอบครัวจะต้อ ง
นาไป สู่ ส ถานภ าพหรือ ระดั บ ใหม่ ข องค รอบครัว ค วามล้ม เหลวในการจัด การครอบค รัว ไม่ ได้
หมายความว่ าครอบครัวนั ้นจะต้องประสบปั ญ หาเสมอไป แต่ห ลังจากปั ญหาครอบครัว จะปรับไปสู่
การสร้า งห น้ าที่ ใหม่ ภ ายในระบบ ครอบครัว ที่ ด ีก ว่ า ดังตัว อย่ า งการสู ญ เสีย สิ่ง ของสาคัญ ของ
ครอบครัว อาจสร้างความเสียใจแก่ ส มาชิ กของครอบครัว และครอบครัวเองก็ล ้มเหลวในการจัดการ
เพื่อรักษาสิ่งของนัน้ ไว้ อย่ างไรก็ตาม ครอบครัวสามารถที่จะเดินต่อ ไปในแนวทางใหม่ที่ ดกี ว่ า และ
เป็ นทิศทางที่มปี ระสิทธิผลมากกว่ าที่ผ่านมา
การศึ กษาการจัดการภายในครอบครัวโดยพิจารณาจากสาเหตุของความเครีย ด แมคคิว
บิน (McCubbin; et al. 1980, อ้างใน Sharon; Christine; & Patrick. 2010:14) ได้นาเสนอสาเหตุ 3
ด้านที่นาไปสู่การจัดการภายในครอบครัว ดังนี้
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1. เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวได้ประสบปั ญหาบางประการโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ซึง่ ส่งผลให้
ครอบครัวตกอยู่ ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบหรือยากลาบาก เช่ น พ่อซึง่ เป็ นผูน้ าครอบครัวเกิดอาการ
ไม่สบายอย่ างฉับ พลันเนื่องจากท างานหนัก ซึง่ ทาให้ครอบครัวขาดรายได้โดยทันที อย่ างไม่ทันตัง้ ตัว
เป็ นต้น
2. ปั ญ หาที่ เกิ ดจากสาเหตุข องความเครียดที่ส่ งผลเสีย ต่อ ระบบครอบครัวโดยตรง เช่ น
สมาชิ กของครอบครัวอาจใช้ย าเสพติดหรือมีพฤติกรรมความรุนแรง ซึ่งทาลายระบบของครอบครัว
โดยตรง เป็ นต้น
3. การจัดการภายในครอบครัวอาจส่ งผลให้ ครอบครัว เกิด ความเครีย ดมากยิ่ งขึ้ นเพราะ
ต้อ งปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ส ามารถช่ ว ยรักษาสภาพของครอบครัวได้ เช่ น การไม่ย อมรับ
ปั ญหาทาให้ขาดโอกาสที่จะช่ วยเหลือสิง่ จาเป็ น หรือการช่ วยเหลือปั ญหาจากสถานกาณ์ความเครีย ด
ต่างๆ
ได ค์แ ละชวาเนเว ลด์ (Dyk; & Schvaneveldt. 1987: 27-28) ได้ศึ ก ษาว รรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการครอบครัวและได้นาเสนอแนวทางในการพิจารณาการจัดการครอบครัวไว้ 3
ระดับ ซึง่ สามารถนามาบู รณาการเข้ากับการจัดการครอบครัว ประกอบด้วย
1. ระดับ ปั จ เจก หมายถึง ความพยายามทัง้ ในด้า นความคิดและพฤติก รรมของบุ ค คลใน
การควบคุม หรือจัดการ การแก้ ปัญ หา ตัด สินใจ ความสามารถในการต้านทาน หรือการลดความ
ต้องการที่เกินขอบเขตความสามารถหรือทรัพยากรที่มอี ยู่ ของบุ คคล
2. ระดับ ภายในครอบครัว หมายถึง หน่ ว ยการวิ เคราะห์ในระดับ องค์ป ระกอบภายใน
ครอบครัว เช่ น สามี ภรรยา เป็ นต้น หรือการพิจ ารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่ า งบุ ค คล หรือสมาชิ ก
ภายในครอบครัว
3. ระดับ ครอบครัว หมายถึง การวิ เ คราะห์ห รือพิจ ารณาในระดับ ภาพรวมของครอบครัว
หรือในระดับกลุ่ม ซึง่ จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่ างสิง่ แวดล้อมกับความต้องการของครอบครัว
อย่ า งไรก็ตามภาพรวมของการศึกษาการจัดการครอบครัว ยังคงพิจารณาครอบครัวในฐานะหน่ ว ย
ของการวิเคราะห์ ที่นาไปสู่การพิจ ารณาในระดับที่ย่ อยลงไป กล่าวคือการจัดการครอบครัวก็คอื ความ
พยายามของระบบครอบครัว ในการควบคุมหรือจัดการ ความต้านทานต่อสถานการณ์ที่ เผชิญ และ
ลดความต้องการที่เกิ นขีด จากั ดทรัพยากรของครอบครัว รวมถึงกลยุ ทธ์ที่ป ฏิบัต ิ ซึง่ โดยหลัก การ
ความพยายามของสมาชิกแต่ละบุ คคลของครอบครัว ระบบย่ อยของครอบครัว และหน่ วยครอบครัวมี
เป้ าหมายในการสร้า งสมดุลภายในระบบครอบครัว ซึง่ จะนาไปสู่ การสนับ สนุ นพัฒนาการของแต่ล ะ
บุ คคล (ระดับปั จเจก) อานวยหรือสนับสนุ นองค์กรและความเป็ นหนึ่งเดียว (ระดับภายในครอบครัว )
และบริหารจัด การความต้องการจากทัง้ ภายในและภายนอกที่ กาหนดโดยครอบครั วและไม่เ กิ น
ขีดจากัดในด้านทรัพยากรของครอบครัวที่มอี ยู่ ในปั จจุบัน (ระดับครอบครัว)
การพิจ ารณาการจัดการครอบครัวในอีก มุม มองหนึ่ งที่ส าคัญคือ การจัดการครอบครัวใน
ฐานะกระบวนการ กล่า วคือกระบวนการที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่อ เนื่ อง ทัง้ ที่ เกี่ย วกั บ ปั จ เจก
บุ คคลหรือสมาชิก แต่ละบุ คคลภายในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่ างกัน รวมถึง ความสัมพันธ์ของ
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ครอบครัว กับสิ่งแวดล้อ มต่า งๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะมีการด าเนิ นการหรือ มีการเปลีย่ นแปลง
อย่ า งต่อ เนื่อง การพิจ ารณาการจัด การครอบครัวในฐานะกระบวนการ มีมติ พิ ิจารณาพร้อ มกันนี้ค ือ
ความเฉพาะเจาะจงของสถานการณ์ที่เ กิดขึ้ น ระยะของการจัด การ วงจรของการดาเนินชี วิต และ
ความหลากหลายของสภาวะที่เผชิญ (Dyk; & Schvaneveldt. 1987:28)
ประเด็นสาคัญ อีก ประการหนึ่งที่ ตอ้ งพิจารณาเกี่ย วกั บการจัดการครอบครัว ก็คอื หน้า ที่
หรือพันธกิจของการจัดการครอบครัว ประเด็นนี้ แมคคิวบิ น และคณะ (McCubbin; et al. 1980) ได้
กล่ าวถึงหน้ าที่ ข องการจัดการครอบครัว 4 ประการ ดังนี้ 1) การลดความเสี่ย งที่ อ าจก่ อให้เ กิ ด
ความเครียดของครอบครัว 2) เสริม สร้างคุ ณลักษณะหรือระบบครอบครัวที่เ ข้มแข็ง 3) การลดหรือ
จากั ดสิ่ง กดดันและสภาวะที่ ยากลาบากทั ้ง หลาย 4) การแก้ ไขสิ่ง แวดล้อมโดยการปรับ เปลี่ย น
สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม
สรุปได้ว่า การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว หมายถึง ความพยายามใน
การจัด การระบบตนเองและระบบของครอบครัว เพื่อ ให้ ต นเองและครอบครัว สามารถควบคุ ม
ตัดสินใจ อดทน หรือลดความต้องการที่เกิ น ขีดจากัดของครอบครัว ความพยามโดยบุ คคล สมาชิ ก
ครอบครัว องค์ป ระกอบย่ อยของครอบครัว และหน่ วยครอบครัวนั ้น ก็เพื่อมุ่งสู่ความสมดุลของระบบ
ครอบครัว เพื่อส่ง เสริม การเจริญเติบโตและพัฒ นาการของบุ คคล (ระดับปั จ เจกบุ คคล) การอานวย
ความสะดวกภายในครอบครัวและความเป็ นเอกภาพ (ระดับภายในครอบครัว) และการจัดการความ
ต้องการภายในและภายนอกตามความเหมาะสมของทรัพยากรครอบครัว ที่มอี ยู่ (ระดับครอบครัว )
เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข
5.2 การวัดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
การวั ดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว มีรูป แบบการวัด ที่ส่ว นใหญ่ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ วั ด แตกต่ า งในส่ วนของมาตรประเมินค่า ว่ า ผูว้ ิ จ ัยแต่ ละท่ า นจะมีก าร
ออกแบบมาตรประเมินค่า ของการวั ดไว้ กี่ระดับ ดัง เช่ น งานวิจยั ของเทเลอร์และโลเปซ (Taylor; &
Lopez. 2005) ทาการศึกษาเรื่องการฝึกการจัด การในครอบครัว การประสบความสาเร็จในการเรีย น
และพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา โดยใช้แบบสอบถามในการวัด การจัด การในครอบครัว ใช้ มาตรวัดแบบ
ประเมินค่า 4 ระดับ (จากไม่เคยเลย ถึง เกือบทุ กวั น) ซึง่ หากผูต้ อบแบบสอบถามมีคะแนนมากที่สุ ด
แสดงว่ ามีการจัดการในครอบครัวได้ด ี นอกจากนี้ ยังใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (ใช่ = 1 ไม่ใช่ =
0) ผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ า มีความคาดหวัง สูง และจากงานวิจยั ของเนตรนภา กิจ ขยัน (2544)
ได้ศึ ก ษาการจัด การภายในครอบครัว ชนบทในภาวะเจ็บ ป่ วยของสมาชิ ก ได้ท าการวั ด โดยใช้
แบบสอบถามเช่ นเดียวกั น โดยแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 7 ส่ว น ซึ่งให้ ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบ
ด้วยตนเอง และงานวิจ ัยเรื่องการจัด การในครอบครัวกั บผู ้ป่วย (Twibell; DNS; & RN. 1998) ใช้
เครื่องมือวัดชื่อ Jalowiec Coping Scale ประกอบด้วย 2 สเกลย่ อยในการวัด และทาการวัด 8 ด้า น
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ของการจัด การ โดยใช้ แ บบสอบ ถามแบบประเมิน 3 ระดับ (ไม่ เคยเลย ถึง บ่ อยที่ สุด / ไม่ ม ี
ความหวัง ถึง มีความหวัง)
สาหรับ งานวิ จ ัย เรื่องนี้ ผู ้วิ จยั ได้ปรับ แบบวัด การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว จากแนวคิดของโทบิน (Tobin. 2001) ที่ได้พฒ
ั นาแบบวัดกลยุ ท ธ์ในการจัดการ (Coping
Strategic Inventory) แบบมาตรวัด 5 ระดับ โดยแบบสอบถามถูกออกแบบเพื่อ ประเมินการจัดการ
และพฤติก รรมในการเผชิญ ต่ อสถานการณ์ต่า งๆ ซึ่งแบบสอบถามได้ปรับจากแบบสอบถามของ
Lazarus “Ways of Coping” (Folkman; & Lazarus. 1981) ซึ่ง การพัฒ นาเครื่อ งวั ด ในครัง้ นี้ ได้
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องกับการจัด การของนักคิดหลายท่ าน โดยการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวแบ่ งการวัดออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การแก้ ปั ญ หา (Problem Solving) รายละเอีย ดการวั ด ในประเด็นการแก้ ปั ญ หานี้ ม ี
องค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องทัง้ ในด้า นกลยุ ท ธ์การคิด และพฤติกรรมที่ ได้ออกแบบเพื่อขจัดสาเหตุ ของ
ความเครียดต่างๆ ทั ้งในด้านความคิดและพฤติก รรมเพื่อ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือการเปลีย่ น
นิ ย ามของสถานก ารณ์ สาหรับ บุ ค คล ความสามารถในการจัด การนี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์
ความเครียดอยู่ ภายในสถานการณ์
2. การป รั บ โค รงสร้า งค ว ามรู ้แ ละ ค วามเข้ า ใจ ( Cognitive restructuring) ส าห รั บ
องค์ป ระกอบในประเด็นนี้ประกอบด้ว ยกลยุ ทธ์ ในการคิด ที่เปลีย่ นแปลงความหมายที่เกี่ ยวข้ องกั บ
ความเครีย ดเพื่อลดการคุ กคามจากปั ญ หา เป็ นการพิจ ารณาเป้ าหมายในทางบวกและการมองใน
มุมมองหรือวิสยั ทัศน์แบบใหม่
3. การสนั บ สนุ นทางสังคม (Social Support) องค์ป ระกอบย่ อ ยของการสนั บ สนุ นทาง
สังคมจะประกอบด้วยการสนับสนุ นทางอารมณ์จากบุ คคล สมาชิกในครอบครัวหรือ เพื่อนฝูง และเพิ่ม
การมีส่วนร่วมทางสังคม โดยเฉพาะกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
4. การแสดงออกทางอารมณ์ (Express Emotion) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการลด
ปริมาณของการแสดงออกทางอารมณ์ที่ม ีต่อสถานการณ์ปั ญหา หรือความรู ้สกึ ของบุ ค คลต่อ ตนเอง
และต่อผูอ้ ่นื สาหรับสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้น
5.3 งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่มี
ต่อครอบครัวเข้มแข็ง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วกับ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ทัง้ ในและต่ างประเทศ พบว่ าส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจยั ที่เ กี่ย วข้ องกั บพฤติกรรมการดูแ ลสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยหรือการดูแลสมาชิ กในครอบครัวที่ป ระสบปั ญหาต่างๆ มากกว่ าการจัดการภายในครอบครัว
ทัว่ ไป ดังเช่ น งานวิจ ัยเรื่อ งการจัด การในครอบครัวที่ ม ี สมาชิ กในครอบครัวเกิด การเจ็บ ป่ วย ได้
กล่ า วถึงการจัด การในครอบครัว ไว้ ว่ า สมาชิ ก ในครอบครัว จะมีวิ ธ ีก ารในการจัด การสมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ เกิ ดภาวะการเจ็บ ป่ วยที่แ ตกต่า งกั น ในงานวิจ ัยเรื่อ งนี้ พบว่ า ประสิท ธิภ าพของการ
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จัด การในครอบครัว มีความสัม พันธ์กับ การมีส่ วนร่ว มของผู ้ป่วย และการรับ รู ้ของผู ้ป่ วยที่ม องว่ า
ตนเองสามารถกลับ มาสภาพเดิมได้ม ีผลสัม พันธ์โดยตรงต่อ ประสิทธิภ าพของการมองโลกในแง่ ด ี
การได้รบั การสนับสนุ น และรูปแบบของการจัดการ (Twibell; DNS; & RN. 1998) ในขณะที่งานวิจ ัย
ของ เนตรนภา กิจขยัน (2544) ได้ศึก ษาการจัดการภายในครอบครัว ชนบทในภาวะเจ็บ ป่ วยของ
สมาชิก ซึง่ ได้นิยามการจัด การภายในครอบครัว หมายถึ ง การปฏิ บัตกิ ิ จกรรมของครอบครัว ตาม
ภาระหน้าที่ ในการแก้ไขปั ญหาภายในครอบครัว ด้านเศรษฐกิ จและแรงงานเมื่อสมาชิก ในครอบครัว
เจ็บป่ วย เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของครอบครัวอย่ างมีประสิทธิภาพและให้ผลสูงสุด โดยกลุ่มตัวอย่ า ง
ที่ใช้ ในการศึ กษา ได้แก่ หั วหน้ าครอบครัวหรือบุ คคลในครอบครัวที่ สามารถให้ ข้อ มูลเกี่ยวกับ การ
จัดการภายในครอบครัว ในภาวะเจ็บป่ วยของสมาชิ กได้ ใช้ก ารสัม ภาษณ์ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
พบว่ า ครอบครัวส่ วนใหญ่ ม ีการจัดการภายในครอบครัวชนบทในภาวะเจ็บ ป่ วยของสมาชิ กอยู่ ใน
ระดับ มาก และปั จจัย ที่มอี ิทธิพลต่อการจัดการภายในครอบครัวคือ ความสัมพันธ์ภ ายในครอบครัว
ค่า นิ ยมของครอบครัว การสนั บ สนุ นทางสัง คม รายได้ค รอบครัว การรับ รูค้ วามรุ นแรงของการ
เจ็บป่ วย นอกจากนี้ งานวิจยั ของโจนส์และแพซซี่ (Jones; & Passey. n.d.) ได้ศึกษากับพ่ อแม่ 48
ครอบครัวที่เป็ นคนอังกฤษ ที่มคี วามเครียดกับเด็กที่ไม่สามารถช่ ว ยเหลือตัวเองได้และมีพฤติกรรมที่
เป็ นปั ญ หา ผลการศึ กษาพบว่ าสิ่งที่ ส ามารถท านายความเครีย ดของพ่อ แม่ค ือ รูป แบบของการ
จัดการในครอบครัว และความสามารถในการควบคุ มของพ่อ แม่ โดยพ่ อแม่ที่เชื่อ ว่ าชีวิตของเขาไม่ได้
ถูกควบคุม โดยเด็ก ๆ ที่ ไม่ สามารถช่ ว ยตนเองได้ นอกจากนี้ ผูท้ ี่ สามารถควบคุ ม มีการร่ว มมือกั น
การมองโลกในแง่ดมี แี นวโน้มที่จะทาให้ความเครียดลดน้อยลง
นอกจากนี้ บุ คคลที่มกี ารแก้ไขปั ญหาที่ดจี ะท าให้บุค คลนัน้ สามารถมีครอบครัวเข้ มแข็งได้
โดยมีผลการศึกษาที่ มงี านวิจยั สนับสนุ นจากข้อค้นพบดังกล่ าว ดัง งานวิจยั ของสาวิตรี บู รณากาญจน์
(2551) ผลการศึก ษาพบว่ า การเผชิ ญ ปั ญ หามีความสัมพันธ์ทางบวกกั บความผาสุกในครอบครัว
อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ และจากการศึก ษาวิ จยั ของวีร ภัทรา ประภาพักตร์ (2553) ผลการศึกษา
พบว่ า การเผชิญ ปั ญหาด้านการเผชิญปั ญหากับปั ญหามีความสัม พันธ์ทางบวกกับ คุณภาพชีวิตด้า น
สุข ภาพกายและด้า นสุ ข ภาพจิตของผู ้สูง อายุ สะท้อ นให้เ ห็ นว่ าบุ คคลที่ม ีการแก้ ไขปั ญ หาที่ ดแี ละ
สามารถเผชิญ ปั ญ หาได้อ ย่ างเหมาะสม จะช่ วยให้ บุค คลนั ้นมีคุณภาพชี วิตที่ ดแี ละมีความผาสุ กใน
ครอบครัว รวมทัง้ การสนั บสนุ นทางสังคมช่ วยให้ บุคคลสามารถมีครอบครัวเข้ม แข็งได้ ดัง ส่ว นหนึ่ ง
จากข้อ ค้นพบงานวิจ ัยพบว่ า การสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกั บความผาสุก ทางจิต
วิญญาณของมารดาหลัง คลอดที่ตดิ เชื้อ เอชไอวีอ ย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิต ิ (สุภาวดี เนติเ มธี. 2547)
รวมถึงการสนั บสนุ นทางสังคมของสตรีสมรสที่ ทางานนอกบ้ านมีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจใน
ชีวิตอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิต ิ (อัญชลี ทองมา. 2546) และส่วนหนึ่งจากข้อค้นพบงานวิจยั พบว่ าการ
สนับ สนุ นทางสัง คมและคุ ณภาพชีวิ ตของสตรีห ลัง การตัด มดลูก มีค วามสัมพันธ์กันทางบวก (จุ ฬ า
ภรณ์ สยั งกู ล. 2549) และการสนั บสนุ นทางสังคมยัง มีค วามสัมพันธ์กับ ความผาสุ กทางจิต ใจของ
หญิ งตัง้ ครรภ์วั ยรุ่ นครรภ์แรก (นุ ชจรี อิ่มมาก. 2552) ตลอดจนการสนับ สนุ นทางสังคมด้า นข้ อมู ล
และด้านสิง่ ของมีความสัมพันธ์ท างบวกกั บพฤติก รรมเผชิ ญความเครียดวิถกี ารแสวงการเกื้อ หนุ น
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ทางสัง คมอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ (สุ ธศิ า ล่า มช้ างและคนอื่นๆ. 2550) อีก ทั ้งแรงสนับ สนุ นจาก
ครอบครัวและแรงสนับสนุ นจากเพื่อ นของผูส้ ูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิ ตของ
ผูส้ ู งอายุ (พรทิ พย์ มาลาธรรม; จิราพร คงเอี่ยม; และประคอง อินทรสมบั ต ิ. 2551) ซึ่ง จากงาน
การศึก ษางานวิจ ัยข้ างต้นสะท้อ นให้ เห็ นการสนับ สนุ นทางสัง คมมีผ ลท าให้ บุค คลนัน้ มีค วามผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณ มีความพึงพอใจในชีวิต มีคุ ณภาพชีวิต ที่ดแี ละทาให้บุคคลนัน้ สามารถที่ จะเผชิญกั บ
ปั ญหาความเครียดที่ผ่ านเข้ ามาในชีวิ ตได้ด ี นอกจากนี้ สาหรับบุ คคลที่ มกี ารแสดงออกทางอารมณ์
ในเชิงบวก จะท าให้ บุค คลนัน้ สามารถมีครอบครัวเข้ มแข็ง ได้เช่ นเดียวกัน โดยมีผลการศึก ษาที่ ม ี
งานวิ จยั สนับ สนุ นจากข้ อ ค้นพบดัง กล่ าว ดัง งานวิ จยั ของปาริก า อัค นิ วาส (2550) ผลการศึ ก ษา
พบว่ าความฉลาดทางอารมณ์มคี วามสัม พันธ์กั บการปรับ ตัวทางสังคมของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลัย
และมีความสัมพันธ์ทางลบกับทั ศนคติต่อการกระทาผิด (จุไรรัต น์ กาแพงพันธ์. 2551) และการได้ร ับ
การสนับ สนุ นด้า นข้อ มูลและอารมณ์ ท าให้ มคี วามวิตกกัง วลแบบสภาวการณ์ต่ า (เกษร ปั ญญาใส.
2553) จากการศึ กษาดังกล่ า ว สะท้ อ นให้ เห็ นว่ าความฉลาดทางอารมณ์ และการแสดงออกทาง
อารมณ์ในเชิ งบวก ส่ งผลให้บุ ค คลนัน้ สามารถปรับ ตัว เข้ ากั บสังคมได้ และมีผลทาให้ มคี วามวิ ต ก
กังวลต่ า ซึง่ เหล่านี้ มผี ลท าให้บุ คคลสามารถที่จะจัดการกับชีวิ ตของตนเองและสามารถใช้ชีวิ ตอยู่ ใน
สังคมได้อย่ างมีคุณภาพ
จากงานวิ จยั ข้ า งต้นสรุ ปได้ว่ า ปั จจัย ที่ ม ีผ ลต่ อ การจัด การภายในครอบครัว คือ ความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัว ค่ านิยมของครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคม รายได้ครอบครั ว การรับ รู ้
ความเจ็บป่ วย และการจัดการภายในครอบครัวยังมีผลโดยตรงต่อ การมองโลกในแง่ด ี การได้รบั การ
สนับสนุ น และรูปแบบของการจัดการ ทั ้งนี้รูปแบบของการจัดการในครอบครัวมีผลต่อความเครียดที่
ส่งผลต่ อครอบครัว ได้ หากครอบครัวสามารถควบคุม ร่ว มมือ และมีการมองโลกในแง่ด ี จะท าให้
ความเครียดในครอบครัวลดน้อยลงได้
การแก้ไขปั ญ หาที่ด ี มีค วามสัมพันธ์กั บความผาสุก ในครอบครัว และการสนั บ สนุ นทาง
สัง คมมี ค วามสั ม พัน ธ์ท างบ วกกั บ ความผาสุ ก ท างจิต วิ ญ ญ าณของมารดาหลั ง คลอด และ มี
ความสัมพันธ์กั บความพึงพอใจในชีวิต ของสตรีสมรสที่ท างานนอกบ้าน มีค วามสัมพันธ์กั บ คุณภาพ
ชีวิตของสตรีห ลังการตัด มดลู ก ตลอดจนมีค วามสัมพันธ์กับ ความผาสุกทางจิต ใจของหญิ งตัง้ ครรภ์
และต่อพฤติก รรมเผชิญความเครียด รวมทัง้ ความฉลาดทางอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ใน
เชิ งบวก ส่ง ผลให้ บุค คลนัน้ สามารถปรับ ตัวเข้ ากั บ สัง คมได้ และมีผลท าให้ มคี วามวิ ตกกั งวลต่ า
ซึง่ การแก้ไขปั ญหา การสนับสนุ นทางสังคม และการแสดงออกทางอารมณ์เชิงบวกเป็ นส่วนหนึ่งของ
การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ในขณะที่ความผาสุก ทางจิตวิญญาณ ความผาสุ ก
ในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิ ต คุณภาพชีวิต ความผาสุกทางใจ และการเผชิญ ความเครียด เป็ น
ส่วนที่เ กี่ยวข้ องกับครอบครัวเข้ ม แข็ง ดังนัน้ ผู ้วิจยั จึงคาดว่ าตัวแปรทางจิตวิท ยา สังคมวิทยาต่างๆ
จะมีผ ลต่อ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวจะส่ง ผลต่อการมีครอบครัว เข้มแข็ง โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวต่อครอบครัวเข้มแข็ง ดัง ภาพประกอบ 4
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การจัดการตนเองและ
การจัดการภายใน
ครอบครัว

ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่มตี ่อ
ครอบครัวเข้มแข็ง

6. แนวคิดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ มีต่ อการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ง
6.1. แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
สาขาจิตวิ ท ยานี้ เริ่ม ต้นก่ อนสงครามโลกครัง้ ที่ ส อง โดยนั กจิต วิท ยามีภ ารกิ จที่ จ ะต้อ ง
รับผิด ชอบดู แลในสามเรื่อ ง คือ การรักษาความเจ็บป่ วยทางจิต การช่ ว ยเหลือให้ บุ คคลกลับ มามี
สุขภาพที่แข็งแรง และการช่ วยเหลือให้ บุคคลกลับมาเป็ นบุ ค คลที่มศี ั กยภาพ แต่อย่ างไรก็ต าม หลัง
สงครามโลกสิ้นสุ ดลง หน้า ที่ห ลัก คือ การรัก ษาทางจิตใจ ช่ วยฟื้ นฟูส ภาพทางจิตให้ก ลับ มาอีก ครัง้
หลัง จากที่สูญเสีย ไปจากสงคราม แต่มกี ารให้ค วามสนใจเกี่ย วกับ จุด แข็ งของมนุ ษ ย์เพียงเล็ก น้อ ย
ถึง แม้ว่ าจะมีการป้ องกั นปั ญ หาทางจิต วิ ท ยาแล้ว ก็ต าม ( Keyes; & Haidt. 2003; Seligman; &
Csikszentmihalyi. 2000) ซึ่งมีลกั ษณะเช่ นเดียวกับ สิง่ ที่เ กิด ขึ้นในจิต วิท ยาทุ ก วันนี้ ที่ม ีการเสนอ
รูปแบบโมเดลของการจัดการภาวะวิกฤต ซึง่ วิธกี ารนี้มกี ารกระจายอย่ างแพร่หลายในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่ งขันอย่ า งยัง่ ยื น ถือเป็ นวิธ ีการใหม่เชิ งบวก เช่ น วิ ธกี ารของการจัดการจุ ดแข็ ง
ของกัลลัปส์ (Gallup’s strengths-based management approach) ที่แต่ ละคนจะถูก คัดเลือก และ
ได้รบั การพัฒ นา จัดการจุด แข็งของแต่ล ะบุ คคลมากกว่ าจุดอ่อนของพวกเขา (e.g., Buckingham; &
Clifton. 2001; Buckingham; & Coffman. 1999) ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นเพียงการเคลื่อนไหวของจิตวิทยา
เชิงบวกและมีการประยุ กต์ใช้ในที่ ทางานในแง่ของทุ นการศึกษาองค์กรทางบวก และโดยเฉพาะการมี
พฤติกรรมองค์กรที่ ด ี ซึ่งเป็ นรากฐานสาหรับ การสร้า งโครงสร้าง พัฒนา ทุ นทางจิตวิท ยาเชิง บวก
ด้วยรูปแบบใหม่เชิงบวก (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007)
ในศตวรรษที่ 21 นัก จิตวิ ทยาชื่อ มาติน เซอลิก แมน เป็ นนักวิ จยั ที่ รจู ้ กั กันดีในวิ ธกี ารเชิ ง
ลบแบบดัง้ เดิม ( Learn Helplessness) และเป็ นอดีตประธานสมาคมจิต วิทยาอเมริกัน (American
Psychological Association: APA) ที่เป็ นผูท้ ี่ท าสาเร็จภายใต้รูปแบบของการเกิดโรคมานานกว่ าห้ า
ทศวรรษที่ ผ่ านมา (ในช่ ว งสงครามโลกครัง้ ที่ สอง) ถึงแม้เ ขาจะประสบความส าเร็จ ในการค้นพบ
วิธกี ารรักษาการป่ วยทางจิตและพฤติกรรมที่ผดิ ปกติทางจิตที่ได้รบั การยอมรับ แต่ก็ ยังให้ความสนใจ
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ค่อนข้างน้อ ยเกี่ ยวกั บสุ ขภาพของบุ คคลในเรื่อ งของการเติบโต การพัฒนา และความสมบู รณ์ของ
ชีวิต ซึง่ มาติน เซอลิกแมน และคนอื่นๆ ไม่กี่คนได้มกี ารปรับเปลีย่ นเส้นทางการวิจยั ทางจิตวิทยา ที่
มีการหลงลืมภารกิจในการช่ วยให้บุคคลกลับมามีสุขภาพที่ดมี คี วามสุข และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
มีความสมบู รณ์ในชี วิต ซึ่งวิธกี ารนี้ ไม่เพียงแต่ทาให้มคี นหันมาสนใจมากขึ้ น แต่ ยังท าให้ มกี ารสร้า ง
ทฤษฎี ขึ้ นมาใหม่ แ ละการวิ จ ัย เชิ งป ระจัก ษ์ เป็ นที่ รู ้จ ัก กั นในนาม จิต วิ ท ยาเชิ ง บวก ( Positive
Psychology) และเป็ นที่น่าสังเกตว่ าทฤษฎี และความต้อ งการวิจ ัยของจิตวิทยาเชิงบวก มาจากการ
นิยมการทบทวนวรรณกรรมของการคิดเชิงบวก และจิตวิทยามนุ ษนิยมเชิงบวกและการเคลื่อนไหวที่
มีศั กยภาพของมนุ ษ ย์ ซึ่งพื้นฐานทางวิ ท ยาศาสตร์เหล่า นี้ยั งท าหน้ าที่ เป็ นแบบอย่ างที่ส าคัญ และ
กลายเป็ นสิ่ง ที่ จาเป็ นสาหรับ การนามาใช้ ในองค์ก รเชิ ง บวกในรูป แบบของ PsyCap (Luthans;
Youssef; Avolio. 2007)
ลูธานส์และคนอื่นๆ ได้ม ีการศึ กษาพฤติก รรมองค์กรเชิง บวก (Positive Organizational
Behavior: POB) และมีเ กณฑ์เฉพาะสาหรับ เป็ นพื้นฐาน ซึ่ง ไม่ ได้ศึก ษาเฉพาะความสามารถทาง
จิตวิ ทยาเชิงบวกของบุ คคลเท่ านั ้น แต่ยั งทุ่ มเทให้ กับ กรอบแนวคิดพื้นฐานของการเสนอการวิจ ัย
การพัฒนาตัวชี้วัด และการแปลเพื่อการปฏิบัต ิงานที่ เกิดขึ้ นได้จ ริง ผลของความพยายามนี้เรียกว่ า
ทุ นทางจิต วิท ยา (PsyCap; Luthans; Luthans; & Luthans. 2004; Luthans; & Youssef. 2004)
โดยลูธ านส์แ ละคนอื่นๆ ได้มกี ารนิย ามทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ งบวก โดยเริม่ ต้นจากเกณฑ์ของ POB
(Positive Organizational Behavior) ที่ มอี งค์ประกอบของการรับรูค้ วามสามารถของตน การมอง
โลกในแง่ ด ี ความหวัง และการหยุ่ นตัว อย่ างไรก็ ตาม PsyCap อาจใหญ่ ก ว่ าองค์ป ระกอบเพียงส่ว น
ใดส่ว นหนึ่งในสีอ่ งค์ป ระกอบแต่ล ะตัว (greater than the sum of its parts) และได้ม ีการนิยามทุ น
ทางทางจิต วิ ทยาเชิ ง บวก หมายถึง สภาวะของบุ คคลที่ เป็ นจุ ด เด่ นหรือ จุด แข็ งที่ ม ีก ารพัฒ นา
คุณลักษณะในทางที่ด ี ซึง่ นาไปสู่ก ารกาหนดพฤติกรรมที่ สามารถวั ดได้ พัฒนาได้และสามารถจัดการ
อย่ า งมีป ระสิท ธิผ ลให้ เ กิ ด การปฏิ บั ต ิงานที่ ด ี ขึ้ นในองค์ก าร และได้พัฒ นาองค์ป ระกอบทุ นทาง
จิตวิทยาเชิ งบวกที่มคี วามเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ พัฒนาได้ โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
รับ รูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ด ี (Optimism)
และความหยุ่ นตัว (Resilience) (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
ทฤษฎี พุท ธิปั ญญท างสัง คมของแบนดู ร า (Bandura. 1986, 1997, 2001) การรับ รู ้
ความสามารถของตน ซึ่งเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ของทุ นทางจิต วิ ทยาเชิ งบวกถู ก สร้างมาจากห้ า
กระบวนการทางปั ญ ญ าที่ ม ีอ งค์ป ระกอบที่ สาคัญ ของสมการ efficacy อันได้แ ก่ symbolizing,
forethought, observation, self-regulation, และ self-reflection การรับรูค้ วามสามารถของตน จะ
กระตุน้ ให้เลือกและต้อนรับความท้า ทายและใช้ จุดแข็ง และทักษะต่ างๆ มาใช้กั บความท้าทายที่จ ะ
เกิด ขึ้น ซึ่งมันจะส่ งเสริม และเพิม่ พลังในการให้ ถงึ เป้ าหมาย และช่ ว ยให้ส ามารถเผชิ ญกั บ ปั ญ หา
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อุปสรรคต่างๆ ได้ ซึ่งการรับรูค้ วามสามารถของตนยัง เกี่ย วข้อ งกั บความหวัง การมองโลกในแง่ ด ี
และความหยุ่ นตัว และเป็ นสิง่ ที่สามารถเรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเองและได้รบั การพัฒนาอยู่ ตลอดเวลา
ตามทฤษฎีของแบนดูรา (1986,1997) ได้นิยามความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อมันของบุ
่
คคล
เกี่ย วกับ ความสามารถของตนเองในการจัดการ และดาเนิ น แสดงพฤติก รรมให้บ รรลุ เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ มีความสอดคล้องกับ สตาจโควิกและลูธานส์ (Stajkovic; & Luthans. 1998) ได้นิยามไว้ว่ า
คือความเชื่อ มันของบุ
่
คคลเกี่ยวกับ ควาสามารถของตนเองในการขับเคลื่อนแรงจูงใจ, ทรัพยากรทาง
ปั ญญาและการกระทาให้ประสบความสาเร็จ ถึงแม้ว่าแบนดูราจะใช้คาสองคานี้ คือ confidence และ
efficacy แต่ ก็สามารถใช้ ทดแทนกั นได้ ยิ่ง ไปกว่ า นัน้ จะถู กนามาใช้ม ากขึ้นในการเล่ นกี ฬาหรือ การ
ดาเนินธุรกิจ (Kanter. 2004) สาหรับทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก มักจะใช้ทงั ้ สองคาสลับกันเพื่อสะท้อ น
ให้เห็นถึงฐานทางทฤษฎี และการวิจยั ที่อุดมไปด้วยการรับรูค้ วามสามารถของตน ซึง่ ไม่ ว่าจะใช้คาว่ า
การรับรูค้ วามสามารถหรือความเชื่อมันในความหมายดั
่
งกล่ าว แต่ก็มคี วามสาคัญในการเชื่อมโยงกั บ
ความเชื่อของบุ คคล ซึ่งการรับรู ้ความสามารถของตนเองมี 5 คุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แ ก่ 1) กาหนด
เป้ าหมายไว้ให้ สูงและเลือ กงานที่ยากสาหรับตนเอง 2) มีความยินดีในการพบกับความท้ าทายและ
เติบโตไปพร้อมกับ มัน 3) มีการกระตุน้ ตนเองสูง 4) มีความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้ า หมาย 5) เมื่อ
พบอุ ป สรรค มีค วามอดทน ซึ่งห้ า คุ ณลักษณะเหล่ า นี้ คอื ลัก ษณะของบุ คคลที่ ม ีป ระสิท ธิภ าพสู ง
สามารถที่จะพัฒ นาตนเองและดาเนินกิจกรรมต่า งๆ ได้อ ย่ างมีประสิท ธิภ าพ สาหรับบุ คคลที่ม ีการ
รับรูค้ วามสามารถตนเองสูงจะไม่รรี อกั บความท้าทาย แต่จะตัง้ เป้ าหมายไว้ สูง โดยการหางานที่ยาก
สาหรับ ตนเอง หากบุ ค คลที่อ่ อนไหวกับ ค าวิจ ารณ์ข องคนอื่น การมีผลสะท้ อนในทางลบ อุ ปสรรค
ต่างๆ ก็จะเหมาะสาหรับ บุ คคลที่มกี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่ า แต่ สงิ่ เหล่านี้จะมีผลน้อยมาก
กับบุ คคลที่มกี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูง (Bandura; & Locke. 2003; Bandura. 2008)
ความหวัง (Hope)
โดยทั ว่ ไปเรื่อ งราวของชีวิต บางครัง้ อาจจะไม่ได้มเี สนห์ ดงั เช่ นบุ ค คลในประวัต ิศาสตร์ที่ ม ี
ชื่อเสีย ง ที่ ม ีความตัง้ ใจและแนวทางเดินที่ เข้ มแข็ง เช่ น Winston Churchill, Franklin Roosevelt,
Margaret Thatcher, Victor Frankl, หรือ Nelson Mandela ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของความหวัง
สามารถที่จะทาให้เป้ าหมายของบุ คคลประสบความส าเร็จและมีคุณค่ า ซึง่ ความหวั งนี้มผี ลทางบวก
ต่ อ ชี วิ ต ทั ่ว ไป (Luthans; Youssef; & Avolio. 2 00 7) โดย คว ามหวั ง นี้ เป็ นค าที่ ม ั ก จะใช้ ใน
ชีวิต ประจ าวั น ซึ่งเกี่ย วกั บทางด้า นจิตใจ และมีห ลายคนสับ สนกับ ค าว่ า ความหวั งว่ า เป็ นอย่ า งไร
ซไนเดอร์เป็ นบุ คคลหรืออาจารย์ที่ เชี่ยวชาญทางจิตวิท ยาคลีนิคที่มหาวิทยาลัยแคนซัส ( University
of Kansas) จนกระทัง่ เสีย ชีวิตในปี 2005 เป็ นผูท้ ี่ได้ร ับการยอมรับมากที่สุด เป็ นผู ้สร้างทฤษฎีและ
งานวิจยั เกี่ยวกั บความหวังในการขั บเคลื่อ นงานจิตวิทยาเชิงบวก เขาได้นิยามความหวังไว้ ว่า เป็ น
ความมุ่งมาดปรารถนาด้วยความคิด ว่ าจะบรรลุค วามสาเร็จโดยปราศจากความรูส้ กึ ที่สนิ้ หวัง เป็ น
ภาวะที่สะท้อนความพยายามของคนที่จะบรรลุเป้ าหมาย เป็ นความเชื่อว่ าแผนและแนวทางที่กาหนด
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มีไว้เพื่อบรรลุเป้ าหมาย โดยความหวังมีลกั ษณะสองมิต ิ ประกอบด้วยพลังแห่ งความปรารถนา และ
พลังของแนวทาง (Snyder; et al. 1991) มีความสอดคล้องกับ เฮร์ท (Herth. 1990) ที่ได้กล่าวไว้ว่ า
ความหวั ง เป็ นการตอบสนองพื้นฐานที่ จาเป็ นส าหรับ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ โดยอธิบ ายความหมายของ
ความหวัง ว่ าเป็ นความรูส้ ึกและความเชื่ อมันว่
่ าจะบรรลุถงึ สิ่งที่ด ี ในอนาคต ซึง่ สามารถแสดงออกได้
ทางอารมณ์และพฤติกรรมของบุ คคล
งานวิจ ัยของซไนเดอร์ส นับ สนุ นความคิดที่ ว่า ความหวั งคือ องค์ค วามรู ้ หรือ "การคิด " ที่
บุ ค คลสามารถจะมีแ ละมีความท้ า ทายต่อ เป้ าหมายและมีค วามคาดหวั ง และสามารถเอื้ อ มไปถึง
จุดหมายที่ วางไว้ ดว้ ยกับ การควบคุ มตนเอง การรับ รูต้ นเอง นี่ คอื สิง่ ที่ ซไนเดอร์และเพื่อนร่วมงาน
เรีย กว่ า "agency" หรือ "willpower" อย่ างไรก็ต ามองค์ป ระกอบของความหวั ง ก็ค ือ สิง่ ที่ เรีย กว่ า
"แนวทาง" หรือ "waypower" โดยในองค์ประกอบของความหวังนี้ บุ คคลมีความสามารถในการเลือ ก
เส้นทางหรือ แนวทางที่ จ ะไปสู่ เป้ าหมาย นั ้น (Snyder.1994, 1995, 2000; Snyder; et al. 2000;
Snyder; Rand; & Sigmon. 2002) โดยองค์ประกอบแนวทางส่ วนใหญ่ จ ะแยกส่ว นจากความหวั ง
(ทุ นทางจิตวิท ยาเชิง บวก) จากการใช้งานในชีวิต ประจาวัน และจากสถานะอื่นของทุ นทางจิตวิทยา
เชิงบวก ดังเช่ น ความหยุ่ นตัว การรับรูค้ วามสามารถของตน และการมองโลกในแง่ด ี
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
การมองโลกในแง่ ดเี ป็ นสิง่ ที่ถู กพูด ถึงมากที่สุด เรื่อ งหนึ่ งซึง่ เป็ นจุดแข็งทางจิตวิ ทยา โดย
บุ คคลที่มองโลกแง่ด ี จะเป็ นผูท้ ี่ค าดว่ า เหตุก ารณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็ นเรื่อ งในเชิงบวกและน่ าพึงพอใจ
ในขณะที่ บุค คลที่ เป็ นคนมองโลกในแง่ร ้า ย จะเป็ นคนที่ ม ีค วามคิด เชิ งลบตลอดและเชื่ อ ว่ า จะมี
เหตุ การณ์ที่ ไม่ด ีเกิด ขึ้นในอนาคต ซึ่งการมองโลกในแง่ ด ี (PsyCap optimism) ไม่ เพีย งแต่ เป็ นการ
คาดถึงสิง่ ที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตในทางที่ด ีแต่ยัง มีความสาคัญมากกว่ านัน้ คือ การมองโลกในแง่ดยี ั ง
ขึ้นอยู่ กับเหตผลของบุ คคลในการใช้อธิบายว่ าเพราะอะไรเหตุการณ์บางอย่ างจึงเกิดขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ น
ในเชิงบวก เชิงลบ อดีต ปั จจุบัน หรืออนาคต (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007)
เซอลิกแมน (Seligman. 1998) เป็ นอดีตประธานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ( American
Psychological Association: APA) และได้รบั การยอมรับ ว่ า เป็ นบิดาแห่ ง การขับเคลื่อ นจิตวิทยาเชิ ง
บวก โดยการมองโลกในแง่ดคี อื รู ปแบบที่อธิบายคุณลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงบวก เป็ น
กระบวนการทางปั ญญากั บการคาดหวังทางบวกและลักษณะการให้ เหตุผ ลต่อเหตุการณ์ที่ไม่ดเี กิ ด
จากปั จ จัยภายนอก เกิ ดขึ้ นชัว่ คราว และมีค วามเฉพาะในเหตุก ารณ์หนึ่ งๆ เท่ านัน้ ในขณะที่ คนที่
มองโลกในแง่รา้ ยจะมีรูป แบบการอธิบายและการตีความเหตุก ารณ์ด ้วยปั จ จัย ภายนอกในเชิ งลบ
เกิด ขึ้ นอย่ า งสม่ า เสมอ และสามารถแผ่ ขยายไปยั งสถานการณ์อ่นื ได้ ยกตัว อย่ า งเช่ น การตีค วาม
เหตุก ารณ์ของบุ คคลที่ม องโลกในแง่ด ี จะมองเหตุก ารณ์ที่เลวร้ายว่ าเป็ นสิง่ ชัว่ คราว (“ฉันเหนื่ อย”)
ในขณะที่ บุ ค คลมองโลกในแง่ รา้ ย จะตีค วามเหตุ ก ารณ์ที่ ไม่ ด ีเป็ นเรื่อ งถาวร ( “ฉั นเป็ นคนท าพัง
ทัง้ หมด”) และถ้า มีเ หตุ การณ์ที่ ดเี กิด ขึ้น บุ ค คลที่ม องโลกในแง่ ด ี จะตีความเป็ นเรื่อ งถาวร ( “ฉันมี
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ความสามารถ”) ส่ ว นบุ ค คลที่ ม องโลกในแง่ รา้ ย จะตีความเป็ นเรื่อ งชั ว่ คราว ( “ฉั นต้องใช้ ค วาม
พยายามอย่ างหนักในเรื่องนี้”) (Luthans; Luthans; & Luthans. 2004)
บุ คคลที่ มองโลกในแง่ บวกจะมีมุม มองในชีวิ ตในด้า นบวก และเหตุ การณ์ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
สามารถควบคุม จัด การได้ และคาดว่ า สาเหตุ จากเหตุการณ์ต่างๆ จะยั งคงมีขึ้ นในอนาคตและเป็ น
ประโยชน์ ในการนาไปปรับ ใช้ในสถานการณ์อ่ นื ๆ ได้ ดังนัน้ รูปแบบของการอธิบายเหตุการณ์ในด้า น
ดี จะมีมุม มองที่ด ีที่เกิ ดจากภายในไม่เ พียงแต่ในอดีตที่ ผ่านมาหรือปั จจุบั นเท่ านัน้ แต่ ในอนาคตอีก
ด้วย โดยการมองโลกในแง่ด ี มีล ักษณะคล้ายกั บความหวัง เพราะจะมีความเกี่ ยวข้ องกับ ด้านบวก
และต้อ งการผลลัพธ์ในด้านบวกด้วยเช่ นกัน อย่ างไรก็ ตามการมองโลกในแง่ดอี าจจะมีผลในทางไม่ ด ี
บ้างต่อการอธิบายเหตุการณ์ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการไม่เลือกปฏิ บัต ิ คนที่ มองโลกในแง่ดอี ย่ า ง
เปิ ดเผยอาจจะมีความเสีย่ งสูงได้
ความหยุ่นตัว (Resilience)
แอน มาสเทิน (Ann Masten) เป็ นผูส้ ร้างทฤษฎีค วามหยุ่ นตัว (Resilience) ได้ก ล่าวไว้ว่ า
ความหยุ่ นตัวมาจากความมหัศ จรรย์ ที่เกิด ขึ้นในชี วิตประจาวั นปกติ ทรัพยากรณ์มนุ ษ ย์เชิง บรรทั ด
ฐาน และมีค วามหมายที่ ล ึก ซึ้งในการส่ งเสริม ความสาม ารถและทุ นมนุ ษ ย์ ข องบุ ค คลและสัง คม
(Masten. 2001) มีผใู ้ ห้คานิยามไว้ว่า เป็ นความสามารถในการตอบสนองหรือจัดการจากความทุ ก ข์
ยาก ความขั ด แย้ ง ความล้ม เหลว หรือ แม้ก ระทั ่ง เหตุ ก ารณ์ที่ ด ี และการเพิ่ม ความรับ ผิด ชอบ
(Luthans. 2002) และจากมุม มองทางจิตวิท ยาคลีนิคมีการนิยามความหยุ่ นตัว ไว้ว่ าเป็ นระดับของ
ปรากฏการณ์โดยมีรูปแบบของการปรับตัวในเชิงบวกกับบริบทที่มคี วามทุ ก ข์ยากหรือความเสีย่ ง ซึง่
ในวิธ ีการทางจิตวิท ยาเชิงบวก ชี้ ให้เ ห็นว่ าการนิยามความหยุ่ นตัวนี้ ได้มกี ารขยายความหมายไม่
เพีย งแต่ ความสามารถในการจัดการหรือการดึงกลับคืนมาจากความยากลาบากเท่ า นัน้ แต่ยั งเป็ น
เรื่องเชิง บวกและสถานการณ์ที่ม ีความท้ าทายอีก ด้วย ทัง้ นี้เพื่อ นาไปสู่การเข้ าสู่ภ าวะสมดุ ลนั น่ เอง
(Avolio; & Luthans. 2006) ทัง้ นี้ มาสเทินและรีด (Masten; & Reed. 2002) ได้นิยามความหยุ่ นตัว
ไว้ว่ า เป็ นความสามารถในการวั ดในกลุ่ มบุ คคลหรือสถานการณ์ที่ คาดหวังผลลัพธ์ในเชิ งบวกที่จ ะ
เกิด ขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเขาได้ร ะบุ ว่ าความหยุ่ นตัวประกอบด้ว ย ความสามารถทาง
ปั ญ ญา ความมัน่ คงทางอารมณ์ ความเชื่ อในชี วิต เชิ งบวก การควบคุม อารมณ์ต นเอง และการมี
อารมณ์ขัน ซึ่งสิง่ เหล่านี้ นาไปสู่ก ารมีความหยุ่ นตัวสู ง (Masten. 2001) สอดคล้อ งกั บแนวคิด ของ
บอส (Boss. 2006) ได้อธิบายความหยุ่ นตัวไว้ ว่า เป็ นความสามารถในการยืด (เช่ นการยื ดหยุ่ น)
หรือ การแขวน (เช่ นสะพานแขวน) ในการตอบสนองต่อ แรงกดดันในชี วิ ต สรุ ป ได้ว่ า มาสเท น
(Masten. 2001) ได้นิยามความหยุ่ นตัวไว้ ว่า เป็ นคุณลักษณะที่เ ป็ นจุด แข็งของบุ คคลที่ สามารถวั ด
ได้ พัฒ นาได้ในก ารเผชิ ญ ต่ อ คว ามเครีย ด เผชิ ญ ปั ญ หา มี ก ารป รับ ตัว ได้ ในสถานการณ์ ที่
เปลีย่ นแปลง และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่ างเหมาะสม
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จากนิย ามของทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก มีรากฐานมาจากการนาไปใช้ ในองค์กรมากกว่ า
การศึกษาในมิตขิ องครอบครัว ซึง่ ผูว้ ิจยั เห็นว่ าทุ นทางจิตวิทยาเชิง บวกเป็ นสิง่ ที่สามารถทาให้บุคคล
เกิดพลังทางบวกในการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งได้ ดัง นัน้ จึงได้นาแนวคิดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกมาปรับ
ใช้ในบริบทของครอบครัว โดยศึก ษาว่ าทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวกมีผลต่อการจัดการภายในครอบครัว
ที่นาไปสู่ครอบครัว เข้มแข็งอย่ างไร
ดังนั ้น จึงสามารถสรุปได้ว่ า ทุ นทางจิต วิท ยาเชิงบวก หมายถึง สภาวะของบุ ค คลที่ เป็ น
จุดเด่ นหรือจุ ดแข็ งที่ม ีการพัฒ นาคุ ณลักษณะในทางที่ด ี ซึง่ นาไปสู่ก ารกาหนดพฤติก รรมที่ สามารถ
วัดได้ พัฒนาได้และสามารถจัดการอย่ างมีป ระสิทธิผลให้ เกิดการปฏิบัต ิงานที่ดขี ึ้ นในองค์การ และได้
พัฒนาองค์ประกอบทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มคี วามเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ พัฒนาได้ โดยมี
4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง ความเชื่อมัน่
ของบุ คคลเกี่ย วกั บ ความสามารถของตนเองในการจัด การ และดาเนิ นกระท าพฤติ กรรมให้ บ รรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ 2) ความหวัง (Hope) หมายถึง เป็ นความมุ่งมาดปรารถนาด้วยความคิดว่ าจะ
บรรลุความสาเร็จโดยปราศจากความรูส้ ึกที่ส ิ้นหวัง เป็ นภาวะที่ส ะท้อ นความพยายามของคนที่จ ะ
บรรลุเป้ าหมาย เป็ นความเชื่อ ว่ าแผนและแนวทางที่กาหนดมีไว้เพื่อ บรรลุเป้ าหมาย 3) การมองโลก
ในแง่ ด ี (Optimism) หมายถึง กระบวนการทางปั ญ ญากับการคาดหวั งทางบวกและลักษณะการให้
เหตุผ ลต่อเหตุการณ์ที่ ไม่ดเี กิดจากปั จ จัยภายนอก เกิด ขึ้นชั ว่ คราว และมีความเฉพาะในเหตุ การณ์
หนึ่งๆ เท่ านัน้ ส่วนเหตุการณ์ที่ดเี กิดจากปั จจัยในตนเกิด ขึ้นอย่ างสม่ าเสมอ และสาม ารถแผ่ขยายไป
ยังสถานการณ์อ่นื ได้ 4) ความหยุ่ นตัว (Resilience) หมายถึง คุณลักษณะที่เ ป็ นจุดแข็ง ของบุ คคลที่
สามารถวัดได้ พัฒนาได้ในการเผชิญต่ อความเครียด เผชิญปั ญหา มีการปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่ างเหมาะสม
6.2 การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก (การรับรูค้ วามสามารถของตน ความหวั ง
การมองโลกในแง่ด ี ความหยุ่ นตัว) ได้รบั การออกแบบ การวิ จยั และการตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือ
โดยลูธ านส์แ ละคนอื่นๆ (Luthans; et al. 2004) ได้ก ล่ าวถึงการวั ด ทุ นทางจิต วิ ทยาเชิ ง บวกไว้
กล่า วคือ มาตรวัด มีห ลายรูป แบบสเกลที่ม ีการนาไปใช้ ในการวั ดความสามารถและจุ ดแข็ งของทุ น
ทางจิต วิ ท ยาเชิ ง บวก ตัว อย่ า งเช่ น แบนดู ร า (Bandura. 1997) ในทฤษฎี แ ละการวิ จยั ของเขา
เกี่ยวกั บการรับรูค้ วามสามารถของตน ควรที่จะถู กวัดในแง่ของขนาดและจุดแข็ง โดยมิตขิ นาดของ
การรับรูค้ วามสามารถของตนคือ ระดับความยากของงานที่บุคคลคาดว่ าจะสามารถท าได้ ทาการวั ด
จากผูต้ อบแบบสอบถาม โดยให้เลือกตอบ ถูก หรือ ผิด แต่ช่ว งหลังมานี้ งานวิจยั มีการศึกษาโดยใช้
มาตรวัดแบบ Likert Scale เพื่อวัดความต่อเนื่องของงานวิจยั ซึง่ มาตรวัด แบบนี้ได้คน้ พบโครงสร้า ง
ปั จจัย ความน่ าเชื่ อถือ และความเที่ ยงตรงคล้า ยกั บมาตรวัด ที่ ม ีประสิท ธิภาพของการวัด การรับ รู ้
ความสามารถของตนแบบดัง้ เดิม ความยาวของแบบสอบถาม หนึ่ งในการวิจารณ์หลักๆ ของความ
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เที่ย งตรงและความน่ าเชื่ อถือ ของการวัด ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวก คือ การมีข้ อค าถามจานวนมาก
ยกตัวอย่ างเช่ น มีข้ อคาถาม 48 คาถามในการวัด การมองโลกในแง่ ด ี (Seligman. 1998) ในขณะที่
บางงานวิจ ัยท าการศึ กษาเพียง 12 ข้ อคาถามเท่ านั ้น ซึ่งการมีข้อ คาถามจานวนมากอาจท าให้ล ด
ความร่วมมือของผูต้ อบแบบสอบถามและความน่ าเชื่อถือ ของการวัดได้ ดังนัน้ ควรที่จ ะสร้างคาถามที่
จาเป็ น สาหรับ ความน่ าเชื่ อถือ และความเที่ ย งตรง การเลือ กใช้ ค าในข้ อ คาถาม การวั ด ทุ นทาง
จิตวิท ยาเชิ งบวกได้รบั การพัฒนาและความน่ าเชื่ อถือ โดยสามารถที่จะได้ใช้ ได้ทวั ่ ไปหรือไม่ ก็ใช้ได้
ในบริบทที่เ ฉพาะเจาะจงอย่ างกว้ างขวาง ซึง่ ส่วนใหญ่ ก ารวั ดลัก ษณะนี้ จะถู กนามาใช้จ ากงานทาง
คลีนิคไม่ได้ถูกนาไปใช้ในงานองค์กรโดยตรง
สาหรับ ในงานวิ จ ัย ครัง้ นี้ ผู ้วิจ ัย เลือ กใช้ เครื่อ งมือ วั ด ทุ นทางทางจิต วิ ท ยาเชิ ง บวกตาม
แนวคิด ของลู ธ านส์ แ ละคนอื่ น ๆ (Luthans; et al. 2006) ที่ ม ีช่ ื อ เรีย กเครื่อ งมือ นี้ ว่ า PCQ-2 4
(Psychological Capital Questionnaire) โดยทาการวัดองค์ประกอบของทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกทัง้
4 ด้าน ได้แ ก่ การรับ รูค้ วามสามารถของตน 6 ข้อค าถาม ความหวัง 6 ข้อคาถาม การมองโลกในแง่
ดี 6 คาถาม และความหยุ่ นตัว 6 ข้อคาถาม และใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่ าง
ยิ่ง ถึง ไม่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ) ซึง่ เป็ นเครื่องมือ วั ดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่มกี ารนาไปปรับใช้อย่ า ง
แพร่ห ลายทัว่ โลก และได้รบั การยอมรับ ว่ าเป็ นเครื่องมือที่ม ีความน่ า เชื่อถือและนาไปปรับใช้ได้จริง
ซึง่ สาหรับ การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิจ ัยได้ปรับข้ อคาถามและจานวนข้อคาถามให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บ
บริบทของกลุ่มตัวอย่ า งที่ศึ กษา ตามการนิย ามตัวแปรที่ได้คน้ พบจากการศึ กษาวิ จยั ระยะที่ 1 และ
ตามการทบทวนวรรณกรรม
6.3 งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวกที่มีต่ อการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวกประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ความหวั ง (Hope) การมองโลกในแง่ด ี (Optimism) และความหยุ่ นตั ว
(Resilience) โดยมีงานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก รายละเอียดดังนี้
การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) กั บการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวและครอบครัวเข้ม แข็ง
งานวิจยั การรับรูค้ วามสามารถของตน (self-efficacy) มีงานวิจยั ในต่างประเทศจานวนมาก
ที่ศึกษาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ซึง่ ส่ วนใหญ่ เป็ นการศึกษาที่ชี้ให้เห็ นว่ าผลทางบวกนี้มผี ล
ต่อการนาไปใช้ในองค์กรหรือสถานที่ทางาน เช่ น การรับรูค้ วามสามารถของการเป็ นผูน้ า ( Luthans;
et al. 2001) การรับรูค้ วามสามารถเชิงศีลธรรม การรับรูค้ วามสามารถความคิดสร้างสรรค์ (Tierney;
& Farmer. 2002) การทดสอบการรับรูค้ วามสามารถของผูส้ มัครงาน การรับรูค้ วามสามารถของการ
มีส่วนร่วมในการตัด สินใจ เป็ นต้น มีก ารศึ กษางานวิ จยั ที่ สนับ สนุ นว่ าการรับรูค้ วามสามารถของตน
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จะทาให้บุค คลสามารถจัดการตนเองและจัด การในครอบครัว ได้ ดังงานวิจยั ที่ พบผลการศึกษา การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค (ชมพู
นุ ช เตชะนัด ตา. 2550; และ ศุ ภนุ ช สุด วิไล. 2550) แสดงว่ า บุ ค คลที่ม ีก ารรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองสู งจะท าให้บุ ค คลนัน้ มีความง่า ยดายในการเอาชนะอุป สรรคต่า งๆ ที่ ผ่ านเข้ าได้ เนื่อ งจาก
บุ ค คลที่ มกี ารรับรู ้ความสามารถของตนเองสูง จะเป็ นผูท้ ี่ ม ีความมัน่ ใจในตนเองและเชื่ อว่ าตนเอง
สามารถท าสิ่งใดสิง่ หนึ่งได้บ รรลุต ามเป้ าหมายที่ ตงั ้ ใจไว้ได้ นอกจากนี้ การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติก รรมการดูแลตนเอง (นัยนา ปาระมี. 2551; ณุภ าวี ณะฤทธิ.์
2550; และแก้วใจ มารทอง. 2557) และมีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมในการจัดการ (ณัชชามน แสวง
สุข. 2550) รวมทัง้ การพัฒนาความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุ นทางสังคม ท าให้ผปู ้ ่ วยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองได้ถู กต้อง (นวรัต น์ สุทธิพงศ์. 2550) ตลอดจนการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนสามารถพยากรณ์ค วามเครียดด้า นจิตใจ (นิภากร หนู พันธ์. 2550) ซึง่ แสดงให้เห็ นบุ คคลที่มกี าร
รับ รู ้ค วามสามารถของตนเองสู ง จะท าให้ บุ คคลนั ้น สามารถดู แ ลตนเอง จัด ก ารตนเอง และลด
ความเครีย ดด้านจิตใจลงได้ นอกจากนี้ยังพบ ความสัมพันธ์ระหว่ างการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
กับ ความสามารถในการเผชิ ญ และฟันฝ่ าอุ ป สรรค และความต้องการพัฒ นาตนเองของพนั กงาน
พบว่ า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีค วามสัมพันธ์ทาง บวกกั บความสามารถในการเผชิ ญและ
ฟันฝ่ าอุ ปสรรคหรือการจัด การ (กิ ตติศัก ดิ ์ จินดากุ ล. 2552) ซึง่ ผลการวิจ ัยมีความสอดคล้องกับงาน
ของรัต นากร กิ จขั นธ์ (2552) ที่ศึ ก ษาความสัม พันธ์ร ะหว่ า งบุ คลิกภาพห้ าองค์ประกอบ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาและฟั นฝ่ าสรรค พบว่ า การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองมีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถในการเผชิ ญปั ญ หาและฟันฝ่ า
อุปสรรค นอกจากการรับรูค้ วามสามารถของตนจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิ ญ ปั ญ หาและอุป สรรคแล้ว ยั งมีผลต่อ การช่ วยในการปรับตัวด้านบทบาทหน้า ที่ข องการเป็ น
มารดาของหญิงตัง้ ครรภ์วัยรุ่นได้ด ี (ภาวดี ทองเผือก. 2547)
และยังพบว่ าการรับรูค้ วามสามารถของตนก็ม ีผลทาให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ด ี ดังงานวิจ ัย
ที่ศึ ก ษาพบว่ า การรับรู ้ค วามสามารถของตนในการเป็ นบิด ามารดามีความสัม พันธ์ท างบวกกั บ
คุณภาพชีวิ ตสมรส (ณรรฐกุ ล ทองแก้ วไพบู ลย์. 2557) และมีความสัม พันธ์ท างบวกกั บ ความพึง
พอใจในชีวิ ต (รุ่งทิ วา อินทร์ปรุง . 2554) และยัง พบอีก ว่ าคู่ รกั ที่ม ีการรับ รูค้ วามสามารถของตนใน
ความสัม พันธ์แบบโรแมนติก สูงจะมีค วามสัม พันธ์กับ ความพึง พอใจในความสัมพันธ์สู ง ( Weiser; &
Weigel. 2016) แสดงให้เ ห็นว่ าบุ ค คลที่มคี วามมันใจและเชื
่
่ อมันว่
่ าตนเองสามารถทาหน้า ที่ของพ่ อ
แม่ และสามารถดู แ ลทุ ก อย่ า งเกี่ ย วกั บ ครอบครัวได้จะท าให้บุ ค คลนั ้นสามารถใช้ชี วิ ตคู่ ได้อ ย่ า งมี
ความสุ ข และมีค วามพึง พอใจในชี วิ ต ดังนั ้นสามารถ สรุป ได้ว่ า การรับ รูค้ วามสามารถของตน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปั ญ หาและอุป สรรค การจัดการตนเอง การดูแ ล
ตนเอง ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และยังมีผลต่อการช่ วยในการปรับตัวด้านบทบาทหน้ าที่ของ
การเป็ นมารดาของหญิ งตัง้ ครรภ์วัยรุ่ นได้ด ี ซึง่ ความสามารถในการเผชิญปั ญหาและอุป สรรค การ
ปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ และการจัดการเป็ นส่วนหนึ่ง ของการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
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ครอบครัว รวมทั ้งความพึงพอใจในความสัมพันธ์แ ละความพึงพอใจในชีวิต เป็ นส่วนหนึ่งของตัวแปร
ครอบครัวเข้มแข็ ง ดังนัน้ สามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัว แปรทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ ง
บวก: การรับ รู ้ค วามสามารถของตนต่ อ การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และ
ครอบครัวเข้มแข็ง ดัง ภาพประกอบ 5

การรับรู ้
ความสามารถ
ของตน

ทุ นทาง
จิตวิทยาเชิง
บวก

การจัดการตนเอง
และการจัดการ
ภายในครอบครัว
ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก: การรับรูค้ วามสามารถของตนต่อ
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
ความหวัง (Hope) กั บ การจั ด การตนเองและการจั ด การภายในครอบครัวและ
ครอบครัวเข้มแข็ง
งานวิ จ ัย ด้า นความหวั ง (Hope) มี ห ลากหลายด้า นที่ ม ี ผู ้วิ จ ั ย ได้ท าการศึ ก ษา เช่ น
ความสัมพันธ์ระหว่ างความหวังกั บประสิทธิภาพในการทางาน ความสาเร็จทางวิชาการและทางกีฬ า
(Onwuegbuzie; & Snyder. 2000) สุขภาพทางกายและทางจิต การเอาตัวรอด การจัดการความเชื่อ
และทั ก ษะต่ างๆ หรือคุ ณภาพชี วิต ที่ ดเี ชิง บวก ความสัม พันธ์ระหว่ า งระดับ ของการเป็ นผู ้นากั บ
ความหวัง (Peterson; & Luthans. 2003) หรือความสัมพันธ์ของความหวังต่อการปฏิบัตงิ าน ความ
พึงพอใจในงาน ความสุข ในการทางานและความผูกพันต่อองค์กร (Youssef. 2004) นอกจากนี้ส่ว น
หนึ่งจากข้อค้นพบงานวิจยั พบว่ า ความหวังมีความสัมพันธ์ท างบวกกับความผาสุก ทางจิต วิญญาณ
ของมารดาหลังคลอดที่ ต ิดเชื้ อ เอชไอวี อย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิต ิ (สุภ าวดี เนติเ มธี. 2547) และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกั บคุณภาพชีวิตของผูส้ ูง อายุ โรคหลอดเลือ ดสมอง (สุจรรยา โลหะชีวะ. 2547)
เป็ นต้น สามารถสรุป ได้ว่ า ความหวั งมีความสัม พันธ์กั บการจัด การ และมีค วามสัมพันธ์กับ ความ
ผาสุ กทางจิตวิ ญ ญาณและการมีคุ ณภาพชีวิ ตที่ ด ี ซึ่งความผาสุก ทางจิตวิญ ญาณและคุณภาพชีวิ ต
เป็ นส่วนหนึ่ งของครอบครัวเข้มแข็ง ดังนัน้ สามารถเขีย นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ น
ทางจิตวิทยาเชิงบวก: ความหวังต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัว
เข้มแข็ง ดังภาพประกอบ 6
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ความหวัง

ทุ นทาง
จิตวิทยาเชิง
บวก

การจัดการตนเอง
และการจัดการ
ภายในครอบครัว

ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก: ความหวังต่อการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
การมองโลกในแง่ ดี (Optimism) กั บ ก ารจั ด การตนเองและการจั ด ก ารภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
งานวิจ ัยการมองโลกในแง่ด ี (Optimism) มีการศึ กษาเป็ นจานวนมาก หลากหลายสาขา
อาทิ การมองโลกในแง่ด ีดา้ นสุขภาพกาย สุข ภาพจิต และชีวิต ความเป็ นอยู่ ที่ด ี (Peterson. 1999)
ความพึงพอใจและความสุขที่แท้จ ริง (Seligman. 2002) หรือแม้กระทัง่ การมองโลกในแง่ดมี ผี ลต่อผล
การปฏิบัต ิงานในที่ ทางาน (Luthans; et al. 2006) และอื่นๆ อีก มากมาย มีงานวิจยั ที่ศึ กษาพบว่ า
ตัวแปรหนึ่งที่ สามารถทานายความสามารถในการเผชิญ ปั ญหาและฟันฝ่ า อุปสรรค คือ การมองโลก
ในแง่ด ี (อาทิตา กลับเพิม่ พูล. 2549) และมีงานวิจ ัยที่สนับ สนุ นว่ า การมองโลกในแง่ ดมี คี วามสัมพันธ์
ทางบวกกั บความสามารถในการเผชิญ ปั ญ หาและฟั นฝ่ า อุปสรรค (ปั ญ จภร หอมฤทั ยกมล. 2552)
และท าให้ บุ คคลสามารถจัดการตนเองและจัดการในครอบครัว ได้ ดังงานวิ จยั ของ วาสนา กั นค า
(2550) ผลการศึกษาวิจยั พบว่ า บุ คคลที่เข้าร่ วมโปรแกรมการพัฒ นาการมองโลกในแง่ด ี มีก ารมอง
โลกในแง่ด ีสูง ขึ้ นและมีค วามเครีย ดต่ า แสดงให้ เห็ นว่ าการมองโลกในแง่ ดมี ีค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเครียด โดยบุ ค คลที่พยายามมองทุ กอย่ างในที่ด ี จะมีผ ลทาให้มสี ภาวะความเครียดน้อยลง และ
การที่ บุ คคลมีค วามเครีย ดต่ าก็ ยิ่ งมีผลท าให้ม องปั ญ หาต่า งๆ ที่ เ ข้า มาในชีวิ ต ได้อย่ างเข้ าใจและ
สามารถยอมรับ ปั ญ หาและหาวิ ธกี ารในการจัด การแก้ไขปั ญหาได้ทันท่ วงทีและมีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันการมองโลกในแง่ดยี ังมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของบุ คคลและความสามารถในการ
ฟันฝ่ าอุป สรรคต่า งๆ จากการศึ กษางานวิจยั พบว่ า การมองโลกในแง่ด ี มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกั บ
ปรับตัว ต่อ อุท กภัย (พรรณี เขาแก้ ว. 2556) และการมองโลกในแง่ด ีม ีความสัมพันธ์ท างบวกกั บ
ความสามารถในการเผชิ ญปั ญ หาและฝ่ าฟั นอุ ป สรรคของบุ ค ลากรมหาวิ ทยาลัย ในภาครัฐ (วรุ ณ
กันยา คุณากรวิ รุฬห์. 2556) สะท้อนให้เห็นว่ าบุ คคลที่มกี ารมองโลกในแง่ดมี ผี ลทาให้ตนเองสามารถ
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ปรับตัว และเผชิ ญกับปั ญหาต่า งๆ ที่ผ่ านเข้ามาในชีวิ ตได้ด ี นอกจากนี้มงี านวิจยั พบว่ า การมองโลก
ในแง่ ด ี การคิดเชิ งบวก มีผลต่อประสบการณ์ในการจัดการตนเองของสตรีที่ได้รบั การผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม (Drageset; Lindstrom; et Underlid. 2015) รวมทั ้ง การมองโลกในแง่ ด ีมคี วามสัม พันธ์
ทางบวกกับความผาสุ กทางใจของผู ้สูงอายุ (ปนัดดา มหิท ธานุ ภ าพ. 2555) สามารถสรุปได้ว่า การ
มองโลกในแง่ด ีมคี วามสัมพันธ์กับ ความสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาและฟั นฝ่ าอุ ปสรรค การปรับ ตัว และ
ประสบก ารณ์ ในการจั ด ก ารตนเองข องสตรี และมีค วามสัม พัน ธ์กั บ ค วามผาสุ ก ท างใจ ซึ่ ง
ความสามารถเผชิญ ปั ญ หาและฟั นฝ่ าอุ ปสรรค การปรับ ตัวและประสบการณ์ในการจัด การตนเอง
เป็ นส่ว นหนึ่งของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และความผาสุก ทางใจเป็ นส่ว น
หนึ่ งของครอบครัวเข้ม แข็ ง ดัง นัน้ สามารถเขี ยนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ข องตัว แปรทุ นทาง
จิต วิท ยาเชิ ง บวก: การมองโลกในแง่ ดตี ่ อการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวและ
ครอบครัวเข้มแข็ง ดังภาพประกอบ 7

การมองโลก
ในแง่ด ี

ทุ นทาง
จิตวิทยาเชิง
บวก

การจัดการตนเอง
และการจัดการ
ภายในครอบครัว
ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก: การมองโลกในแง่ดตี ่อการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
ความหยุ่นตัว (Resilience) กับ การจัดการตนเองและการจั ดการภายในครอบครัว
และครอบครัวเข้มแข็ง
งานวิจยั ความหยุ่ นตัว (Resilience) มีหลากหลายสาขาเช่ นเดียวกัน เช่ น มีความเกี่ยวข้อง
กับเด็กที่มคี วามเสีย่ งปั ญหาวัยรุ่น หรือครอบครัวที่ ผดิ ปกติ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่ างความหยุ่ น
ตัว กั บ ผลการ ปฏิ บั ต ิ ง านในที่ ท างาน (Luthans, Avolio, et al., 2006; Luthans, et al., 2005;
Youssef. 2004) นอกจากนี้ยัง มีการศึกษาความหยุ่ นตัวกั บการปรับตัว ในครอบครัวของครอบครัว ที่
เผชิ ญ ปั ญ หา (Boss. 2006; McCubbin; et al. 1998) และมีง านวิ จ ัย ที่ ก ล่า วว่ าความหยุ่ นตัว ใน
ครอบครัวสามารถสร้างและพัฒ นาความสามารถของการมีค รอบครัวเข้ม แข็ งได้ (Walsh. 1998)
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รวมทั ้งความหยุ่ นตัวในครอบครัว สามารถทาหน้าที่ ในการปกป้ องและช่ วยเหลือ ครอบครัวเข้ มแข็ ง
ในช่ วงที่เกิด วิกฤตในครอบครัวได้ (Walsh. 2002) ด้านอารมณ์ จากการศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่ า ง
ความโกรธและยุ ทธศาสตร์ในการจัด การของมารดา พบว่ า การจัด การทางอารมณ์และกลยุ ท ธ์ทาง
ศาสนามีค วามสัม พันธ์กับ การลดความโกรธอย่ า งมีนัย ส าคัญ (Shokooki-Yekta, Mohsen; et al.
2015) และยังพบอีก ว่ าอารมณ์ของพ่อแม่ที่มมี ากเกินไปเป็ นหนึ่งในความท้าทายหลักที่ต ้องเผชิญใน
ครอบครัว โดยเฉพาะผู ้เป็ นแม่ ที่ จ ะต้อ งมีก ารจัด การในครอบครัว ในการท าหน้ า ที่ ดูแ ลลู ก ป่ วย
(Gomes; et al. 2015) นอกจากนี้ม ีก ารศึก ษางานวิ จยั ที่ สนั บ สนุ นดัง งานวิ จ ัยที่ พบผลการศึ ก ษา
นักเรียนที่ ได้รบั โปรแกรมส่งเสริมความหยุ่ นตัวทางอารมณ์ม ีคะแนนความเครีย ดต่ ากว่ าไม่ ได้รบั การ
ส่งเสริม (เสาวลัก ษณ์ ภารชาตรี. 2551) และความหยุ่ นตัวมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุ ณภาพชีวิ ต
ด้านสุขภาพกายและสุข ภาพจิต (วีรภัทรา ประภาพักตร์. 2554) แสดงให้เห็นว่ าความหยุ่ นตัวทาให้ ม ี
ความเครียดต่ า และทาให้มคี ุ ณภาพชีวิตที่ ด ี เนื่องจากบุ ค คลที่มคี วามหยุ่ นตัวในตนเองสูง จะเป็ นผู ้ที่
สามารถปรับ เปลีย่ นและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่า งๆ ได้ด ี และสามารถยอมรับสิง่ ที่เกิด ขึ้นกับตนเอง
ได้อย่ างเหมาะสมจึงทาให้ ช่วยลดความตึงเครียดหรือปั ญหาอุป สรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิ ตได้ง่าย และ
ทาให้มคี ุณภาพชีวิตที่ด ี
สามารถสรุปได้ว่า ความหยุ่ นตัวมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในครอบครัวที่เผชิญปั ญหา มี
ความเครีย ดต่ า ซึง่ การปรับ ตัวเป็ นส่ว นหนึ่ง ของการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
และความหยุ่ นตัวสามารถสร้า งและพัฒ นาความสามารถของการมีค รอบครัว เข้ มแข็ง และท าให้ ม ี
คุณภาพชีวิต ที่ด ี ดัง นัน้ สามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัม พันธ์ของตัว แปรทุ นทางจิต วิ ทยาเชิ ง
บวก: ความหยุ่ นตัวต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง ดัง
ภาพประกอบ 8

ความหยุ่ นตัว

ทุ นทาง
จิตวิทยาเชิง
บวก

การจัดการตนเอง
และการจัดการ
ภายในครอบครัว
ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก: ความหยุ่ นตัวต่อการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
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จากงานวิจยั ข้ างต้น สามารถสรุป ได้ว่า ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ งบวกมีการศึกษาในหลากหลาย
สาขา ส่ วนใหญ่ จ ะถู ก ศึ ก ษาในส่ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ องค์ก ร การปฏิ บั ต ิง านของพนั ก งาน ซึง่ จาก
งานวิ จ ัยพบว่ าการรับรู ้ค วามสามารถของตน การมองโลกในแง่ ด ีจะมีความสัม พันธ์ท างบวกกั บ
ความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรค ความพึงพอใจในความสัม พันธ์ และยังมีผลต่อ การ
ช่ ว ยในการปรับ ตัวด้า นบทบาทหน้ าที่ ข องการเป็ นมารดาของหญิ งตัง้ ครรภ์วัย รุ่ นได้ด ี รวมทั ้ง
ความห วั งมี ค วามสัม พันธ์ท างบวกกั บ ความผาสุ ก ทางจิต วิ ญ ญ าณ ความผาสุ ก ทางใจ และมี
ความสัม พันธ์กับ คุณภาพชีวิ ต ซึ่งความสามารถในการเผชิญ อุปสรรคและการปรับตัว ด้านบทบาท
หน้าที่ เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และความผาสุกทางจิต
วิญญาณ ความผาสุก ทางใจ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และคุณภาพชีวิต เป็ นส่ว นหนึ่ งของตัว
แปรครอบครัวเข้ มแข็ง และยั งมีงานวิจยั ที่สนั บสนุ นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการจัดการ โดยพบว่ า การ
มองโลกในแง่ ดมี ีค วามสัมพันธ์ท างบวกกับ ต่ อ ประสบการณ์ในการจัดการตนเองของสตรี และมี
ความสัม พันธ์ระหว่ า งการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองกั บ พฤติก รรมในการจัด การ รวมทั ้ง มี
การศึกษาความหยุ่ นตัวกับการปรับตัวในครอบครัวของครอบครัวที่ เผชิญปั ญหาและความหยุ่ นตัวใน
ครอบครัว สามารถสร้า งและพัฒ นาความสามารถของการมีค รอบครัวเข้ มแข็ ง ได้ นอกจากนี้ ยั ง
สามารถทาหน้า ที่ในการปกป้ อ งและช่ วยเหลือ ครอบครัว เข้มแข็งในช่ วงที่ เกิด วิกฤตในครอบครัวได้
จะเห็นได้ว่าตัว แปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกข้างต้นมีความสัมพันธ์หรือ มีผลต่อพฤติก รรมการจัดการ
(Coping) และการปรับตัวในครอบครัว โดยเฉพาะตัวแปรความหยุ่ นตัวจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดการภายในครอบครัว (Family Coping) ดัง นัน้ ผูว้ ิจ ัยจึงคาดว่ าตัว แปรทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ ง
บวก จะมีต่ อพฤติก รรมการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวและมีผลต่อ ครอบครัว
เข้มแข็ง สามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวกที่มตี ่ อการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง ดัง
ภาพประกอบ 9

การรับรูค้ วามสามารถ
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ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มตี ่อการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง

7. แนวคิดทุ นทางสังคมที่ มีต่อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้ มแข็ง
7.1 แนวคิดทุนทางสังคม
ทุ นทางสัง คมเริ่มต้นมาจากการให้ค วามสาคัญ กับ เรื่องเศรษฐกิจ เมเยอร์ (Mayer. 2003)
ได้อ ธิบ ายว่ า แนวคิด ทุ นทางสัง คมมาจากการดัด แปลงแนวคิด เรื่อ งทุ น มาสู่ เรื่อ งสัง คม เป็ น
สัญลัก ษณ์ของการรวมตัว ทางแนวคิดที่พยายามล้ม ล้างแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ที่ลม้ เหลว
โดยการนับเอาตัวแปรที่ เป็ นพฤติกรรมมนุ ษย์ มารวมเข้าไปด้วย และจากนัน้ ก็ให้ความสนใจกับเรื่อ ง
ที่ ม ีก ารปฏิ เ สธเงื่อ นไขการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาสัง คมที่ ไม่ ใช่ ต ัว แปรทาง
การตลาด แนวคิด หลัก ๆ เป็ นการให้ ค วามส าคัญ ในการพิจ ารณาคุ ณ ภาพของการเมื องแบ บ
ประชาธิปไตย และความมีชีวิตชี วาของวิถเี ศรษฐกิจ ในระดับภูมภิ าคที่ขึ้ นอยู่ กั บระดับ ทุ นทางสังคม
ของพลเมือง นอกจากนี้ แนวคิดและความสาคัญของทุ นทางสัง คมยังเป็ นที่ ยอมรับขององค์กรพัฒนา
ระหว่ างประเทศต่างๆ ว่ ามีความสาคัญอย่ างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนอัน
นาไปสู่ค วามผาสุกของคนในชาติ ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ยงั ่ ยืนจะเกิ ดจากทุ นมนุ ษ ย์และทุ น
ทางสังคมถึง สีใ่ นสิบส่วน ขณะที่ 2 ส่ว นเกิดจากทุ นกายภาพและทุ นทางทรัพยากรธรรมชาติ และใน
บริบ ทไทย ทุ นทางสังคมถือ เป็ นทุ นสาคัญ ที่เสริมสร้างวิ ถชี ีวิ ตที่ด ีงามของคนในสังคมและสนับ สนุ น
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคมและการปกครองของประเทศมาช้ า นาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต่อ การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริก ารและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การช่ วยบรรเทาความ
รุนแรงและแก้ปัญหาในยามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม (สุวรรณี คามันและคนอื
่
่นๆ. 2551)
ครอบครัวมักจะได้รบั การยกย่ องว่ าเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างทุ นทางสังคม ในความคิด
ของโคลแมน เขาคิด ว่ า ทุ นทางสัง คมเป็ นทรัพ ยากรภายในครอบ ครัว ที่ เ ป็ นโครงสร้า งของ
ความสัมพันธ์ร ะหว่ างช่ วงวัย ในครอบครัว โดยเฉพาะความสัมพั นธ์ระหว่ างพ่อ แม่และลูก โดยรุ่นพ่ อ
แม่จะมีการลงทุ นหรือทุ่ ม เทกับ ลูกๆ ให้ลูกมีความสนใจคาดหวังในเรื่องของการศึ กษาของลูก ซึง่ สิ่ง
เหล่านี้จะช่ วยให้ลูกๆ มีทุนมนุ ษย์เพิม่ ขึ้น (ผลสัมฤทธิทางการศึ
์
กษา) และจะทาให้ลูก มีฐานเศรษฐกิ จ
ที่ด ีได้ (Coleman. 1991) ซึ่ง กระบวนการของการสร้างทุ นทางสัง คมภายในครอบครัว มีค วาม
เชื่อมโยงบู รณาการกับ ทุ นทางสัง คมในฐานะเป็ นทรัพยากรภายนอกครอบครัว ที่พ่อ แม่แ ละเด็กอยู่
ใกล้ชิดสัมพันธ์ในท้ องถิน่ โดยความสัมพันธ์ระหว่ า งพ่ อแม่ และลูก และความสัมพันธ์ทางสัง คมนอก
ครอบครัว เป็ นสิง่ ที่มาร่ วมกันสร้างโครงสร้างทางสังคมในเรื่อ งบรรทั ดฐานทางสังคม ความไว้วางใจ
และความผูกพัน (Coleman.1997) นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของครอบครัวนาไปสู่การ
ขาดดุล ของทุ นทางสังคม โดยเฉพาะในแง่ของการเพิ่มขึ้นของแม่เ ลีย้ งเดี่ยว การขาดพ่ อและแม่ตอ้ ง
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ออกไปท างานนอกบ้า น และเป็ นการลดการขยายของครอบครัว ยิ่ งไปกว่ า นัน้ ปั จ จุบั นครอบครัว
สมัย ใหม่ จะมีการอยู่ กันเป็ นครอบครัวเดีย่ วไม่ใช่ ค รอบครัว ขยาย ซึง่ พ่ อแม่ ตอ้ งออกไปทางานนอก
บ้านทัง้ สองคน ทาให้เป็ นการขาดทุ นทางสังคมไป ในขณะที่ บูรด์ เี ยอจะมีความแตกต่ างจากแนวคิด
ของโคลแมนไปบ้าง โดยมองว่ า ทุ นทางสังคมสร้างขึ้นจากภาระผูก พันทางสังคม เป็ นการรวมของ
ทรัพยากรที่มศี ัก ยภาพที่เชื่อมโยงกับเครือข่ ายที่ค งทน โดยบุ คคลจะได้รบั ทุ นทางสังคมจากการเป็ น
สมาชิกของกลุ่ม เช่ น ครอบครัวหรือเครือญาติ มีการแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน (Bourdieu. 1997)
มีผใู ้ ห้คานิยามทุ นทางสังคมหลากหลาย อาทิ โคลแมน (Coleman. 1990) ได้นิยามทุ นทาง
สัง คมโดยใช้ เกณฑ์ห น้ า ที่ (By Function) ว่ า เป็ นความหลากหลายของหน่ วยทางสังคม ซึ่ง มี
องค์ประกอบร่วม 2 ประการคือ มิตดิ า้ นโครงสร้างสังคมและมิตดิ า้ นการเอือ้ หรือ หนุ นเสริมให้เกิดการ
กระทา โดยผู ้กระทาทัง้ จากตัวบุ คคลและจากองค์กร รวมทั ้งอธิบ ายถึงรู ปแบบของทุ นทางสังคมว่ า
ทุ นทางสังคมเหมือ นกับทุ นในรู ปแบบอื่นๆ สามารถสร้า งผลิต ภาพ และสร้างโอกาสในการทางานให้
บรรลุเ ป้ าหมาย ทัง้ นี้ ทุ นทางสังคมเหมือ นกั บ ทุ นกายภาพและทุ นมนุ ษ ย์ แต่ อาจจะไม่ ส ามารถ
ทดแทนกั นได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์แ ละอาจใช้ ได้กั บ งานบางอย่ า ง และทุ นทางสัง ค มไม่เ หมือ นกับ ทุ น
กายภาพและทุ นมนุ ษ ย์ค ือ ทุ นทางสังคมจะอยู่ ในรูป แบบโครงสร้า งความสัม พันธ์ระหว่ างผู ้กระท า
ด้วยกันเอง โดยทุ นทางสัง คมจับ ต้อ งไม่ได้ และไม่ใช่ คุ ณสมบั ตสิ ่ วนบุ ค คล เช่ น การศึก ษา ทัก ษะ
เป็ นต้น ในขณะที่พทั นัม (Putnam. 1993) ได้นิยามทุ นทางสังคมว่ า เป็ นลักษณะเด่นขององค์กรทาง
สัง คม เช่ น ความไว้ วางใจ (Trust) บรรทั ดฐาน (Norms) และเครือ ข่ าย (Networks) ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสัง คม โดยการส่งเสริม เกื้ อหนุ น การร่วมมือในการดาเนินงานซึง่ กั นและ
กัน อีกทัง้ ยังชี้ให้เ ห็นถึงกระบวนการเกิดของทุ นทางสังคมนัน้ เริม่ จากป ระชาชนในสังคมมีระบบคิด
และค่ านิย มที่ด ีร่วมกัน ดังนั ้น ทุ นทางสังคมในรูปเครือ ข่ ายส่งผลให้ 1) เพิม่ ศักยภาพในการท างาน
และช่ ว ยลดต้นทุ นในการท างานได้มากกว่ า การท างานแบบปั จ เจกชน 2) เกิ ด จารีต ประเพณี ที่
เกี่ยวกับ การพึง่ พาอาศั ยกันหรือต่างตอบแทน ทาให้ องค์กรชุ มชนแข็งแรงและมีพลังมากขึ้ น 3) เกิ ด
ความไว้ วางใจระหว่ างกันของคนในเครือข่ ายทาให้ การติด ต่อและระบบข้อ มูลข่ าวสารมีความสะดวก
รวดเร็ว และ 4) มีการนาความสาเร็จร่วมกันในอดีตมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต
สาหรับ งานวิ จยั เรื่อ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้เห็ นสอดคล้อ งตามแนวคิดของสุ วรรณี ค ามัน่ และคนอื่นๆ (2551)
เนื่อ งจากมีความสอดคล้อ งกั บบริบ ทสัง คมไทย โดยนิ ยาม “ทุ นทางสังคม” หมายถึง เกิดจากการ
รวมตัว ร่วมคิด ร่ว มท า บนฐานของความไว้ เนื้ อเชื่อ ใจ สายใยผู ก พัน และวัฒ นธรรมที่ด ีงามของ
สังคมไทยผ่า นระบบความสัมพันธ์ที่ม ีการสะสมในลักษณะเครือ ข่ ายของสัง คม โดยองค์ประกอบหลัก
ของทุ นทางสังคม ได้แก่ คน สถาบัน วั ฒนธรรม และองค์ความรู ้ ซึ่งจะเกิด เป็ นพลัง ในชุ มชนและ
สังคม โดยองค์ประกอบของ “ทุ นทางสังคม” ประกอบด้วย
1. ทุนมนุ ษย์ ที่ มคี ุ ณภาพ มีความรู ้ สติปัญ ญาและทั กษะ มีคุ ณธรรม มีวินัย และความ
รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดใี นการทางาน และทาประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยมีบทบาทหลักในการพัฒนา
ประเทศ ที่ ตอ้ งได้รบั การพัฒนาในทุ ก มิต ิทงั ้ ด้า นสุ ขภาพที่ มุ่ งให้ คนมีร่ างกายแข็ งแรงสามารถดูแ ล
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ตนเองได้ ด้า นจิต ใจให้ เป็ นคนที่ ม ีจ ิต ใจดี มีน้ า ใจ เอื้อ อาทร เคารพกฎเกณฑ์ข องสังคม มีวิ นัย
ซื่อ สัต ย์ มีค วามเสีย สละ มีจ ิต สานึ ก สาธารณะ มีค วามรัก ชาติ ฯลฯ และด้า นสติปั ญ ญาเพื่อ ให้ ม ี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะปรับ ตัวให้เท่ าทันการเปลีย่ นแปลง มีความรู ้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่สนับ สนุ นการเพิม่ ขีด ความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ เมื่อมารวมตัวร่ว มคิดร่ วมท า
ในกิ จ กรรมต่ างๆ นาความรู ้ที่ต นเองมีอยู่ ม าแลกเปลี่ยน ก็ จะก่ อให้ เ กิด การเรีย นรูต้ ลอดชีวิ ตและ
ก่ อให้เกิดประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. ทุนที่ เ ป็ นสถาบัน มีบ ทบาทในการสนั บสนุ นและผลัก ดันให้ เกิ ด พลังร่ ว มของคนใน
ชุ มชนและสังคม ทาให้คนในสังคมอยู่ ร่วมกั นอย่ างสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบั นครอบครัว
เป็ นสถาบั นพื้นฐานในสังคมที่ ห ล่อ หลอมคนตัง้ แต่ แ รกเกิ ด เป็ นแหล่ งบ่ ม เพาะปลู ก ฝั ง คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิย มที่ด ีงาม รวมทัง้ จิต สานึ กรูจ้ กั ผิดชอบชั ว่ ดี รู ้จกั ทาประโยชน์ เพื่อส่ วนรวม สถาบั น
ศาสนาเป็ นที่ยึด เหนี่ ยวจิต ใจของคนในสัง คมกล่อมเกลาจิตใจให้ตงั ้ มัน่ อยู่ ใ นคุณงามความดี สถาบั น
ศาสนาที่ เข้ ม แข็ ง จะสร้า งศรัท ธาให้ แ ก่ ค นในสัง คมและเสริม สร้างการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสงบ สุ ข
สถาบันการศึกษาเป็ นแหล่ง สร้างความรูท้ างวิ ชาการ ควบคู่กับ คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ค นในสังคม
โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน สถาบั นภาคธุ รกิ จเอกชนซึ่งมีความพร้อมทางด้านกา รบริห ารจัด การ
บุ คลากร ทรัพยากรและเครือข่ าย เมื่อประกอบกับการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจหรือ มี
การดาเนินธุรกิ จที่ มกี ิ จกรรมที่สร้างสรรค์สงั คมแล้ว ก็จ ะเป็ นทุ นทางสังคมในการพัฒ นาประเทศได้
อย่ างมหาศาล สถาบันสื่อ เป็ นสถาบันที่สามารถชี้นาและมีอทิ ธิพลสู งต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคนใน
สังคมในวงกว้าง
3. ทุนทางวัฒนธรรม “ทุ นทางวัฒนธรรม” เป็ นวิถชี ีวิตที่สบื ทอดกันมายาวนานและเป็ นที่
ยอมรับในสัง คมนั ้นๆ ซึง่ มีความหลากหลายในแต่ ละพื้นที่ ในรูปของความเชื่อ ความศรัท ธา จารีต
ประเพณีที่ดงี าม ค่านิยม ความเป็ นไทยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่ เป็ นในรูปของแหล่งประวัตศิ าสตร์
โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเป็ นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนัก ถึงรากเหง้าของตนเอง เกิดความ
หวงแหนภูม ิใจที่จ ะรักษา อนุ รกั ษ์ และพัฒ นาต่ อยอดเพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว ชุ มชนและ
ประเทศ
องค์ป ระกอบของทุ นทางสัง คมข้ างต้น สามารถน ามาอธิ บ ายกั บ พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ นาไปสู่ ครอบครัว เข้ มแข็ งได้ โดยหากบุ ค คลสามารถมี
องค์ประกอบของทุ นทางสังคมทัง้ หมด ไม่ว่า จะเป็ นทุ นมนุ ษย์ คือ การที่บุคคลมีความรู ้ มีทัศนคติใน
การท างานที่ ด ี ท าเพื่อ ประโยชน์ ส่ว นรวม ทุ นที่ เป็ นสถาบั น คือ การที่ บุ คคลอยู่ ภ ายใต้ส ถาบั น
ครอบครัว สถาบันการศึก ษา สถาบั นที่ท างาน สถาบันศาสนาที่ด ี และทุ นทางวัฒนธรรม คือ การมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ด ีงาม ก็จ ะส่ง ผลให้บุ คคลเหล่ านั ้นสามารถที่ จะจัดการภายในครอบครัว ที่ด ีที่
นาไปสู่ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็งได้อย่ างมีคุณภาพ
7.2 การวัดทุนทางสังคม
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การวั ดทุ นทางสัง คม มีหลากหลายการวัด ทัง้ นี้ขึ้นอยู่ กั บการนิ ยามทุ นทางสังคมอย่ างไร
อาทิ พัท นัม (Putnam. 2000) ได้พัฒนาแนวคิดทุ นทางสัง คม โดยจัด ทาเป็ นดัชนี วัดทุ นทางสังคม
ขึ้นมา 5 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด คือ 1) ด้านวิถชี ีวิตขององค์กรในชุ มชน 2) ด้านกิจกรรมทางสังคม
3) ด้า นอาสาสมัค รชุ มชน 4) ด้านความสามารถทางสัง คมที่ ไม่ เป็ นทางการ 5) ด้า นความไว้ว างใจ
ในขณะที่ล ิน (Lin. 2001) ได้เ สนอแนวทางในการวัด ทุ นทางสังคม โดยใช้ ตวั แปรหลัก 3 ตัว คือ
ทรัพยากรที่ด ารงอยู่ ในโครงสร้า งสัง คม การเข้ า ถึง ทรัพยากร และการใช้ ท รัพยากร นอกจากนี้
ธนาคารโลก (WorldBank. 2004) ได้จดั แบ่ งมิต ิทุนทางสัง คมออกเป็ น 6 มิต ิ 11 องค์ประกอบ 50
ดัชนี ชี้วัด ประกอบด้ว ย มิต ิดา้ นกลุ่ มและเครือข่ า ย มิตดิ า้ นความไว้วางใจและความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกั น มิตดิ ้านกิจ กรรมและความร่วมมือ มิต ิดา้ นข่ าวสารและการสื่อสาร มิต ิด ้านความสมานฉันท์
การอยู่ ร่วมกันในสังคม ความขั ดแย้งและความรุนแรง และมิตดิ า้ นอานาจหน้าที่ และกิจกรรมทางการ
เมือง
สาหรับ ประเทศไทย สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ
(2551) ได้ศึ กษาและยึด แนวคิด การประเมินสถานภาพทุ นทางสัง คมตามแนวคิด ของธนาคารโลก
แบ่ ง ตัวชี้ วัด ออกเป็ น 2 ระดับ 1) ระดับ Micro แบ่ งตัว ชี้วั ดออกเป็ น 6 มิต ิ ได้แ ก่ มิตดิ ้านกลุ่ม และ
เครือข่ า ย มิตดิ ้านความไว้ว างใจและความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิตดิ า้ นกิ จกรรมร่ว มและความ
ร่วมมือ มิตดิ า้ นข่ าวสารและการสื่อสาร มิต ิดา้ นการรวมกลุ่มทางสังคมและการผนวกเข้ าร่วม มิตดิ า้ น
การมีอานาจและกิจกรรมทางการเมือง 2) ระดับ Macro เป็ นกรอบตัวชี้วัดที่จะทาการประเมินผลของ
ทุ นทางสังคมที่ เป็ นปั จจัยแวดล้อ มทุ นมนุ ษย์ ที่ จะหล่ อหลอมให้เ ป็ นคนที่ มคี ุ ณภาพ ซึ่งเป็ นข้อ มู ล
ระดับ ภาพกว้ าง ประกอบด้ว ย สถานภาพของสถาบันทางสัง คม วั ฒ นธรรม และองค์ ความรู ้/ภู ม ิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ซึ่งจะมีผ ลต่ อการพัฒ นาคุ ณภาพทรัพยากรมนุ ษ ย์ ทงั ้ ด้า นความรู ้ ทั กษะ ค่ านิ ย ม
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ เพื่อให้เป็ นทุ นทางสังคมที่ดตี ่อไป
สาหรับการวัดทุ นทางสังคมในบริบทครอบครัว มีการใช้รูปแบบของการสารวจเป็ นหลัก ซึ่ง
ในการนาแบบวัด เชิงสารวจไปใช้ ในการวัดทุ นทางสังคม ตามการนิยามทุ นทางสัง คมไม่ ได้จากัดอยู่
กับ เครือ ข่ ายทางสัง คมเท่ านั ้น แต่เ ป็ นการศึก ษาในบริบ ทของท้ อ งถิ่นเครือ ข่ า ยชุ ม ชนอื่นๆ ด้ว ย
(Putnam 1993; Kreuter. 1999) ซึง่ การใช้ การส ารวจในการวัด ทุ นทางสังคมในครอบครัวและชีวิ ต
ชุ มชน หมายถึง การรวบรวมข้ อมูลที่ เป็ นระดับบุ คคล ซึ่งมีข้อ เสนอว่ าการวัดทุ นทางสังคมควรจะมี
การวั ดในรูป แบบการวิ จยั เชิ งคุณภาพเป็ นการศึก ษาเฉพาะในท้อ งถิน่ ผ่ านการสังเกตการมีส่ว นร่ว ม
การสารวจบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิน่ ในการทาความเข้าใจทุ นทางสังคม (Stone. 2001)
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั สร้างแบบวั ดจากการนิยามของตัวแปรแต่ ละองค์ประกอบและ
ดัดแปลงตามแนวคิดของสุว รรณี คามัน่ และคนอื่นๆ (2551) โดยองค์ป ระกอบของ “ทุ นทางสังคม”
ประกอบด้วย 1) ทุ นมนุ ษย์ 2) ทุ นที่ เป็ นสถาบัน และ 3) ทุ นทางวัฒนธรรม แบบวัด ให้คะแนนแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ (เห็ นด้ว ยอย่ า งยิ่ง ถึง ไม่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ) บุ ค คลที่ม ีคะแนนสูงแสดงว่ ามีทุ น
ทางสังคมมากกว่ าบุ คคลที่ได้คะแนนต่ า
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7.3 งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับทุนทางสังคมที่ มีต่ อทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวก การจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้ม แข็ง
งานวิ จยั ที่เกี่ ยวข้ องกั บทุ นทางสัง คมมีความหลากหลาย จากที่ ทราบกั นว่ า ทุ นทางสังคม
เริ่ม ต้นจากการให้ ค วามสาคัญ ในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ดังนั ้นงานวิ จ ัย ช่ ว งเริ่ม แรกจะเป็ น
การศึก ษาเพื่อ ดู ว่า ทุ นทางสังคมในบริบทแต่ ล ะบริบ ทเป็ นอย่ า งไร ดัง เช่ น งานวิ จ ัยของ ปิ่ นวดี
ศรีสุพรรณ (2547) ศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมทุ นทางสังคม: กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัตกิ าร
ในบริบ ทการพัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546) โดยมีวัต ถุประสงค์เ พื่อ ศึกษาวาทกรรม "ทุ นทาง
สังคม" ในสังคมไทยจากมุมมองทางสังคมวิท ยา และเพื่อวิ พากษ์แนวคิดในฐานะแนวคิด การพัฒนา
ใหม่ ของประเทศไทย ซึ่งพบว่ าการนาศั พท์ คาว่ า "ทุ นทางสัง คม" ที่ ถู ก นามาใช้ แตกต่ า งกั นสืบ
เนื่องมาจากฐานคิดที่ แตกต่า งกัน โดยตัว แนวคิด เป็ นแนวคิด ที่กล่ าวถึง ความสัม พันธ์ทางสังคมใน
รูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการร่วมมือ ของคนในสังคม สามารถมีความหมายได้ทงั ้ ระดับปั จเจกและ
กลุ่ม การนาคาว่ าทุ นทางสัง คมมาใช้ในสังคมไทยมีพลวัตรของความหมายจนเปลี่ยนไปเป็ น "การ
เป็ นทุ นของสัง คม" ซึ่ง เกิ ด การรวมเอาแนวคิด อื่นๆ เช่ น ทุ นวั ฒ นธรรม ทุ นภู ม ิปั ญ ญา มาเป็ น
องค์ประกอบของทุ นทางสังคม โดยเห็นว่ าการพัฒ นาทุ นทางสังคมจะนาไปสู่การพัฒนาที่ ยงั ่ ยืน และ
พบอีก ว่ า แนวคิด ทุ นทางสังคมมีฐานะเป็ นแนวคิดเชิ ง บู ร ณาการที่ ภ ายใต้ก ารผสานแนวคิด ทาง
เศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยามาโต้ตอบต่ อการดาเนินนโยบายการพัฒ นากระแสหลักที่มุ่งเน้นในเรื่อ ง
ความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จมากเกิ นไป และมีงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การท างานที่ส่ ง เสริม
บุ คลากร จากการศึกษาพบว่ า ทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกต่ อการจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ เช่ น
การประสบความสาเร็จ ในอาชี พ ค่า ตอบแทนของผูบ้ ริห าร และมีอ ิทธิพลต่อ การช่ วยเหลือ ในการ
จัดหางานและองค์กร เช่ น การแลกเปลีย่ นทรัพยากร ความสัมพันธ์เครือข่ ายการผลิตและการเรียนรู ้
ระหว่ างบริษทั (Adler; & Kwon. 2002)
ต่อ มาก็ได้ม ีก ารขยายการศึก ษาไปสู่ การศึ กษาในหลากหลายสาขา ซึง่ การวิ จยั ทุ นทาง
สังคมในบริบทครอบครัวก็เช่ นเดียวกัน ดังเช่ น งานวิจยั ของ ชาร์มา ลาลิต ศึก ษาผลกระทบของทุ น
ทางสถาบันครอบครัวและทุ นทางสังคมต่อการดูแลวัยรุ่น (Sharma. 2014) เป็ นงานวิจยั ที่พยายามที่
จะตีความรู ป แบบของทุ นในครอบครัว ได้แก่ ทุ นทางสถาบั นครอบครัว กั บ ทุ นทางการเงินของ
ครอบ ครัว ทุ นอ านาจในครอบค รัว และทุ นมนุ ษย์ ข องค รอบค รัว ผลก ารศึ ก ษาพบว่ า ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์ระหว่ า งทุ นทางการเงินของครอบครัว ทุ นมนุ ษ ย์ ทุ นกาลังคน กับ ความตัง้ ใจในการ
เลือ กอาชีพของนัก เรีย น แต่ก ลับ พบว่ าสิ่งที่ มผี ลกระทบที่ สาคัญคือ ทุ นทางสังคมในด้า นเครือ ข่ า ย
ทางสังคม (Social capital network) มีผลต่อการตัด สินใจประกอบอาชี พของนัก เรียน นอกจากนี้ทุ น
ทางสัง คมยั งมีผ ลต่ อสุ ข ภาพและการมีชี วิต ที่ ด ี ดังเช่ น การสังเคราะห์ งานวิจ ัย เรื่อ งบทบาทและ
ผลกระทบของทุ นทางสังคมต่อสุ ขภาพและการมีชีวิต ที่ดขี องเด็กและวัยรุ่ น (Pherson; et al. 2013)
พบว่ า ครอบครัวและทุ นทางสังคมชุ ม ชนมีค วามสัมพันธ์กับ ประสบการณ์ข องเด็ก และวั ยรุ่ นต่ อ
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สุขภาพและชีวิตที่ ดที ี่แตกต่างกัน โดยครอบครัวที่ มกี ารดูแลจัดหาสภาพแวดล้อมที่ ดจี ะสามารถสร้า ง
ความเติบ โตที่ ดใี ห้ แก่ เด็กและวัย รุ่นได้ รวมทัง้ เด็กและวั ยรุ่นที่สามารถได้ร ับทุ นทางสังคมในชุ มชน
ท้อ งถิ่นจะมีศั ก ยภาพมากกว่ า การมีสุ ขภาพที่ ดแี ละชี วิต ที่ ด ี อีก ทั ้งทุ นทางสังคมยัง ช่ ว ยลดความ
ขัดแย้งระหว่ างงานกับครอบครัวได้ ดัง งานวิจยั เรื่องแม่เลีย้ งเดีย่ ว ทุ นทางสังคมและความขัดแย้งของ
งานกับ ครอบครัว (Ciabattari. 2005) พบว่ าทุ นทางสัง คมได้ล ดความขัดแย้งงานกับครอบครัวของ
มารดานอกสมรส โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง สาหรับ ผูห้ ญิ งที่ มรี ายได้ น้อ ย อีก ทัง้ คุณแม่ที่ มกี ารรายงานว่ า
ตนเองมีค วามขัด แย้ งระหว่ างงานกั บครอบครัวสู งก็ จะมีโอกาสท างานได้น้อย ซึง่ รูป แบบนี้ เหมาะ
สาหรับ ผูห้ ญิ งที่ ไม่ได้ต ้องการหางานท า สอดคล้องกั บงานวิจ ัยที่ พบว่ า การสนั บสนุ นทางสังคมคือ
ส่ว นส าคัญ ที่ ช่ว ยลดวามขั ด แย้ งระหว่ างครอบครัว กับ งานได้ (Daalen; Willemsen; et Sanders.
2006, Griggs; Casper; & Eby. 2013) งานวิ จยั ยังพบว่ าการสนั บสนุ นทางสังคมมีผลต่อ ความพึง
พอใจในชีวิต โดยผ่า นตัว แปรคันกลางคื
่
อรูป แบบการจัด การภายในครอบครัว ในขณะเดีย วกันการ
จัดการเชิง บวกมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความพึงพอใจในชี วิตด้วยเช่ นกัน (Liu; Li; Ling; et Cai.
2015) และส่ วนหนึ่ง จากงานวิจ ัยพบว่ า การสนับ สนุ นทางสังคมจากญาติผู ้ใหญ่ จากเพื่อ นใกล้ชิ ด
จากคู่ สมรสและลูก จะท าให้เ กิดความพึงพอใจในชีวิต สมรสได้ (ธัญ ลักษณ์ อิส สระ. 2553) และส่ว น
หนึ่ งของการวิจ ัย พบว่ าการสนับ สนุ นทางสัง คมมีผลต่ อความสามารถในการปรับ ตัว ในการแก้ ไข
ปั ญหาสาหรับผู ้ดูแลผูป้ ่ วยในครอบครัวได้ (Grant; et al. 2006) นอกจากนี้ ยังพบว่ าทุ นทางสังคมมี
ผลต่อ ทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวก โดยส่ว นหนึ่ งของงานวิ จยั พบว่ า ปั จจัยทางวัฒ นธรรม (Cultural) มี
ความสัมพันธ์ในการวัด ลักษณะห้า ด้านของความหยุ่ นตัว (Resilience) โดยความเครีย ดในเด็กจะมี
ประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั นในแต่ ล ะบุ ค คลจากวั ฒ นธรรม/ชาติพั นธุ ์ที่ ต่ า งกั นและภู ม ิห ลัง ทาง
สถานภาพทางชนชัน้ ซึ่งเหล่า นี้มผี ลต่ อการพัฒนาความหยุ่ นตัวได้ (Clauss-Ehlers. 2008) รวมทั ้ง
จากงานวิจ ัยพบว่ าทุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่ อคุณภาพชี วิตของประชาชนอย่ า งมีนัย สาคัญทาง
สถิต ิ (รัตนพงษ์ จันทะวงษ์. 2546)
จากงานวิ จ ัย ข้ างต้นสรุ ป ได้ว่ า ทุ นทางสัง คมมีก ารศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย ซึ่ง เริ่ม ต้นจะ
เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาบุ ค คล เพื่อการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ เช่ น งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกั บการ
ทางานที่ส่งเสริมบุ คลากร โดยทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกต่ อการจัด การทรัพยากรมนุ ษย์ ต่อมา
มีการขยายงานวิจยั ไปสู่การวิจยั อื่นๆ ดังเช่ น การวิจยั ที่เ กี่ยวข้องกับครอบครัว โดย ทุ นทางสังคมใน
ด้านเครือข่ ายทางสังคม (Social capital network) มีผ ลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพของนั กเรีย น
อีกทัง้ ทุ นทางสังคมมีผลต่ อสุขภาพและการมีชีวิต ที่ด ี และพบว่ าครอบครัว และทุ นทางสังคมชุ มชนมี
ความสัมพันธ์กั บ ประสบการณ์ ของเด็ก และวั ย รุ่ นต่ อสุ ข ภาพและชี วิ ต ที่ ด ี ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องต่อการมีครอบครัวเข้มแข็ง ทุ นทางสังคมยังช่ วยลดความขัดแย้งงานกับครอบครัวได้ ซึง่ ถือ
ว่ าเป็ นส่ว นหนึ่งของการจัด การในครอบครัวได้ รวมทัง้ การสนับ สนุ นทางสังคมมีผ ลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิต โดยผ่ านตัว แปรคัน่ กลางคือรูป แบบการจัด การภายในครอบครัว ในขณะเดีย วกั นการจัดการ
เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่ อความพึงพอใจในชีวิตด้วยเช่ นกั น รวมทั ้งการสนั บสนุ นทางสังคม
มีผลต่อความสามารถในการปรับตัวในการแก้ไขปั ญหา และยัง พบอีกว่ าทุ นทางสังคมมีผลต่อทุ นทาง

61
จิตวิ ทยาเชิ งบวก โดยพบว่ าปั จจัยทางวั ฒนธรรม (Cultural) มีค วามสัม พันธ์ในการวัด ลัก ษณะห้ า
ด้านของความหยุ่ นตัว ตลอดจนทุ นทางสังคมมีความสัม พันธ์ต่ อคุณภาพชี วิต ของประชาชน ซึง่ การ
สนับสนุ นทางสัง คมถือเป็ นส่วนหนึ่งของทุ นทางสังคม ความพึงพอใจในชี วิตและคุณภาพชีวิต มีส่ว น
เกี่ยวข้องและเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวเข้ มแข็ง และการปรับตัวในการแก้ ไขปั ญ หาเป็ นส่ว นหนึ่ ง
ของการจัดการภายในครอบครัว รวมทัง้ ความความหยุ่ นตัวเป็ นส่ว นหนึ่งของทุ นทางจิต วิทยาเชิ ง
บวก ดังนัน้ ผูว้ ิจ ัยจึงคาดว่ า ตัวแปรทุ นทางสังคม จะมีผ ลต่อ พฤติก รรมการจัดการภายในครอบครัว
และมีอทิ ธิพลต่อ ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวก และครอบครัวเข้ม แข็ง โดยสามารถเขีย นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของตัว แปรทุ นทางสังคมที่ มตี ่ อทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ งบวก การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง ดัง ภาพประกอบ 10

ทุ นทาง
สังคม

ทุ นทางจิตวิทยา
เชิงบวก

การจัดการตนเอง
และการจัดภายใน
ครอบครัว

ครอบครัว
เข้มแข็ง

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางสังคมที่มตี ่อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง

8. แนวคิดทฤษฎี ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่ เกี่ ยวข้ องกับครอบครัว
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับครอบครัว เป็ นแนวคิดที่นามาใช้
ในการอธิบ ายและท าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ พฤติก รรมครอบครัว ปฏิ ส ัม พันธ์ร ะหว่ า งสมาชิ ก ใน
ครอบครัว การแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในครอบครัวในช่ วงวิ กฤตต่ างๆ เป็ นต้น โดยแนวคิด สาคัญ ที่
นามาใช้ในการอธิบายในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญ ลักษณ์ของครอบครัว
แนวคิด ทฤษฎี ร ะบบ ครอบ ครัว และแนวคิ ด ทฤษฎี พั ฒ นาการครอบ ครัว ซึ่ง แต่ ล ะแนวคิด มี
ความสาคัญและมีรายละเอียดดังนี้
8.1 แนวคิดทฤษฎี ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ ของครอบครัว
ทฤษฎีป ฏิ ส ัมพันธ์เ ชิง สัญ ลัก ษณ์ เป็ นหนึ่ ง ในทฤษฎี ทางสังคมวิท ยาที่ พยายามอธิบ าย
ปรากฏ การณ์ ท างสัง คม โดยลัก ษณะที่ ส าคัญ ของทฤษฎี นี้ค ือ สัญ ลัก ษณ์ ตัว ผู ้ก ระท า การมี
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ปฏิสมั พันธ์ ซึง่ ทฤษฎีนี้เชื่อว่ า สังคมหรือ โครงสร้างทางสังคมเกิดจากการที่มนุ ษ ย์มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกั น
ปฏิ สมั พันธ์ที่ เกิด ขึ้นทาให้ มนุ ษย์ ร่ว มกั นสร้างสัญ ลัก ษณ์ขึ้นมา โดยมีนัก คิด ทฤษฎีนี้ ดัง เช่ น เฮอร์
เบิ รต์ บลูเ มอร์ (Herbert Blumer) จอร์จ ซิม เมล (Georg Simmel) จอร์จ เฮอร์เบิ ร ์ต มีด (Georg
Herbert Mead) เป็ นต้น เป็ นผูพ้ ยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมบนฐานความเชื่อที่ว่ า
มนุ ษย์คอื ผูส้ ร้างและกาหนดความเป็ นไปต่างๆ ของสังคม (รุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข. มปป.)
เฮอร์เบิร ์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer) เป็ นบุ คคลแรกที่ ใช้คาว่ า ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์
(Symbolic Interactionism) (พูนสุข เวชวิฐาน. 2557: 23) ตามแนวคิดของบลูเมอร์ (Blumer. 1986)
ปฏิสัมพันธ์เชิง สัญ ลักษณ์ มี 3 สิง่ ด้วยกัน คือ สิง่ แรกมนุ ษย์ จะมีการกระทาต่อ สิง่ ใดสิง่ หนึ่ งภายใต้
การความหมายที่ส ิ่ง นัน้ มีต่ อ พวกเขา สองความหมายของสิ่งต่ างๆ ที่ ได้มาจากหรือเกิ ด จากการ
ปฏิสมั พันธ์ท างสัง คม และสามความหมายเหล่ านี้ได้รบั การจัดการและแก้ไข ซึง่ กระบวนการในการ
ตีความหมายขึ้นอยู่ กับว่ า บุ คคลนั ้นได้จดั การกับสิ่งที่เขาได้พบอย่ า งไร และการแสดงพฤติก รรมของ
บุ คคลเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2547)
1. ตัวตน (Self) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุ ค คลแต่ล ะคน มนุ ษย์จะรับรูแ้ ละเรียนรู ้
ตลอดจนพัฒนาความเป็ นตัว ตนจากกระบวนการอบรมขัด เกลาทางสังคมของครอบครัวตัง้ แต่เด็กจน
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
2. การอบรมขัด เกลาทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการถ่า ยทอดเจตคติ
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และวัฒ นธรรมจากครอบครัวไปสู่ลู กหลาน โดยผ่ านการปฏิสมั พันธ์กั บ
คนในครอบครัว และสิง่ ต่างๆ รอบตัว ทาให้เกิดการสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
3. บทบาท (Role) หมายถึง กลุ่ม ของพฤติกรรมที่ แสดงออกตามบรรทั ดฐาน หรือความ
คาดหวั งของสัง คม รวมทัง้ ตามสถานภาพของบุ ค คลนัน้ ๆ ต าแหน่ ง หรือสถานภาพทางสัง คมของ
บุ คคลเป็ นตัวกาหนดบทบาท หรือพฤติกรรมที่บุค คลจะแสดงออกตามบทบาท โดยบุ คคลแต่ละคนมี
การแสดงออกตามบทบาทต่ างๆ เช่ น บทบาทสามี ภ รรยา ลู ก ผู ้ห ญิ ง ผู ้ชาย เป็ นต้น ในขณะ
เดียวกันบุ ค คลคนเดีย วกันอาจแสดงได้หลายบทบาท เช่ น สตรี อาจมีบทบาทเป็ นทัง้ ภรรยา มารดา
แม่บ้าน คนเลีย้ งลูก เป็ นต้น
องค์ประกอบที่มอี ิทธิพลต่อการแสดงบทบาท ที่จะทาให้บุคคลแสดงบทบาทได้ดหี รือไม่นั้น
จ าแนกได้ 4 ประการ ดัง นี้ 1) บทบ าทที่ ส ัง คมคาดหวั ง ให้ บุ ค ค ลปฏิ บั ต ิ ( Role expectation)
สอด คล้อ งกั บ สถานภาพที่ บุ ค คลนั ้น ด ารงอยู่ 2) การรับ รู ้แ ละเข้ า ใจบ ทบาทของบุ ค คล ( Role
conception) นัน้ มีความสอดคล้อ งกับสิง่ ที่สงั คมคาดหมายว่ าบุ คคลนัน้ จะต้อ งปฏิบัต ิ 3) บุ คคลย่ อ ม
ยอมรับในบทบาท (Role acceptance) ซึง่ เกิดขึ้ นเมื่อพิจารณาเห็นความสาคัญของบทบาทที่ ตอ้ ง
กระท า และ 4) การปฏิบั ตบิ ทบาท (Role performance) จะเกิด ขึ้นได้ตอ้ งอาศั ยองค์ประกอบด้า น
ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาท การรับรูแ้ ละเข้าใจบทบาท และการยอมรับบทบาท
สาหรับ แนว คิด ทฤษฏี ป ฏิ ส ัม พั นธ์เ ชิ ง สัญ ลัก ษณ์ ข องคร อบ ครัว มุ่ ง ความสนใจไป ที่
กระบวนการปฏิ สมั พันธ์ร ะหว่ างกันของสมาชิ กในครอบครัว โดยมองว่ าครอบครัวเป็ นแหล่ง หล่ อ
หลอมบุ ค ลิก ภาพของสมาชิ ก ในครอบครัว ผ่ า นกระบวนการปฏิ ส ัม พันธ์ภ ายในครอบครัว และ
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พยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกั บกระบวนการคิด และความรู ้สกึ ของบุ คคลที่ มตี ่อการกระทาอย่ างใด
อย่ างหนึ่ง ทั ้งนี้ความรูส้ กึ ของบุ คคลขึ้ นอยู่ กับความหมายที่แสดงออกถึงพฤติกรรม มนุ ษย์โดยทัว่ ไป
จะแปลความหมายผ่ านกระบวนการคิด ปฏิ ส ัมพันธ์ที่ เกิ ด ขึ้ นในตัว บุ ค คลนั ้น มนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนจะ
พัฒนาการให้ความหมายของสถานการณ์ต่า งๆ ผ่ านการยืนยันความหมายจากการกระทาผูอ้ ่ นื ซึ่ง
พฤติกรรมการแสดงออกในครอบครัวก็ เช่ นเดียวกันที่ บุคคลในครอบครัวต่างต้องมีป ฏิสมั พันธ์ซงึ่ กั น
และกั น และเข้ า ใจความหมายที่ แสดงออกกั นภายในครอบครัว ได้ ซึ่งแนวคิด ทฤษฎี ด ังกล่ า วนี้
สามารถนามาอธิบ ายในการท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวว่ าสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรม มีวิธกี ารอย่ างไรในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้ นกับ ตัวบุ คคลหรือ สมาชิ กในครอบครัว และการมีปฏิ สมั พันธ์ซึ่งกันและกั นในบทบาทหน้าที่ ที่
แต่ล ะคนได้รบั ทั ้งในฐานะภรรยา สามี หรือ ลูก แต่ ละคนต่างมีบ ทบาทหน้ าที่ ที่ห ลากหลาย การมี
ปฏิ สัมพันธ์เ หล่า นี้นามาสู่ ความเป็ นครอบครัว เข้ มแข็ งได้อ ย่ างไร นอกจากนี้ ยัง สามารถ นามาใช้
ศึกษาปฏิส ัมพันธ์ในครอบครัว ผ่า นการกระทาของสมาชิ กในครอบครัว การติดต่ อสื่อสารและการ
แปลความหมายจากการรับ รูข้ องสมาชิกในครอบครัว ดังเช่ น หากสามีภ รรยาเกิ ด ปฏิสมั พันธ์ในทาง
ลบ ก็จะส่งผลให้ เกิด ปั ญ หาต่ างๆ ในครอบครัวได้ ดัง นัน้ การใช้วิ ธกี ารสื่อ สารที่ดตี ่ อกั น เพื่อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดใี นครอบครัว ก็จะส่งผลให้ครอบครัวเข้มแข็งได้
8.2 แนวคิดทฤษฎี ระบบครอบครัว
ทฤษฎีระบบครอบครัว เป็ นทฤษฎีที่ มชี ่ อื เสียงเป็ นที่รจู ้ ักอย่ างกว้ างขวางในการทาความ
เข้าใจกับ ความสัม พันธ์ระหว่ างครอบครัวกับระบบย่ อยภายในครอบครัว และครอบครัวกับ ระบบอื่น
ภายนอกครอบครัว โดยพัฒ นามาจากทฤษฎีร ะบบ (General System Theory) ซึง่ การนาทฤษฎี
ระบบไปใช้ในครอบครัว ไม่ได้พฒ
ั นามาจากศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ ์ หรือสัง คมศาสตร์ แต่
ได้รบั การพัฒนามาจากจิตเวชหรือจิต บาบัด และนามาปรับ ใช้ในการฝึก ทางคลีนิค โดยในช่ ว งต้นปี
ค.ศ. 1950 การวิเคราะห์ ทางจิตได้ถูกแต่งตัง้ ขึ้นในรูปแบบของการรักษาและสมมติฐานในทางทฤษฎี
นักบาบัดจะติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวทัง้ ครอบครัว (ครอบครัวบาบัด) (Bavelas; & Segal. n.d.)
นอกจากนี้ ทฤษฎีระบบครอบครัว มีการประยุ กต์ท ฤษฏีระบบ และมีก ารสร้างกรอบแนวคิดอื่นๆ ใน
การศึ กษาความสัมพันธ์ในครอบครัวจากทฤษฏีร ะบบครอบครัว อีกด้วย (สานัก งานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว. 2553; และพูนสุข เวชวิฐาน. 2557: 117)
ระบบ คือ สิ่ง หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ด ้ว ยกั นและมีค วามสัม พันธ์ระหว่ างกั น หากเป็ นบุ ค คลก็ จ ะมี
ความสัมพันธ์กั บบุ คคลอื่นและสิง่ ที่มคี วามสาคัญที่สุ ดของระบบคือ พฤติกรรมที่ มกี ารติด ต่อสื่อสาร
ระหว่ า งกัน (Bavelas; & Segal. n.d.) โดยทฤษฎีระบบ เป็ นทฤษฎีที่มอี ิทธิพลมากในการท าความ
เข้า ใจปรากฏการณ์ท างสังคม โดยเฉพาะในหน่ วยสัง คมอันสลับซับซ้ อนอย่ างครอบครัว (อุม าพร
ตรังคสมบัต.ิ 2544:12) สาระสาคัญ ของทฤษฎีระบบ มองครอบครัว เป็ นระบบย่ อยที่สาคัญของสังคม
และมีอยู่ ในสัง คมมาเป็ นเวลานาน รวมทัง้ เป็ นสถาบั นทางสัง คมที่ เกิ ดขึ้ นมานานแล้ว ในอดีต และ
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ยังคงเป็ นสถาบั นที่ เป็ นรากฐานในการสร้างเอกลักษณ์ท างวั ฒนธรรมที่ ถ่า ยทอดไปสู่ลู กหลานมาก
ที่ สุด สถาบั นหนึ่ ง ระบบครอบครัว เป็ นระบบที่ ซับ ซ้อ นและประกอบขึ้ นด้ว ยระบบ ย่ อ ยภายใน
ครอบครัว อีกหลายระบบ ซึง่ ต่ างปฏิสมั พันธ์กันในการดาเนิ นชีวิ ตครอบครัว (มหาวิ ทยาลัยสุ โขทั ย
ธรรมมาธิราช. 2547) โดยระบบครอบครัว (Family system) หมายถึง การรวมตัวของระบบย่ อยของ
บุ คคลในครอบครัว เกิดเป็ นระบบใหญ่ ที่มขี อบเขตและการจัด ระบบภายในแตกต่างไปจากลักษณะ
ของแต่ละบุ คคล โดยระบบครอบครัวจะอยู่ รวมกันตามลักษณะของความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การ
แต่ง งานและความผูก พันอื่นๆ ซึง่ สมาชิก มัก อยู่ ร่วมกันเป็ นระยะเวลานาน ครอบครัวเป็ นตัวกลาง
ระหว่ างความต้องการของสมาชิกในครอบครัวกับ ความต้อ งการ และหน้า ที่รบั ผิดชอบที่ มตี ่อ สังคม
ภายนอก (จิตตินันท์ เดชะคุปต์; และณัฐชนา พวงทอง. 2560: ออนไลน์)
ลัก ษณะของระบบครอบครัว ระบบครอบครัว แตกต่า งจากระบบอื่นในสัง คม กล่ าวคือ
สมาชิ กครอบครัวที่มสี ่ วนอยู่ ในระบบครอบครัวจะมีความต้อ งการพึง่ พาซึง่ กั นและกันระดับใดระดับ
หนึ่ง ครอบครัวมีขอบเขตของครอบครัว ที่แยกครอบครัว ออกมาเป็ นหน่ ว ยเฉพาะขอบเขตนี้จ ะท า
หน้าที่ ในการกัน้ หรือปล่อ ยสิง่ ที่ อยู่ ภายนอกครอบครัว ให้ผ่านเข้าไปสู่สมาชิกในครอบครัวได้หรือไม่
ครอบครัว เป็ นกลุ่ม สมาชิก ที่ มภี ารกิ จร่ วมกั น เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของสมาชิ กและสัง คม
ภายนอก และครอบครัวมีค วามสามารถที่จ ะ “เปลีย่ นแปลง” ได้ จะเห็ นได้ว่า ระบบครอบครัว มี
ลักษณะสาคัญ โดยสรุป ได้แก่ มีโครงสร้าง มีหน้าที่ มีการดารงไว้ซงึ่ ขอบเขต และมีการเปลีย่ นแปลง
ซึง่ ครอบครัวจะสนองตอบความต้องการของสมาชิก แต่ล ะคนของครอบครัว และรวมทั ้งของสังคม
ด้วย นอกจากนี้ยัง มีระบบย่ อยในครอบครัว เช่ น ระบบย่ อยคู่ สามีภ รรยา ระบบย่ อยบิ ดามารดากั บ
บุ ตร ระบบย่ อยพีน่ ้อง ระบบย่ อยเหล่านี้จะมีบทบาทหน้าที่ที่เฉพาะและแตกต่างกัน ซึง่ แนวคิดทฤษฎี
เหล่า นี้สามารถนามาอธิบายและสร้า งความเข้าใจเกี่ ย วกับ การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวได้ว่า สมาชิก แต่ละคนในครอบครัวอาศัยอยู่ กันเป็ นระบบครอบครัว มีก ารพึง่ พาอาศัยซึ่ง
กันและกั น ช่ วยเหลือสมาชิ กในครอบครัว ปกป้ องครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ป รารถนาที่จ ะให้ เข้า มาใน
ครอบครัว และมีการรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่ างไร นอกจากนี้ แล้วจะท าให้ทราบได้ว่าความ
เป็ นระบบครอบครัวมีส่วนในการสร้างครอบครัวเข้มแข็งอย่ างไร
8.3 แนวคิดทฤษฎี พัฒนาการครอบครัว
ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว เป็ นทฤษฎีครอบครัว ที่มวี ิวั ฒนาการในช่ ว ง 1946-1960 และ
นับเป็ นทฤษฎีครอบครัว ทฤษฎี แรกที่ ให้ความสาคัญกับ ศาสต ร์ดา้ นครอบครัวโดยตรง เนื่องจากนั ก
ทฤษฎี นักวิ จยั และนัก วิชาการในช่ วงนั ้นเห็นว่ า ควรแยกการศึกษาครอบครัวออกจากการศึ กษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยา โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาเรื่องวัฎจักรชีวิตครอบครัวโดยตรง (พูนสุ ข
เวชวิฐาน. 2557: 65) โดยพัฒนาการของครอบครัว (Family development) หมายถึง กระบวนการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัว เริม่ ตัง้ แต่ การสร้างครอบครัวจนกระทัง่ การดาเนินชีวิ ตครอบครัว
สิน้ สุ ดลง อาจกล่ าวได้ว่ า เริ่มต้นที่ก ารแต่ง งาน มีบุ ตร และอบรมเลี้ยงดูจนบุ ต รออกจากครอบครัว
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เข้า สู่ชี วิต แต่ งงานอีกครัง้ ต่อ เนื่ องจนเกษียณอายุ และสิน้ อายุ ขั ยของคู่ส มรส ทั ้งนี้ พัฒนาการของ
ครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับระยะของพัฒนาการครอบครัว (Family development stages) ซึง่ หมายถึง
ลาดับขัน้ ของการเปลีย่ นแปลงของการดาเนินชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อตัง้ ครอบครัวใหม่และสิน้ สุ ด
ลงเมื่อสมาชิกครอบครัวจากไป การแบ่ งระยะของพัฒนาการครอบครัวมักใช้ แนวคิดการเพิม่ ขยาย
และลดขนาดของสมาชิก ครอบครัวเป็ นเกณฑ์ อีก คาที่ใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกัน คือ วงจรชีวิ ต
ครอบครัว (Family life cycle) หมายถึง ระยะของการเปลี่ยนแปลงชี วิต ครอบครัวเริม่ ต้นจากการ
แต่ งงานและสิน้ สุด ลงที่ การจากไปของคู่ สมรส นอกจากนี้ คาว่ า “พันธกิ จของครอบครัว ” (Family
developmental tasks) หรือ “งานพัฒนาการของครอบครัว ” หรือ “ภารกิจของครอบครัว ” หมายถึง
การกระทาของสมาชิก ในครอบครัวเพื่อตอบสนองความต้องการตามพัฒนาการของครอบครัว โดย
เป็ นภารกิ จของสมาชิกในครอบครัวที่ถูก คาดหวัง เมื่อบทบาทเปลีย่ นไปตามการเพิม่ หรือจากไปของ
สมาชิกครอบครัว (สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว . 2553)
พัฒนาการของครอบครัว เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ขององค์ป ระกอบสาคัญ 4 ส่ว น คือ 1)
สถานภ าพในค รอบค รัว (Family position) หมายถึง โครงสร้า งความสัม พั นธ์ข องสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ซึ่งก าหนดโดยเพศ การแต่ง งาน การสืบ ทอดทางสายโลหิต และความสัมพันธ์ของช่ ว ง
อายุ ได้แก่ สามีภรรยา พ่ อแม่ ลูก พีน่ ้ อง เป็ นต้น 2) บทบาทในครอบครัว (Family role) หมายถึง
การกระท าของบุ ค คลในครอบครัวตามสถานภาพที่ มอี ยู่ ในครอบครัว เช่ น แม่ม ีบทบาทในการอุม้ ชู
เลีย้ งดู ลูกตัง้ แต่ แรกเกิ ด เป็ นต้น 3) บรรทัด ฐานของสังคม (Social Norm) หมายถึง กฎเกณฑ์หรือ
ข้อกาหนดที่สมาชิ กในสังคมยอมรับ เป็ นแบบแผนเดียวกัน เช่ น หญิงชายจะแต่งงานหากตกลงจะใช้
ชีวิ ตอยู่ ร่ว มกัน เป็ นต้น 4) การเข้า สู่ร ะยะรอยต่ อ ของพัฒ นาการครอบครัว (Family transitions)
หมายถึง สภาวการณ์เผชิ ญ กับ การเปลีย่ นแปลงการด าเนินชี วิต ครอบครัวในแต่ ละระยะรอยต่ อ
ลาดับ ขัน้ ของพัฒ นาการครอบครัว ที่ส มาชิ กครอบครัวจะต้องปรับ บทบาทของตนเองและพบกั บ
ความเครีย ดที่ จ าเป็ นต้อ งมีก ารปรับ ตั ว เพื่อ รัก ษาสมดุ ล ของการด าเนิ นชี วิ ต ครอบ ครัว ต่ อ ไป
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2547)
แนวคิดทฤษฎีพฒ
ั นาการครอบครัว มองว่ าครอบครัวมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ ตลอดเวลา และ
เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนอย่ างต่อเนื่ อง แม้ว่าในแต่ล ะครอบครัวไม่จ าเป็ นต้องมีลาดับขัน้ เหมือนกั น
ในครอบครัว เนื่องจากแต่ล ะครอบครัวจะมีรูป แบบและลักษณะของครอบครัวที่ หลากหลาย แต่ การ
แบ่ งระยะของพัฒนาการครอบครัวช่ วยให้การศึกษาครอบครัวมีขอบเขตหรือกรอบความคิดที่ชัดเจน
ขึ้น ในการวิเคราะห์ สภาพความเป็ นไปของการดาเนินชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกั นในแต่ละระยะ โดย
คานึ ง ถึง พฤติกรรมของบุ ค คลในครอบครัว อันเนื่อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงตามช่ ว งอายุ และ
วิกฤตการณ์ครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุ คคลในครอบครัว ตามระยะของพัฒ นาการ
ครอบครัว โดยแนวคิดทฤษฎีพฒ
ั นาการครอบครัวสามารถนามาอธิบายและทาความเข้าใจเกี่ยวกั บ
การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ค วามเป็ นครอบครัวเข้ มแข็งได้ด ี อาทิ
หากครอบครัวกาลัง เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงกับสถานการณ์ต่างๆ หรือกาลัง เผชิญกับความเครีย ด
ของวิก ฤตการณ์ในแต่ ละระยะที่เ กิด ขึ้นในครอบครัว เช่ น ระยะก่ อนแต่ง งาน ระยะที่ม ีบุต รคนแรก
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ระยะเลีย้ งดูบุตร ระยะที่บุต รแยกจากครอบครัว และระยะเกษีย ณอายุ จ ากตาแหน่ งการงาน ซึง่ หาก
ครอบครัวสามารถปรับตัว ยืด หยุ่ นต่ อสถานการณ์เ หล่ านี้ได้ก็ ผ่านวิก ฤตไปได้อย่ างราบรื่น รวมทั ้ง
สมาชิ ก ในครอบครัวก็ จ ะต้องปรับ บทบาทของตนเองและพบกั บความเครียดที่ จาเป็ นต้อ งมีก าร
ปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของการดาเนินชีวิตครอบครัว และขัน้ ของพัฒนาการครอบครัว ก็เช่ นเดียวกั น
มีภ ารกิจ ที่จ ะต้องเตรียมครอบ ครัว ให้พร้อมรับ กับ การเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิด ขึ้น เพื่อ ให้ค รอบครัว
สามารถเคลื่อนจากลาดับขัน้ พัฒนาการหนึ่ งไปอีก ลาดับขั ้นต่อไป เช่ น ครอบครัวลูกวั ยทารกจะต้อ ง
ให้การอบรมดูแลอย่ างใกล้ชิด ในการตอบสนองความต้องการและการเรียนรู ้ตามวั ย ทัง้ นี้ สมาชิกใน
ครอบครัวต่างมีบทบาทที่จะต้องปฏิบัตพิ นั ธกิจให้ครอบครัวสามารถดารงอยู่ ได้อย่ างมีความสุข

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ท่ ามกลางภาวะปั ญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั ้ง
ทางตรงและทางอ้อม ยังมีครอบครัวหลายครอบครัวที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ ท่ามกลางสถานการณ์ความ
ไม่สงบได้ ตัวอย่ างเช่ น ครูสตรีมุสลิมสามารถดูแลจัดการชีวิ ตส่วนตัวและครอบครัว ให้เป็ นครอบครัว
ที่เ ข้ม แข็ง ประสบความสาเร็จ และผลิตสมาชิ กที่ ด ีออกสู่ส ังคมได้อย่ า งน่ าชื่ นชมผ่า นกระบวนการ
จัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
จัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ในมิตบิ ทบาทของสตรี และครอบครัว เข้ มแข็ งใน
บริบทของสัง คมมุส ลิม ยัง มีก ารศึก ษาน้ อย และส่ว นใหญ่ ท าการศึ กษาในบริบ ททางการแพทย์ ที่
บุ ค คลในครอบครัว ช่ ว ยเหลือดู แลสมาชิ กในครอบครัว ที่เจ็บ ป่ วยมากกว่ าการศึ กษาในบริบ ทของ
บุ คคลทั ว่ ไปในครอบครัว ดัง นัน้ จึงต้องมีก ารศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็งในเชิงลึกภายใต้บริบทของสังคมไทยมุสลิมว่ าเป็ นอย่ างไร
แนวคิดทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวก ซึง่ ถือว่ า เป็ นทฤษฎี ทางจิต ที่ เป็ นการค้นหาจุดแข็ งของ
บุ คคล แม้ว่ าบุ ค คลจะตกอยู่ ในสภาวะวิก ฤต แต่ยั งสามารถปรับ ตัว จัด การ และปรับเปลีย่ นวิ ธคี ิด
การศึกษานี้ผวู ้ ิ จยั สนใจศึกษา ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวก ซึง่ ประกอบด้ว ย 4 ตัวแปรย่ อ ย คือ การรับ รู ้
ความสามารถของตน การมองโลกในแง่ ด ี ความหวัง และความหยุ่ นตัว โดยบุ คคลที่ มกี ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเองจะสามารถเผชิญ ปั ญ หาและฝ่ าฟันอุปสรรคหรือ จัดการได้ (กิตติศั กดิ ์ จินดา
กุ ล . 2552) และมีค วามพึงพอใจในความสัม พันธ์ชี วิ ต สมรสสู ง (Weiser; & Weigel. 2016) ส่ ว น
บุ คคลที่มคี วามหวังจะทาให้มคี ุณภาพชีวิตที่ ด ี สาหรับบุ คคลที่มกี ารมองโลกในแง่ดจี ะสามารถเผชิ ญ
ปั ญหาอุปสรรค (ปั ญจภร หอมฤทัยกมล. 2552) และทาให้มคี วามผาสุกทางใจได้ (ปนัดดา มหิทธานุ
ภาพ. 2555) รวมทั ้ง บุ ค คลที่ ม ีค วามหยุ่ นตัว สามารถสร้า งและพั ฒ นาความสามารถของการมี
ครอบครัวเข้มแข็งได้ (Walsh. 1998) นอกจากนี้แล้วผู ้วิจยั สนใจศึกษาแนวคิดทุ นทางสังคม ซึง่ ถือว่ า
เป็ นทฤษฎี ท างสังคม เป็ นสิง่ ที่ต ิดตัวบุ คคลและเป็ น วัฒ นธรรมที่ ดงี ามของสัง คมตนเองผ่า นระบบ
ความสัม พันธ์ที่ม ีการสะสมในลักษณะเครือ ข่ ายของสังคม ประกอบด้วย ทุ นมนุ ษย์ ทุ นที่เป็ นสถาบั น
ทุ นทางวัฒนธรรม โดยบุ คคลที่ได้ร ับการสนับสนุ นทางสังคมจะทาให้เ กิดความพึงพอใจในชี วิต (ธัญ
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ลักษณ์ อิส สระ. 2553) และสามารถปรับ ตัวในการแก้ไขปั ญ หาได้ จะเห็นได้ว่า ตัวแปรย่ อ ยๆ แต่ล ะ
ตัวและผลรวมของตัวแปรทุ นทางจิตวิท ยาเชิง บวกและตัวแปรทุ นทางสัง คมก่ อ ให้เกิด ผลทางบวกที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง
ผู ้วิ จยั ได้ป ระยุ ก ต์แ นวคิด ท ฤษฎี ก ารจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบ ครัว
(Individual and Family Self-management Theory) ของไรอันและซาวีน (Ryan; & Sawin. 2009)
มาเป็ นกรอบในการหาความสัมพันธ์ร ะหว่ างตัว แปรทางจิต และทางสัง คม โดยทฤษฎี ก ารจัด การ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว (Individual and Family Self-management Theory) ของไร
อันและซาวีน (Ryan; & Sawin. 2009) เป็ นทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจยั หรือการศึกษาในมิตทิ างสุขภาพว่ า
บุ คคลสามารถที่จะจัดการตนเองและจัด การในครอบครัวที่เ จ็บป่ วยเรื้อรังอย่ างไร โดยทฤษฎีนี้ กล่า ว
ไว้ว่าการจัด การตนเองและครอบครัวเป็ นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อ นที่ประกอบด้วยสามมิ ต ิ คือ บริบ ท
(Context) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome)
ปั จ จัยในมิต ิข องบริบ ท (Context) ได้แก่ เงื่อ นไขที่ เฉพาะเจาะจง, สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคม, ตัวบุ ค คลและครอบครัว สิง่ เหล่า นี้ มผี ลต่อ มิตกิ ระบวนการ และมิตขิ อง
ผลลัพธ์ โดยในมิต ิของกระบวนการ (Process) จะเกี่ ยวข้อ งกั บ เช่ น ความรูแ้ ละความเชื่อ ความ
สามารถและทั ก ษะการควบคุ ม ตนเอง และการเอื้อ อานวยทางสังคม ซึ่ง มีผ ลโดยตรงต่ อ มิต ิข อง
ผลลัพธ์ (Outcome) ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ใกล้เ คียง (Proximal Outcome) ที่เ กี่ย วข้ องกั บพฤติกรรมการ
จัด การตนเอง และค่า ใช้ จ่า ยในการดูแ ลรักษาสุข ภาพและการบริการ และผลลัพธ์สุด ท้ าย (Distal
Outcome) คือ สภาวะทางสุขภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่ด ี และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ
เมื่อนาแนวคิด ทฤษฎีด ังกล่ าวมาปรับใช้ กับงานวิ จยั ในครัง้ นี้ กล่าวได้ว่ า ปั จจัย ในมิต ิของ
บริบท (Context) คือ การรับรูข้ องครอบครัว โครงสร้างของครอบครัว และสังคม ทุ นทางวัฒ นธรรม
ซึ่ง เป็ นปั จ จัย ภ ายนอกจะมีอ ิท ธิพลต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มของตัว บุ ค คลและครอบครัว ในมิต ิข อง
กระบวนการ (Process) จะเกี่ยวข้องกับ คือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การคาดหวังผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็ นปั จจัย ภายใน ที่ม ีผลโดยตรงต่อมิตขิ องผลลัพธ์ ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ใกล้เคียง (Proximal
Outcome) ที่ เกี่ ยวข้ องกั บพฤติกรรมการจัดการตนเองและการจัด การในครอบครัว และ ผลลัพธ์
สุดท้า ย (Distal Outcome) หากบุ คคลสามารถมีพฤติก รรมในการจัดการตนเองและในครอบครัวได้
ก็จะทาให้เกิดการมีครอบครัวเข้มแข็งได้
ผูว้ ิจ ัยจึงได้นาแนวคิดดังกล่า วมาปรับใช้ในการศึ กษาในการวิ จยั ครัง้ นี้ เนื่อ งจากมีค วาม
สอดคล้อ งกั บ งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ค ือ มิตบิ ริบ ทสามารถเที ยบเคีย งกับ ทุ นทางสัง คม มิต ิก ระบวนการ
สามารถเที ยบเคียงกับ ทุ นทางจิต วิท ยาเชิ งบวก มิต ิผลลัพธ์ใกล้เคีย งสามารถเที ย บเคีย งกั บการ
จัดการในครอบครัว และมิตผิ ลลัพธ์สุดท้ ายสามารถเที ยบเคียงกับ ครอบครัว เข้ม แข็ ง และมีค วาม
สอดคล้องกับข้อค้นพบงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง (รายละเอียดงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องในบทที่ 2) ที่ว่าตัว แปร
ทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวกมีอทิ ธิพลต่อ ตัวแปรการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และ
ครอบครัวเข้ มแข็ ง และตัว แปรทุ นทางสัง คมมีอ ิท ธิพลต่ อตัวแปรทุ นทางจิตวิ ท ยาเชิง บวกต่ อ การ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และต่อครอบครัวเข้มแข็ ง ในขณะเดียวกันตัวแปรการ
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จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว มีอทิ ธิพลต่อ ครอบครัวเข้มแข็ง โดยนามาปรับ ใช้ใน
การศึก ษาวิจ ัยระยะที่ 2 ที่ ตอ้ งการศึก ษารูป แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัว
แปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวกและทุ นทางสัง คมที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการจัด การตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุ สลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ ง ซึง่ นามาสู่โมเดล
การวิจยั ระยะที่ 2
สาหรับการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้ แบ่ งการศึกษาออกเป็ น 3 ระยะ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธกี าร
วิจยั เชิงผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ในรูปแบบการวิจยั หลายระยะ (Multiphase Design)
(Creswell; & Clark. 2011: 100-104) เริม่ ต้นด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
รู ป แบ บก ารสั ม ภ าษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-depth interview) เพื่อ ท าคว ามเข้ า ใจถึ ง ค วามหมาย และ
องค์ป ระกอบของการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง รวมทั ้ง
เงื่อนไขที่ เกี่ย วข้อ งต่อ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครู สตรีมุสลิมสมรส ที่
นาไปสู่ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็ ง และทาการวิเคราะห์ข้อมูล (การวิจยั ระยะที่ 1) และตามด้วยการ
วิจยั เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) ในการศึก ษารูปแบบโครงสร้า งเชิ งสาเหตุด ้านทุ นทาง
จิต วิ ท ยาเชิ ง บวกและทุ นทางสัง คมที่ ม ีต่ อ พฤติก รรมการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว ของครูสตรีมุสลิมสมรส (การวิจยั ระยะที่ 2) และท าการวิเคราะห์ข้อมู ล และนาข้อค้นพบที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมู ลจากการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาตีความสร้างข้อสรุป และจัดทาการ
อภิป รายกลุ่ม (Focus Group Discussion) (การวิ จ ัยระยะที่ 3) เพื่อ นาข้ อ มู ลมาพัฒ นาเป็ น แนว
ทางการปฏิ บั ต ิข องสตรีมุ ส ลิม ในการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ นาไป สู่
ครอบครัวเข้มแข็ง ซึง่ สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดัง ภาพประกอบภาพประกอบ 11 ดังนี้
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การวิจัยเชิงคุณภาพ – การสัมภาษณ์ เชิงลึก
เงื่อนไขการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว
ของครูสตรีมุสลิมสมรส

ระยะ 1

ความหมายและองค์ประกอบของการ
จัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็งตามการ
รับรูข้ องครูสตรีมุสลิมสมรส

ครอบครัวเข้มแข็ง

การวิจัยเชิงปริมาณ – การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กลุ่มตัวแปรปั จจัยด้านทุ นทาง
สังคม ได้แก่ ทุ นมนุ ษย์ ทาง
วัฒนธรรม ทุ นสถาบัน

ระยะ 2

กลุ่มตัวแปรปั จจัยทุ นทางจิตวิทยาเชิง
บวก ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของ
ตน การมองโลกในแง่ด ี ความหวัง
ความหยุ่ นตัว

การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครู
ครอบครัวเข้มแข็ง

การวิจัยเชิงคุณภาพ - การอภิปรายกลุ่ม

ระยะ 3

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
ภาพประกอบ 11 กรอบแนวคิดในการวิจยั การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครู
สตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง

70

ทุนมนุษย์
ทุนสถาบัน

ทุนทาง
สังคม

ทุนวัฒนธรรม

ความผูกพัน
การแก้ปัญหา

ปรับโครงสร้างความรู้ความเข้าใจ

การสื่อสารเชิงบวก
การใช้เวลาร่วมกัน

การรับรู้
ความสามารถของ
ตน
ความหวัง
การมองโลกในแง่ด ี

การจัดการ
ตนเองและ
ภายในครอบครัว

ครอบครัว
เข้มแข็ง

ความสามารถในการ
จัดการความเครียด
และวิกฤตร่วมกัน
ชืน่ ชมแสดงความรัก

ทุนจิตวิทยา
เชิงบวก

การสนับสนุนทางสังคม

การแสดงออกทางอารมณ์

ความผาสุ กทางจิต
วิญญาณ

ความหยุ่นตัว
สัญลักษณ์

แทนตัวแปรสังเกต , สัญลักษณ์

แทนตัวแปรแฝง, สัญลักษณ์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง

ภาพประกอบ 12 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
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นิยามเชิงปฏิบตั ิ การ
การนิย ามเชิง ปฏิ บัต ิการของตัวแปรที่ใช้ในการวัด สาหรับการวิ จัย ระยะที่ 2 นี้ ผู ้วิจ ัยได้
สร้า ง พัฒนา และปรับข้ อค าถามจากข้ อค้นพบที่ได้ทงั ้ จากการวิจ ัยระยะที่ 1 และจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ อง ซึง่ ประกอบด้วย ตัวแปรวัดครอบครัวเข้ม แข็ง ตัวแปรวัดการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว ตัวแปรวัด ทุ นทางจิต วิทยาเชิ งบวก และตัวแปรวัดทุ นทางสังคม
มีรายละเอียดดังนี้
1. ครอบครัวเข้ม แข็ง หมายถึง ครอบครัวที่ นาหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิ ตครอบครัว โดยที่ สมาชิก ภายในครอบครัว ของครูสตรีมุสลิมสมรส มีปฏิ สมั พันธ์ซงึ่ กันและ
กัน มีก ารทาหน้ าที่ เพื่อเสริม สร้างความสมบู รณ์ในโครงสร้า งต่ างๆ ของครอบครัว โดยครอบครัว
เข้มแข็งมี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง ครูส ตรีมุ สลิม สมรสมีการรับ รูว้ ่ าตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวของตนมีความรู ้สกึ ที่ดซี งึ่ กันและกั นในครอบครัว คอยให้ความช่ วยเหลือและเอา
ใจใส่ กันเสมอและมองว่ า บุ ค คลในครอบครัวเป็ นผู ้ที่ ม ีความส าคัญ สู ง สุด มีค วามมัน่ ใจว่ า จะไม่ ให้
ความส าคัญกับ สิง่ อื่นมากไปกว่ าการมีปฏิส ัมพันธ์กันในครอบครัว รวมทัง้ การที่สมาชิ กในครอบครัว
ต่างให้อสิ ระและให้กาลังใจซึง่ กันและกันในการไปสู่เป้ าหมายของแต่ละบุ คคล
1.2 การสื่อสารเชิงบวก (Positive communication) หมายถึง ครูสตรีมุสลิม สมรสมีการ
รับรู ้ว่า ตนเองและสมาชิก ในครอบครัว ของตนมีการพู ดคุ ยระหว่ างกันด้ว ยค าพู ดเชิง บวกกั นอย่ า ง
สม่ าเสมอ มีการพูดคุยอย่ างเปิ ดเผยและจริงใจระหว่ างกัน
1.3 ความผาสุ กทางจิต วิญญาณ (Spiritual wellbeing) หมายถึง ครู สตรีมุสลิมสมรส มี
การรับรูถ้ ึงการแสดงออกของสมาชิก ในครอบครัวของตนเกี่ย วกับ ความเชื่ อในพระเจ้า การนาหลัก
ศาสนาอิส ลามมาใช้ ในการด าเนินชี วิต แก้ ไขปั ญ หาและอบรมเลีย้ งดูบุ ต ร ตลอดจนมีส่ ว นร่ วมใน
กิจกรรมทางศาสนาและสนับสนุ นให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
1.4 การชื่นชมและการแสดงความรัก (Appreciation and affection) หมายถึง ครูสตรี
มุสลิมสมรสมีก ารรับรูว้ ่ าสมาชิ กในครอบครัวของตนมีการเอาใจใส่คนในครอบครัว เช่ น การกอด การ
หอมแก้ม การสลาม เป็ นต้น และเมื่อสมาชิก ในครอบครัวประสบปั ญหา สมาชิก ในครอบครัวมีการ
ปลอบโยนให้กาลังใจระหว่ างกัน
1.5 การใช้เ วลาร่ว มกัน (Time together) หมายถึง ครูส ตรีมุ ส ลิม สมรสมีก ารรับรู ้ว่ า
สมาชิกในครอบครัวของตนทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งที่มคี วามสุขด้วยกัน มีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว
1.6 ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่ วมกั น (Ability to cope with
stress and crisis) หมายถึง การรับรู ้ของครู สตรีมุส ลิม สมรสว่ าสมาชิ กทุ กคนในครอบครัว ของตน
สามารถช่ วยกันจัดการกับความเครียด เหตุก ารณ์ที่อ าจเกิดความเสียหาย และมีการป้ องกั นปั ญหา
ก่ อ นที่ ปัญ หาจะเกิ ดขึ้ น โดยนาหลัก ค าสอนทางศาสนามาใช้ในการจัด การความเครีย ดและวิก ฤต
ต่างๆ
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1.7 การเชื่ อ ฟั ง สามี (Obey your husband) หมายถึ ง การที่ ค รู ส ตรีมุ ส ลิม สมร ส
ตระหนัก และให้ความสาคัญ ในการเชื่อฟั งสามี ตามหลักคาสอนศาสนา เพราะเชื่อ ว่ าสามีส ามารถน า
ครอบครัวไปสู่ความดีและประสบความสาเร็จทัง้ ในโลกนี้และโลกหน้า
สาหรับแบบวัดครอบครัวเข้ม แข็ง ผูว้ ิจ ัยสร้างแบบวัดจากการนิย ามเชิงปฏิบั ตกิ ารของ
ตัวแปรแต่ละองค์ประกอบตามแนวคิดของเดอแฟรง (Defrain. 1999) รวมทัง้ จากข้อค้นพบที่ได้จาก
การวิจยั ระยะที่ 1 ที่ค ้นพบนิยามและองค์ประกอบของตัวแปร และสร้างเป็ นข้อค าถาม ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามจานวน 27 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง เห็นด้วย เห็ น
ด้วยปานกลาง ไม่เห็ นด้วย และ ไม่ เห็นด้ว ยอย่ างยิ่ ง โดยบุ คคลที่ มคี ะแนนสูง แสดงว่ าครอบครัว มี
ความเข้มแข็งมากกว่ าบุ คคลที่ได้คะแนนต่ า
2. การจั ดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว หมายถึง การที่ สตรีม ีค วาม
สามารถในการจัด การแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้นกั บตนเองและสมาชิก ในครอบครัว และมีก าร
ปฏิบัตกิ ิจ กรรมในครอบครัว ตามบทบาทหน้า ที่ที่ได้รบั เช่ น การดูแลสมาชิกในครอบครัว การอบรม
เลีย้ งดูบุตร การทางานนอกบ้า น การทากิ จกรรมทางสังคม รวมทัง้ การช่ วยให้สมาชิกในครอบครัว
สามารถควบคุม ตัดสินใจแก้ไขปั ญหา การลดอารมณ์เชิ ง ลบ การมองในเชิ งบวกต่ อเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิด ขึ้นในครอบครัว เพื่อท าให้เ กิดความสมดุลในครอบครัว โดยการจัดการภายในครอบครัวแบ่ ง
การวัดออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 การแก้ ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ครูสตรีมุ สลิมสมรสมีก ารวางแผนและ
มีการกระทาในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แ วดล้อมที่ก่อปั ญ หา สามารถนาหลักการทางศาสนามา
ใช้ในการแก้ไขปั ญหา พร้อมช่ วยให้ต นเองและสมาชิกในครอบครัวสามารถขจัดสาเหตุข องปั ญหานั ้น
ได้
2.2 การปรับโครงสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ (Cognitive restructuring) หมายถึง ครู
สตรีมุสลิมสมรสมีการปรับความรูค้ วามเข้า ใจของตนเองและสนั บสนุ นให้สมาชิ กในครอบครัว เปลีย่ น
มุม มองการคิด ที่ มตี ่ อสถานการณ์เพื่อลดการคุ ก คามจากปั ญ หา และมีก ารพิจารณาเป้ าหมายใน
ทางบวกและมองในมุมมองหรือวิสยั ทัศน์แบบใหม่
2.3 การสนับสนุ นทางสังคม (Social Support) หมายถึง การที่ค รูสตรีมุสลิมสมรสได้ร ับ
ความช่ วยเหลือในการดู แลลู ก และภาระงานในบ้ านจากคนใกล้ชิด รวมทั ้งได้รบั การสนั บสนุ นและ
กาลังใจจากคนในครอบครัว และเป็ นผู ้ให้ปัจจัยเกื้ อหนุ นต่างๆ แก่ สมาชิกในครอบครัว เช่ น ให้ข้อมู ล
ความรู ้ ให้ทรัพยากร อุปกรณ์ เงิน ให้กาลังใจ เป็ นต้น
2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (Express Emotion) หมายถึง การที่ ครูสตรีมุ สลิมสมรส
มีการลดปริมาณของการแสดงออกทางอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ทางลบต่อสถานการณ์ปัญ หา หรือ
ความรูส้ กึ ที่ไม่ดตี ่อตนเองและต่อผูอ้ ่นื สาหรับสถานการณ์ใดที่ เกิดขึ้น รวมทัง้ ช่ ว ยลดปริมาณของการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัว
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สาหรับ แบบวัด การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ผูว้ ิ จยั ดัดแปลงมา
จากแบบวัดการจัดการภายในครอบครัว จากแนวคิด ของโทบิน ( Tobin. 2001) ที่ได้พัฒนาแบบวั ด
กลยุ ท ธ์ในการจัดการ (Coping Strategic Inventory) แบบมาตรวั ด 5 ระดับ โดยแบบสอบถามถู ก
ออกแบบเพื่อประเมิน การจัดการและพฤติกรรมในการเผชิญต่ อสถานการณ์ต่ างๆ ซึง่ แบบสอบถาม
ได้ปรับจากแบบสอบถามของ Lazarus “Ways of Coping” (Folkman; & Lazarus. 1981) ซึ่งการ
พัฒนาเครื่อ งมือวั ดในครัง้ นี้ ได้พฒ
ั นาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับ การจัด การของนั ก
คิด หลายท่ า น ผู ้วิ จ ัย เน้ นใจความสาคัญ หลัก ในแต่ ล ะข้ อ ตามต้นฉบั บ เพิ่ม เนื้อ หาเชิง บริบ ทให้
สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษา รวมทั ้ง จากข้ อ ค้นพบที่ ได้จ ากการวิ จ ัย ระยะที่ 1 ที่ ค ้นพบ นิ ย ามและ
องค์ประกอบของตัวแปร และสร้างเป็ นข้ อคาถาม ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 20 ข้อ ให้คะแนน
แบบประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่ เห็นด้วย และ ไม่
เห็นด้วยอย่ างยิ่ง โดยบุ คคลที่มคี ะแนนสูงแสดงว่ ามีการจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวได้
มากกว่ าบุ คคลที่ได้คะแนนต่ า
3. ทุนทางจิต วิทยาเชิงบวก หมายถึง สภาวะของครูสตรีมุสลิมสมรสที่เป็ นจุด เด่นหรือจุ ด
แข็ งที่ มกี ารพัฒนาคุ ณลัก ษณะตนเองในทางที่ ด ี ซึง่ สามารถจัดการอย่ างมีป ระสิทธิผลให้ เกิ ดการ
ปฏิบัตงิ านที่ด ี ซึง่ องค์ประกอบทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มคี วามเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ พัฒนา
ได้ โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 การรับ รูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง ครู สตรีมุ สลิม สมรสมี
ความเชื่อมัน่ ของบุ คคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการจัด การ และด าเนินกระท าพฤติกรรม
ให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3.2 ความหวัง (Hope) หมายถึง ครู สตรีมุสลิมสมรสมีความมุ่ งมาดปรารถนาที่จะบรรลุ
ความสาเร็จ โดยปราศจากความรูส้ ึกที่ส ิ้นหวัง เป็ นภาวะที่ สะท้ อนความพยายามของครูส ตรีมุ สลิม
สมรสที่จะบรรลุเป้ าหมาย เป็ นความเชื่อว่ าแผนและแนวทางที่กาหนดมีไว้เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
3.3 การมองโลกในแง่ด ี (Optimism) หมายถึง สภาวะของครูส ตรีมุส ลิม สมรสที่ ม ีการ
คาดหวั งทางบวกและลัก ษณะการให้ เหตุ ผลต่อ เหตุ ก ารณ์ที่ ไม่ด ีเกิ ด จากปั จ จัย ภายนอก เกิด ขึ้ น
ชัว่ คราว และพยายามหาข้อดีหรือ สิง่ ที่ดที ี่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง รวมทัง้ ฝึกให้สมาชิกในครอบครัว
มองโลกในแง่ด ี
3.4 ความหยุ่ นตัว (Resilience) หมายถึง คุ ณลัก ษณะที่ เป็ นจุดแข็ง ของครูส ตรีมุ สลิม
สมรสในการเผชิญต่ อความเครียด เผชิญปั ญหา มีการป รับตัว ได้ในสถานการณ์ที่ เปลีย่ นแปลง และ
อุปสรรคต่างๆ ได้อย่ างเหมาะสม
สาหรับแบบวัดทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก ผูว้ ิจยั ดัดแปลงมาจากแบบวัด ของลูธ านส์และ
คนอื่นๆ (Luthans; et al. 2006) โดยเน้ นใจความสาคัญหลักในแต่ละข้อตามต้นฉบับ เพิม่ เนื้อหาเชิ ง
บริบ ทให้ สอดคล้องกับ การศึ กษาวิ จยั ในครัง้ นี้ รวมทั ้งจากข้อ ค้นพบที่ได้จ ากการวิ จยั ระยะที่ 1 ที่
ค้นพบนิย ามและองค์ป ระกอบของตัวแปร และสร้างเป็ นข้ อคาถาม ประกอบด้ว ยข้อ คาถามจ านวน
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18 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง เห็นด้ว ย เห็นด้วยปานกลาง ไม่
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง โดยบุ คคลที่มคี ะแนนสูงแสดงว่ ามีจติ วิทยาเชิงบวกมากกว่ าบุ คคล
ที่ได้คะแนนต่ า
4. ทุนทางสัง คม หมายถึง การรับรูข้ องครู สตรีมุ สลิม สมรสที่ม ีต่อตนเองว่ าเป็ นบุ ค คลที่ ม ี
ความรู ้ความสามารถ และรับ รูว้ ่ าสถาบันต่า งๆ และวั ฒนธรรมที่ต นเองอาศั ยอยู่ ทาให้ต นเองและ
สมาชิกในครอบครัวสามารถอาศัยร่วมกับคนอื่นในสัง คมได้อ ย่ างสันติสุข โดยองค์ป ระกอบของ “ทุ น
ทางสังคม” มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
4.1 ทุ นมนุ ษ ย์ หมายถึง การรับ รู ้ของครู สตรีมุ ส ลิม สมรสที่ ม ีต่อ ตนเองว่ า เป็ นคนที่ ม ี
ความรู ้ มีค วามรับผิด ชอบ มีวินัย มีค วามเป็ นผู ้นา มีการจัดกา รเวลาที่ด ี ที่จะช่ วยแก้ปัญ หาตนเอง
ของครอบครัวและสังคมได้ มีคุณธรรมมากพอที่จะอยู่ ร่วมในสังคมนัน้ ได้
4.2 ทุ นที่เป็ นสถาบัน หมายถึง การรับรูข้ องครูสตรีมุสลิม สมรสว่ าสถาบันหลักที่ตนเอง
อยู่ มบี ทบาทในการสนับสนุ นและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของตนเองและคนในชุ ม ชนที่ตนเอ งอาศัยอยู่
ทาให้ค นในสังคมอยู่ ร่วมกั นอย่ า งสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
โรงเรียนที่ทางาน และสถาบันวิชาชีพที่ตนเองเป็ นสมาชิก
4.3 ทุ นทางวัฒนธรรม หมายถึง การรับรูข้ องครูสตรีมุสลิม สมรสที่มตี ่อวิถกี ารดารงชีวิ ต
ของคนในสังคมตนเองที่เ ป็ นที่ยอมรับในสังคมของครูสตรีมุสลิม ในรูปของแบบแผนความเชื่อ ความ
ศรัทธา จารีตประเพณีที่ด ีงาม ค่านิยมความเป็ นไทยมุสลิม ที่ทาให้ครูสตรีมุ สลิมตระหนักถึงรากเหง้า
ของตนเอง เกิ ดความหวงแหนภู มใิ จที่ จะรักษา อนุ ร ักษ์ และพัฒนาต่อ ยอดเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง
ครอบครัว ชุ มชนและประเทศ
สาหรับ แบบวั ด ทุ นทางสัง คม ผู ้วิ จ ัย สร้า งแบบวั ด โดยการดัด แปลงจากการนิ ย าม
ปฏิบัตกิ ารของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบตามแนวคิด ของสุวรรณี คามันและคนอื
่
่นๆ (2551) รวมทั ้ง
จากข้ อค้นพบที่ได้จากการวิจ ัยระยะที่ 1 ที่คน้ พบนิย ามและองค์ประกอบของตัวแปร และสร้างเป็ น
ข้อคาถาม ประกอบด้วยข้อค าถามจานวน 18 ข้อ ให้ค ะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็ น
ด้ว ยอย่ างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่ เห็ นด้ว ย และ ไม่ เห็ นด้ว ยอย่ างยิ่ง โดยบุ ค คลที่ ม ี
คะแนนสูงแสดงว่ ามีทุนทางสังคมมากกว่ าบุ คคลที่ได้คะแนนต่ า

สมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2
1. โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัวแปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิทยา
เชิ งบวกและทุ นทางสัง คมที่ ม ีอ ิทธิพลต่อ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและ
ครอบครัวเข้มแข็ง ตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ปั จ จัย เชิ งเหตุด ้า นทุ นทางจิต วิท ยาเชิ งบวก (ได้แ ก่ การรับ รู ้ค วามสามารถของตน
ความหวัง การมองโลกในแง่ด ี ความหยุ่ นตัว) มีอ ิทธิพลทางตรงต่อการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว (ได้แก่ การแก้ปั ญหา การปรับโครงสร้างความรู ้และความเข้าใจ การสนับสนุ นทาง
สังคม การแสดงออกทางอารมณ์)
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3. ปั จ จัย เชิ งเหตุด ้า นทุ นทางจิต วิท ยาเชิ งบวก (ได้แ ก่ การรับ รู ้ค วามสามารถของตน
ความหวั ง การมองโลกในแง่ด ี ความหยุ่ นตัว) มีอ ิทธิพลทางตรงต่ อครอบครัวเข้มแข็ง (ได้แก่ ความ
ผูก พัน การสื่อสารเชิง บวก ความผาสุ กทางจิต วิญ ญาณ การชื่ นชมและการแสดงความรัก การใช้
เวลาร่วมกัน ความสามารในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน การเชื่อฟังสามี)
4. ปั จจัยเชิง เหตุ ดา้ นทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก มีอทิ ธิพลทางอ้อ มต่ อครอบครัวเข้ม แข็ ง
โดยส่งผ่านการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
5. ปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางสังคม (ได้แก่ ทุ นมนุ ษย์ ทุ นที่เป็ นสถาบั น ทุ นทางวัฒนธรรม)
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุ นทางจิตวิท ยาเชิงบวก (ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตน ความหวัง การ
มองโลกในแง่ด ี ความหยุ่ นตัว)
6. ปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางสังคม (ได้แก่ ทุ นมนุ ษย์ ทุ นที่เป็ นสถาบั น ทุ นทางวัฒนธรรม)
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว (ได้แก่ การแก้ปัญ หา การ
ปรับโครงสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ การสนับสนุ นทางสังคม การแสดงออกทางอารมณ์)
7. ปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางสังคม (ได้แก่ ทุ นมนุ ษย์ ทุ นที่เป็ นสถาบั น ทุ นทางวัฒนธรรม)
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อครอบครัว เข้มแข็ ง (ได้แก่ ความผูกพัน การสื่อสารเชิง บวก ความผาสุ กทางจิต
วิญ ญาณ การชื่ นชมและการแสดงความรัก การใช้ เวลาร่ว มกัน ความสามารในการจัด การความ
เครียดและวิกฤตร่วมกัน การเชื่อฟังสามี)
8. ปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางสังคม มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็ง โดยส่งผ่านทุ น
ทางจิตวิทยาเชิงบวก
9. ปั จจัยเชิ งเหตุด ้านทุ นทางสังคม มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็ง โดยส่ง ผ่า น
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
10. การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีอทิ ธิพลทางตรงต่ อ ครอบครัว
เข้มแข็ง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ใน
รูปแบบการวิจยั หลายระยะ (Multiphase Design) (Creswell; & Clark. 2011: 100-104) เริม่ ต้นด้วย
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ทาความเข้าใจถึง การให้ค วามหมายและองค์ป ระกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้ มแข็ง รวมทัง้ เงื่อ นไขที่ เกี่ ยวข้อ งต่ อ การจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว ของครูส ตรีมุสลิมสมรส ที่นาไปสู่ ความเป็ น ครอบครัวเข้ม แข็ง และทาการวิเคราะห์
ข้อมูล (การวิจยั ระยะที่ 1) และตามด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการศึกษา
รูปแบบโครงสร้า งเชิงสาเหตุดา้ นทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่อการจัดการตนเอง
และการจัด การภายในครอบครัว ของครู สตรีมุ สลิม สมรส (การวิจ ัยระยะที่ 2) และท าการวิ เคราะห์
ข้อมูล และนาข้อ ค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมู ลจากการวิ จยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาตีความ
สร้างข้อ สรุป และจัดท าการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ด้วยวิธกี ารวิ จยั เชิง คุณภาพ
(การวิ จ ัยระยะที่ 3) เพื่อนาข้อ มูล มาพัฒนาเป็ นแนวทางการปฏิบั ต ิของสตรีมุ สลิม ในการจัดการ
ตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ครอบครัวเข้ มแข็ ง โดยผูว้ ิ จยั มีวิธ ีดาเนินการเป็ น
ลาดับขัน้ ตอนตามระยะ (Phases) ของการวิจยั ทัง้ 3 ระยะ ดังนี้
การวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ว ย รูปแบบของการวิจยั พืน้ ที่ที่ ใช้ในการวิจยั ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
กระบวนการดาเนินการวิจ ัย (เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิ จยั ) การวิเคราะห์ข้ อมู ล การตรวจสอบความ
น่ าเชื่อถือของข้อมูล การพิทักษ์สทิ ธิผู์ ใ้ ห้ข้อมูล
การวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้วย รูปแบบของการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ัย ระยะที่ 3 ประกอบด้ว ย รู ป แบบของการวิ จ ัย ผู ้ให้ ข้ อมู ล หลัก กระบวนการ
ดาเนินการวิจยั เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการวิจ ัย การสังเคราะห์ข้ อมู ล การตรวจสอบความน่ า เชื่อ ถือ ของ
ข้อมูล
ทัง้ นี้ มีรายละเอียดในวิธกี ารดาเนินการวิจยั ในแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้

แบบแผนกำรวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิง ผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ในรูปแบบการวิจ ัย
หลายระยะ (Multiphase Design) ตามแนวคิดของเครสเวลและคลาก (Creswell; & Clark. 2011)
เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ที่ทาการศึกษามากกว่ า 2 ระยะ โดยเป็ นวิธกี ารที่ผวู ้ ิจยั ค้นหาคาตอบ
ที่ต ้องการโดยวิธ ีการหนึ่ งๆ ในหลายๆ วิ ธ ี การวิ จยั รูป แบบนี้ผู ้วิจ ัย แบ่ งการวิจ ัยออกเป็ นระยะๆ
(Phases) ด าเนิ นการเก็บ รวบรวมข้ อมู ลและวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิง คุณภาพก่ อนในการวิจ ัยระยะที่ 1
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แล้วดาเนินการเก็บ รวบรวมข้อ มูลและวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงปริมาณในระยะที่ 2 และตามด้วยการเก็ บ
ข้อมู ลและสังเคราะห์ข้ อมูล เชิง คุณภาพในระยะที่ 3 โดยผูว้ ิ จยั ให้ความส าคัญ กับ ข้อมู ลเชิ งคุณภาพ
เท่ ากันกับข้อมู ลเชิงปริมาณ การบู รณาการเกิดขึ้นในขัน้ ตอนของการตีค วามและการอภิปรายผลเพื่อ
นาไปสู่ การสร้างและพัฒ นาแนวทางการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวที่ นาไปสู่
ครอบครัวเข้มแข็งในระยะที่ 3
ดังภาพประกอบ 13 เมื่อผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั ระยะที่
1 ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของนิ ยามและองค์ประกอบของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ตัวแปรการ
จัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และตัว แปรครอบครัว เข้ มแข็ งในบริบ ทของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ าเป็ นอย่ างไร ผูว้ ิ จยั นาตัวแปรที่ค ้นพบเหล่านี้ มาสร้างเป็ นแบบวัด เพิม่ เติม
โดยก่ อนที่ จ ะสร้างแบบวัด ก็ ต ้อ งท าการปรับนิ ย ามให้ ม ีบ ริบ ทตามปรากฏการณ์ที่ เกิ ด ขึ้ นจริง ที่
นอกเหนื อจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลในการวิจ ัยระยะที่ 2
เพื่อที่จะศึกษาว่ ารูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัวแปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
และทุ นทางสัง คมและนิ ย ามองค์ประกอบที่เ กิ ดขึ้ นจากข้อ ค้นพบการวิจ ัย ระยะที่ 1 มีอ ิท ธิพลต่ อ
พฤติก รรมการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรสที่ นาไป สู่
ครอบครัวเข้มแข็งหรือ ไม่อย่ างไร (ในบริบทของสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้) นาไปสู่การวิจยั ระยะที่
2
เมื่อผู ้วิจ ัยได้เก็บ รวบรวมข้อมู ลและวิ เคราะห์ข้ อมู ลจากการวิจ ัยระยะที่ 2 ท าให้ ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิ งบวกและทุ นทางสังคม ว่ ามีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรม
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัวหรือ ไม่ อย่ างไร และสิง่ เหล่ านี้ นาไปสู่ ความเป็ น
ครอบครัวเข้มแข็งได้อ ย่ างไรบ้าง ในรูปแบบของโมเดลตัวอย่ างในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อค้นพบเหล่านี้ รวมทัง้ ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว ที่ทาให้ค รอบครัวเข้มแข็ง ผู ้วิจยั นามาวิเคราะห์ สัง เคราะห์ และนามา
เรีย บเรีย งข้ อมู ลสร้า งเป็ นแนวทาง (Guideline) เพื่อพัฒ นาเป็ นแนวทางการปฏิ บั ตใิ นการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ครอบครัว เข้ม แข็ง สาหรับ ครอบครัว ซึง่ จะนาไปสู่
การวิจ ัยระยะที่ 3 โดยการประยุ ก ต์ใช้ วิธ ีการวิ จยั เชิง คุณภาพ ด้ว ยกั บการอภิปรายกลุ่ม ( Focus
Group Discussion)
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Qualitative Research – กำรสัมภำษณ์ เชิงลึก

ระยะ 1

รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จานวน 7 คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามแนวทางของไมลส์ และฮิวเบอร์แมน
(Miles; & Huberman. 1994)
ข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั : ทราบถึงรายละเอียดของนิยามและองค์ประกอบของตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
และนาตัวแปรเหล่านันมาสร้
้
างเป็ นแบบวัดเพือ่ ศึกษาในการวิจยั ระยะที่ 2

Quantitative Research – กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ

ระยะ 2

รวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความเห็นจากแบบสอบถาม จากครูสตรีมุสลิมสมรส จานวน 447 คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ตามหลักการทางสถิต ิ
ข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั : ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคม
ว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวหรือไม่อย่างไร
และสิ่งเหล่านี้นาไปสู่ ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างไรบ้ าง
Interpretation of Entire Analysis
ผู้วจิ ยั นาผลการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาตีความ สังเคราะห์ และนามาเรียบเรียง
ข้อมูลสร้างเป็ นแนวทาง (Guideline) เพือ่ พัฒนาเป็ นแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวทีน่ าไปสู่ ครอบครัวเข้มแข็งสาหรับครอบครัว
ซึง่ นาไปสู่ การวิจยั ระยะที่ 3

Qualitative Research – กำรอภิปรำยกลุ่ม

ระยะ 3

รวบรวมข้อมูลด้วยการจัดอภิปรายกลุ่มจากผู้เชีย่ วชาญด้านต่างๆ จานวน 11 คน
สังเคราะห์ข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม
ข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั : แนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่
นาไปสู่ ครอบครัวเข้มแข็งสาหรับครอบครัวในบริบทสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพประกอบ 13 การประยุ กต์ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงผสานวิธ ี (Mixed Methods Research)
ในรูปแบบการวิจยั หลายระยะ (Multiphase Design) (Creswell; & Clark. 2011: 100-104)
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กำรวิจยั ระยะที่ 1
การวิจ ัยครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการ
สัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth interview) ซึง่ การศึกษานี้ เป็ นการศึก ษารายกรณีของกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลที่ ม ี
ความเฉพาะเจาะจง คือ ครู สตรีมุสลิมสมสมรส ที่อาศัย การทาความเข้าใจในวิถชี ี วิตของผู ้ให้ข้อมูล ที่
มองเป็ น แบบ องค์ร ว ม ในหลากหลายมิต ิ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาก ารให้ ค ว ามหมายและ
องค์ป ระกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัว เข้มแข็งตามการ
รับรู ้ของครูส ตรีมุ สลิม สมรส รวมถึงเงื่อนไขที่ เกี่ย วข้อ งกับ การจัด การ ตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวของครูส ตรีมุสลิมสมรสนาไปสู่ ความเป็ นครอบครัว เข้ม แข็ ง ที่ ครอบคลุม ทัง้ ด้านเงื่อ นไข
สาเหตุจากตัวบุ คคลและเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อม
การวิจ ัยนี้ เป็ นการมองภาพรวมของปรากฏการณ์โดยผ่ านการถ่ ายทอดเรื่องราวในอดีต
จนถึงปั จ จุบั นจากกลุ่ มผู ้ให้ข้ อมูล ในวิ ธกี ารวิ จยั คุ ณภาพนั ้นเป็ นการแสวงหาความรู ้ ความจริง ทาง
สังคมที่เกี่ ยวกั บ พฤติก รรมมนุ ษ ย์และสัง คม รวมถึงการรับ รู ้ สภาพจิตใจ ความรู ้สกึ โดยมีเพียงแต่
มนุ ษ ย์เท่ านัน้ ที่จะเข้าใจกันได้ หากได้เข้ าไปใกล้ชิดอย่ างเหมาะสม การศึก ษาในรูป แบบนี้จะทาให้
ทราบถึงความเป็ นมา ความรูส้ ึกนึกคิด รวมถึงการเปลีย่ นแปลงที่เกิ ดขึ้น ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่ า ง
มากต่ อการศึก ษาเพื่อให้ ได้ม าซึง่ ข้อมู ลที่ต อบปั ญหาการวิจยั ในการทาความเข้ าใจในการดารงชีวิ ต
และเพื่อ ศึก ษาถึงกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ องกับ พฤติก รรมการจัด การ ตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว โดยแบ่ งรายละเอียดเนื้อหาสาคัญของวิธดี าเนินการวิจยั เป็ นหัวข้อหลัก ดังนี้
รูปแบบของกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
การให้ ความหมายและองค์ประกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัวและ
ครอบครัวเข้ม แข็ งตามการรับ รูข้ องครู สตรีมุ สลิมสมรส รวมถึงเงื่อ นไขที่ เกี่ ย วข้ องกับ การจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครูสตรีมุส ลิม สมรสนาไปสู่ ความเป็ นครอบครัว เข้ม แข็ ง
ซึง่ ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายได้โดยผ่านการให้ความหมายของผูใ้ ห้ข้อมู ล
หลัก ตลอดจนความคิด ความรู ้สกึ ต่ างๆ ในการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่
นาไปสู่ค วามเป็ นครอบครัว เข้ม แข็ ง ภายใต้ส ถานการณ์ค วามไม่ ส งบในพื้นที่ ดัง นัน้ ผู ้วิ จ ัย จึง ได้
เลือกใช้ก ระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ ในการดาเนิ นการวิจ ัยครัง้ นี้ เนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะใช้
เป็ นแนวทางในการแสวงหาความรูค้ วามจริงทางสัง คมที่ เกี่ยวกับพฤติก รรมมนุ ษย์ รวมถึงการรั บ รู ้
สภาพจิตใจ ความรู ้สกึ การตีค วามหมายของตนเอง ทาให้ท ราบถึง ความเป็ นมา ความรูส้ ึกนึ กคิด
ที่จะเป็ นประโยชน์อย่ างมากต่อการนามาศึกษา เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลที่ตอบปั ญหาการวิจยั
ผูว้ ิ จยั ใช้ ก ารศึก ษาในรู ปแบบการสัมภาษณ์เชิ ง ลึก (In-depth interview) ซึง่ ในงานวิ จ ัย
ระยะนี้ กลุ่มให้ข้อ มูล หลัก (Key Informants) จานวน 7 กรณีศึก ษา จากพืน้ ที่สามจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ เนื่องจากว่ าปั ญหาการวิจ ัยในระยะนี้ไม่สามารถสืบ ค้นความรูค้ วามจริงได้เ พียงจากกลุ่มผูใ้ ห้
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ข้อ มู ล หลัก เพีย งบุ ค คลเดีย ว ดัง นั ้นการศึ ก ษาในระยะนี้ จงึ ต้อ งเลือ กกลุ่ ม ผู ้ให้ ข้ อ มู ล หลัก หลาย
กรณีศึ กษา เพื่อ ค้นหาแบบแผนของสิ่งที่ ผู ้วิ จยั สนใจศึ ก ษา จากกรณีศึ กษาแต่ ล ะรายในลัก ษณะ
เปรียบเทียบว่ ามีการเปลีย่ นแปลงหรือมีค วามคงตัวหรือ ไม่ อย่ างไร นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั มีการรวบรวม
และวิเคราะห์เชิงเปรียบเที ยบข้อมูล หลักฐาน จากกรณีตวั อย่ างเฉพาะแต่ละราย และนามาวิเคราะห์
เป็ นองค์รวม สืบ ค้นหาความรู ้ค วามจริง ตอบค าถามของการศึ ก ษาที่ ว่ า กลุ่ ม ผู ้ให้ ข้ อ มูล มีก ารให้
ความหมายของการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ง อย่ า งไร
และมีเงื่อนไขอะไรที่ ทาให้ ส ามารถจัด การตนเองและจัด การภายในครอบครัวที่ นาไปสู่ ค รอบค รัว
เข้มแข็งได้
พื้ นที่ที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกพืน้ ที่สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้เป็ นพื้นที่ในการวิ จยั อัน
ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปั ตตานี และจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพืน้ ที่ของจังหวัด นี้เป็ นจังหวัดที่ ม ี
เหตุ การณ์ค วามไม่ สงบที่ ส่ง ผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ ของประชาชนในพืน้ ที่ ไม่ว่ าจะเป็ นตารวจ
ทหาร ข้ าราชการ แม่ คา้ พ่อค้า นั กเรียน ฯลฯ และเป็ นพืน้ ที่ที่ค่ อนข้ างมีความเฉพาะ มีเ อกลักษณ์
ทางด้านสังคม วั ฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณีของชาวไทยมุ สลิมที่ม ีมาอย่ า งยาวนานใน
สังคมไทย โดยเฉพาะการศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการศึ กษาการให้ค วามหมายและองค์ป ระกอบของการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัว เข้มแข็ งตามการรับรูข้ องครูส ตรีมุสลิม
สมรส รวมถึงเงื่อ นไขที่เกี่ ยวข้องกับ การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ของครู สตรี
มุสลิม สมรส ซึ่ง เป็ นกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ได้ร ั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ค วามไม่ ส งบเช่ นเดีย วกั น และ
สอดคล้องกั บบริบทของสัง คมไทยมุ สลิม นอกจากนัน้ ผูว้ ิจ ัยพิจ ารณาเห็นว่ าตนเองมีศักยภาพในการ
เข้าถึงข้อ มูลได้ เนื่องจากเป็ นคนในพืน้ ที่ แ ละมีความเข้าใจถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่มเี อกลักษณ์
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสามารถติดต่อเก็บ รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่ใช้ ในการศึก ษาได้ จึง
มีค วามสะดวกที่ จ ะเข้า ร่ วมลงพื้นที่ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เพื่อ สามารถเข้ า ถึงข้ อ มู ลที่ ผู ้วิ จ ัย
ต้องการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
เนื่อ งจากเป็ นการศึ กษาเชิง คุณภาพ จึง เน้ นศึ ก ษาจากผู ้ให้ ข้อ มู ล ที่ เป็ นผู ้มคี วามรู ้ห รือ มี
ประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่จะศึกษา (Information-rich cases) และมีความพร้อ มสมัครใจในการ
ให้ ข้ อ มู ล ในฐานะผู ้ให้ ข้ อ มู ล ห ลัก (Key Informants) เพื่ อ ท าก ารสั ม ภ าษณ์ เ ชิ ง ลึก ( In-depth
Interview) ซึง่ กลุ่ มผู ้ให้ ข้อ มูล หลักคือ ครูส ตรีมุส ลิม สมรส ที่ ปฏิ บัต ิงานในสถานศึก ษา อาศั ยอยู่ ใน
พืน้ ที่ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อันได้แ ก่ จังหวัด ยะลา จัง หวั ดปั ตตานี และจังหวัด นราธิวาส
โดยผู ้วิ จ ัย ใช้ วิ ธกี ารคัด เลือ กผู ้ให้ ข้ อ มู ล หลัก แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive หรือ Judgmental
Sampling) โดยผูใ้ ห้ข้อมูลหลักต้องเป็ นบุ คคลที่ ประกอบอาชีพครู มีบุตรอย่ างน้อ ย 1 คน และใช้ชีวิ ต
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ครอบครัวไม่ต่ ากว่ า 10 ปี สาหรับขนาดของกลุ่ มผูใ้ ห้ ข้อมู ลหลัก จานวน 7 คน ทั ้งนี้กลุ่ มผูใ้ ห้ ข้อมู ล
หลักยืด หยุ่ นได้ตามความเหมาะสมจนกว่ าข้อ มูลที่ได้รบั จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจะมีความอิม่ ตัว
(Saturation of Data) และเกิดจากการคัดเลือกผู ้ให้ข้ อมูล หลัก จากชมรมสตรีมุส ลิมตามแต่ละพืน้ ที่
จังหวัดที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา โดยการศึกษาระยะนี้ผวู ้ ิจยั กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกกลุ่ ม
ผูใ้ ห้ข้อมูล (Inclusion Criteria) โดยมีการเรียงลาดับความสาคัญของการคัดเลือกผูใ้ ห้ข้อมูล ดังนี้
1. ต้องเป็ นบุ ค คลที่ ประกอบอาชีพครู และสมรส มีบุตรอย่ างน้อย 1 คน อาศัย อยู่ ในพืน้ ที่
สามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา จังหวั ดปั ตตานี และจังหวั ดนราธิวาส ไม่น้อยกว่ า 10
ปี
2. ใช้ชีวิตครอบครัวไม่ต่ ากว่ า 10 ปี คือ การที่ค รูสตรีมุสลิมใช้ชีวิตแต่งงานและมีครอบครัว
อยู่ ดว้ ยกันฉันท์สามีภรรยาไม่ต่ ากว่ า 10 ปี เหตุผลที่เลือกเกณฑ์ดงั กล่า ว เนื่องจากการที่บุคคลได้ใช้
ชีวิตครอบครัวเป็ นระยะเวลาไม่ต่ ากว่ า 10 ปี สามารถสะท้อนถึงการที่บุคคลมีประสบการณ์หรือผ่า น
ช่ วงชีวิต ช่ ว งวิกฤตต่างๆ หรือต้องเผชิญฝ่ าฟันอุป สรรคของการใช้ชีวิตคร อบครัว แต่ค รอบครัวก็ยั ง
สามารถใช้ชีวิตร่วมกันจวบจนปั จจุบันได้
3. ครู สตรีมุ สลิมสมรสสามารถจัด การตนเองและภายในครอบครัว ได้ด ี คือการที่ค รูสตรี
มุสลิม สามารถจัดการ แก้ ไขปั ญ หาต่า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้นกั บตนเองและสมาชิ ก ในครอบครัว และมี ก าร
ปฏิบัตกิ ิจกรรมในครอบครัวตามภาระหน้า ที่ที่ได้รบั ได้แก่ การดูแลสมาชิกในครอบครัว อบรมเลีย้ งดู
บุ ต ร การจัด ก ารด้ า นเศรษฐกิ จ ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ บุ ต ร การท างานนอกบ้ า น และท ากิ จ ก รรม
สาธารณประโยชน์ ต่ อ สัง คมได้อ ย่ า งดี รวมทั ้ง การช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ในครอบครัวสามารถควบคุ ม
ตัด สินใจแก้ไขปั ญ หา การลดอารมณ์เชิ งลบ การมองในเชิ ง บวกต่ อเหตุ ก ารณ์ต่า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้นใน
ครอบครัว เพื่อทาให้ เกิด ความสมดุ ลในครอบครัว กล่าวอีก นัย หนึ่ งว่ า เป็ นบุ คคลที่ส ามารถจัด การ
บริหารเวลาในหน้าที่ การงานและชีวิตส่ว นตัวของตนเองพร้อ มกับการจัดการในครอบครัว รวมทัง้ ยั ง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มชมรมสตรีมุสลิมได้
4. ครอบครัว มีค วามเข้มแข็ง คือ การที่ ครอบครัวมีป ฏิส ัมพันธ์ที่ด ีต่อกั น พู ดคุย กันอย่ า ง
สม่ าเสมอ มีความศรัท ธาในศาสนา มีก ารแสดงความรัก ในครอบครัว และมัก จะมีเวลาในการท า
กิจกรรมกันบ่ อ ยครัง้ เช่ น การพาลู กออกไปทั ศนศึก ษา การทากิจ กรรมทางสังคมร่ วมกัน รวมทั ้ง
สามารถจัดการกั บความเครียดและวิกฤตการณ์ต่า งๆ ได้ด ี (Defrain. 1999) นอกจากนี้ครูสตรีมุสลิม
ยังสามารถจัดการกับความเครียดหรือวิกฤติการณ์ต่างๆ ได้ เหตุผลที่เ ลือกเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจาก
การที่สมาชิ กในครอบครัวมีความรักอยู่ ดว้ ยกั นอย่ างอบอุ่นและมีค วามสุข สะท้อ นถึงการที่ ครู สตรี
มุสลิมสามารถที่จะจัดการในครอบครัวจนทาให้ครอบครัวสามารถเป็ นครอบครัวที่ เข้มแข็ง ได้ เพราะ
ครู สตรีมุ สลิมนอกจากจะต้องจัด การดู แลสมาชิก ในครอบครัวแล้ว ยั งต้องออกไปท างานนอกบ้ า น
และยั งมีการเข้ าร่ วมกิจ กรรมกั บชมรมต่ างๆ ที่ม ีขึ้น ท าให้ส ะท้ อนให้ เห็ นถึง ความสามารถในการ
บริหารจัดการในครอบครัว
5. เป็ นครูส ตรีมุ สลิมสมรสประสบความสาเร็จในหน้า ที่ การงาน คือ การที่ ค รูส ตรีมุส ลิม
สมรส สามารถทางานในหน้าที่ที่ตนเองได้รบั มอบหมายได้ด ี โดยมีความรับ ผิดชอบ เอาจริงเอาจังกั บ
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การท างาน และเป็ นผูท้ ี่ ทางานประสบความสาเร็จ เช่ น การได้ร ับรางวัล ครู ดเี ด่นขอ งโรงเรีย น มี
ผลงานที่ สร้างชื่อ เสีย งแก่ โรงเรียน หรือ เป็ นผู ้ที่ส ร้า งสรรค์กิ จกรรมดีๆ ในโรงเรียนและผลัก ดันให้
นักเรียนสามารถเข้าสู่การแข่ งขันในกิ จกรรมต่างๆ ของโรงเรีย นได้ รวมทัง้ เป็ นผูท้ ี่มพี ฤติกรรมที่ดใี น
การทางาน เช่ น การช่ ว ยเหลือ เพื่อ นร่ วมงาน เป็ นคนรักษาสัญ ญา ตรงต่ อเวลา เป็ นต้น เหตุ ผลที่
เลือกเกณฑ์ดงั กล่า วเนื่องจาก การที่ บุคคลสามารถประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานไม่ ว่าจะเรื่อ ง
ใดก็ตาม สะท้ อนให้เ ห็นว่ า บุ คคลเป็ นผูท้ ี่ มคี วามสามารถ และจัดการกับตนเองในบทบาทหน้ าที่ของ
การทางานได้ด ี
6. สมาชิ กในครอบครัวปฏิบัต ิตามหลักการศาสนาอย่ างเคร่งครัด คือ การที่ค รูสตรีมุสลิม
และสมาชิก ในครอบครัวมีความศรัท ธาและสามารถปฏิบั ตศิ าสนกิจ ที่ตามหลัก การ ศาสนาอิสลามได้
กาหนดไว้ เช่ น การรักษาละหมาด การบริจาคทาน การอ่านคัมภีร ์อลั กุ ร อานในครอบครัว การแต่ ง
กายที่มคี วามถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ การมีมารยาทที่ ด ี การช่ วยเหลือผูอ้ ่นื การทากิจกรรมฮา
ลาเกาะฮ์ (กลุ่มศึกษา) ในครอบครัว เป็ นต้น เหตุผลที่เลือกเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากการที่บุคคลและ
สมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัตติ ามหลักการศาสนาได้ สะท้อนให้ เห็นถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ม ีต่อ ตัว เองต่ อผู ้อ่นื และต่ อพระเจ้า ซึ่ งการที่ สมาชิ กในครอบครัว จะสามารถปฏิ บั ตติ ามหลักการ
ศาสนาได้นนั ้ ก็ เกิ ด จากพ่ อ แม่ ผู ้ปกครองและบุ คคลใกล้ชิ ดที่ ค อยอบรม ให้ ค วามรู ้ ค าแนะนา ค า
ชี้แนะ สังสอน
่
เกี่ย วกับหลัก การปฏิ บัต ิ สิง่ เหล่านี้สามารถช่ วยสะท้อนให้ เห็นว่ าเป็ นบุ คคลที่สามารถ
จัดการในครอบครัวได้
7. สมาชิกในครอบครัวมีจติ สาธารณะ คือ การที่ค รูสตรีมุส ลิมและสมาชิก ในครอบครัวรูจ้ ัก
เสีย สละ ให้ ความร่ว มมือร่ว มใจในการทาประโยชน์ เพื่อส่ วนรวม เช่ น การช่ ว ยเหลือ พีน่ ้ องในพื้นที่
ทุ รกันดาร หรือ ประสบภัย พิบัต ิจากเหตุก ารณ์ต่ างๆ ด้วยกับการร่ว มบริจาค การร่ วมเป็ นส่ว นหนึ่ ง
ของกิจ กรรมนั ้นๆ หรือการเข้า ร่วมกลุ่ มองค์ก รต่ างๆ ที่ มอี ยู่ ในสัง คมในการท ากิ จกรรมต่า งๆ เพื่อ
ผูอ้ ่นื ในการที่จะพัฒนาตนเองและสั งคมที่ อาศัย อยู่ เป็ นต้น เหตุ ผลที่เ ลือกเกณฑ์ดงั กล่ าว เนื่ องจาก
การที่บุ คคลที่ม ีความตระหนัก และมีการช่ วยเหลือผูอ้ ่ นื ทาประโยชน์ เพื่อสังคมนัน้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
การที่บุคคลมีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่นื ได้ด ี โดยเฉพาะการที่ครอบครัวส่ง เสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัว ได้ทากิจ กรรมเพื่อ สัง คมแล้ว นัน้ เป็ นการปลู กฝั ง ถึง การตระหนัก ต่อ ผู ้อ่นื ความมีน้ าใจ
เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ เพื่อต้องการให้สงั คมมีสภาพที่ดขี ึ้น นอกเหนื อจากครอบครัวของตนเอง
นอกจากผูว้ ิ จยั จะท าการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้วยการสัม ภาษณ์เชิง ลึก จากกลุ่ มผูใ้ ห้ข้ อมู ล
หลัก แล้ว ผูว้ ิจ ัยทาการเก็บข้ อมูล จากบุ คคลในครอบครัว และเพื่อ นร่วมงานของกลุ่ม ผูใ้ ห้ ข้อมู ลหลัก
เพิ่มเติม ทั ้งนี้ จ ะท าให้ผู ้วิ จยั สามารถได้ข้ อ มูล ที่ ชัด เจน และเหมาะสมกั บ การศึ ก ษาเป็ นรายกรณี
นอกจากนี้ จ ะช่ ว ย ให้ ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ครอบครัว เข้ ม แข็ ง เพื่อ ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ แ ละตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้มากยิ่งขึ้น
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กระบวนกำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Inclusion Criteria)
ผูว้ ิจยั นาเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ข้อมูลที่ กาหนดขึ้น ให้แก่ ประธานชมรมครูมุสลีม ะฮ์ (สตรี)
เพื่อนารายละเอียดของเกณฑ์ก ารคัด เลือกกลุ่ม ผูใ้ ห้ ข้อมูล หลัก ที่จะเป็ นผู ้ให้ข้อ มูลในงานวิจยั ระยะนี้
มาให้กับสมาชิกในชมรมร่วมกั นพิจารณาและคัดเลือกบุ คคลที่มคี วามเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้
กาหนด ทัง้ ในส่ วนของชมรมครูมุสลีมะฮ์จงั หวัดยะลา ชมรมครูมุสลีมะฮ์ จงั หวัดปั ตตานี และชมรมครู
มุสลีม ะฮ์ จงั หวั ดนราธิว าส โดยเกณฑ์ในการคัดเลือ กผู ้ให้ ข้อ มูล คือ 1) ต้องเป็ นบุ คคลที่ ป ระกอบ
อาชีพครู และสมรส มีบุตรอย่ างน้อย 1 คน อาศัยอยู่ ในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวั ด
ยะลา จังหวัด ปั ตตานี และจังหวัด นราธิวาส ไม่น้อยกว่ า 10 ปี 2) ใช้ชี วิตครอบครัวไม่ต่ า กว่ า 10 ปี
3) ครูสตรีมุสลิม สมรสสามารถจัดการตนเองและภายในครอบครัวได้ด ี 4) ครอบครัวมีความเข้มแข็ ง
5) เป็ นครู สตรีมุสลิมสมรสประสบความสาเร็จในหน้ าที่ การงาน 6) สมาชิ กในครอบครัวปฏิบัต ิตาม
หลักการศาสนาอย่ างเคร่งครัด และ 7) สมาชิกในครอบครัวมีจติ สาธารณะ
เมื่อผู ้วิจยั ได้รบั รายชื่ อผูใ้ ห้ ข้อมู ลหลักจากการร่ วมกั นพิจารณาและคัดเลือ กจากสมาชิกใน
ชมรมครูมุ สลีมะฮ์ ตามแต่ล ะจัง หวั ดแล้วนั ้น ผูว้ ิ จยั ท าการตรวจสอบข้อ มูล โดยผู ้วิจยั เข้ าไปพบปะ
พูดคุยกับ ผูท้ ี่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นกลุ่มตัวอย่ างในการศึกษาวิจ ัย พูดคุย ในประเด็นเกี่ยวกั บว่ าผูว้ ิจ ัย
เป็ นใคร ทาวิจ ัยมีวัถตุ ประสงค์อะไร และแจ้งให้ท ราบว่ า ได้รบั เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่ างในการให้ข้อมู ล
วิจ ัยจากการพิจารณาร่ว มกันของสมาชิก ในชมรมที่บุ ค คลนั ้นเป็ นสมาชิ กอยู่ เพื่อ ให้ บุ คคลนัน้ ได้
รับทราบ และผูว้ ิจ ัยมีการสอบถามเบื้ องต้นเกี่ ยวกับชีวิ ตประจาวันของกลุ่มผูใ้ ห้ข้ อมูลว่ าเป็ นอย่ างไร
ซึง่ ถือ ว่ า เป็ นรายงานจากคนใน คือ กลุ่ม ผูใ้ ห้ข้ อ มูล และรายงานจากคนนอก คือ สมาชิก ในชมรม
เพื่อเป็ นการยืนยั นให้ก ลุ่มผู ้ให้ข้อ มูลรับ รูว้ ่ าตนเองเป็ นผู ้ที่สามารถจัดการตนเองและสามารถจัดการ
ภายในครอบครัวได้ดแี ละครอบครัวของตนเองเป็ นครอบครัวที่มคี วามเข้มแข็ง
กระบวนกำรดำเนินกำรวิจัย
ขัน้ ตอนกำรวิจัย
ในการศึกษาระยะนี้ มีขนั ้ ตอนในการวิจยั ดังนี้
1. ขัน้ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกั บ
ครอบครัวเข้มแข็ง การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว รวมถึงแนวคิดของครอบครัว
มุสลิม รวมทัง้ กาหนดปั ญหาการวิจยั หรือหัวข้ อที่ตอ้ งการศึ กษารวบรวมข้อมูล และค าถามการวิจ ัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้เหมาะสม
2. ขัน้ การก าหนดหลักเกณฑ์ผใู ้ ห้ข้ อ มูล หลัก โดยผูว้ ิ จยั ก าหนดหลัก เกณฑ์ส าหรับการ
คัดเลือกกลุ่ มผูใ้ ห้ข้อมูล (Inclusion Criteria) ทัง้ หมด 7 ข้อ และนาเกณฑ์การคัดเลือกให้ แก่ ประธาน
ชมรมครูมุ สลีม ะฮ์ (สตรี) เพื่อนารายละเอียดของเกณฑ์การคัด เลือ กให้กั บสมาชิ กในชมรมร่ว มกั น
พิจารณาและคัดเลือกบุ คคลที่มคี วามเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนด
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3. ขัน้ การติดต่อ ผูว้ ิจ ัยเข้าถึงข้อมู ลและผูใ้ ห้ข้ อมูลหลัก โดยประสานกั บประธานชมรมครู
มุสลีม ะฮ์จ ังหวั ดยะลา ประธานชมรมครู มุส ลีม ะฮ์จ ัง หวั ด ปั ต ตานี และประธานชมรมครูมุ ส ลีม ะฮ์
จังหวัด นราธิวาส ท าการแนะนาตัวว่ า เป็ นนิ สติ ที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์และศึ กษาเกี่ยวกั บ การจัดการ
ตนเองและการจัดภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ม แข็ง และชี้แจงขัน้ ตอนการทาวิจยั ให้ รบั ทราบ
พร้อมทั ้งทาหนังสือ ขออนุ ญาตเก็บข้อ มูลจากบัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิ ทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ และ
ทาหนัง สือขอจริยธรรมการวิ จยั ในมนุ ษย์ จากสถาบันยุ ท ธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิ ทยาลัย
ศรีน ครินทรวิ โรฒ เพื่อ คัดเลือกกลุ่ม ผูใ้ ห้ ข้อมู ลหลัก เมื่อได้รบั รายชื่ อจากการพิจ ารณาคัด เลือกแล้ว
ผูว้ ิ จยั ท าการติด ต่ อกั บ ผูใ้ ห้ ข้อ มู ลหลัก โดยการสร้างความคุน้ เคยด้ว ยการพูด คุ ย ซักถามข้ อ มู ล
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิ ถกี ารดาเนินชีวิต ในครอบครัว ผ่านการพูดคุ ยทางโทรศัพท์แ ละทางไลน์ ซึ่งเป็ น
การเตรียมความพร้อมก่ อนเข้าไปศึกษาจริง
4. ขัน้ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ผูว้ ิ จยั คิด ประเด็นปั ญหาการวิจ ัยไว้เ บื้องต้น และ
จัดทาเป็ นแนวค าถามเพื่อ ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interiew) โดยกาหนดประเด็นหลัก
และประเด็นย่ อ ย ซึง่ แนวคาถามเหล่ านี้ เป็ นค าถามปลายเปิ ด เน้นให้ กลุ่ มผู ้ให้ ข้อ มูล หลักสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวการดาเนินชีวิตครอบครัวได้อย่ างเปิ ดกว้า งและยืดหยุ่ น รวมทั ้งมีการสังเกตและจด
บันทึกระหว่ างการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วย
5. ขัน้ การลงสนามและเก็บ ข้ อ มูล หลังจากมีก ารนัด หมายเวลาและสถานที่ แ ล้ว ผูว้ ิ จ ัย
ดาเนินการตามที่ ได้ว างแผนการเก็ บข้ อมู ล โดยผู ้วิจ ัยแนะนาตนเองว่ าเป็ นนั กศึ กษาที่ก าลังศึ กษา
และมีค วามสนใจศึ กษาเกี่ ยวกับการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และครอบครัว
เข้ม แข็ง ซึ่งในการลงสนามครัง้ นี้ ผวู ้ ิ จยั ใช้วิ ธกี ารสัม ภาษณ์เชิ งลึก และเมื่อผู ้วิจ ัย กลับมาตรวจสอบ
ข้อมู ลว่ าข้อ มูล ที่ได้รบั ยัง ไม่ค รอบคลุ มประเด็นคาถาม ผูว้ ิ จยั จึงได้ตดิ ต่อ กลับไปยัง กลุ่ มผูใ้ ห้ข้ อมู ล
เพื่อ สอบถามพู ดคุย เพิ่มเติม ผ่ านการพูด คุยทางโทรศัพท์ การแชตทางไลน์ และการเข้าไปพบกั บ
ผูใ้ ห้ข้อมูลอีกครัง้ หนึ่ง
6. ขัน้ การลงรหั ส หลัง จากผูว้ ิ จยั ได้สมั ภาษณ์ โดยมีการขออนุ ญ าตบั นทึ กเสียงกลุ่ม ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักแล้ว ผูว้ ิ จยั ทาการถอดคาพูดจากแถบบันทึ กเสียงและการจดบั นทึก ลัก ษณะคาต่อคาเพื่อ
รัก ษาข้อ มูล ให้ เป็ นข้ อมู ลที่ จ ริงมากที่ สุด เพื่อนามาพิม พ์ล งในคอมพิว เตอร์ ในลัก ษณะคาถามและ
คาตอบ (Question & Answer) จากนัน้ ผู ้วิจยั ทาการลงรหัส ข้อมูลที่ได้มาและจัด หมวดหมู่ ของข้อมู ล
เพื่อสะดวกสาหรับขัน้ การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
7. ขัน้ การตรวจสอบข้อ มูล เมื่อ แยกหมวดหมู่ ของข้อ มูล ที่ ได้จากการสัมภาษณ์แ ล้ว นั ้น
ผูว้ ิจ ัยอ่านทบทวนอีกหลายๆ รอบ เพื่อตรวจสอบประเด็นคาถามและวางแผนการตรวจสอบข้ อมู ล
เช่ น การตรวจสอบ ข้ อ มู ล ควรตรวจสอบกั บ ผู ้ใด ในประเด็นใด และวิ ธ ีก ารใด เป็ นต้น ในการ
ตรวจสอบข้อมู ลนี้ ผูว้ ิ จยั ตรวจสอบข้อ มูล จากบุ ค คลใกล้ชิด ได้แก่ เพื่อนร่วมงานที่โ รงเรีย น เพื่อ น
ร่วมงานสังคม สมาชิกในครอบครัว ของผูใ้ ห้ ข้อ มูลหลัก หากข้อ มูล ที่ได้รบั ยังไม่มคี วามชัด เจน หรือ
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลไม่ ครบประเด็นหรือผูว้ ิจยั ยั งมีข้อสงสัยในประเด็นต่า งๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ างการ
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เก็บข้อมู ล ผูว้ ิจ ัยสามารถสอบถามข้อมู ลเพิม่ เติมได้จ นกว่ าจะได้ข้อมู ลที่ครบสมบู รณ์ ทัง้ นี้ต ้องได้ร ับ
อนุ ญาตจากผูใ้ ห้ข้อมูล
8. ขัน้ การสรุปและวิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อข้ อมูลทัง้ หมดได้ถูกแยกจัดตามหมวดหมู่ และข้อมู ล
ที่ได้ม ามีความน่ า เชื่อ ถือ ผู ้วิจ ัยจึงได้ท าการวิเ คราะห์ ต ามหลักการวิเคราะห์ งานวิ จยั เชิ งคุ ณภาพ
นาเสนอและอธิบายเพิม่ เติมตามกระบวนการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เนื่ อ งจากเป็ นงานวิ จ ัย เชิ งคุ ณ ภาพ ผู ้วิจ ั ย จึง เป็ นเครื่อ งมือ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด และส าหรับ
เครื่อ งมือที่ ใช้ ป ระกอบการเก็ บ ข้ อมู ล การวิ จ ัยในครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย 3 ลัก ษณะสาคัญ คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการจดบันทึก
กำรสัมภำษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) เพื่อทาความเข้า ใจในเชิง ลึกเกี่ยวกับ การให้
ความหมายและองค์ป ระกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และครอบครัว
เข้มแข็งตามการรับรูข้ องครูสตรีมุ สลิมสมรส รวมถึงเงื่อ นไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุ สลิมสมรสนาไปสู่ความเป็ นครอบครัว เข้มแข็ง สาหรับเครื่องมือ
ที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูลสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นแนวคาถามในการ
สัม ภ าษณ์ แ บบเจาะลึก ด้ว ยแนวค าถาม (Guideline) ที่ ม ีล ัก ษณะเป็ นประเด็นกว้ า งๆ ซึ่ง เป็ น
เครื่อ งมือ ที่ผู ้วิ จยั สร้า งขึ้ นเอง จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อง และกรอบ
ประเด็นปั ญ หาวิ จยั ที่ตงั ้ ไว้ และใช้วิ ธกี ารสัม ภาษณ์แบบไม่เ ป็ นทางการ (Informal Interview) เพื่อ
ค้นหาถึงประเด็นที่เคยมีการวิจยั แล้วและประเด็นที่ยังไม่ได้ทาการวิจยั จากนั ้นสร้างเป็ นแนวคาถาม
ที่ครอบคลุมตามวัตถุป ระสงค์ที่ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างไว้ โดยสร้างเป็ นประเด็นหลัก ๆ ที่เปิ ด โอกาสให้ผตู ้ อบ
สามารถตอบได้อ ย่ างกว้า งขวางและยืดหยุ่ น ซึง่ ประเด็นค าถามจะเรียงลาดับตามเนื้อหาของคาถาม
สามารถปรับ ได้ต ามลัก ษณะของผูใ้ ห้ข้ อ มูล โดยฝ่ ายผูใ้ ห้ข้ อ มูล เป็ นผูเ้ ล่า ประสบการณ์ ความคิด
ความรู ้ของตัว เองในรู ปของเรื่อ งเล่า ตามหั วข้ อ หรือ ประเด็นที่ สร้า งขึ้ นมาเพื่ อเป็ นหั ว ข้อ สนทนา
ขณะเดีย วกั น ผู ้วิจ ัยก็ ฟังและตอบสนองต่อ สิง่ ที่ผู ้ให้ ข้ อมู ลพรรณนาออกมา พร้อ มกั บ คอยกระตุ ้น
ให้กั บผู ้ให้ ข้อ มูลสามารถเรียกความคิด/ความจ าเกี่ ยวกับ เรื่อ งราวหรือ ประสบการณ์ของตนขึ้ นมา
และเรียบเรียงออกมาอย่ างเป็ นเรื่องเป็ นราวและมีความหมาย
คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกจะมีลกั ษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. แนวคำถำมหลัก (Main Question) เป็ นคาถามที่ผู ้วิจยั ได้ต งั ้ ประเด็นค าถามสาหรับ
การสัมภาษณ์ไว้ล่ว งหน้า เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่จ ะทาการศึกษา โดยประเด็นที่ตงั ้ ขึ้นมาจะเป็ น
แนวคาถามกว้างๆ (Interview guide)
2. คำถำมเพื่ อขอรำยละเอีย ดและควำมชัด เจน (Probing Questions) เป็ นค าถามที่
หลัง จากมีการสัม ภาษณ์ห รือสอบถามกั นแล้ว แต่ค าตอบที่ได้มายังไม่มคี วามชัด เจน ข้อมู ลที่ ได้ร ับ
อาจขาดรายละเอียด หรืออาจเกิดจากที่ ระหว่ างสัมภาษณ์พูดคุย เกิดประเด็นใหม่ๆในการพูดคุยจาก
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ประเด็นคาถามที่ ผวู ้ ิ จยั ได้กาหนดเอาไว้ ซึง่ ค าถามเพื่อขอรายละเอีย ดจะช่ วยให้ผู ้วิจ ัยได้ข้อมู ลที่ ม ี
รายละเอียดที่ชัดเจนและลงลึกในประเด็นนัน้ ๆ มากยิ่งขึ้น
3. ค ำถำมเพื่ อตำมประเด็น (Follow-up Questions) เป็ นค าถามที่ ผู ้ วิจ ัย จะใช้ เมื่ อ
ระห ว่ า งสัม ภ าษณ์ ได้พ บข้ อ มู ล เรื่อ งให ม่ ๆ ที่ มีค วามน่ า สนใจ มาเป็ น ประเด็นถามต่ อ โดย มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมู ลเกี่ยวกับหัวข้อ วิจยั ให้ ลกึ ลงไป ซึง่ คาถามเพื่อตามประเด็นผูว้ ิจยั สามารถ
จะใช้ในขณะที่ทาการสัมภาษณ์อยู่ ในขณะนั ้น หรืออาจเก็บไว้สมั ภาษณ์ในครัง้ ต่อไปได้
ตัวอย่ำงแนวคำถำมเพื่ อกำรสัมภำษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
แบบสัม ภาษณ์เ ป็ นแนวคาถามที่ ไม่ เคร่ งครัดในเรื่องโครงสร้าง ( Unstructured) แต่ ยึ ด
หัวข้ อการสัม ภาษณ์ไว้เป็ นหลัก และเป็ นคาถามที่ เปิ ดกว้ าง คาถามปลายเปิ ด อย่ างไรก็ต าม แนว
คาถามที่ ก าหนดไว้นี้ เป็ นเพีย งกรอบการสัม ภาษณ์ที่ กาหนดไว้ เบื้ อ งต้นเพื่อให้ ได้ข้ อ มูล ที่ ต อบ
วัตถุประสงค์การวิจยั แต่ทงั ้ นี้ประเด็นคาถามที่ตงั ้ ไว้สามารถยืดหยุ่ นและปรับ เปลีย่ นไปตามลักษณะ
ของผูใ้ ห้ข้อมู ล และสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่ างแนวค าถามสาหรับ การสัมภาษณ์เชิงลึก ดัง
ตาราง 1
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ตาราง 1 แนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
จุดประสงค์กำรศึกษำ
ทาความเข้าใจภูมหิ ลังของ
ผูใ้ ห้ข้อมูล

คำถำมกำรวิจัย
ครูสตรีมุสลิมสมรสมีวิถ ี
ชีวิตความเป็ นอยู่ อย่ างไร

ทาความเข้าใจความหมาย
และองค์ประกอบของ
ครอบครัวเข้มแข็ง

- ครูสตรีมุสลิมสมรสมีการ
ให้การนิยามความหมาย
ของครอบครัวเข้มแข็ง
อย่ างไร
- ครอบครัวเข้มแข็งมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง

ควำมมุ่งหมำย
เพื่อทาความเข้าใจประวัตเิ บื้องต้นของ
ครูสตรีมุสลิมสมรส โดยเป็ นการ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของครูสตรี
มุสลิมสมรสว่ าเป็ นอย่ างไร เพื่อจะได้
เข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวชีวิตของครู
สตรีมุสลิมสมรสมากยิ่งขึ้น
- เพื่อทราบถึงการนิยามความหมาย
ของครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู ้
ของครูสตรีมุสลิมสมรสว่ ามีการ
นิยามความหมายว่ าอย่ างไร
- เพื่อทราบถึงเรื่องราวในชีวิต
ครอบครัวของครูสตรีมุสลิสมรสว่ า
เป็ นอย่ างไร ครอบครัวเข้มแข็ง
ประกอบด้วยอะไรบ้าง

แนวคำถำมหลัก
- ช่ วยเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตตัง้ แต่วัยเด็ก
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบันว่ าเป็ นอย่ างไร

- คุณคิดว่ าครอบครัวเข้มแข็งมีความหมาย
อย่ างไร
- ช่ วยเล่าเรื่องราวชีวิตในครอบครัวของท่ านว่ า
เป็ นอย่ างไร
- คุณคิดว่ าครอบครัวเข้มแข็งจะต้องเป็ น
ครอบครัวที่มลี กั ษณะอย่ างไรบ้าง
- คุณคิดอย่ างไรต่อคาว่ าครอบครัวเข้มแข็ง
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ตาราง 1 (ต่อ)
จุดประสงค์กำรศึกษำ
ทาความเข้าใจความหมายและ
องค์ ป ระกอบของการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว

คำถำมกำรวิจยั
- ครู สตรีมุสลิมสมรสมีการให้
การนิ ยามความหมายของ
การจัดการตนเองและการ
จัดการภายใน คร อบครั ว
อย่างไร
- การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครั ว มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง

ควำมมุ่งหมำย
- เพือ่ ทราบถึงการนิ ยามความหมายของ
การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวตามการรับรู ้ของครู สตรีมุสลิม
สมรส ว่ า มีก ารนิ ย ามความหมายว่ า
อย่างไร
- เพือ่ ทราบถึ งเรื่อ งราวในชีว ิตครอบครั ว
ของครู สตรี มุ สลิส มรสว่ ามีการจัดการ
ตนเองแ ละจัดการภายในครอ บครั ว
อย่างไร และการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว ประกอบด้ว ย
อะไรบ้าง
ทาความเข้าใจถึงเงื่อนไขทีท่ า - สิ่งส าคัญ อะไรที่ท าให้ค รู ทราบถึงสาเหตุ และเงือ่ นไขด้านตัวบุคคล
ให้ส ามารถจัดการตนเองและ สตรี มุสลิมสมรสสามารถ และสภาพแวดล้อมทีท่ าให้ครู ส ตรีมุสลิม
จัดการภายในครอบครัว
จัดการตนเองและจัดการ สมรสสามารถจัดการตนเองและจัดการ
ภายในครอบครัวได้
ภายในครอบครัว

แนวคำถำมหลัก
- คุณ คิดว่า การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวมีความหมายอย่างไร
- ช่วยเล่าถึงเรื่องราวของการจัดการชีวติ ส่วนตัวทังใน
้
เรื่องของการทางาน การทาหน้าที่ในบทบาทต่ างๆ
และการจัดการเรื่ อ งราวภายในครอบครั ว ว่า เป็ น
อย่างไร
- คุณ คิดว่า การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวจะต้องมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
- คุณ คิดอย่ างไรต่ อ คาว่ าการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว
คุณคิดว่าอะไรทีท่ าให้คุณ สามารถจัดการตนเองและ
จัดการภายในครอบครัว ได้ จนท าให้ครอบครั วของ
คุณ เป็ นครอบครัวทีม่ คี วามเข้มแข็งและมีความสุข
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นอกจากแนวคาถามจะเป็ นเครื่อ งมือ หลักแล้ว อุ ปกรณ์ที่ ใช้ในการบั นทึก ก็ม ีความจ าเป็ น
อย่ างมากในการเก็บ ข้อมู ล เช่ น สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึ กเสียง และกล้องถ่ ายรู ป มีค วามสาคัญ
อย่ างมากต่อกระบวนการเก็บข้ อมูล เนื่องจากในการลงพืน้ ที่ แต่ละครัง้ ผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องมีการบันทึ ก
คาพูดและเหตุการณ์ต่างๆ ซึง่ อุปกรณ์ควรมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการพกพา
1. กำรสังเกต ผู ้วิจ ัยใช้วิ ธกี ารสัง เกตแบบไม่ ได้มสี ่ วนร่ว มโดยสมบู รณ์ ( Observer-asParticipant) ซึง่ เป็ นการสังเกตร่ วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสังเกตระหว่ างการพูดคุย สนทนาว่ า
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลักมีการแสดงท่ าทางหรือปฏิบัตอิ ย่ างไร
2. กำรจดบันทึ กข้อมู ล (Field note) ผูว้ ิจยั จะบันทึกอย่ างทันท่ วงที ภายหลังการสังเกต
ลักษณะท่ าทางต่า งๆ ของผู ้ให้ข้อมูล หลัก ระหว่ างทาการสัมภาษณ์ รวมทัง้ ลักษณะอาการที่น่าสนใจ
สีห น้า ท่ า ทาง อากั ปกิ รยิ าของผู ้ให้ ข้ อมู ล หลัก มีการทบทวนและเรีย บเรียงการบั นทึ กใหม่ เพื่อ
ประเมินข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ว่ ายังมีป ระเด็นอะไรที่ค วรจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยการ
บันทึก ข้อมูลในส่วนของผูใ้ ห้ข้อมู ลหลักจะไม่ม ีการใส่ค วามเห็นของผูว้ ิจยั เข้าไป เนื่องจากเป็ นข้อมู ล
เฉพาะของผูใ้ ห้ ข้อมู ลหลักเท่ านัน้ ส่วนความคิด หรือ มุมมองของผู ้วิจยั จะเขี ยนแยกไว้ต่างหาก เพื่อ
นาไปสู่การวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ เช่ น ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ ความเห็นต่อผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
บริบทของการสัมภาษณ์ ข้อผิดพลากจากการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สาหรับ การวิจ ัยในระยะนี้ ผู ้วิจ ัยได้ใช้ รูป แบบการวิ เคราะห์ข้ อมู ลตามแนวทางของไมลส์
และฮิวเบอร์แมน (Miles; & Huberman. 1994) วิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของไมลส์และฮิ วเบอร์แมน มีรายละเอียดดังนี้
กำรจั ด ระเบี ย บข้ อมู ล (Data Organizing) หลังจากที่ ผู ้วิจ ัย ได้ท าการสัม ภาษณ์ผู ้ให้
ข้อ มูล หลักมาท าการวิ เคราะห์ ข้อ มูล จะเริ่มต้นด้วยการจัด ระเบี ยบข้อ มูล ทั ้งในทางกายภาพและ
ในทางเนื้อ หา คือทาข้ อมูล หลายประเภท ซึง่ ได้มาจากหลายแหล่งหลายวิ ธกี าร จากข้อ มูลจากการ
สัมภาษณ์ ข้อมู ลจากการสังเกต ให้อยู่ ในรูป ของเอกสารที่ เป็ นระเบียบและเป็ นระบบ เนื่องจากข้อมู ล
ที่ได้จ ากการสัมภาษณ์จ ะเป็ นข้อ มูลที่ ยังไม่ พร้อ มที่จ ะนามาวิ เคราะห์ในทันที ดัง นัน้ จึงต้อ งนาข้อมู ล
จากการสัมภาษณ์ทงั ้ ในรู ปของการจดบันทึกและจากการบันทึ กเสียง ทาการเปลีย่ นให้เ ป็ นข้อมูลเชิ ง
ประจัก ษ์ที่ได้จากการถอดเทปบันทึกเสียงคาสัมภาษณ์อย่ า งละเอียด ชนิ ดคาต่ อคา ให้ อยู่ ในรูปของ
แฟ้ มข้อมูลที่พร้อมสาหรับการอ่านทาความเข้าใจและนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่อ ไป
กำรแสดงข้ อมู ล (Data Display) หลังจากที่ ม ีก ารแปลงข้ อ มูล ในรู ป เชิ ง ประจัก ษ์แ ล้ว
ผูว้ ิจยั จะแตกข้อมูล ที่จดั ระเบียบแล้ว ทัง้ หมดออกมาเป็ นหน่ วยย่ อยๆ ตามความหมายเฉพาะของแต่
ละหน่ ว ย โดยผูว้ ิ จ ัย ถอดข้อ มู ล จากเครื่องบั นทึ ก เสีย ง ถอดชนิ ด ค าต่ อ ค า รัก ษาลัก ษณะที่ เป็ น
ธรรมชาติ อารมณ์ ความรูส้ กึ และบรรยากาศของการสนทนาไว้ไม่ให้ เสียไป มาจัดท าในรูป แบบบท
สนทนาจากการสัมภาษณ์ จากนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกเอาหน่ วยที่ม ีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ทาการ
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วิเคราะห์ มาให้ ช่ ื อ หรือให้ “รหั ส” (Coding) เป็ นการทอนข้อ มู ลลง ก าหนดรหั สสัน้ ๆ ขึ้นมาแทน
ความหมายสาคัญ ที่ ข้ อ ความนั ้นสื่อออกมา ซึ่งในการวิ เคราะห์ นี้ผู ้วิ จ ัย ก าหนดรหั ส สาหรับ การ
วิเคราะห์ ด้วยกับ การนาปั ญ หาการวิจยั เป็ นตัวตัง้ และทาการก าหนดรหัส ให้สอดคล้อ งกับประเด็น
การวิจยั ซึ่งขัน้ ตอนนี้ ผวู ้ ิจ ัยจะต้อ งมีการมองหาความเหมือนและความแตกต่างของชุ ด ข้อ มูล เพื่อ
แยกเอาชุ ด ข้อมูลไปไว้ ในหมวดหมู่ต่างๆ ที่ส ร้างเอาไว้ หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั จะนาหมวดหมู่ ที่สร้างไว้ม า
เปรียบเทียบดูเพื่อที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่ างหมวดหมู่ทงั ้ หมด ทัง้ นี้ผวู ้ ิจยั ได้ยกตัวอย่ างขั ้น
การลงรหั ส (Coding) เพื่อวิ เคราะห์ ข้อ มู ลที่ ได้จ ากการสัมภาษณ์กั บ ผู ้ให้ ข้อ มู ลหลัก รายหนึ่ ง ดั ง
ภาพประกอบ 14 ดังนี้
ตัวอย่ างการลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
Question: เวลามีปัญ หา ท้อ แท้ มีวิ ธกี ารในการจัด การตนเองอย่ างไร
บ้างคะ
Answer: ส่วนใหญ่ ถา้ มีปัญหา เราจะเข้าหาอัลกุ รอานมากกว่ า พยายาม
อยู่ กับตัวเอง และคิด และละหมาด ขอดุอา เวลาเรามีปัญ หา เรารูส้ กึ ว่ า
เราใกล้ชิ ด กั บ อัลลอฮ์ และการทดสอบเราต้อ งแก้ ด ้ วย ความอดท น
อัล ลอฮ์ก็ จะช่ ว ยเหลือ เรา/ ช่ ว งแรกของการแต่ งงาน มีบ้า งที่ เราหลุ ด
แต่ พ อมาช่ ว งนี้ รู ้ส ึก ว่ า การที ่เ ราได้ร ับ บทท ดสอบ เหมือ นของขวั ญ
ที ่อลั ลอฮ์ ให้ เรา ท าให้ เ ราได้ใกล้ชิ ด กั บ อัล ลอฮ์ / แต่ ส่ ว นใหญ่ เราจะ
จัดการตนเองก่ อนที่ ปัญ หาจะเข้ามา เวลามีปัญ หากับ สามีก็จ ะต้อ งมา
นัง่ คุย รีบเคลียร์ ให้เข้า ใจกันเลย จับมือคุ ยเลยนะ วันนี้ทาอะไรๆ ทีเ่ รา
ไม่พอใจ บางทีเขาจะไม่พูด เพราะตอนนั ้นเราอารมณ์รอ้ น เขาจะรอให้
เราอารมณ์เย็ นก่ อน แล้ว ค่อยมาพู ดกั น / ส่ว นลู กๆ ก็ จดั การเรื่องของ
เขาไป แต่ ลูก ชายจะเป็ นคนทีม่ ักมีคาพูด ทีส่ ร้า งความภู มใิ จให้ เรา ลู ก
ชายบอกว่ า ก็ อุม มีมสี งิ ่ ทีด่ ีก ว่ า ก็ อุ ม มีท างานเพือ่ อัล ลอฮ์ เพือ่ อุม มะฮ์
บอกว่ า ลูก ภูม ิใจนะที ่อุม มีท างานเพือ่ อัล ลอฮ์ มันเป็ นกาลังใจให้ กับ เรา
ได้

P3L17-L20
(การจัดการปั ญหา
ด้วยศาสนา)
P3L21-L22
(การมองในมุม
บวก)
P3L23-L26
(การพูดคุยอย่าง
เปิ ดเผย)
P3L27-L-29
(การได้รบั กาลังใจ
จากลูก)

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่ างขัน้ การลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
กำรหำข้อสรุ ป กำรตีควำม และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นยำของผลกำรวิจั ย
(Conclusion Interpretation and Verification) เป็ นการนาเอาข้ อมูล ที่แ ตกออกเป็ นหน่ ว ยย่ อยๆ
และที่ได้รบั การกาหนดรหั สเรียบร้อยแล้ว กลับมารวมเข้ากันใหม่ รวมข้อมู ลเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะ
ความสัม พันธ์ที่ห น่ วยย่ อ ยเหล่านั ้นมีต่อกัน เพื่อสะดวกในการอ่านเพื่อหาความหมาย หาข้อ สรุปและ
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ตีความ ซึง่ เป็ นวิธกี ารหาความหมายโดยรวมและทาการตรวจสอบว่ าข้อสรุปหรือความหมายที่ได้นั้น
มีความถูกต้องแม่นยาน่ าเชื่อถือหรือไม่อย่ างไร
กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้อมูล
สาหรับการตรวจสอบความน่ า เชื่อถือของข้อมูลในงานวิจยั ระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยมี
รายละเอียด คือ
1. การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก โดยวิธกี ารตรวจสอบภายใน ผูว้ ิจยั ได้
ตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ได้ม ีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากการสัม ภาษณ์ ว่า ข้ อ มู ล ที่ ได้รบั เพีย งพอและ
ครอบคลุ ม ตามประเด็นปั ญ หาที่ ผู ้วิจ ัย ต้องการหรือ ไม่ ซึ่ง บางกรณีศึก ษาข้อ มู ลที่ ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ในครัง้ แรกยังไม่ครอบคลุ ม จึงทาให้ผวู ้ ิ จยั ต้องทาการสัมภาษณ์เพิม่ เติมเพื่อให้ ได้ข้ อมูล ที่
เพีย งพอ และข้อ มูลที่ ได้รบั จากการสัมภาษณ์เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ที่ต งั ้ ไว้ นอกจากนี้ก ลุ่ม ผูใ้ ห้
ข้อมู ลหลัก มีความเหมาะสมกับ การศึก ษา เ นื่อ งจากกลุ่ม ผูใ้ ห้ข้ อมู ลหลัก ทุ ก ท่ า นผ่ านกระบวนการ
คัด เลือกตามเกณฑ์ก ารคัด เลือกผูใ้ ห้ข้ อมู ล หลักที่ ได้ก าหนดไว้ ส่ วนการตรวจสอบภายนอก ซึ่ง มี
ลัก ษณะคล้า ยคลึงกั บ การตรวจสอบโดยบุ ค คลผู ้เ กี่ย วข้ อง (Member Checks) โดยผู ้วิ จ ัยมีก าร
นาเสนอผลการวิ จยั จากการสัมภาษณ์และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กลุ่มผู ้ให้ข้อมู ลหลักที่ ถูกศึกษา
อ่าน โดยส่ งเป็ นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ให้กั บกลุ่ มผูใ้ ห้ ข้อมู ลหลัก และให้เ ขาวิจ ารณ์ เพื่อ ดูว่าข้ อสรุ ป
และการตีความของผูว้ ิ จยั ถูก ต้อ งหรือใช้ได้ในทัศ นะของผู ้ให้ข้ อมู ล หลัก มากน้ อยเพีย งใด สามารถ
สะท้ อ นความเป็ นจริง ที่ เ กิ ด ขึ้ นตามการรับ รู ้ข องผู ้ให้ ข้ อมู ล หลัก ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ครบถ้วน และ
เพียงพอหรือไม่ ซึง่ จากการตรวจสอบพบว่ า การตีความของผูว้ ิจยั มีบางประเด็นที่ ไม่ครอบคลุมและ
อธิบายได้ไม่ชัดเจน ผูใ้ ห้ข้อ มูลหลักได้มกี ารเขี ยนอธิบ ายเพิม่ เติมกลับมายังผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมู ล
ที่ได้รบั มาปรับเขียนแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมและถูกต้องครบถ้วน
2. การตรวจสอบแบบสามเส้าจากหลากหลายแหล่ ง (Data Triangulation) เป็ นการ
ตรวจสอบความถูก ต้องและความครบถ้วนของข้ อมู ลจากบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อง คือ ผู ้วิจ ัยได้ม ีการใช้
วิธกี ารเก็ บรวบรวมข้อมู ลต่ า งๆ กันเพื่อรวบรวมข้อ มูลจากการสัม ภาษณ์ หรือตรวจสอบข้อมู ลจาก
แหล่ง ที่ม าจากผู ้ให้ ข้อ มูล หลายๆ คน ซึง่ บุ คคลที่ ม ีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงต่อ ครูส ตรีมุส ลิม สมรส
ได้แ ก่ เพื่อ นร่ว มงานในโรงเรียนและผูบ้ ริห ารโรงเรีย น โดยผูว้ ิ จยั ได้นัดสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้ อมู ลหลัก ที่
โรงเรียน จึงมีโ อกาสได้สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ริหารโรงเรียน เกี่ยวกับชีวิ ต
การทางาน การรับ ผิด ชอบในหน้า ที่ ชี วิต ครอบครัวของครูส ตรีมุสลิมสมรส นอกจากนี้ ได้ส อบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติม จากประธานชมรมครูมุสลีมะฮ์จ ังหวัดต่ างๆ เนื่องจากผูว้ ิจ ัยได้ม ีการติด ต่อพูด คุยจาก
การที่ ได้ให้ ช มรมครูส ตรีมุ ส ลิม ท าการคัด เลือ กกลุ่ม ผู ้ใหข้ อ มูล หลักที่ ม ีค วามเหมาะสมกับ เรื่อ งที่
ต้อ งการศึ ก ษาและได้เข้ าไปมีส่ว นร่ วมในการจัดกิ จกรรมทางสัง คมของชมรมที่ ได้จดั ขึ้น จึงท าให้
สามารถสอบถามพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ ครู สตรีมุ ส ลิม สมรส รวมทั ้ง ได้ต รวจสอบข้ อ มู ล จากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว เพื่อตรวจสอบดูว่ าข้อ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมู ลได้ผ ลสรุป ไปในทิศทางเดียวกั น
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หรือ ไม่ ซึ่งจากการสอบถามพู ดคุ ยจากบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ องมีความเห็ นทิ ศทางเดีย วกั นกั บกลุ่ม ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักได้ให้สมั ภาษณ์ไว้
3. การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธ ีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
คือ การที่ ผู ้วิจ ัยเก็บ รวบรวมข้ อมู ลเรื่อ งเดีย วกั นด้วยหลายวิ ธ ี โดยผู ้วิจ ัยสัมภาษณ์พร้อ มกั บการ
สังเกตผูใ้ ห้ข้อมู ลหลัก จากการดูอากัปกิรยิ า สีหน้า ท่ าทาง น้ าเสียงต่างๆ ของผูใ้ ห้ข้อ มูลหลักว่ าเป็ น
อย่ างไร โดยในขณะของการสัม ภาษณ์ เมื่อ ผูใ้ ห้ข้ อมูลหลักกล่ าวถึงความรักในครอบครัวหรือ การให้
กาลังใจกันในครอบครัว สีหน้ าแววตาของผู ้ให้ข้อมูลหลัก จะเปี่ ยมไปด้ว ยความสุขด้ว ยสีหน้ายิ้มแย้ ม
แจ่ม ใส แต่ในขณะที่ก ล่า วถึง ปั ญ หาในครอบครัวหรือ อุปสรรคต่างๆ ที่ จะต้องเผชิ ญ สีหน้ าของผูใ้ ห้
ข้อ มูล หลัก จะมีล ัก ษณะเศร้า น้ า เสีย งเบา เป็ นต้น ซึ่งวิ ธกี ารเหล่ านี้ ทาให้ ผู ้วิจ ัยสมารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ว่ า สิง่ ที่กลุ่ม ผูใ้ ห้ข้อมู ลหลักได้เ ล่าถึง เป็ นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับสิง่ ที่ ได้เล่ามาก
น้อยเพียงใด
4. การตรวจสอบการดาเนินการวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) ในทุ กขัน้ ตอนของ
การวิจยั เป็ นวิธกี ารที่ผวู ้ ิ จยั ขอให้บุค คลที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ คณะกรรมการของสถาบันวิ จยั พฤติกรรม
ศาสตร์แ ละกรรมการผู ้เชี่ ยวชายภายนอกทุ ก ท่ าน ร่ วมกั นให้ รายละเอีย ด วิ พากษ์วิ จารณ์ แสดง
ข้อคิดเห็น และตัง้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูล ข้อค้นพบต่างๆ รวมทัง้ ข้อสรุป และแบบแผนอันเป็ นแก่ น
สาระที่วิ เคราะห์ได้จากข้ อมูล เพื่อ ดูว่าข้อ มูลที่ได้ร ับมีความถูกต้องเหมาะสมและตรงประเด็นคาถาม
การวิ จยั หรือไม่อย่ างไร ซึง่ ผูว้ ิจ ัยได้นาข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุ กท่ านนามาปรับ ปรุง แก้ไข
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มคี วามครอบคลุมและถูกต้อง
กำรพิทกั ษ์สิทธ์ ิ ผู้ให้ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกั บ
ชีวิต ประจาวั นในครอบครัวในประเด็นต่างๆ ดังนัน้ จึงถือว่ า เป็ นเรื่องที่ละเอีย ดอ่อ น แม้ผใู ้ ห้ข้อ มูล มี
ความยิ นดีให้ค วามร่วมมือ และอนุ ญาตให้ เปิ ด เผยข้อ มูลได้ ผู ้ วิจ ัยจะมีก ารปกปิ ดข้อ มูล ส่วนตัว ของ
ผูใ้ ห้ ข้ อมู ล เช่ น ชื่ อ และนามสกุ ล จริง ของผู ้ให้ ข้ อมู ล โดยก่ อนการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก ผู ้วิ จยั จะขอ
อนุ ญาตกลุ่ม ผูใ้ ห้ข้ อมูลและขออนุ ญ าตดาเนินการสัม ภาษณ์ รวมถึงแจ้งการพิทักษ์สทิ ธิผ์ ใู ้ ห้ข้ อมูลได้
รับทราบ และภายหลังการเก็บข้ อมูล ผูว้ ิจ ยั จะให้ ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ต รวจสอบสิง่ ที่ผวู ้ ิ จยั บันทึกทุ กครัง้
โดยผูว้ ิจยั มีการนาเสนอผลการวิจยั ให้กลุ่มตัว อย่ างที่ถู กศึกษาอ่ าน โดยส่ งเป็ นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
ให้กับกลุ่มตัวอย่ าง และให้เขาวิจารณ์ เพื่อ ดูว่าข้อ สรุปและการตีความของผูว้ ิ จยั ถูกต้องหรือ ใช้ได้ใน
ทัศนะของผูใ้ ห้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด
โดยกระบวนการพิทั กษ์ส ิทธิผู์ ้ให้ข้ อมูล เหล่า นี้ ผูว้ ิ จยั ท าหนั งสือ ขอความร่ วมมือในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล จากบั ณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และขอใบรับ รองจริยธรรมการวิจ ัยของ
ข้อเสนอการวิจยั (SWUEC-243/59E) จากสถาบันยุ ทธศาสตร์ท างปั ญ ญาและวิจ ัย มหาวิท ยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยผูว้ ิ จยั ชี้ แจงอธิบ ายวั ตถุป ระสงค์ในการทาวิ จยั ต่ อกลุ่มผู ้ให้ข้ อมูล ก่ อนทาการลง
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เก็บข้ อมูลทุ กครัง้ ดังนั ้นรายชื่อที่ ปรากฏทัง้ หมดนี้ เป็ นเพีย งชื่อสมมติเ ท่ านัน้ รวมทัง้ ท าหนัง สือขอ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จากสถาบันยุ ทธศาสตร์ท างปั ญ ญาและวิจยั มหาวิ ทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยเป็ นเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ซึง่ ในเอกสารหลักๆ กล่าวถึงชื่อเรื่องวิ จยั วัตถุประสงค์การ
วิจยั ประโยชน์ ของการวิจยั จ านวนผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เหตุผ ลของการเลือกผูว้ ิจยั และให้ผู ้ให้ข้อมู ล
หลักลงชื่อยอมรับ รวมทัง้ เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจยั
กำรเชื่อมโยงข้อค้นพบจำกกำรวิจัยระยะที่ 1 สู่กำรวิจัยระยะที่ 2
เมื่อ ผู ้ ว ิจัย ได้เก็บ รวบรวมข้อ มู ล และวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จากการวิจัย ระยะที่ 1 ท าให้ท ราบถึ ง
รายละเอียดของนิยามและองค์ ประกอบของตั วแปรที่เกีย่ วข้องอันได้แก่ ตัว แปรการจัดการ ตนเองและการ
จัดการภายในครอบครั ว และตัว แปรครอบครัวเข้ม แข็งในบริ บทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า เป็ น
อย่างไร ผู ้ว ิจยั นานิยามและองค์ป ระกอบทีค่ ้นพบเหล่า นี้ มาสร้างเป็ นแบบวัดเพิม่ เติม โดยก่อ นทีจ่ ะสร้า ง
แบบวัดก็ต้ องทาการปรับ นิ ยามให้ม ีบริ บ ทตามปรากฏการณ์ ท ี่เกิดขึ้นจริง ทีน่ อกเหนื อจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ระยะที่ 2 เพือ่ ทีจ่ ะศึกษาว่ารู ปแบบโครงสร้างเชิง
สาเหตุ ระหว่างกลุ่มตัวแปรปั จจัยด้า นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคม และข้อค้นพบการวิจยั ระยะ
ที่ 1 มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการจัดการ ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครู สตรีมุส ลิมสมรสที่
นาไปสู่ครอบครั วเข้มแข็งหรือไม่อย่างไร (ในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) นาไปสู่ การวิจยั ระยะที่
2

กำรวิจยั ระยะที่ 2
รูปแบบของกำรวิจัย
การวิ จยั ระยะนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิง ปริม าณ ( Quantitative Research) ที่ ม ีจุด มุ่ งหมายเพื่อ
ศึกษารูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling) ระหว่ างกลุ่มตัวแปรปั จจัยด้า น
ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคม ที่ มตี ่อพฤติก รรมการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุ สลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ซึง่ ผูว้ ิจ ัยสนใจศึกษาว่ ากลุ่มตัว แปรทุ น
ทางจิตวิ ทยาเชิง บวก อันได้แ ก่ การรับ รูค้ วามสามารถของตน การมองโลกในแง่ ด ี ความหวัง และ
ความหยุ่ นตัว และกลุ่ มตัวแปรทุ นทางสังคม อันได้แก่ ทุ นมนุ ษย์ ทุ นวัฒ นธรรม ทุ นสถาบัน เหล่า นี้
จะมีค วามสัมพันธ์ต่ อพฤติก รรมการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว หรือไม่ หากมี
ความสัมพันธ์ จะมีความสัมพันธ์ในรู ปแบบใด ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการท าให้ได้ทราบว่ า มีปัจจัยเชิ ง
เหตุ ที่ส าคัญ อะไรบ้ างที่ม ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว
และท าให้ได้ทราบว่ า ทุ นทางจิต สังคมมีผลต่อการสร้างครอบครัวเข้ มแข็ง ของ ครูในจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้อย่ างไร ดังนั ้นผูว้ ิจ ัยจึงได้เลือกใช้กระบวนการวิจยั เชิงปริม าณ ในการด าเนินการวิจยั ระยะนี้
เนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็ นแนวทางในการแสวงหาความรูค้ วามจริงทางสังคมที่เกี่ ยวกั บ
พฤติกรรมมนุ ษย์ ทาให้ท ราบถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรต่างๆ ที่ จะเป็ นประโยชน์ อย่ างมากต่ อ
การนามาศึกษา เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลที่ตอบปั ญหาการวิจยั
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชำกร ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษา คือ ครูส ตรีมุ สลิมที่แ ต่งงานมีครอบครัว มีบุต ร
ด้ว ยกั น ที่ อ าศั ย อยู่ ในจัง หวั ด ยะลา จังห วั ด ปั ต ตานี และจัง หวั ด นราธิว าส และปฏิ บั ต ิง านใน
สถานศึ กษา โดยจานวนครูสตรีมุสลิม โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาควบคู่ วิชาสามัญ มีทงั ้ หมด 5,887
คน ประกอบด้วยจังหวัดยะลา 1,809 คน จังหวัดปั ตตานี 2,863 คน และจังหวัดนราธิวาส 1,215 คน
(สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2558. ออนไลน์)
2. กลุ่ มตัวอย่ำ ง กลุ่ มตัวอย่ า งในการศึ กษาครัง้ นี้ เก็บ ข้ อมู ลกั บครูส ตรีมุส ลิม ที่ส มรส มี
บุ ตรและปฏิบัตงิ านในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่ างในการวิจยั ครัง้ นี้ สาหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้า ง
เชิง เส้น (Structural Equation Modeling) ด้วยการประมาณค่ าด้วยวิ ธไี ลค์ลฮี ู ด สูง สุด ( Maximum
likelihood estimation) ซึง่ กล่าวว่ ากลุ่มตัวอย่ างควรจะมากกว่ า 400 หน่ วย (Hair; et al. 2006: 741)
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัว อย่ างมากกว่ า 400 คน ตามแนวคิดของแฮร์และคนอื่นๆ ซึง่ ผูว้ ิ จยั ใช้วิธกี าร
สุ่มตัวอย่ างแบบแบ่ งชัน้ (Stratified Random Sampling) ดังนี้
ผูว้ ิจ ัยต้องการศึ กษาความคิด เห็นจากครูสตรีมุส ลิม สมรสที่ ปฏิ บัต ิงานในโรงเรีย นเอกชน
สอนศาสนาควบคู่สามัญในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา จังหวัดปั ตตานี และจังหวั ด
นราธิวาส มีประชากรในแต่ละจังหวัด ได้แ ก่ จังหวั ดยะลา มีจานวนครูสตรีมุ สลิม 1,809 คน จังหวั ด
ปั ตตานี มีจ านวน 2,863 คน และจังหวั ดนราธิวาส มีจ านวน 1,215 คน ตามลาดับ ซึง่ ในงานวิจยั นี้
ผูว้ ิจ ัยต้องการครูส ตรีมุสลิมสมรสจานวน 400 คน จากสามจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีป ระชากร
ทัง้ หมด 5,887 คน ดังนัน้ หน่ วยในการสุ่มคือ ครูสตรีมุสลิม
จากหลักเกณฑ์การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ า ง จานวนกลุ่ม ตัวอย่ างต้องมากกว่ า 400 คน
ดังนั ้น จ านวนประชากรทัง้ หมด / 400 = 14.7 ดัง นัน้ จ านวนครูสตรีมุส ลิม ทัง้ หมดในจังหวั ด ยะลา
(1,809/14.7) จังหวัดปั ตตานี (2,863/14.7) จังหวัดนราธิวาส (1,215/14.7) ในขัน้ นี้ได้มาจานวน 400
คน ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา 123 คน จังหวัด ปั ตตานี 195 คน และจังหวัด นราธิว าส 82 คน และ
เมื่อ ได้สดั ส่ วนจานวนกลุ่มตัวอย่ า งที่ ตอ้ งการแล้ว (ตาราง 2) จึง เก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้วยวิธ ีการสุ่ ม
อย่ างง่าย
ตาราง 2 จานวนกลุ่มตัวอย่ างจากการสุ่มแบบแบ่ งชั น้ ภูมติ ามสัดส่วน
ขัน้ ตอนการสุ่ม
1. ประชากร (คน)
2. สุ่มบุ คคล (คน)

ยะลา
1,809
123

จังหวัด
ปั ตตานี
2,863
195

นราธิวาส
1,215
82

รวม (คน)
5,887
400
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ดัง นั ้นกลุ่ ม ตัวอย่ า งที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากแบบสอบถาม ทั ้งหมด 400 คน
ประกอบด้วยจัง หวัดยะลา 123 คน จังหวัด ปั ตตานี 195 คน และจังหวัด นราธิว าส 82 คน แต่ได้ร ับ
แบบสอบถามคืนและเป็ นแบบสอบถามที่สมบู รณ์ จานวนทัง้ สิน้ 447 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใช้ สาหรับ การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล เชิ ง ปริม าณ เป็ นแบบสอบถามที่ ผู ้วิ จยั ได้
พัฒนาขึ้นจากข้อค้นพบที่ได้ในการวิจยั ระยะที่ 1 ซึง่ ทาให้ได้นิยามของตัวแปรต่า งๆ ที่ตอ้ งการศึกษา
ที่สอดคล้อ งกับ บริบ ทของการศึ ก ษาและนามาเชื่ อมโยงบู ร ณการกั บ การนิ ย ามตัว แปรจากการ
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้อ งในการวิจ ัยระยะที่ 2 จึงท าให้ ผวู ้ ิ จยั ได้นิยามตัว แปร
ต่างๆ ที่สามารถนามาใช้สาหรับการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั โดยเครื่องมือที่ใช้วั ด
เป็ นแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามสาหรับครู ใช้ วัดตัวแปรทุ นทางจิตวิท ยาเชิง บวกและทุ นทาง
สังคม ที่มตี ่ อพฤติกรรมการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูส ตรีมุ สลิมสมรสที่
นาไปสู่ ครอบครัวเข้ มแข็ง โดยแบบสอบถามเป็ นแบบเลือ กตอบและประเมินค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) (เห็ นด้ว ยอย่ างยิ่ ง ถึง ไม่ เห็ นด้ว ยอย่ างยิ่ ง ) โดยเครื่อ งมือที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ลระยะนี้
ประกอบด้วย 4 แบบวัด ดังต่อไปนี้
แบบวัดครอบครัวเข้มแข็ง
กำรสร้ำงแบบวัดครอบครัวเข้มแข็ง
แบบวัด ครอบครัวเข้ มแข็ง ผูว้ ิ จยั สร้า งขึ้ นตามนิ ยามปฏิบั ตกิ ารของตัว แปรที่ ได้จ ากการ
ทบทวนวรรณกรรม แต่ล ะองค์ป ระกอบตามแนวคิด ของเดอแฟรง (Defrain. 1999) และจากข้ อ
ค้นพบที่ได้จากการวิ จยั ระยะที่ 1 ที่คน้ พบนิยามและองค์ประกอบของตัวแปร โดยครอบครัวเข้มแข็ ง
หมายถึง ครอบครัวที่ นาหลักการของศาสนาอิส ลามมาปรับ ใช้ ในการดาเนินชีวิ ตครอบครัว โดยที่
สมาชิ ก ภายในครอบครัว ของครู สตรีมุส ลิมสมรส มีป ฏิ สมั พันธ์ซึ่งกั นและกัน มีก ารท าหน้ า ที่เ พื่อ
เสริมสร้างความสมบู รณ์ในโครงสร้างต่างๆ ของครอบครัว มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความผูกพัน
(Commitment) หมายถึง ครูส ตรีมุ สลิมสมรสมีการรับ รูว้ ่ าตนเองและสมาชิ กในครอบครัวของตนมี
ความรู ้สกึ ที่ ดซี ึ่งกั นและกันในครอบครัว คอยให้ ความช่ ว ยเหลือ และเอาใจใส่ กันเสมอและมองว่ า
บุ คคลในครอบครัวเป็ นผูท้ ี่ม ีความสาคัญสูงสุ ด มีความมันใจว่
่ าจะไม่ให้ ความสาคัญ กับสิ่งอื่นมากไป
กว่ าการมีป ฏิสมั พันธ์กั นในครอบครัว รวมทัง้ การที่สมาชิกในครอบครัวต่างให้ อสิ ระและให้ กาลังใจซึ่ง
กันและกั นในการไปสู่เป้ า หมายของแต่ละบุ คคล ( 2) การสื่อ สารเชิง บวก (Positive communication)
หมายถึง ครูสตรีมุสลิม สมรสมีก ารรับรู ้ว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัวของตนมีการพูดคุย ระหว่ า ง
กันด้วยคาพูดเชิ งบวกกันอย่ า งสม่ าเสมอ มีก ารพูดคุย อย่ างเปิ ดเผยและจริง ใจระหว่ างกัน ( 3) ความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual wellbeing) หมายถึง ครูส ตรีมุสลิมสมรสมีการรับรูถ้ งึ การแสดงออก
ของสมาชิก ในครอบครัว ของตนเกี่ย วกับ ความเชื่อในพระเจ้า การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ ในการ
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ดาเนิ นชี วิ ต แก้ ไขปั ญ หาและอบรมเลี้ย งดู บุ ต ร ตลอดจนมีส่ ว นร่ว มใน กิจ กรรมทางศาสนาและ
สนับ สนุ นให้ส มาชิก ในครอบครัวเข้ าร่ วมกิจ กรรมทางสังคม ( 4) การชื่ นชมและการแสดงความรัก
(Appreciation and affection) หมายถึง ครูสตรีมุสลิมสมรสมีการรับ รูว้ ่ าสมาชิ กในครอบครัวของตน
มีก ารเอาใจใส่ค นในครอบครัว เช่ น การกอด การหอมแก้ ม การสลาม (จับ มือ) เป็ นต้น และเมื่อ
สมาชิก ในครอบครัวประสบปั ญหา สมาชิ กในครอบครัว มีก ารปลอบโยนให้ กาลังใจระหว่ า งกั น (5)
การใช้ เวลาร่วมกัน (Time together) หมายถึง ครูส ตรีมุส ลิมสมรสมีการรับรูว้ ่ าสมาชิกในครอบครัว
ของตนทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งที่มคี วามสุขด้วยกัน มีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว (6) ความสามารในการ
จัดการความเครีย ดและวิก ฤตร่ วมกั น (Ability to cope with stress and crisis) หมายถึง การรับ รู ้
ของครูสตรีมุสลิม สมรสว่ าสมาชิก ทุ กคนในครอบครัวของตนสามารถช่ ว ยกันจัดการกับความเครีย ด
เหตุก ารณ์ที่อาจเกิ ดความเสียหาย และมีก ารป้ องกั นปั ญ หาก่ อนที่ ปัญ หาจะเกิด ขึ้น โดยนาหลักค า
สอนทางศาสนามาใช้ในการจัด การความเครียดและวิก ฤตต่า งๆ และ (7) การเชื่ อฟั งสามี (Obey
your husband) หมายถึง การที่ ครู สตรีมุ สลิม สมรสตระหนัก และให้ค วามส าคัญ ในการเชื่อ ฟัง สามี
ตามหลักคาสอนศาสนา เพราะเชื่อ ว่ าสามีสามารถน าครอบครัวไปสู่ ความดีและประสบความสาเร็จทั ้ง
ในโลกนี้และโลกหน้า ให้คะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง)
กำรหำคุณภำพของแบบวัดครอบครัวเข้มแข็ง
การหาคุ ณภาพของแบบวั ดครอบครัวเข้มแข็ง ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจานวน 27 ข้อ นาไปทดลอง
ใช้ และตรวจสอบคุณภาพ และตัดออก 1 ข้อที่ค่ าอานาจจ าแนกต่ ากว่ า 0.30 โดยมีค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบวั ดทั ้งฉบั บ เท่ ากั บ 0.935 และมีค่ าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง 0.1870.693 หลังจากนัน้ นาไปเก็ บข้อมูลจริงมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.902 โดยมีค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ
อยู่ ระหว่ า ง 0.417-0.542 และมีค่าน้ า หนักองค์ประกอบของข้อ คาถามรายข้ออยู่ ร ะหว่ าง 0.43-0.75
ตัวอย่ างข้อคาถามดังตาราง 3
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ตาราง 3 ตัวอย่ างข้อคาถามครอบครัวเข้มแข็ง

1. ควำมผูกพัน
ฉันและสมาชิกในครอบครัวต่างให้ความสนใจซึง่ กั นและกั น
2. กำรสื่อสำรเชิงบวก
ครอบครัวของฉันให้ความสาคัญ กับการใช้คาพูดที่ไม่ทาร้ายจิตใจ
กัน
3. ควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณ
สมาชิ ก ในครอบครัว มีก ารนาหลักค าสอนศาสนามาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตให้ถูกต้องครองธรรม
4. กำรชื่นชมและกำรแสดงควำมรัก
สมาชิ กในครอบครัวมัก มีก ารแสดงความรัก ระหว่ างกัน เช่ น การ
โอบกอด การชื่ นชม การให้ก าลัง ใจ การให้ สลาม การไถ่ถ ามทุุ ก ข์
สุข เป็ นต้น
5. กำรใช้เวลำร่วมกัน
ครอบครัวของฉันมักหาโอกาสไปท่ องเที่ยวด้วยกัน หรือหากิจกรรม
สนุ กๆ ทากันร่วมกันในครอบครัว
6. ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเครียดและวิกฤตร่วมกัน
ฉันและครอบครัวมีค วามพร้อ มในการป้ องกั นปั ญ หา และสภาวะ
ยากลาบากต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว
7. กำรเชื่อฟั งสำมี
ฉันรับรู ้ว่ าการเชื่อ ฟั งสามีต ามหลัก คาสอนศาสนาเป็ นสิ่ง ที่ สาคัญ
ที่สุดสาหรับการใช้ชีวิตครอบครัว

ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วย

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ระดับความเห็น
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แบบวัดพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองและกำรจัดกำรภำยในครอบครัว
กำรสร้ำงแบบวัดกำรจัดกำรตนเองและกำรจัดกำรภำยในครอบครัว
แบบวั ดการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ผู ้วิจยั ดัดแปลงมาจากแบบวั ด
การจัดการภายในครอบครัว จากแนวคิดของโทบิน (Tobin. 2001) ที่ได้พฒ
ั นาแบบวัดกลยุ ทธ์ในการ
จัดการ (Coping Strategic Inventory) แบบมาตรวั ด 5 ระดับ โดยแบบสอบถามถู กออกแบบเพื่อ
ประเมินการจัดการและพฤติก รรมในการเผชิญ ต่อ สถานการณ์ต่ างๆ ซึ่งแบบสอบถามได้ป รับ จาก
แบ บ สอบ ถามของ Lazarus “Ways of Coping” (Folkman; & Lazarus.1981) ซึ่ ง การพั ฒ นา
เครื่อ งวั ดในครัง้ นี้ได้พฒ
ั นาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับ การจัด การของนัก คิดหลาย
ท่ าน ผู ้วิจยั จะเน้นใจความสาคัญหลักในแต่ ละข้อตามต้นฉบับ เพิม่ เนื้ อ หาเชิง บริบทให้สอดคล้องกั บ
การศึ กษา รวมทัง้ จากข้อ ค้นพบที่ได้จากการวิ จยั ระยะที่ 1 ที่ค ้นพบนิยามและองค์ประกอบของตัว
แปร ให้คะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง)
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว หมายถึง การที่ค รูส ตรีมุส ลิม สมรสมี
ความสามารถในการจัดการแก้ไขปั ญหาต่า งๆ ที่เกิดขึ้นกั บตนเองและสมาชิกในครอบครัว และมีการ
ปฏิบัตกิ ิจ กรรมในครอบครัว ตามบทบาทหน้า ที่ที่ได้รบั เช่ น การดูแลสมาชิกในครอบครัว การอบรม
เลีย้ งดูบุตร การทางานนอกบ้า น การทากิ จกรรมทางสังคม รวมทัง้ การช่ วยให้สมาชิกในครอบครัว
สามารถควบคุม ตัดสินใจแก้ไขปั ญหา การลดอารมณ์เชิง ลบ การมองในเชิ งบวกต่ อเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อทาให้เกิดความสมดุลในครอบครัว
มี 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ (1) การแก้ ปัญ หา (Problem Solving) หมายถึง ครู สตรีมุ สลิม
สมรสมีการวางแผนและมีการกระทาในการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์แวดล้อ มที่ก่อปั ญหา สามารถน า
หลัก การทางศาสนามาใช้ ในการแก้ไขปั ญ หา พร้อมช่ วยให้ต นเองและสมาชิก ในครอบครัว สามารถ
ขจั ด สาเห ตุ ข อง ปั ญ ห านั ้ นได้ ( 2) ก ารป รั บ โค รงสร้า ง คว ามรู ้แ ละ ค วามเข้ า ใจ ( Cognitive
restructuring) หมายถึง ครูสตรีมุสลิมสมรสมีการปรับความรูค้ วามเข้าใจของตนเองและสนับสนุ นให้
สมาชิกในครอบครัวเปลีย่ นมุ มมองการคิดที่ มตี ่อสถานการณ์เพื่อลดการคุกคามจากปั ญ หา และมีการ
พิจารณาเป้ าหมายในทางบวกและมองในมุม มองหรือ วิสยั ทัศน์ แบบใหม่ (3) การสนับสนุ นทางสังคม
(Social Support) หมายถึง การที่ครูส ตรีมุส ลิมสมรสได้รบั ความช่ วยเหลือในการดูแลลู ก ภาระงาน
ในบ้านจากคนใกล้ชิ ด รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นและกาลังใจจากคนในครอบครัว และเป็ นผูใ้ ห้ปัจจัย
เกื้อหนุ นต่า งๆ แก่ สมาชิ กในครอบครัว เช่ น ให้ ข้อมู ลความรู ้ ให้ ทรัพยากร อุปกรณ์ เงิน ให้ก าลังใจ
เป็ นต้น และ (4) การแสดงออกทางอารมณ์ (Express Emotion) หมายถึง การที่ครูส ตรีมุสลิมสมรส
มีการลดปริมาณของการแสดงออกทางอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ทางลบต่อสถานการณ์ปัญ หา หรือ
ความรูส้ กึ ที่ไม่ดตี ่อตนเองและต่อผูอ้ ่นื สาหรับสถานการณ์ใดที่ เกิดขึ้น รวมทัง้ ช่ ว ยลดปริมาณของการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัว
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กำรหำคุณภำพของแบบวัดกำรจัดกำรตนเองและกำรจัดกำรภำยในครอบครัว
การหาคุ ณภาพของแบบวัดการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ผูว้ ิ จยั สร้า ง
ขึ้นจ านวน 20 ข้ อ นาไปทดลองใช้ และตรวจสอบคุณภาพ และตัด ออก 4 ข้ อที่ค่ าอานาจจาแนกต่ า
กว่ า 0.30 โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบวัด ทัง้ ฉบั บ เท่ ากั บ 0.840 และมีค่ าอานาจ
จาแนกรายข้ ออยู่ ร ะหว่ า ง 0.164-0.609 หลังจากนัน้ นาไปเก็ บข้ อมู ลจริง มีค่ าความเชื่ อ มันเท่
่ ากั บ
0.876 โดยมีค่ าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ า ง 0.451-0.601 และมีค่าน้ า หนักองค์ประกอบของข้ อ
คาถามรายข้ออยู่ ระหว่ าง 0.45-0.64 ตัวอย่ างข้อคาถามดังตาราง 4
ตาราง 4 ตัวอย่ างข้อคาถามการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว

ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วย

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ระดับความเห็น

1. กำรแก้ ปัญหำ

หากฉั นพบว่ า ตนเองไม่ สามารถแก้ ไขปั ญ หา ฉั นจะพยายามหา
วิธกี ารอื่นมาช่ วยในการแก้ไขปั ญหาแทน
2. กำรปรับโครงสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ
ฉันมักมองสถานการณ์ของปั ญหาอย่ างมีความรูแ้ ละเข้าใจถึง
สาเหตุของปั ญหานัน้
3. กำรสนับสนุนทำงสังคม
ฉันมักได้รบั กาลังใจหรือความช่ วยเหลือจากสามีในการช่ ว ยดูแ ล
ลูก และการจัดการงานในบ้าน
4. กำรแสดงออกทำงอำรมณ์
ฉันมัก บอกสมาชิกในครอบครัวว่ า การแสดงอารมณ์ต่ อผูอ้ ่นื เป็ น
สิง่ ที่ไม่ด ี จึงควรพยายามควบคุมอารมณ์เหล่านัน้ ให้ได้
แบบวัดทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก
กำรสร้ำงแบบวัดทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก
สาหรับ แบบวัด ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก ผูว้ ิ จยั ดัดแปลงมาจากแบบวัดของลูธานส์และคน
อื่นๆ (Luthans; et al. 2006) โดยเน้นใจความสาคัญ หลักในแต่ ละข้ อตามต้นฉบับ เพิ่มเนื้ อหาเชิ ง
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บริบทให้สอดคล้องกับการศึ กษา รวมทัง้ จากข้อค้นพบที่ ได้จากการวิจ ัยระยะที่ 1 ที่ค ้นพบนิยามและ
องค์ประกอบของตัวแปร โดยทุ นทางจิตวิทยาเชิง บวก หมายถึง สภาวะของครูสตรีที่เป็ นจุดเด่นหรือ
จุดแข็ งที่ม ีการพัฒนาคุณลักษณะตนเองในทางที่ด ี ซึ่งสามารถจัดการอย่ างมีป ระสิท ธิผลให้เกิ ดการ
ปฏิบัตงิ านที่ด ี ซึง่ องค์ประกอบทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มคี วามเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ พัฒนา
ได้ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การรับ รูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง ครูสตรี
มุสลิม สมรสมีค วามเชื่อ มันของบุ
่
ค คลเกี่ ยวกับ ความสามารถของตนเองในการจัดการ และดาเนิ น
กระทาพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (2) ความหวัง (Hope) หมายถึง ครูสตรีมุสลิมสมรส
มีความมุ่ งมาดปรารถนาที่จ ะบรรลุค วามสาเร็จโดยปราศจากความรูส้ กึ ที่ สนิ้ หวัง เป็ นภาวะที่สะท้อ น
ความพยายามของครู สตรีมุส ลิมสมรสที่ จ ะบรรลุ เป้ าหมาย เป็ นความเชื่ อว่ าแผนและแนวทางที่
กาหนดมีไว้เพื่อบรรลุเป้ าหมาย (3) การมองโลกในแง่ด ี (Optimism) หมายถึง สภาวะของครู สตรี
มุสลิมสมรสที่ มกี ารคาดหวั งทางบวกและลัก ษณะการให้เ หตุ ผลต่อ เหตุ การณ์ที่ไม่ด ีเกิด จากปั จจัย
ภายนอก เกิดขึ้ นชัว่ คราว และพยายามหาข้อดีหรือ สิง่ ที่ ดที ี่เกิ ดขึ้นในชีวิ ตของตนเอง รวมทัง้ ฝึกให้
สมาชิกในครอบครัวมองโลกในแง่ด ี และ (4) ความหยุ่ นตัว (Resilience) หมายถึง คุณลักษณะที่เ ป็ น
จุด แข็ ง ของครู สตรีมุ ส ลิม สมรสในการเผชิ ญ ต่ อความเครีย ด เผชิ ญ ปั ญ หา มีก ารปรับ ตัว ได้ใน
สถานการณ์ที่ เ ปลี่ย นแปลง และอุป สรรคต่ างๆ ได้อ ย่ า งเหมาะสม ให้ ค ะแนนแบบประมาณค่ า 5
ระดับ (เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง)
กำรหำคุณภำพของแบบวัดทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก
การหาคุณภาพของแบบวัดทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวก ผูว้ ิ จยั สร้างขึ้นจานวน 18 ข้อ นาไป
ทดลองใช้ และตรวจสอบคุณภาพด้ว ยการหาค่าความเชื่ อมันแบบสอดคล้
่
องภายใน และตัดออก 3
ข้อที่ค่าอานาจจาแนกต่ ากว่ า 0.30 พบว่ ามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.884 โดยมีค่า อานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ ระหว่ าง 0.008-0.695 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.882 โดยมีค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ ระหว่ าง 0.416-0.611 และมีค่าน้ าหนั กองค์ประกอบขอข้อคาถามรายข้ออยู่
ระหว่ าง 0.41-0.93 ตัวอย่ างข้อคาถามดังตาราง 5
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ตาราง 5 ตัวอย่ างข้อคาถามทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วย

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ระดับความเห็น

1. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง

ฉันมันใจว่
่ าตนเองสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นกับตนเองได้
โดยนาหลักคาสอนศาสนามาเป็ นทางนาในการแก้ ปัญหา
2. กำรมองโลกในแง่ดี
ฉันมักพบว่ าทุ กๆ ปั ญหาย่ อมมีทางออกเสมอ ด้วยความช่ วยเหลือ
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
3. ควำมหวัง
ฉันรูส้ กึ ว่ าตนเองมีพลังในการที่ จะทาให้สมาชิกในครอบครัว ประสบ
ความสาเร็จในชีวิตได้ ด้วยความช่ วยเหลือจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
4. ควำมหยุ่นตัว
เมื่อฉันทาผิดพลาดหรือเสียหาย ฉันยอมรับผิดหรือผลที่ตามมา
แบบวัดทุนทำงสังคม
กำรสร้ำงแบบวัดทุนทำงสังคม
ผูว้ ิจ ัยสร้างแบบวัด และดัด แปลงจากการนิ ยามปฏิ บัต ิการของตัว แปรแต่ ละองค์ประกอบ
ตามแนวคิดของสุว รรณี ค ามันและคนอื
่
่นๆ (2551) รวมทัง้ จากข้อค้นพบที่ ได้จากการวิ จยั ระยะที่ 1
ที่คน้ พบนิ ยามและองค์ประกอบของตัวแปร โดยทุ นทางสังคม หมายถึง การรับ รูข้ องครู สตรีมุ สลิม
สมรสที่ มตี ่อ ตนเองว่ าเป็ นบุ ค คลที่ม ีความรูค้ วามสามารถ และรับ รูว้ ่ าสถาบันต่างๆ และวัฒนธรรมที่
ตนเองอาศั ยอยู่ ท าให้ ตนเองและสมาชิก ในครอบครัวสามารถอาศั ยร่ วมกับคนอื่นในสัง คมได้อ ย่ า ง
สันติสุ ข มี 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ (1) ทุ นมนุ ษ ย์ หมายถึง การรับ รูข้ องครูส ตรีมุส ลิม สมรสที่ม ีต่ อ
ตนเองว่ าเป็ นคนที่ม ีความรู ้ มีค วามรับผิดชอบ มีวิ นัย มีความเป็ นผูน้ า มีก ารจัดการเวลาที่ด ี ที่จ ะ
ช่ วยแก้ ปัญ หาตนเองของครอบครัว และสัง คมได้ มีคุ ณธรรมมากพอที่จ ะอยู่ ร่ว มในสังคมนั ้นได้ ( 2)
ทุ นที่ เป็ นสถาบัน หมายถึง การรับรูข้ องครูส ตรีมุ สลิม สมรสว่ าสถาบันหลักที่ต นเองอยู่ มบี ทบาทใน
การสนั บสนุ นและผลักดันให้ เกิด พลังร่ วมของตนเองและคนในชุ มชนที่ ตนเองอาศัย อยู่ ทาให้ค นใน
สังคมอยู่ ร่วมกันอย่ า งสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบั นศาสนา โรงเรียนที่
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ทางาน และสถาบันวิชาชีพที่ตนเองเป็ นสมาชิก และ (3) ทุ นทางวัฒ นธรรม หมายถึง การรับรูข้ องครู
สตรีมุสลิม สมรสที่ม ีต่อ วิถ ีการด ารงชีวิ ตของคนในสังคมตนเองที่เป็ นที่ ย อมรับ ในสังคมของครู สตรี
มุสลิม ในรูปของแบบแผนความเชื่อความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดงี าม ค่า นิยมความเป็ นไทยมุสลิม
ที่ท าให้ ครู สตรีมุ สลิม ตระหนัก ถึง รากเหง้า ของตนเอง เกิด ความหวงแหนภู มใิ จที่ จะรักษา อนุ รกั ษ์
และพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่ อตนเอง ครอบครัว ชุ มชนและประเทศ ให้คะแนนแบบประมาณค่ า
5 ระดับ (เห็นด้วยอย่ างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง)
กำรหำคุณภำพของแบบวัดทุนทำงสังคม
การหาคุณภาพของแบบวัด ทุ นทางสังคม ผู ้วิจยั สร้างขึ้ นจ านวน 18 ข้ อ นาไปทดลองใช้
และตรวจสอบคุ ณภาพด้ว ยการหาค่า ความเชื่อ มันแบบสอดคล้
่
องภายใน พบว่ ามีค่า ความเชื่ อมัน่
เท่ ากั บ 0.904 โดยมีค่ าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ ระหว่ าง 0.370-0.706 หลังจากนัน้ นาไปเก็บ ข้อมู ล
จริงมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.883 โดยมีค่าอ านาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง 0.318-0.619 และมีค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบขอข้อคาถามรายข้ออยู่ ระหว่ าง 0.31-0.80 ตัวอย่ างข้อคาถามดังตาราง 6
ตาราง 6 ตัวอย่ างข้อคาถามทุ นทางสังคม

1. ทุนมนุษย์
ฉันเป็ นคนที่ รจู ้ ักหน้ าที่ ต นเองและสามารถรับ ผิด ชอบต่อ บทบาท
หน้าที่ที่ได้รบั
2. ทุนที่เป็ นสถำบัน
ฉันรับรูว้ ่ าอิสลามเป็ นสถาบันศาสนาที่เป็ นวิถกี ารดาเนินชีวิต
ถ่ายทอดให้เราตระหนักถึงการอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่ างสันติสุข
3. ทุนทำงวัฒนธรรม
ในกรณีที่ ม ีปัญ หาเกิด ขึ้นในชุ ม ชน ฉันและสมาชิ กในครอบครัว จะ
รวมตัวกันเพื่อแก้ไขจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นด้วยดี

ไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วย

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วยอย่ างยิ่ง

ระดับความเห็น
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กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือวัด
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจยั มีวิธกี ารดาเนินงานดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ศึก ษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้องกับตัวแปรในงานวิจยั รวมทัง้ ศึกษาข้อมูล ที่
ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการทาวิจ ัยระยะที่ 1 ประกอบ ซึง่ ข้อค้นพบที่ได้จ ากการวิจยั ระยะที่ 1
ทาให้ ทราบรายละเอียดของนิย ามและองค์ประกอบของตัว แปรการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว และตัว แปรครอบครัว เข้ ม แข็ ง ในบริบ ทสังคมสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
สามารถนามาสร้างเป็ นตัวแปรและข้อค าถามในการสร้างแบบวัดให้กับ ตัวแปรที่จ ะใช้วัด ในการวิจ ัย
ระยะที่ 2 ทัง้ นี้เพื่อทาความเข้าใจความหมายของตัวแปรให้ลกึ ซึง้ และตรงตามทฤษฎี
2. ค้นคว้ าและรวบรวมข้อมู ลเกี่ย วกับ แบบวัดตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจยั นี้จากงานวิจยั ที่เคย
ศึกษาตัวแปรเหล่ านี้ เพื่อทาความเข้าใจและเปรียบเทียบข้อดีแ ละข้อ เสียของแต่ล ะแบบวัด รวมทั ้ง
ประเมินความเหมาะสมทัง้ ข้อความและมาตรวัดของแต่ละแบบวัด
3. สร้างแบบวั ด ตัว แปรทั ้ง หมด โดยใช้ม าตรวัด ประเมินค่ า 5 ระดับ (Rating scale) ที่
ประกอบไปด้วยข้ อความเชิงบวกและเชิงลบ (เห็นด้วยอย่ า งยิ่ง ถึง ไม่เ ห็นด้วยอย่ างยิ่ง) โดยการ
สร้างข้อคาถามของแบบวัดอยู่ บนพืน้ ฐานที่ตรงกับบริบทและสถานการณ์ของการวิจยั
4. นาแบบวัด ที่ ส ร้า งขึ้ นให้ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาตรวจสอบ หลัง จากได้ป รับ ปรุง แก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ ปรึกษาแล้ว นาแบบวั ดทัง้ หมด ไปให้ ผทู ้ รงคุณวุ ฒิ 5 ท่ านประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุ ฒิ ด้า นเครื่องมือวั ด ด้า นสังคมวิท ยา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านสตรีมุ สลิม และด้า น
บริบ ทพื้นที่ส ัง คมสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เป็ นผู ้พจิ ารณาและตัด สินว่ าเครื่องมือมีข้อ ค าถาม
เกี่ยวข้องกั บเนื้อหาหรือไม่ ครอบคลุมเนื้ อหาหรือ ไม่ ถ้าผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกั น
ว่ าข้อค าถามมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับ เนื้อหาก็สรุป ได้ว่า เครื่องมือมีค วามเที่ ยงตรงตามเนื้อหา
แต่หากผูเ้ ชี่ย วชาญมีความเห็นว่ าไม่ส อดคล้อง ต้องปรับ ปรุงแก้ไขใหม่ และให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณา
อีก ครัง้ จนเห็นว่ า เหมาะสม โดยข้ อ คาถามทั ้งหมดต้องมีค่ าดัช นีค วามสอดคล้อ ง (Index of itemobjective congruence: IOC) เท่ ากับหรือมากกว่ า 0.5 จึงสามารถนาข้อคาถามนัน้ ไปใช้ในการวัดได้
จริง (ภาคผนวก ข) หากมีค่าน้อ ยกว่ า 0.5 ผูว้ ิจยั จะต้องปรับข้อคาถามให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
ของผู ้เชี่ยวชาญ ซึง่ จากการวิ เคราะห์พบว่ า มีเพียงหนึ่งข้ อคาถามเท่ านัน้ ที่ มคี ่า IOC น้อยกว่ า 0.5
ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับและตัดข้อคาถามใหม่
5. นาแบบวัด ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไป ทดลองใช้ กับครู สตรีมุสลิม ที่มลี ักษณะคล้า ยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่ าง จานวน 100 คน เพื่อหาคุ ณภาพของเครื่องมือวัดกับกลุ่มตัวอย่ างที่อยู่ ในประชากร
เดีย วกั นกั บกลุ่ม ตัว อย่ างการวิจ ัย จากนัน้ นาข้อ มูลที่ ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง คุณภาพแบบ วั ด
ดังนี้
5.1 นาข้อ มูลที่ได้มาวิเคราะห์ร ายข้อ เพื่อหาอานาจจาแนกของข้ อคาถามแต่ละข้ อด้ว ย
วิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ปรับปรุงแบบวัด โดย
ตัดข้ อที่ มคี ่ าอานาจจาแนกต่ า ข้อที่ มคี วามกากวม หรือข้ อที่ มคี นไม่ ตอบจานวนมากทิ้ งไป ทาการ
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คัดเลือ กข้ อที่ มคี ่ าสหสัม พันธ์ค ะแนนรายข้ อกั บคะแนนรวมเป็ นบวกและมีค่ าตัง้ แต่ . 30 เป็ นต้นไป
(อรพินทร์ ชู ชม. 2545)
5.2 หาค่ า ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง โค รงสร้า ง ( Construct Validity) โดย การวิ เ คราะ ห์
องค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อ ตรวจสอบและยื นยันว่ าเครื่องมือ
แต่ละเครื่องมือที่ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดต่างๆ มีองค์ประกอบตามโครงสร้างที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
5.3 หาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้ว ยวิ ธ ีก ารหาความสอดคล้อ งภายใน ( Internal
consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิครอนบาค
์
แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha coefficient)
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธ ีก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จยั ผู ้วิ จ ัย ส่ ง แบบสอบถามโดยขอความร่ ว มมือ จากผู ้ บ ริห าร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในการขออนุ ญาตเก็บข้อมูล
1. ขอหนั ง สือ แนะนาตัว และจดหมายขออนุ ญ าต เพื่อแสดงฐานะของผูว้ ิ จยั ต่ อผู ้บ ริห าร
สถานศึ ก ษา และท าหนั ง สือ ขอความร่ ว มมือ ในการเก็ บ รวบ รวมข้ อ มู ล จาก บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังสถานศึกษาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เมื่อ ได้รบั อนุ ญ าตให้เ ก็บ ข้อ มูล จากสถานศึ กษาแต่ล ะแห่ ง แล้ว ผูว้ ิ จยั ประสานงานกั บ
บุ คลากรตัวแทนโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน พร้อมทัง้ ชี้แจงวิธกี ารเก็บข้อมูลทัง้ ทางวาจาและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3. ติด ตามผลการเก็ บข้ อ มู ล กั บตัว แทนบุ ค ลากรของโรงเรีย น จนได้ข้อ มู ล ครบตามที่
กาหนด และคัด เลือ กเฉพาะแบบสอบถามที่ม ีความสมบู รณ์ นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูก ต้อ งข้ อ มูล ก่ อ นก าหนดรหั ส ข้ อ มู ล ลงรหั ส และตรว จสอบข้ อ มู ล ให้ ต รงตามข้ อ ตกลงของการ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมลิสเรล เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
กำรจัดกระทำข้อมูล
ผูว้ ิจยั จัดกระทาข้อมูลในการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบู รณ์ครบถ้วนของค าตอบของแบบวัดแต่ละชุ ด และคัด เลือ ก
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ างที่มคี วามสมบู รณ์มาใช้ในการวิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้ คะแนนของแบบวัด แต่ละแบบวัด โดยทาการลงรหั ส
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS
3. นาคะแนนที่ได้จากการลงรหัสไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลั ง จ าก ที่ ได้แ บ บ สอบถามก ลั บ คื น มาแล้ ว ผู ้ วิ จ ั ย ท าก าร ตร วจ สอบ จ านว นข อง
แบบสอบถามและตรวจสอบคุ ณภาพของการตอบแบบสอบถาม และท าการวิเ คราะห์ข้ อมู ล โดย
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
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1. กำรวิเ ครำะห์ข้ อมู ลพื้ นฐำน ใช้ สถิตบิ รรยาย เพื่อ อธิบ ายลัก ษณะของกลุ่ มตัวอย่ า ง
และลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1.1 วิเ คราะห์ ข้ อ มูล ค่ า สถิต ิพื้นฐานของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ด้ว ยสถิต ิบ รรยาย ได้แ ก่ ค่ า
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
1.2 วิ เ คราะห์ ค่ า สถิต ิ พื้น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบ นมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า ต่ าสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุ ด (Maximum) ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการพัฒนาโมเดลเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของ
ตัว แปร และหาค่ าความสัมพันธ์ร ายตัว แปร เพื่อทราบถึง ลัก ษณะความสัม พันธ์เบื้ องต้นก่ อ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจยั
2. กำรวิเ ครำะห์ข้อมูล รูป แบบควำมสัมพั นธ์โครงสร้ ำงเชิงสำเหตุ ของตัวแปร โดย
ทาการวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยโปรแกรมลิสเรล ทาการวิเคราะห์ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิ ง
สาเหตุที่ผวู ้ ิจ ัยสร้างขึ้นจากทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับข้อมู ล เชิงประจักษ์ การทดสอบ
ความมีนัย สาคัญ ของค่ าอิทธิพลทางตรง ค่ าอิทธิพลทางอ้อม และค่ าอิท ธิพลรวม ในการวิ เคราะห์
สมการโครงสร้างเชิงเส้น แบบมีอทิ ธิพล ทาการประมาณค่าและประเมินโมเดล
2.1 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อ
ตรวจสอบว่ าข้อคาถามไหนบ้างที่เหมาะสมจะนาไปสร้างคะแนน
2.2 ทาการทดสอบแบบจาลองเพื่อหาความสัมพันธ์โ ครงสร้า งเชิ งเส้น ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป LISREL ด้วยวิธกี ารต่อไปนี้
2.2.1 กาหนดข้อ มูล จ าเพาะของแบบจาลอง (Specification of the Model) เพื่อ
ศึกษาว่ าตัวแปรใดส่งผลทางตรงและทางอ้อ มต่อครอบครัวเข้มแข็ง รูปแบบการวิเคราะห์แบบจาลอง
โครงสร้า งเชิ ง เส้น ประกอบด้ว ยตัว แปรสัง เกตทั ้ง หมด ( Observed Variables) โดยมีข้ อ ตกลง
เบื้ องต้นของแบบจ าลองว่ า ความสัม พันธ์ระหว่ า งตัว แปรในโมเดลเป็ นความสัม พันธ์เชิ งเส้นตรง
(Linearity) และเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Model) และตัวแปรในโมเดลต้องมีระดับการ
วัดแบบช่ วง (Interval Scale) ขึ้นไป รวมทัง้ ต้องปราศจากความคลาดเคลื่อนในการวัด
2.2.2 ระบุ ความเป็ น ไป ได้ค่ า เดีย วข องโมเด ล ( Model Identification) โด ยใช้
เงื่อนไขกฎ T คือ จานวนพารามิเตอร์ที่ไม่ท ราบค่ าจะต้อ งน้ อยกว่ าหรือ เท่ ากับ จานวนสมาชิ กในเมท
ริกซ์ค วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของกลุ่ มตัวอย่ าง ซึง่ กฎที โมเดลจะระบุ ค่าได้พอดีเมื่อ T
น้อยกว่ าหรือเท่ ากับ (1/2) (p+q) (p+q+1) และใช้กฎความสัมพันธ์ทางเดียว คือ df ต้องมากกว่ า 0
2.3 ประมาณค่ าพารามิเตอร์ของโมเดล โดยวิธ ีประมาณค่าไลค์ลฮิ ู ดสูงสุ ด (Maximum
Likelihood) ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (Goodness for Fit Measures) เพื่อศึกษาภาพรวม
ของโมเดลว่ ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด
2.4 การทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (Goodness of Fit) แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
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2.4.1 ดัชนีค วามกลมกลืนแบบสัมบู รณ์ (Absolute Fit Indexes) ประกอบด้วยค่ า
ไควสแควร์ (Chi-Square) ดัชนีรากที่ สองของค่าเฉลี่ยกาลัง สองของส่วนที่เ หลือ RMR (Root Mean
Squared Residuals) ค่า มาตรฐานรากที่ สองของค่า เฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Standardized Root
Mean Squared Residual: SRMR) ค่ ารากที่ สองของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลื่อนก าลัง สองของการ
ประมาณค่า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) ซึง่ ในแต่ละค่ามีรายละเอียดดังนี้
- ค่ าไคสแควร์ (Chi-Square: χ2 ) คือ ค่ าที่ ใช้ท ดสอบสมมติฐาน เป็ นการ
ตรวจสอบความกลมกลืนระหว่ า งโมเดลตามสมมติฐานกับ ข้อ มูล เชิง ประจักษ์ โดยใช้ ค่า ไคสแควร์
(Chi-square Goodness of Fit Index) ถ้าค่าไคสแคว์ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตหิ รือมีค่าความน่ าจะเป็ น
(p) มากกว่ า 0.05 แสดงว่ า มีความกลมกลืนระหว่ างโมเดลตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ แต่
ถ้าค่าไคสแควร์มนี ัยสาคัญทางสถิตหิ รือมีค่าคว ามน่ าจะเป็ น (p) น้อยกว่ า 0.05 ก็แสดงว่ าโมเดลตาม
สมมติฐานไม่ มคี วามกลมกลืนกั บข้อ มูล เชิง ประจักษ์ ซึ่งในความเป็ นจริงแล้วยากที่ จะหาโมเดลที่ ม ี
ความกลมกลืนอย่ า งสมบู รณ์ได้ ค่า ไคสแคว์ อาจะได้รบั ผลกระทบจากความซับ ซ้อ นของโมเดล คือ
ถ้าโมเดลที่มเี ส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จานวนมาก ค่ าไคสแควร์มแี นวโน้มที่จ ะมีนัยสาคัญ หรือ
ผลจากขนาดของกลุ่มตัวอย่ า ง คือ ถ้าโมเดลที่ ทดสอบได้ม าจากกลุ่มตัวอย่ างที่ม ีขนาดใหญ่ ค่าไคส
แควร์ก็ยิ่ง มีแนวโน้ม จะมีนัยสาคัญ หรือ จะเป็ นผลจากค่ าไคสแควร์มคี วามไวต่อ การละเมิดข้อ ตกลง
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงแบบ Multivariate Normality
- ดัชนี ร ากที่ ส องของค่ าเฉลี่ย กาลังสองของส่ วนที่ เหลือ มาตรฐาน SRMR
(Standardized Root Mean Squared Residuals) เป็ นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความกลมกลืนระหว่ าง
โมเดลสองโมเดลกั บข้ อมู ลเชิง ประจักษ์ ค่า SRMR ไม่ค วรมีค่ าเกินกว่ า 0.05 จึง แสดงว่ าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
- ค่ารากที่สองของค่า เฉลีย่ ความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่ า
(Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) ดัชนีนี้ความคล้ายคลึงกับ RMR SRMR
ตรงที่คานวณจากค่าความคลาดเคลื่อน แต่แตกต่างกันตรงที่ RMSEA เป็ นการคานวณเพื่อประมาณ
ค่า ความคลาดเคลื่อนของประชากร ไม่ ใช่ ค วามคลาดเคลื่อ นของกลุุ่ มตัว อย่ า งเหมือ นเช่ น RMR
SRMR ดังนั ้น RMSEA จึงมีนัยถึงการอ้างอิงกลับไปยัง ประชากรด้ว ย นอกจากนี้ RMSEA ยั งปรับ
ค่า df. ด้วย ดังนัน้ จึง เป็ นค่าที่ไม่ได้รบั ผลกระทบในกรณีที่ โมเดลมีค่าพารามิเตอร์จานวนมาก Brown
& Cudeck (1993) ได้แ นะนาเกณฑ์การตัดสินว่ าโมเดลมีความกลมกลืนหรือ ไม่ โดยดูดชั นี RMSEA
ว่ าถ้ามีค่า ต่ ากว่ า .05 แสดงว่ าโมเดลมีความกลมกลืนสู งมาก ถ้า ค่า อยู่ ระหว่ า ง . 05 -.08 แสดงว่ า
โมเดลมีความกลมกลืนดี ถ้าค่า อยู่ ระหว่ าง .09 -.10 แสดงว่ าโมเดลมีความกลมกลืน แต่ไม่ค่อยดีมาก
นัก แต่ถา้ มากกว่ า .10 แสดงว่ าโมเดลมีความกลมกลืนต่ า
- ค่าดัชนีวัด ระดับความกลมกลืน GFI (Goodness of Fit Index) เป็ นดัช นี
Joreskog เป็ นผู ้พัฒ นาขึ้ น เป็ นดัช นี ที่ บ่ ง บอกถึง ร้อ ยละของ Observed Covariance Matrix ที่
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สามารถอธิบ ายได้ดว้ ย Implied Covariance Matrix (∑(Ө̂)) การตีค วามจึงค้ลายกับการตีค วามค่ า
R2 ในการวิเคราะห์ถ ดถอย ดัง นัน้ จึงเกิด ความสับสนและผิดพลาดในการตีค วามดัชนี GFI ว่ า เป็ น
ร้อยละความแปรปรวนของตัว แปรที่ โมเดลสามารถอธิบายได้ ค่า GFI ถ้าค่า อยู่ ระหว่ าง 0–1 ถ้าค่ า
ยิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่ าโมเดลมีความกลมกลืน ค่าที่ผวู ้ ิจ ัยส่วนใหญ่ ใช้ตดั สินว่ าโมเดลมีความกลมกลืน
หรือไม่ ก็คอื ต้องไม่ต่ ากว่ า .90
2.4.2 ดัชนี ความกลมกลืนเปรีย บเที ยบ (Comparative Fit Index) ประกอบด้ว ย
ค่ า NFI (Normal fit Index) ค่ า NNFI (Nonnormed Fit Index) และ ค่ า CFI (Comparative Fit
Index) ซึง่ ในแต่ละค่ามีรายละเอียดดังนี้
- NFI (Normal fit Index) เป็ นดัช นี ที่ เ บนท์ เ ลอร์แ ละโบเนท ( Bentler &
Bonnet) พัฒ นาขึ้นมา มีค่ าอยู่ ร ะหว่ าง 0-1 ยิ่ งค่ ามากเข้า ใกล้ 1 โมเดลที่ ท ดสอบนั ้นก็ ยิ่ งมีความ
กลมกลืนกั บ ข้ อ มู ล โดยค่ า ที่ แ นะนา คือ ไม่ ต่ า กว่ า .90 การแปลค่ า ดัชนี ก็ จ ะแปลในลัก ษณะที่
เปรียบเทียบกับโมเดลที่ไม่มคี วามสัมพันธ์
- NNFI (Nonnormed Fit Index) เป็ นดัช นี NFI ที่ ปรับค่า df. ของโมเดลที่
ทดสอบด้วย ดัชนีนี้มชี ่ อื เรีย กอีกชื่อ หนึ่งว่ า TLI (Tucker-Lewis Index) โดยค่า NNFI ยิ่ งค่ามากเข้ า
ใกล้ 1 โมเดลทดสอบยิ่งมีความกลมกลืน โดยเกณฑ์ที่นิยมคือ ไม่ต่ ากว่ า .90
- CFI (Comparative Fit Index) เป็ นดัชนี ที่เบนท์เลอร์พฒ
ั นาขึ้นมาปรับแก้
ปั ญหาของ RFI เพื่อให้ค่ าดัชนีม ีค่าอยู่ ร ะหว่ าง 0-1 ดัชนี นี้จงึ เป็ นดัชนีที่ มาจากฐานของค่าไคสแควร์
แบบ Noncentrality ด้ว ยเช่ นกัน และเป็ นดัชนี ที่ได้ร ับความนิ ยมสู ง เนื่อ งจากเป็ นดัชนี ที่ไม่ได้ร ับ
ผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง เกณฑ์ที่นิยมใช้คอื ค่าต้องไม่ต่ ากว่ า .90
กำรเชื่อมโยงข้อค้นพบจำกกำรวิจัยระยะที่ 2 สู่กำรวิจัยระยะที่ 3
เมือ่ ผู ้ ว ิจยั ได้เก็บ รวบรวมข้อมู ล และวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการวิจัยระยะที ่ 2 จะท าให้ท ราบถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ทุน ทางสังคม ว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวหรือไม่อย่างไร และสิง่ เหล่านี้น าไปสู่ความเป็นครอบครัวเข้มแข็งได้
อย่างไรบ้าง ในรู ปแบบของโมเดลตัวอย่างในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อค้นพบเหล่านี้ผู้วจิ ยั นามา
สังเคราะห์ และนามาเรีย บเรียงข้อมูลสร้างเป็นแนวทาง (Guideline) เพือ่ พัฒนาเป็น แนวทางการปฏิบตั ิของ
สตรีมุส ลิม ในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวทีน่ าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ซึง่ จะนาไปสู่
การวิจยั ระยะที ่ 3

กำรวิจยั ระยะที่ 3
รูปแบบของกำรวิจัย
การวิจยั ระยะนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดท า
แนวทางการปฏิ บัต ิของสตรีมุส ลิม ในการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ นาไปสู่
ครอบครัวเข้มแข็ ง ข้อมูลและข้อ ค้นพบที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั นามา
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สร้างและพัฒนาเป็ นแนวทางในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว (ฉบั บร่าง) และนา
ร่างแนวทางการปฎิ บั ตฯิ ที่ ส ร้างขึ้ นมาเป็ นประเด็นในการอภิปรายกลุ่ม เพื่อ หาข้อ สรุ ป ที่ม ีความ
สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์การวิจยั มากที่สุด ซึง่ ผู ้วิจยั สนใจศึก ษาการให้ค วามคิดเห็น การอภิปราย
ของผู ้เข้ าร่ วมให้ ข้ อมู ล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต นเอง เกี่ย วกับ วิ ธกี ารต่า งๆ ในการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ ค วามเป็ นครอบครัว เข้ มแข็ งภายใต้สถานการณ์
ความไม่ สงบในพืน้ ที่ ซึง่ อยู่ บ นพื้นฐานแนวคิดพลวั ตรกลุ่ม และแนวคิดเรื่องจิตวิ ทยากลุ่ ม หรือ ผ่า น
การมี ป ฏิ ส ัม พั นธ์ต่ อ กั นของสมาชิ ก ในว งสนทนา ซึ่ง เน้ น ความส าคัญ ข องพลวั ต กลุ่ ม ( Group
Dynamics) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้ใช้วิธกี ารอภิป รายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการดาเนินการ
วิจยั ระยะนี้ เนื่อ งจากมีความเหมาะสมที่จะใช้ เป็ นการแสวงหาความรูค้ วามจริงทางสังคมที่ เกี่ยวกั บ
พฤติก รรมมนุ ษ ย์ ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อการนามาศึ ก ษา เพื่อ ให้ ได้ม าซึ่งข้ อ มูล ที่ ต อบ
วัตถุประสงค์การวิจยั
ผู้เข้ำร่วมอภิปรำยกลุ่ม
กลุ่ ม คนที่ จ ัดขึ้ นมาเพื่ออภิป รายร่ว มกัน เกี่ย วกั บแนวทางในการจัด การตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว ผู ้วิจยั เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะที่
กาหนด เพื่อ ทากิ จกรรมร่วมกันคือ อภิป รายเกี่ย วกับ ประเด็นคาถามที่เจาะจงเกี่ ยวกั บการพัฒนา
แนวทางในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง ในบริบทของ
สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยผู ้มสี ่ว นร่วมในการอภิปรายกลุ่ ม เพื่อพัฒ นาแนวทางการปฏิ บัตใิ น
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่ทาให้ ค รอบครัวเข้ มแข็งในครัง้ นี้ เป็ นผูท้ ี่มคี วาม
เกี่ย วข้อ งและมีความรู ้ความเข้ าใจเกี่ย วกั บการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และ
ครอบครัวเข้ มแข็ ง ในบริบทของมุสลิมสามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ คือ ผู ้เชี่ย วชาญด้านครอบครัว
มุสลิม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสตรีมุ สลิม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสังคมมุ สลิม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักการอิสลาม และ
ผูใ้ ห้ข้ อ มูล หลัก ในการวิ จยั ระยะที่ 1 เป็ นผู ้ร่ว มในการวางแผนและพิจารณาวิ พากษ์แ นวทางการ
ปฏิบัตขิ องสตรีมุสลิมสมรส ในการจัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ประกอบด้วย
1. ผู ้เชี่ ย วชาญ ด้า นครอบครัว มุ ส ลิม 1 ท่ าน คือ อาจารย์ ป ระจ า คณะศึ ก ษาศ าสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้า นสตรีมุ สลิม 1 ท่ าน คือ ประธานสภาความร่วมมือ องค์กรสตรีมุส ลิมเพื่อ
สันติภาพ
3. ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นสัง คมมุ ส ลิม 1 ท่ า น คือ อาจารย์ ป ระจ า วิ ท ยาลัย อิส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
4. ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นห ลัก การอิส ลาม 1 ท่ า น คือ อาจารย์ ป ระจ า คณะอิส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
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5. สตรีมุ สลิม สมรส 7 ท่ า น (กลุ่ม ผู ้ให้ ข้อ มู ล หลัก ทุ กท่ า นที่ ได้ท าการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก
เกี่ยวกับ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ในการวิจยั ระยะที่ 1) ประกอบด้วยสตรี
มุสลิมสมรมคนที่ 1-7
กลุ่ม ผูเ้ ข้า ร่วมอภิปรายกลุ่ มเหล่า นี้ เป็ นผูท้ ี่ ม ีความเชี่ย วชาญในด้านต่า งๆ และมีความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ยวกั บครอบครัว มุสลิม ในบริบ ทสัง คมในพืน้ ที่ส ามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ เนื่อ งจาก
เป็ นบุ คคลในพืน้ ที่ที่เติบโต อาศัย อยู่ และทางานในพืน้ ที่ สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ จึงท าให้ มคี วาม
เข้าใจเกี่ ยวกั บเนื้ อหาและบริบทสังคมของสามจัง หวั ดชายแดนภาคใต้เป็ นอย่ างดี โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลักในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่มาร่วมเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของการอภิปรายกลุ่ม เพราะเป็ นผู ้
ที่ม ีป ระสบการณ์ต รงกั บการใช้ ชี วิต ครอบครัว ที่ ม ีวิธ ีก ารในการจัดการตนเองและจัด การภายใน
ครอบครัวได้ด ี จนท าให้ครอบครัว เป็ นครอบครัว ที่เข้ มแข็ง ซึง่ ถือว่ ากลุ่ มผู ้เข้า ร่วมอภิปรายกลุ่ม มี
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
กระบวนกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาระยะนี้มขี นั ้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั กาหนดปั ญ หาการวิจยั หรือหั วข้อ ที่ตอ้ งการศึ กษารวบรวมข้อ มูล รวมทัง้ ค าถาม
และวัต ถุประสงค์ของการวิ จยั ให้เ หมาะสม ซึง่ ในการวิจยั ระยะนี้ผู ้วิจยั ต้อ งการศึ กษาและพัฒ นาแนว
ทางการปฏิ บั ต ิในการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ ท าให้ ค รอบครัว เข้ ม แข็ ง
ภายใต้บริบทของสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผูว้ ิจยั ร่างแนวทางการปฏิ บัตใิ นการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวที่ท า
ให้ครอบครัวเข้มแข็ง โดยสร้างและพัฒนาเนื้อหาของแนวทางในการปฏิบัตภิ ายใต้ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 และการศึ กษาวิจยั ระยะที่ 2 มาร่วมเป็ นทิศทางเพื่อ กาหนดขอบข่ ายของเนื้อหา
ในแนวทางการปฏิ บัต ิฯ ว่ าควรประกอบด้ว ยเนื้ อหาประเด็นใดบ้า ง และมีร ายละเอีย ดของเนื้อ หา
แต่ละส่วนอย่ างไร
3. นาแบบร่างแนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่
ทาให้ครอบครัว เข้มแข็ งสาหรับ สตรีมุส ลิม ให้กั บอาจารย์ ที่ปรึกษาปริญญานิ พนธ์และคณะกรรมการ
ของสถาบั นวิ จยั พฤติก รรมศาสตร์ ร่ว มกั นให้รายละเอีย ด วิ พาษ์วิ จารณ์ แสดงข้อ คิด เห็ น หรือตัง้
ข้อสังเกตเกี่ ยวกั บข้ อมูล และนาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับ ปรุง แก้ไขเพื่อไปสู่ก ารนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินการอภิปรายกลุ่ม
4. ผูว้ ิจยั ทาการกาหนดประชากรเป้ า หมายในการวิจยั และออกแบบตัว อย่ างเพื่อนร่วมใน
การอภิป รายกลุ่ม ประกอบด้วย ผู ้เชี่ย วชาญทางด้า นจิตวิ ทยา ผูเ้ ชี่ย วชาญด้า นครอบครัว มุ สลิม
ผูเ้ ชี่ย วชาญด้านสตรีมุ สลิม ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสังคมมุส ลิม ผู ้เชี่ย วชาญด้านหลักการอิสลาม และผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักในการวิจยั ระยะที่ 1 เนื่ องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ ละท่ านจะมีความรอบรูใ้ นแต่ละด้านแตกต่า ง
กันไป และบุ ค คลสาคัญ คือผู ้ให้ ข้อ มูลในการวิ จยั ระยะที่ 1 จะเป็ นผู ้มปี ระสบการณ์โ ดยตรงต่อ การ
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จัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ ท าให้ค รอบครัว เข้ ม แข็ ง โดยทุ ก ท่ านที่ เข้ า ร่ ว ม
อภิปรายกลุ่มจะมีความสาคัญและมีความเท่ าเทียมกัน
5. กาหนดผูด้ าเนิ นการอภิปรายกลุ่ม โดยผู ้วิจ ัยเป็ นผู ้ร่ว มด าเนิ นการอภิป รายกลุ่ม ด้ว ย
ตัว เอง เนื่ องจากเป็ น ผู ้ที่ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในงานวิ จ ัย ครัง้ นี้ ท าให้ ท ราบถึ ง
รายละเอีย ดของงานวิ จ ัยและแนวทางในการพัฒ นาแนวทาง และสามารถชี้ แ จงรายละเอียดของ
งานวิจยั ให้ กับผูเ้ ข้าร่ว มอภิปรายกลุ่มได้อย่ า งดี รวมทัง้ กาหนดผูช้ ่ วยในการด าเนินการอภิปรายกลุ่ ม
ในการช่ ว ยเหลือ ระหว่ างการเก็บ รวบรวมข้อ มูล อาทิ การจัด สถานที่ การจดบันทึก การแจกจ่า ย
เอกสาร เป็ นต้น
6. ผูว้ ิ จ ัยสร้างประเด็นนาทาง (Guidelines) ส าหรับ การอภิปรายกลุ่ ม ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
เนื้ อ หาที่ ผู ้วิ จยั ได้ร่ างเป็ นแนวท างการปฏิ บั ต ิส าหรับ การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว ที่จะท าให้ค รอบครัวเข้มแข็ง แล้วจึง นามาให้ผู ้เข้าร่ วมอภิปรายกลุ่ม ทุ กท่ านให้ ความเห็ น
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ว่ าควรมีการ
ปรับแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเด็นเนื้อหาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มคี วามสมบู รณ์ถูกต้องมากที่สุด
7. ผูว้ ิจยั มีการติดต่อล่วงหน้ ากับผูม้ สี ่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ทุ กท่ าน และทาการชี้แจง
วัต ถุป ระสงค์ข องการวิจ ัย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ให้ ผู ้เข้ าร่ วมอภิป รายกลุ่ม ทุ กท่ า นได้ร ับ ทราบ
รวมทัง้ ทาหนังสือขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โรฒ โดยผูว้ ิจ ัยนาแนวทางการปฏิบัต ิในการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่
ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้ นให้กับผูเ้ ข้าร่วมอภิปรายกลุ่มได้ทาความเข้าใจก่ อนการจัดอภิปรายกลุ่ม เพื่อทาให้
ผูเ้ ข้าร่วมอภิปรายมีการเตรียมตัวสาหรับการอภิปรายกลุ่ม
8. ผูว้ ิจยั จัดการอภิปรายกลุ่ ม ในวัน เวลา ที่กาหนด โดยให้เกิ ดการเห็นพ้องต้องกั นมาก
ที่สุดในการอภิปรายกลุ่ม โดยบางประเด็นสามารถเกิดจากข้อคิดเห็นของผูเ้ ข้ าร่วมอภิปรายกลุ่มได้
ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์มากที่สุด
9. สังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมข้อมูลในการภิปรายกลุ่ม มาพัฒ นาปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการปฏิบัต ิในการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ ทาให้ ครอบครัวเข้ มแข็ ง
ตามข้อ เสนอแนะหรือ ความคิด เห็ นของผู ้เข้ าร่ ว มอภิป รายกลุ่ม เพื่อจัด ท าแนวทางการปฏิ บั ต ิที่
สมบู รณ์
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ความสาเร็จของการวิจยั แบบอภิปรายกลุ่มขึ้นอยู่ กับทักษะของผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมอภิปราย
กลุ่มเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ผวู ้ ิจยั เป็ นเครื่อ งมือส าคัญ ในการดาเนินการวิจ ัยทุ ก ขัน้ ตอน โดยเฉพาะขั ้นการ
เก็ บและการสัง เคราะห์ ข้ อมู ล ซึ่งในการวิจ ัย ระยะนี้ ผูว้ ิ จ ัยมีก ารสร้างข้อ ค าถามหรือ ประเด็นการ
อภิป รายกลุ่ม ที่ม ีลกั ษณะเป็ นค าถามปลายเปิ ด ซึง่ มีการกาหนดรายการประเด็นที่จะอภิป รายเป็ น
คาถามปลายเปิ ดไว้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้เพื่อ ทาให้การดาเนินการอภิป รายกลุ่มดาเนินไปอย่ างราบรื่น โดยมี
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ข้อ มูล หรือ ข้อ ค้นพบที่ ผู ้วิจ ัยได้รวบรวมและวิเคราะห์จ ากการเก็บ ข้ อมู ล วิจ ัย ที่ เป็ นผลการวิ จ ัยใน
รูปแบบเอกสารทัง้ ข้ อมูลวิจยั ระยะที่ 1 และข้อมูล วิจยั ระยะที่ 2 มานาเสนอในที่ป ระชุ มอภิปรายกลุ่ ม
เพื่อ ที่จ ะทาให้ ผเู ้ ข้ าร่ วมอภิป รายกลุ่มทุ กท่ านได้ร ับทราบข้ อมูล จากงานวิ จยั ก่ อ นที่ ผวู ้ ิ จยั จะมีการ
สร้างแนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นจาก
ข้ อค้ นพบจากงานวิ จ ัย เพื่อ ให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มอภิป รายกลุ่ ม ทุ ก ท่ า น ร่ วมกั นอภิป ราย และเกิ ด การ
สังเคราะห์ที่ นาไปสู่ข้อสรุปของการสร้างและพัฒนาแนวทางการปฏิบัต ิในการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
โดยรายละเอียดของการอภิปรายกลุ่ม จะเน้นประเด็นหรือโมเดลที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 2
และข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่เกี่ยวกับ การนิยามความหมาย องค์ประกอบ และเงื่อนไข
ของการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว จากนัน้ ผูว้ ิจ ัยสร้าง/นาประเด็นที่ได้จากข้ อ
ค้นพบ รวมทัง้ โมเดลจากการวิจยั นามาให้ผเู ้ ข้าร่ว มอภิปรายกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ ของแนวทางที่ ผวู ้ ิ จ ยั ได้สร้างขึ้ นเป็ นแนวทางการปฏิ บัต ิและรู ปแบบของการ
พัฒ นาแนวทางการปฏิ บั ตขิ องสตรีมุส ลิม ในการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่
นาไปสู่ ครอบครัว เข้มแข็ ง ที่ม ีความเหมาะสมกั บบริบ ทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าควรมีทิ ศทาง
อย่ างไร หรือควรปรับปรุงแก้ไข เพิม่ เติมประเด็นใดบ้าง
ดังนัน้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะนี้ ประกอบด้วย
1. ข้อค้นพบงานวิ จยั ในรู ปแบบเอกสาร จากการวิจ ัยระยะที่ 1 และการวิจ ัยระยะที่ 2 ที่
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์เรีย บร้อยในรูปเอกสาร (โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว ที่ ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง) เพื่อให้ ผเู ้ ข้าร่วมอภิปรายกลุ่มได้ทาความ
เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นถึงที่มาของแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2. แนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ผู ้วิจยั สร้า ง
ขึ้นในรูปเล่ม เอกสาร ซึง่ องค์ประกอบของแนวทางที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยชื่อเรื่อง วัตถุ ประสงค์ของ
การจัดท าแนวทาง กลุ่ มเป้ าหมาย ผลที่ค าดว่ าจะได้รบั องค์ประกอบของแนวทางฯ (ความหมาย
ความส าคัญ และองค์ป ระกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ครอบครัว
เข้ ม แข็ ง แนวทางการจัด การตนเองและการจัด การภ าย ในครอบครัว แนวทางการเสริม สร้า ง
ครอบครัวเข้มแข็ ง แบบประเมินตนเอง ฯลฯ) ข้อแสนอแนะแก่ ผทู ้ ี่เ กี่ยวข้อง ช่ องทางการติดต่อขอรับ
การปรึกษาครอบครัว เป็ นต้น
3. ประเด็นสาหรับการอภิปรายกลุ่ม ผูว้ ิจ ัยได้แบ่ งประเด็นสาหรับการอภิปรายออกเป็ น 2
ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นเกี่ ย วกั บ สภาพการใช้ ชี วิต ครอบครัวของสตรีมุ สลิมในปั จ จุบั น และ
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัตฯิ
โดยประเด็นเกี่ ยวกับสภาพการใช้ชีวิตครอบครัวของสตรีมุสลีมในปั จจุบั น เน้นการพูด คุยแสดงความ
คิดเห็นต่อสภาพการณ์ของสังคมปั จจุบันว่ าเป็ นอย่ างไร เช่ น
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3.1 ท่ านคิดว่ าสตรีมุสลิมในปั จจุบันมีสภาพการใช้ชีวิตครอบครัวอย่ างไรบ้าง
3.2 ท่ านคิดว่ าสภาพปั ญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
3.3 ท่ านคิดว่ าอะไรที่จะช่ วยให้ครอบครัวเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
สาหรับประเด็นเกี่ ยวกับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัต ิฯ มีการระบุ ประเด็นภายใต้แนวทาง
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ นจากข้อค้นพบงานวิจยั เช่ น ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ข้ อมูลในการวิจ ัยระยะที่ 1 แล้ว
พบว่ าการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว เกิ ดจากเงื่อ นไขหรือ สาเหตุอ ะไรบ้าง และ
จากงานวิ จยั ระยะที่ 2 พบว่ า อะไรบ้างที่มคี วามสัมพันธ์ที่ ทาให้สามารถจัดการตนเองและจัดการใน
ครอบครัวแล้วนาไปสู่ครอบครัว เข้มแข็งได้ โดยมีประเด็นให้ผู ้เข้าร่ว มอภิป รายกลุ่มร่ว มแสดงความ
คิดเห็นและร่วมวิพากษ์ ดังนี้
1. ประเด็นวิพากษ์ดา้ นความเหมาะสมของภาพรวมของแนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ ง ดังตาราง 7
ตาราง 7 ประเด็นวิพากษ์ดา้ นความเหมาะสมของภาพรวมของแนวทาง
หัวข้อ

ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม

เนื้ อหำที่ปรับแก้ ไข

ชื่อเรื่อง
องค์ประกอบ
เนื้อหาโดยภาพรวม
2. ประเด็นวิพากษ์ดา้ นความเหมาะสมของหัว ข้อตามองค์ประกอบของแนวทางการปฏิบั ต ิ
ในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง ดังตาราง 8
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ตาราง 8 ประเด็นวิพากษ์ดา้ นความเหมาะสมของหัวข้อตามองค์ประกอบของแนวทาง
หัวข้อ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแนวทางการปฏิบัตฯิ
ผลที่คาดว่ าจะได้รบั จากการใช้แนวทางการปฏิบัตฯิ
กลุ่มเป้ าหมายของการใช้แนวทางการปฏิบัตฯิ
องค์ประกอบของแนวทางการปฏิบัตฯิ
ขอบเขตของเนื้อหา
ความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว
ความสาคัญของการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว
องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว
ความหมายของครอบครัวเข้มแข็ง
ความสาคัญของครอบครัวเข้มแข็ง
องค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็ง
ปั จจัยที่ทาให้สามารถจัดการตนเองและจัดการภายใน
ครอบครัว
ปั จจัยที่ทาให้มคี รอบครัวเข้มแข็ง
แนวทางการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
แนวทางการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
แบบประเมินการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว
ข้อเสนอแนะแก่ ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้

3. ผูว้ ิจยั ถามความเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมอภิปรายกลุ่มทุ กท่ านว่ ามีความเห็นต่อประเด็นเหล่า นี้
อย่ างไร ตัวอย่ างเช่ น
- ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไรต่อการให้ความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง
- ท่ า นมีค วามคิด เห็ นอย่ างไรต่ อ ความสาคัญ ของ การจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง
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- ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไรต่อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก (การรับรูค้ วามสามารถของตน
การมองโลกในแง่ด ี ความหวัง ความหยุ่ นตัว ) ที่มสี ่วนส าคัญที่ทาให้สตรีมุสลิม สามารถจัด การตนเอง
และจัดการภายในครอบครัวได้
- ท่ า นคิด ว่ า ควรมีป ระเด็นใดเพิม่ เติม ที่ม ีความส าคัญ ในการทาให้ส ตรีสามารถบริหาร
จัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัว เข้มแข็งได้ เป็ นต้น
4. อุป กรณ์สาหรับการจัดอภิปรายกลุ่ ม ได้แก่ กระดานฟลิป ชาร์ต หรือ บอร์ด กระดาษจด
บันทึก เอกสารแนวทางการปฏิบัตฯิ เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายรูป อาหารว่ าง ของที่ระลึก เป็ นต้น
กำรสังเครำะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ข้อมู ลที่ได้จ ากการเก็บรวบรวมข้อมูลการอภิปรายกลุ่มที่ได้รบั ข้อ คิดเห็ น
จากผูเ้ ข้ าร่ วมอภิป รายทัง้ จากผูเ้ ชี่ย วชาญและผูเ้ ข้ าร่ว มอภิป รายกลุ่ มทุ กท่ าน ในประเด็นต่างๆ ที่
ผูว้ ิจยั ได้ตงั ้ ประเด็นไว้ โดยนาข้อ มูลจากการอภิป รายประเด็นเกี่ย วกับ สภาพการใช้ชีวิต ของสตรีใน
ปั จจุ บัน มาสัง เคราะห์ และสร้างประเด็นหลัก ออกมาเป็ นหั วข้อ และอธิบ ายรายละเอีย ด และส าหรับ
การพัฒ นาแนวทางการปฏิ บัต ิ ผู ้วิ จยั ได้นาความคิด เห็ นที่ได้รบั การเสนอมาปรับ ปรุง แก้ ไข และ
เพิม่ เติมในแนวทางการปฏิ บัตฯิ ที่ผู ้วิจยั ได้สร้างไว้ให้ค รบทุ กประเด็น ทุ กมิต ิ ด้ว ยกับการนาสิง่ ที่จ ด
บันทึกไว้ระหว่ างการอภิปรายกลุ่ม ข้อมู ลที่อยู่ ในกระดาษฟลิปชาร์ตร่วมกับการถอดข้อมูล จากเครื่อ ง
บันทึกเสีย ง ถอดชนิ ดคาต่อคา เพื่อทาให้ได้ข้อมูล ที่ครบถ้ว นถูกต้องตามที่ผเู ้ ข้า ร่วมอภิป รายกลุ่มได้
เสนอ ที่สามารถนามาใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัต ิ
กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้อมูล
สาหรับการตรวจสอบความน่ า เชื่อถือของข้อมูลในงานวิจยั ระยะที่ 3 ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยมี
รายละเอียด คือ
1. ผูว้ ิจ ัยใช้ การตรวจสอบข้อมู ลในขณะที่ ทาการจัดอภิปรายกลุ่ม ควบคู่กั นไป โดยมีการ
ตรวจสอบดู ว่าข้อมูลที่ ได้จากการจัดอภิปรายกลุ่มเพียงพอและครอบคลุมตามประเด็นปั ญ หาผูท้ ี่วิจ ัย
ต้องการศึ ก ษาหรือ ไม่ ซึ่ง จากการตรวจสอบข้ อ มู ล ในการจัด อภิป รายกลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ได้ม ีค วาม
ครอบคลุ มและตรงตามวัต ถุป ระสงค์ข องการวิจ ัยที่ ตอ้ งการศึกษาและพัฒ นาแนวทางการปฏิบั ตใิ น
การจัดการตนและการจัดการภายในครอบครัวที่ท าให้ครอบครัวเข้ มแข็ง โดยผูเ้ ข้า ร่วมอภิปรายกลุ่ ม
ทุ กท่ านต่างร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อ ประเด็นต่างๆ อย่ างจริง จังและร่วมอภิปรายได้อ ย่ างมีคุณภาพ
รวมทั ้งผู ้เข้า ร่ว มการอภิปรายกลุ่ ม ทุ ก ท่ า นที่ เลือกมาให้ ข้อ มูล ร่ว มแสดงความคิด เห็ นต่ อประเด็น
ต่า งๆ นั ้นมีความเหมาะสมกับ เรื่องและค าถามในการวิ จยั โดยผูเ้ ข้า ร่ว มอภิป รายกลุ่ มได้แ ก่ ก ลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ย วชาญด้านต่ า งๆ และผู ้ให้ ข้ อ มูล หลักจากการวิ จ ัยระยะที่ 1 ซึ่ง เป็ นกลุ่ม ตัวอย่ างที่ ม ีความ
เหมาะสมกับการศึกษา เนื่องจากเป็ นกลุ่ม ผูท้ ี่มคี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ซึง่ เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ข้อมูลที่มปี ระโยชน์ต่อการวิจยั ได้อย่ างมาก
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2. การตรวจสอบโดยบุ ค คลผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง (Member Checks) โดยผู ้วิ จ ัย มีก ารนาเสนอ
ผลการวิจ ัยจากการจัดอภิปรายกลุ่ มและผ่านการสังเคราะห์ ข้อมู ล ที่ ผวู ้ ิจยั ได้ท าการปรับ ปรุง แก้ไข
เพิม่ เติมจากข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็ นของผูเ้ ข้ าร่วมอภิปรายกลุ่ม ให้กลุ่มคนที่จดั ขึ้นมาเพื่อการ
อภิป รายกลุ่มทุ กท่ า นอ่านจากเอกสารแนวทางการปฏิ บัตฯิ ที่ท าการปรับ แก้ไขใหม่ โดยส่งเป็ นไฟล์
เอกสารทางอีเมล์ให้ กับทุ กท่ า นและให้เขาวิจ ารณ์ เพื่อ ดูว่ าการสังเคราะห์ง านวิ จยั และการปรับปรุ ง
แก้ไขแนวทางการปฏิบั ตฯิ ของผูว้ ิจยั ถูกต้องหรือใช้ได้ในทัศ นะของผู ้เข้าร่ว มอภิปรายกลุ่ม มากน้อ ย
เพียงใด ซึง่ จากการตรวจสอบพบว่ า การสังเคราะห์ข้ อมูลของผูว้ ิจ ัยเกี่ย วกับประเด็นสภาพปั จจุบั น
ของครอบครัวมุ สลิมมีบางประเด็นที่ ไม่ครอบคลุมและอธิบายได้ไม่ชั ดเจน รวมทัง้ เนื้อหาในเอกสาร
แนวทางการปฏิ บัต ิฯ มีบ างหัว ข้ อที่ เ นื้อ หายั งไม่ ครอบคลุ ม ซึง่ ผู ้เข้ าร่ วมอภิปรายได้ม ีก ารเขี ย น
อธิบายเพิม่ เติมกลับ มายัง ผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั จึงนาข้ อมูลที่ ได้รบั มาปรับ เขียนแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ ข้อมูล มี
ความครอบคลุมและถูกต้องครบถ้วน
3. การตรวจสอบการดาเนินการวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) ในทุ กขัน้ ตอนของ
การวิจยั เป็ นวิธกี ารที่ผวู ้ ิ จยั ขอให้บุค คลที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ คณะกรรมการของสถาบันวิ จยั พฤติกรรม
ศาสตร์และกรรมการผูเ้ ชี่ย วชายภายนอก ร่วมกันให้รายละเอียด วิพาษ์วิจารณ์ แสดงข้อคิดเห็น หรือ
ตัง้ ข้ อ สัง เกตเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ ค้นพบต่ า งๆ รวมทั ้งข้ อ สรุ ป และแบบแผนอันเป็ นแก่ นสาระที่
สังเคราะห์ ได้จ ากข้ อมูล เพื่อ ดูว่า ข้อมู ลที่ได้รบั มีความถูก ต้องเหมาะสมและตรงประเด็นค าถามการ
วิจยั หรือไม่อย่ างไร ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุ กท่ านนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
ได้ผลการวิจยั ที่มคี วามครอบคลุมและถูกต้อง

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิ จยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิ จยั ได้ใช้ร ะเบี ยบวิ ธกี ารวิจ ัยเชิง ผสานวิธ ี (Mixed Methods Research)
ในรูปแบบการวิ จยั หลายระยะ (Multiphase Design) (Creswell; & Clark. 2011: 100-104) เริม่ ต้น
ด้ว ย การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ในรู ป แบบการสัม ภาษณ์เ ชิ ง ลึก (In-depth
interview) เพื่อท าความเข้าใจถึง การให้ค วามหมายและองค์ป ระกอบของการจัด การตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง รวมทัง้ เงื่อนไขที่เกี่ย วข้องต่อ การจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัวของครู สตรีมุส ลิมสมรส ที่ นาไปสู่ค วามเป็ นคร อบครัว เข้ม แข็ง และท า
การวิเคราะห์ข้อมูล (การวิจยั ระยะที่ 1) และตามด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ในการศึกษารูปแบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุดา้ นทุ นทางจิตวิท ยาเชิง บวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่ อการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรส (การวิจยั ระยะที่ 2) และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล และนาข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มา
ตีความสร้างข้ อสรุ ป และจัด ทาการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ด้วยวิ ธกี ารวิจ ัยเชิ ง
คุณภาพ (การวิจ ัยระยะที่ 3) เพื่อนาข้อ มูลมาพัฒนาเป็ น แนวทางการปฏิ บัต ิของสตรีมุสลิม ในการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง โดยผูว้ ิจยั แบ่ งการนาเสนอ
ผลการวิจยั ตามลาดับ 3 ระยะ ดังนี้
ผลการวิ จ ัย ระยะที่ 1 ประกอบ ด้ว ย 1) ข้ อ มู ล ทั ่ว ไปของผู ้ให้ ข้ อ มู ล หลัก 2) การให้
ความหมายและองค์ป ระกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และครอบครัว
เข้ม แข็ งตามการรับ รูข้ องครู สตรีมุ สลิมสมรส 3) เงื่อนไขที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการจัด การตนเองและการ
จัด การภายในครอบครัว ของครูส ตรีมุ สลิม สมรสที่ นาไปสู่ ความเป็ นครอบครัว เข้ ม แข็ ง 4) โมเดล
องค์ประกอบการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ท าให้ครอบครัวเข้มแข็ งตามบริบ ท
สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5) การเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 สู่การวิจยั ระยะที่ 2
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้นของกลุ่ มตัวอย่ าง 2)
ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ลพื้นฐานของตัว แปรและสัม ประสิท ธิสหสั
์ ม พันธ์ร ะหว่ างตัว แปร 3) ผลการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง โครงสร้าง และ 4) การเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
สู่การศึกษาวิจยั ระยะที่ 3
ผลการวิ จยั ระยะที่ 3 ประกอบด้ว ย 1) ผลการอภิป รายเกี่ ยวกับสภาพการใช้ชีวิต ของสตรี
มุสลิมในปั จ จุ บั น และ 2) ผลการพัฒ นาแนวทางการปฏิบั ต ิในการจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
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ผลการวิจยั ระยะที่ 1
การศึกษาครัง้ นี้ผวู ้ ิ จยั ใช้วิธกี ารศึกษาในรูปแบบการสัม ภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
เนื่องจากผู ้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถตอบวั ตถุประสงค์ของการวิจยั มีค วามจาเพาะเจาะจงโดยเป็ นผู ้ที่
ประกอบอาชีพครู แต่ งงาน มีบุ ตรและอยู่ ด ้วยกันฉันท์ส ามีภ รรยาไม่ต่ ากว่ า 10 ปี ซึง่ เป็ นบุ ค คลที่
สามารถจัดการตนเองและสามารถจัดการภายในครอบครัว ที่ทาให้ครอบครัว เข้มแข็ ง ซึง่ การศึกษา
ถึง การให้ ค วามหมาย องค์ป ระกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และ
ครอบครัวเข้ม แข็ง รวมถึง เงื่อนไขที่เกี่ย วข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
นั ้น ต้ อ งอาศั ย ค วามเข้ า ใจต่ อ ผู ้ให้ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะ คนและสร้ า งคว ามเชื่ อ มโยง เพื่ อ ให้ เข้ า ถึ ง
วัตถุประสงค์ต่างๆ ทางการวิจยั เหล่ านี้ จึงต้อ งอาศัย การศึกษาที่ตอ้ งเข้า ถึงในเชิง ลึก เพื่อการศึกษา
ถึงความเป็ นไปของแต่ล ะช่ ว งชี วิต ของครอบครัว เงื่อนไขอะไรที่ท าให้ ครู สตรีมุ สลิม สมรสเหล่ านั ้น
สามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว จนทาให้ ครอบครัว เข้ ม แข็ งได้ และครอบครัว
เข้ มแข็ งตามทั ศ นะของครู สตรีมุส ลิมสมรสเป็ นอย่ า งไร จากผลการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง เงื่อ นไขที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ เงื่อนไขจาก
ตัวบุ ค คล และเงื่อนไขทางสังคม สาหรับ การศึ กษาครัง้ นี้ได้ศึ กษาในผูใ้ ห้ข้ อมู ลจ านวน 7 คน โดย
ข้อมูลทัง้ หมดเป็ นข้อมูลที่ ได้รบั จากการสัมภาษณ์กั บผูใ้ ห้ ข้อมูลโดยตรง และชื่อที่ป รากฏในงานวิจ ัย
นี้เป็ นนามสมมติทงั ้ หมด
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ให้ข้ อมูล หลัก
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการสัมภาษณ์ครูส ตรีมุ สลิม สมรสทัง้ หมด 7 คน จากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถสรุปลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก ดัง ตาราง 9 ดังนี้
ตาราง 9 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
คนที่
1
2
3
4
5
6
7

นามสมมุติ
บุ หลัน
บินตัง
ดุนยา
บู งอ
บาจอ
บู กู
บีรู

อายุ
35
42
40
45
45
39
50

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

จานวนบุตร
ชาย 1, หญิง 1
ชาย 4
ชาย 2, หญิง 1
ชาย 1, หญิง 1
ชาย 5
ชาย 1, หญิง 6
ชาย 3

จังหวัด
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ปั ตตานี
นราธิวาส
ปั ตตานี
นราธิวาส
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จากตาราง 9 ผูใ้ ห้ ข้อ มูลหลัก ในการวิ จยั ระยะนี้ มีทงั ้ หมด 7 คน โดยมีอ ายุ เฉลีย่ ระหว่ า ง
35–50 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ จ บการศึกษาระดับปริญญาโท 4 คน และปริญญาตรี 3 คน โดย
ศึกษาเกี่ ยวกั บครุศาสตร์ การสอนและการบริหารการศึก ษา จากมหาวิท ยาลัยในพืน้ ที่สามจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ และมีบุตรจานวนตัง้ แต่ 2–7 คน
ลักษณะพื้ นฐานด้านครอบครัว
ครอบครัวเดิม ของครูส ตรีมุส ลิม สมรสส่ วนใหญ่ บิด ามารดาจะปลูก ฝัง เรื่อ งศาสนาให้ แ ก่
สมาชิก ในครอบครัว ตัง้ แต่ เล็ก โดยเฉพาะเรื่อ งหลัก การทางศาสนา การปลูก ฝังเรื่อ งการละหมาด
การอ่านอัลกุ รอาน การทาความดี การเข้าสวรรค์-ลงนรก เป็ นต้น เนื่ องจากบิ ดาและมารดามีความรู ้
ด้านศาสนา ซึง่ สิง่ เหล่า นี้เป็ นสิง่ หนึ่ งที่ ทาให้ ครู สตรีมุ สลิมสมรสและสมาชิ กในครอบค รัว ได้ร ับ การ
ปลูก ฝั ง เรื่องศาสนาในการนามาปรับ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั นตัง้ แต่ เ ล็ก นอกจากนี้ ยั ง ปลู ก ฝั งเรื่อ ง
การศึก ษา ให้ มคี วามพยายามตัง้ ใจและมีความมุ่งมันในการศึ
่
กษาให้มาก เพราะเป็ นสิ่งที่จะสามารถ
นาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
ในสมัยเด็กๆ ครู สตรีมุสลิมสมรสส่ วนใหญ่ จะมีบทบาทหน้ าที่ในการช่ ว ยเหลือครอบครัว
โดยจะต้อ งช่ ว ยแม่ท าขนมขายในช่ ว งเช้าก่ อนไปโรงเรียนทุ ก วัน เพราะทางบ้ านส่ว นใหญ่ มพี ี่น้อ ง
หลายคน ดังนัน้ จึงต้องช่ วยแบ่ งเบาภาระของพ่อแม่ จะได้ม ีรายได้ในการมาจุนเจือครอบครัว และครู
สตรีมุสลิมสมรสส่วนใหญ่ เป็ นผู ้ที่ตงั ้ ใจเรียนมาโดยตลอดทุ กระดับ ชัน้ ตัง้ แต่ระดับ ประถมศึกษาจน
เรีย นจบระดับ มหาวิท ยาลัย และเรีย นโรงเรียนประถมศึก ษาและมัธ ยมศึ กษาใกล้บ้ านหรือ จัง หวั ด
ใกล้เคียง และเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังคากล่าวที่ว่า
“ต้องช่วยเหลือ งานครอบครัวอยู่ตลอด ตื่นเช้ามากประมาณตีสี่ จาได้ ว่าต้องหิ้วขนมไปตังไว้
้ ตาม
ร้านต่างๆ แล้วจะบริหารเรือ่ งการคิดค่าขนม หักเปอร์เซ็นต์ ” (ดุนยา)

นอกจากนี้ ยังเป็ นนั กกิจกรรมของสถานศึกษามาโดยตลอด โดยในวัยประถมศึกษาก็มกั จะ
เป็ นตัว แทนของโรงเรีย นในการแข่ งขั นกิ จกรรมต่า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นทางด้า นกี ฬาหรือทางวิ ชาการ
ได้ร ับ เลือ กเป็ นหั ว หน้ า ห้ อ ง หั ว หน้ ากลุ่ ม ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรีย น และสมัย เรีย นระดับ
มหาวิ ทยาลัย เป็ นคณะกรรมการสโมสรของคณะที่ ศึก ษา และมีส่ว นร่ วมในการท ากิจ กรรมชมรม
มุสลิม ของมหาวิ ทยาลัย และปั จ จุบั นถึง แม้จ ะมีค รอบครัว แล้ว ก็ ยัง คงเป็ นนั กกิ จ กรรม โดยเป็ น
สมาชิก ของชมรมครู มุสลีมะฮ์ในจัง หวั ดตนเอง เป็ นวิ ทยากรในงานต่า งๆ และจัดกิ จกรรมเสวนาที่
เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว อีกมากมาย ดังคากล่าวที่ว่า
“ตอนเรียนประถมก็จะถูกเลือกให้เป็ นหัวหน้าชันตลอดตั
้
งแต่
้ ชนั ้ ป.1 จนถึง ป.6 แต่ในช่วงทีอ่ ยู่ชนั ้
ป.5 ป.6 จะเข้าไปอยู่ในสภานักเรียน แล้ว ป.6 ก็เป็ นประธานสภานักเรียน” (บุ หลัน)
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การให้ค วามหมายและองค์ประกอบของการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง ตามการรับรู้ของครูสตรี มุส ลิมสมรส
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความหมาย และองค์ประกอบ ผูว้ ิ จยั แบ่ งออกเป็ น 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ 1) ความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว 2) องค์ประกอบของการ
จัด การตนเองและก ารจัด การภาย ในครอบครัว 3) ความหมายของครอบ ครัว เข้ ม แข็ ง และ
4) องค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็ง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
การให้ความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบ ครัว คือ การที่ ค รู ส ตรีมุ ส ลิม สมรสมี
ความสามารถในการจัดการแก้ไขปั ญหาต่า งๆ ที่เกิดขึ้นกั บตนเองและสมาชิกในครอบครัว และมีการ
ปฏิบัตกิ ิจ กรรมในครอบครัว ตามบทบาทหน้า ที่ที่ได้รบั เช่ น การดูแลสมาชิกในครอบครัว การอบรม
เลีย้ งดูบุตร การทางานนอกบ้า น การทากิ จกรรมทางสังคม รวมทัง้ การช่ วยให้สมาชิกในครอบครัว
สามารถควบคุม ตัดสินใจแก้ไขปั ญหา การลดอารมณ์เชิง ลบ การมองในเชิ งบวกต่ อเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้น เพื่อทาให้เกิดความสมดุลในครอบครัว ดังคากล่าวที่ว่า
“คือการทีเ่ ราสามารถทางานของเรา ทาหน้าทีข่ องเราให้ดที สี่ ุ ด ทัง้ การดูแลสามีดู แลลูก ดูแลงานใน
บ้ านทุกอย่าง แต่กค็ อื เราก็ต้องช่วยกันนะ แล้วก็งานกิจกรรมช่วยสังคม งานศาสนาแบบนี้ แล้วก็เวลามีอา
รายเกิดขึ้นในบ้ าน ก็ต้องช่ วยกันแก้ไขตรงนันให้
้ ได้ ” (บินตัง) "การจัดการตนเอง ถ้าเราจะไปสู่ เป้ าหมาย
เราต้ องจัดการตัวเองให้ได้ ก่อ น และจัดการเรา จัดการลู ก ชีวติ คู่ให้ ได้ ด้วย ถ้ าเราจัด การตัวเองไม่ไ ด้
แน่นอนมันเละ" (บู กู)
“คือการทีค่ นคนหนึง่ สามารถทีจ่ ะจัดการดูแลเรือ่ งของตัวเอง ไม่ว่าจะเรือ่ งส่ วนตัวเรือ่ งทีท่ างาน งาน
บ้ าน สามี ลู ก ต่ างๆ เราก็ต้อ งจัด การดูแลให้ ได้ คล้า ยๆ กับ การบริห ารวางแผนและพยายามทาให้ไ ด้
เหมือนเวลาเกิดปั ญหาขึ้นมาก็ต้องจัดการช่วยกันแก้ให้ได้ ประมาณนันอ่
้ านะ” (บีรู)

นอกจากนี้ก ารจัดการตนเองและครอบครัวเป็ นสิง่ ที่ มคี วามจาเป็ นและมีค วามสาคัญ มาก
โดยเฉพาะกับผูห้ ญิงที่เป็ นผูท้ ี่จะต้องจัดการในหลายๆ อย่ าง หลายๆ เรื่องในแต่ละวัน ทัง้ ในการเรื่อ ง
ของการทางาน และชีวิตประจาวันในครอบครัวที่จะต้องคอยดูแลบริหารจัดการในบ้านให้ได้ พวกเธอ
กล่าวว่ า ผูห้ ญิงเป็ นกุ ญ แจสาคัญ สาหรับหลายๆ สิง่ หากเราสามารถจัดการตนเองได้และยังสามารถ
จัด การปั ญ หาหรือสถานการณ์ที่ เกิ ด ขึ้นในครอบครัวได้ด ีแล้ว ทุ กคนในครอบครัว ก็ จะรูส้ ึก มันคง
่
ปลอดภัยและมีความสุข ดังคากล่าวที่ว่า
“มีความสาคัญ มากเลย โดยเฉพาะผู้หญิ ง มองว่ าผู้หญิ งเป็ นกุญแจเปิ ดรับ ปั ญหาและจัด การกับ
ปั ญหา หลายๆ อย่าง ทังที
้ จ่ ริงๆ การจัดการมันเป็ นเรือ่ งของคนทังคู
้ ่ ด้วยเช่นกัน” (ดุนยา)
“สาคัญมาก ถ้ าเราทาไม่ ได้ ความวุ่นวายจะเยอะ เหมือนกับ เราเป็ นนางเอก ในบ้ านเราเป็ นตัว
หลัก นอกบ้ านก็ต้องทา ถ้าเราไม่สามารถจัดการตนเองได้ ความวุ่นวายจะเกิด ทีเ่ ราจัดการได้ เพราะ
เรามีเป้ าหมายกับสิ่งทีเ่ ราทา” (บู งอ)
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องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ครู สตรีมุสลิมสมรสมีความเห็นตรงกั นพบว่ า
องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ประกอบด้ว ย 1) การได้รบั การ
สนับสนุ นจากคนในครอบครัว 2) การแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว 3) การมองในมุ มบวก 4) การ
ได้รบั ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้ าง และ 5) การใช้เ หตุผ ลในการแก้ไขปั ญ หา โดยมีรายละเอีย ด
ดังนี้
1. การได้รบั การสนับสนุนจากคนในครอบครัว
การได้รบั การสนั บสนุ นจากคนในครอบครัว คือ การที่ค รูส ตรีมุส ลิม สมรสได้ร ับความ
เข้ า ใจ การสนั บ สนุ น และก าลังใจจากสมาชิ ก ในครอบค รัว ในการท างานนอกบ้ า น การท างาน
กิ จ กรรมทางสัง คม โดยครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรส สามี และลู ก มีค วามเข้ า ใจซึ่ง กั นและกั นและเห็ น
ความส าคัญของการท างานเพื่อสังคม บ่ อยครัง้ ที่ ค รูสตรีมุ สลิมสมรสต้อ งออกไปทางานเพื่อสังคม จะ
มีสามีคอยสนับสนุ นและเห็นชอบ เพราะมองว่ า สังคมยั งต้อ งการคนที่ จ ะมาช่ ว ยเหลือในการพัฒนา
สังคม จึง ให้ การสนับ สนุ นเต็มที่ ส่ วนลูก เข้ าใจการท างานของแม่ ที่จ ะต้องออกไปท างานนอกบ้ า น
ช่ วยเหลือสังคม และยังช่ วยแบ่ งเบาภาระงานในบ้าน รวมทั ้งครูสตรีมุสลิมสมรสมักจะได้รบั กาลังจาก
คนในครอบครัว จึงทาให้มพี ลังในการที่จะทางานและดาเนินชีวิต ดังคากล่าวที่ว่า
“ส่ วนสามีเราให้กาลังใจตลอด ถึง แม้เขาเป็ นคนทีไ่ ม่ค่อ ยพูด แต่เรารับรู้ว่าเขาให้กาลังใจเราตลอด ”
(บาจอ)
“สามีกจ็ ะสนับสนุนเต็มที่ เวลาเราออกไปทางานนอกบ้ าน อย่ างงานศาสนา งานสังคมเค้าจะเข้าใจ
ว่าเราต้องออกไปทาหน้าทีต่ รงนี้นะ” (บู งอ)
“ลูกก็จะเป็ นคนช่วยงานบ้ านได้พอสมควร ทาส่ วนเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ค้าทาได้ อย่างการทางานของเรา
เค้าก็จะเข้ าใจนะว่า เราต้องออกไปทางาน ช่วยงานสังคม แต่กม็ ีบ้างทีเ่ ค้า อยากได้ เวลาจากเรา แต่พ่อ
เค้าก็ช่วยตรงนี้ได้เยอะ” (บุ หลัน)

2. การแก้ ปัญหาตนเองและครอบครัว
การแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว คือ การที่ครูส ตรีมุสลิมสมรสและครอบครัว เมื่อเกิ ด
ปั ญหา จะมีการแก้ไขปั ญหาได้อย่ างเหมาะสมตามปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการทางศาสนามาช่ ว ย
ในการตัด สินใจแก้ ไขปั ญ หา รวมทั ้งการไม่ ห นีปั ญ หา พูด คุ ยถึง ปั ญ หาอย่ างจริงใจตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ยังสนับสนุ นและช่ วยให้สมาชิกในครอบครัวแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
โดยวิธกี ารจัดการปั ญหาสาหรับ ครูสตรีมุสลิมสมรส ก็คอื การใช้หลักทางศาสนามาช่ ว ย
แก้ไขปั ญหา ด้ว ยกับ การขอพร มอบหมายทุ ก สิง่ ต่อ พระเจ้า และการละหมาด ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทาให้ ค รู
สตรีมุสลิมสมรสคลายความกังวลไปได้ โดยปั ญ หาทุ กอย่ างจะหายไปอย่ างรวดเร็ว และทาให้สบาย
ใจ และสาหรับความสัมพันธ์ระหว่ างคนในครอบครัว เมื่อพบปั ญหาแล้ว จะใช้ หลักทางศาสนามา
พูดคุย ซึ่งเป็ นหนทางของการช่ วยดับทุ กข์ได้ง่าย และทาให้ความสัมพันธ์ยืดยาว และเชื่อ ว่ าในชีวิ ต
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แต่งงานเป็ นไปไม่ได้ที่จะไม่มปี ั ญหา แต่ สงิ่ ที่ช่วยปรับแก้ปัญ หาได้ การพูดคุยท าความเข้ าใจ และสิ่ง
สาคัญเอาหลักศาสนามาช่ วยในการแก้ไขปั ญหา และการไม่หนีปัญ หา เพราะหากหนีปัญหา ปั ญหาที่
เกิด ขึ้ นนั ้นจะไม่ ได้รบั การแก้ ไข และอาจท าให้ปั ญ หาที่ ม ีอยู่ บานปลายมากยิ่ง ขึ้น ดังนั ้นเวลาเจอ
ปั ญหาครูสตรีมุสลิมสมรสมัก ใช้วิธกี ารพูด คุยกั นในครอบครัวถึง ปั ญหาและร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
โดยแลกเปลีย่ นพูดคุยกันอย่ างตรงไปตรงมาด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เชิงลบ ดังคากล่าวที่ว่า
“แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ ก็จะพูดคุยทางด้านศาสนา มันจะได้ยนื ยาว จะดับทุกข์ได้ทุกเรือ่ งนะ"
(บินตัง)
“ส่ ว นถ้า มีปั ญหาอะไรเราอย่าหนี เราต้ องคุย อย่า งเช่ นเรามีปั ญหาเรือ่ งนี้ เราก็ต้องมานั ่งคุ ยกัน
ระหว่างสามีภรรยา” (บาจอ)
“เราจะใช้ประเด็นเรือ่ งศาสนาเป็ นหลักในการแก้ปัญหา เรือ่ งของการอดทน การให้อภัย การขอโทษ
ความรู้สึกพอเพียง” (บุ หลัน)

นอกจากนี้ครูส ตรีมุสลิมสมรสยัง มีวิธ ีการสอนลูกให้ พยายามคิดและวางแผนด้ว ยตนเอง
และรูจ้ กั การแก้ไขปั ญหา จึงเป็ นการฝึกให้ลูกได้รจู ้ ักคิดและวางแผนและรูจ้ กั การแก้ ปัญหา เช่ น เรื่อ ง
เรีย น ประเด็นไหนที่ ลู กไม่ เข้ า ใจ จะพยายามให้ลู ก คิด หาทางด้วยตนเองก่ อ น ซึ่ง ปั จ จุ บั น ลู ก ๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่า ยและเร็ว เพียงค้นหาข้อ มูลในอินเตอร์เน็ตก็มขี ้อมู ลมากมาย แต่หากลูกยั ง
ไม่เข้าใจ ก็จะค่อยบอกค่อ ยสอน และหากลูกๆ พบเจอปั ญหา ก็จะฝึกให้ลูก คิดหาทางออกของปั ญหา
ด้วยตนเองก่ อ น และถ้าแก้ปัญ หาไม่ ได้ จึงจะบอกถึงวิ ธกี ารแก้ไขปั ญ หา ต้อ งวางแผนอย่ า งไร ท า
อะไรก่ อน-หลัง และพยายามให้กาลังใจลูกเสมอ ดังคากล่ าวที่ว่า
“แต่ถ้า เรือ่ งไหนเขาไม่รู้จ ะให้เขาคิดก่ อน แล้วถ้าแก้ไม่ ได้จริง ๆ เราจึงจะบอกว่ าต้องท ายังไง ก็จ ะ
บอกเขาว่าเราจะต้องวางแผนก่อน ทาอะไรก่อนหลัง และทาตามขันตอนที
้
เ่ ราวางแผน” (บีรู)
“เราพยายามคุ ยกันกับลูก พยายามทีจ่ ะพู ด มีบ้างทีข่ ้นึ เสียงกันบ้ าง แต่จ ะพยายามคุ ย พยายามให้
คิดให้เขาจัดการปั ญหา แก้ปัญหาด้วยตนเอง เราก็เสนอแนะช่วยเหลือห่างๆ และให้รู้สึกว่าเขาทาได้นะ”
(บู งอ)

3. การมองในมุมบวก
การมองในมุ มบวก คือ การที่ค รูสตรีมุสลิม สมรสมีความพยายามในการหาข้อดีหรือมุ ม
ดี จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาที่เกิด ขึ้ นกับ ตนเองและครอบครัว และทาให้ต นเองสามารถ
เผชิญ ปั ญ หาและใช้ ชีวิต ได้ด ี ซึง่ ในชีวิ ตครอบครัว มักพบกับ อุปสรรคต่ างๆ เช่ น ความไม่เข้า ใจกั น
ของคนในครอบครัว การมีเ วลาให้ลูก ปั ญหาของลูกในแต่ละช่ ว งวัย เป็ นต้น แต่ค รูสตรีมุส ลิมสมรสก็
สามารถผ่านบททดสอบหรือ ปั ญหาต่างๆ มาได้ด ้วยดี เนื่ องจากการเป็ นคนที่ มองในมุมบวก เวลาที่
ประสบปั ญหา จะใช้ความพยายามที่จะหาข้อดีหรือมุมดีๆ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะสิง่ นัน้ เป็ น
บททดสอบชีวิตและจะเป็ นกาลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ทาให้ท ราบว่ าครูส ตรีมุสลิมสมรสมีความเชื่อว่ าปั ญ หาที่เข้ามา
ในชี วิตเป็ น สิง่ ที่ เธอได้ร ับททดสอบให้ ตอ้ งเผชิ ญ กับปั ญหาให้ผ่า นพ้นไป เปรีย บเสมือ นของขวัญ ที่
พระเจ้ามอบให้ เพราะความลาบากหรือความทุ กข์ทาให้ ตนเองได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จึงได้
ขอพร ให้ ตนเองได้ทาความดีให้ม ากขึ้ น และครู สตรีมุสลิมสมรสบางคนในช่ วงวั ยเด็ก ฐานะค่อ นข้า ง
ลาบาก จะต้อ งช่ ว ยทางบ้ านทาขนมขายและท างานหนัก เพื่อแบ่ งเบาภาระทางบ้า นได้ และด้ว ย
ประสบการณ์ในอดีตจึงทาให้รสู ้ กึ ขอบคุณกับความลาบากที่เคยพบ และช่ วยให้มคี วามอดทนมากขึ้ น
รับกั บสถานการณ์ต่ างๆ ได้ด ี และทาให้ เป็ นคนมองในมุม บวก จึงฝึ กให้เป็ นคนที่ เผชิญ กับ ปั ญ หา
ต่างๆ เข้ามาได้ด ี นอกจากครูส ตรีมุสลิมสมรสเป็ นคนที่มองในมุมบวกแล้ว และยังเป็ นแบบอย่ างที่ ด ี
ส่งผลให้ลู กซึมซับ การมองในมุ มบวกไปด้ว ย เพราะวิธคี ิดที่ ครูส ตรีมุ สลิม สมรสและครอบครัวฝึ กมา
โดยตลอดก็คอื การมองในมุมบวก ดังคากล่าวที่ว่า
“การที่เรามองอะไรบวกๆ มันทาให้ เรามีพลัง ในการทาอะไรได้อี กเยอะเลย เวลาเราเจอปั ญหา
เนีย่ ะ ก็จะพยายามหาข้อดีจากตรงนัน้ แล้วมันจะท าให้เราไม่คดิ มาก ทาให้เราสบายใจ ยิ่งเราขอพร
ต่ออัลลอฮ์ด้วย ยิง่ ทาให้เรามีพลังมากขึ้น คือ จริงๆ ขอบคุณ อัลลอฮ์ ตลอดกับปั ญหาทุกอย่ างทีเ่ ข้ า
มานะ คิดว่าเป็ นสิ่งทีเ่ ราต้องเจอ เพราะในความลาบากตรงนันมั
้ นจะมีความง่ายดายเสมอ” (บาจอ)
“ตอนอยู่สาธิตทาให้ เป็ นคนทีค่ ดิ เป็ นมากขึ้น เพราะเราไม่ มพี ่อแม่มาคอยช่วยแล้ว เราต้องคิดเอง
ทาเอง ตอนเราอยู่บ้าน เราต้องทางานบ้ านเยอะ และในสิ่งทีเ่ ราเจอบททดสอบเหมือนกับว่าอัลลอฮ์
เตรียมมาให้เรา อัลลอฮ์เมตตา เพือ่ ให้เราเตรียมมาให้เราสามารถเจออะไรได้เยอะ” (ดุนยา)
“สาหรับพีจ่ ะเป็ นคนที่มองอะไรในด้า นบวกไว้ก่ อนเสมอ เวลาเราเจอปั ญ หาจะถือว่ าสิ่งนัน้ เป็ น
ของขวัญ จากพระเจ้านะ คือความเมตตานะ แล้วพี่จะสอนลูกให้เค้ าได้คดิ บวกตลอด พอตอนนี้เวลา
เค้าทาอะไรก็จะเป็ นยังงัน”
้ (บู กู)

4. การได้รบั ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
การได้ร ับ ความช่ ว ยเหลือ จากคนรอบข้ าง คือ การที่ ครู ส ตรีมุ สลิม สมรสได้ร ับ ความ
ช่ วยเหลือในการดู แลจัดการในครอบครัวจากสามี ลู ก และบุ คคลใกล้ชิด โดยสามีมสี ่ว นช่ วยในการ
จัดการดูแลลูกๆ ลูกก็มสี ่วนช่ วยในการช่ วยเหลือแบ่ งเบาภาระงานบ้าน
ซึง่ ครู สตรีมุ สลิม สมรสทุ ก คนมีบทบาทและหน้ าที่ มากมายที่ จะต้องรับ ผิด ชอบ ทั ้งใน
ฐานะภรรยา แม่ ลูก และเพื่อ นร่ว มงาน ในหลายๆ ครัง้ ที่ จะต้องจัด การตนเองและพยายามที่ จ ะ
จัดการเรื่องราวภายในครอบครัว แต่ดว้ ยภาระหน้ าที่ บางครัง้ มีงานประชุ ม อบรม จึงไม่มเี วลาในการ
ที่จะดูแลคนในครอบครัว หรือบางคนในช่ ว งวันหยุ ดเสาร์อ าทิตย์จาเป็ นต้องออกไปช่ ว ยงานสังคม จึง
ไม่มเี วลาได้อยู่ กั บครอบครัว ด้วยเหตุ ผลเหล่า นี้บางครัง้ ครูสตรีมุสลิม สมรสไม่สามารถจัดการตนเอง
และในครอบครัว ได้ แต่ดว้ ยความตัง้ ใจที่ด ี ครูสตรีมุสลิมสมรสมักจะได้รบั ความช่ วยเหลือจากคนรอบ
ข้าง บุ ค คลใกล้ชิ ด โดยเฉพาะคนในครอบครัว ที่ม ีความเข้ าใจและคอยให้ ความช่ วยเหลือ อยู่ เ สมอ
โดยมีสามีเป็ นผูช้ ่ ว ยที่ดใี นการดู แลลูก บ่ อยครัง้ ที่ สามีจะต้องไปรับไปส่งลูก ที่โรงเรียน และคอยสอน
การบ้าน ดูแ ลอาหารการกินให้กั บลูก ๆ ในเวลาที่ ครูส ตรีมุ สลิมสมรสไม่มเี วลา รวมทัง้ ลูกและสามีม ี
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ส่วนช่ วยในการดูแลงานบ้าน ซึง่ ลูกแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันตามวุ ฒิภาวะ เช่ น ล้างจาน กวาด
บ้าน จัด ห้องนอน ตากผ้า รดน้ าต้นไม้ กรอกน้ าใส่ขวด เป็ นต้น รวมทั ้งได้รบั การช่ ว ยเหลือจากญาติ
ในการดูแลลูก ในช่ วงที่ไม่มเี วลา ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่ เวลาช่ วงทีเ่ ราต้ องไปอบรมไปประชุ ม อาบี (พ่ อ) เขาก็จะสอนดู แลต่ อสานต่อ เขาก็ทาได้ ด ี
บางครังท
้ าได้ดกี ว่าเราด้วยซ้ าไป เพราะเราเป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยมีเวลา” (บินตัง)
“สามีเรา เขาจะหอมแก้มลูก เขาจะเล่นกับลูกเยอะ เล่นบอล เตะบอล แต่พอเราเหนือ่ ย เราอยู่กบั ลูก
ตลอดแล้วไง พอไปเทีย่ วเราจะนั ่งเฝ้ าของมากกว่า ส่ วนสามีจะเป็ นฝ่ ายเล่นกับลูก” (บู กู)
“ลูกๆ เค้าก็จะช่วยงานบ้ าน ถึงแม้จะมีลูกชายนะ แต่เค้าดูแลตัวเองได้ ทางานบ้ านได้ อย่างบางคน
ช่วยกวาดบ้ าน ทากับข้าว ล้างจาน ถามว่ายากมัย้ ก็ไม่ยากสาหรับลูกชายนะ ทาได้ ตรงนี้กช็ ่วยงานเรา
ได้เยอะ” (บีรู)
“เวลาทีเ่ ราไม่ทนั อย่างบางช่วงต้ องอยู่ทางานโรงเรียนจนค่าก็ม ี ก็สามีเองก็ไม่ว่า ง มีงานนอกบ้ า น
ก็จะมีแม่ยายคอยช่วยดูแลลูกให้ คือเค้าช่วยเราได้เยอะนะ” (ดุนยา)

5. การใช้เหตุผลในการแก้ ไขปั ญหา
การใช้เหตุผลในการแก้ ไขปั ญหา คือ การที่ครู สตรีมุสลิมสมรสพยายามควบคุ มอารมณ์
เชิงลบของตนเองและสมาชิ กในครอบครัว และใช้ วิธกี ารพูด คุยด้ว ยเหตุ และผล ในการจัดการแก้ไข
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น จากการสัมภาษณ์พบว่ า เมื่อเกิด ปั ญ หาในครอบครัว โดยเฉพาะปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่ างคู่ส มรส ครูส ตรีมุส ลิมสมรสได้กล่า วถึง ความพยายามควบคุ มตนเอง ไม่ให้ ใช้อารมณ์เ ชิงลบ
ในการแก้ ไขปั ญ หา เพราะในขณะที่ ตนเองโกรธหรือ อีก ฝ่ า ยโกรธ หรือ มีอารมณ์ไม่ด ี การพู ดจาใน
ขณะที่ม ีอารมณ์เชิงลบ จะมีแต่ การพูด จาที่ไม่ด ี แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ดังนั ้นเวลามีปัญหา
ระหว่ างกัน จึงมักใช้วิ ธกี ารนัง่ คุย กับสามี รีบ เคลียร์ทาความเข้าใจให้ต รงกันในประเด็นปั ญหานัน้ ๆ
ด้ว ยเหตุ และผลโดยจะไม่ ทาให้ อกี ฝ่ า ยหนึ่ งเกิ ดความไม่ พอใจ ครู สตรีมุ สลิม สมรสได้ให้ค วามเห็ น
ตรงกันว่ าจะใช้วิธ ีการพู ดคุยกั นตรงๆ แต่ จะต้อ งรอให้ อารมณ์ของอีกฝ่ ายหรือแม้ก ระทัง่ อารมณ์ของ
ตนเองเย็นลงก่ อน จึงจะมาพูดคุยกัน ดังคากล่าวที่ว่า
“เวลามีปัญหากับสามีกจ็ ะต้องมานั ่งคุย รีบเคลียร์ ให้เข้าใจกันเลย จับมือคุยเลยนะ วันนี้ทาอะไรๆ
ทีเ่ ราไม่พอใจ บางทีเขาจะไม่ พูด เพราะตอนนันเราอารมณ์
้
ร้อน เขาจะรอให้เราอารมณ์ เย็นก่อน แล้ ว
ค่อยมาพูดกัน” (บู งอ)
“ก็ม ีบ้างนะ เวลาเราไม่พอใจหรือ โกรธกัน คือเราเองก็พยายามคุ มอารมณ์ไม่ ให้ มนั ระเบิ ด ให้
อารมณ์เย็นลงก่อน แล้วค่อยมานั ่งคุยกันว่า มันผิดยังไง ไม่งนคงทะเลาะเป็
ั้
นเรือ่ งใหญ่ โตได้ ” (บีรู)
“แต่พอมีลูก เราจะใช้ วธิ กี ารนิง่ เงียบไม่ไ ด้แล้ว เพราะมันจะกระทบต่อลูกหรือเปล่า เพราะฉะนันเรา
้
จะต้องเปิ ดใจตลอด เพราะว่าสิ่งทีล่ ู กซึมซับจากพ่อกับแม่มนั มีอิทธิพลยิง่ ใหญ่ กบั ลูก เราจะใช้วธิ กี ารนิ่ง
เงียบไม่ได้ อีกแล้ว เพราะตอนนันเวลานิ
้
่งเงีย บมันก็กระทบแค่เธอกับฉัน แต่ตอนนี้ถ้ านิง่ เงียบไม่รู้จ ะ
เป็ นไง เพราะฉะนันเรามาหามติ
้
ดกี ว่า มาคุยกันด้วยเหตุและผลดีกว่า” (บุ หลัน)
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การให้ความหมายของครอบครัวเข้ม แข็ง
ครอบครัว เข้ม แข็ง คือ ครอบครัวที่นาหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ในการด าเนินชีวิ ต
ครอบครัว โดยที่ส มาชิก ภายในครอบครัว ของครูสตรีมุส ลิมสมรส มีปฏิ สมั พันธ์ซึ่งกันและกัน มีการ
ทาหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความสมบู รณ์ในโครงสร้างต่างๆ ของครอบครัว
“คือครอบครัวทีใ่ ช้หลักการของศาสนา หรือยึดหลักศาสนามาใช้ในชีวติ ของตัวเองและสาคัญคือมา
ใช้ในชีวติ ของครอบครัวให้ได้ มากทีส่ ุ ด เพราะอิสลามได้บ อกทุกอย่างไว้ หมดแล้วเกีย่ วกับการใช้ชวี ิต
ครอบครัวยังไงให้สาเร็จ” (บู กู)
“เป็ นครอบครัวทีร่ กั กัน เอาใจใส่ กนั คนเป็ นพ่อเป็ นแม่ทาหน้าทีข่ องตัวเองให้ด ี ลูกก็ต้องทาหน้า ที่
ของตัวเองให้ด ี แล้วก็จะต้องเอาอิสลามมาใช้ในชีวติ ประจาวันของตัวเองให้ได้ ” (บินตัง)

ครูสตรีมุส ลิมสมรสทุ กคนให้ ความเห็ นที่มองไปในทิศทางเดียวกันว่ า ครอบครัวจะเข้มแข็ ง
ได้ต ้องอยู่ บนหลักพืน้ ฐานของอิส ลาม เริม่ ตัง้ แต่ก ารหาคู่ค รอง ควรจะหาคู่ ครองที่ด ี เมื่อแต่ งงานกั น
แล้วควรใช้ชีวิตตามครรลองที่อสิ ลามได้กาหนดไว้ และเดินตามแนวทางของหลัก ศาสนาที่ ได้กาหนด
บทบาทหน้าที่ของสามี ภรรยา และลูกในการดาเนินชี วิต จะต้อ งเรียนรูแ้ ละเข้าใจกัน โดยพ่ อแม่ตอ้ ง
ทาหน้าที่ของตนเองให้ดที ี่ สุดและเป็ นแบบอย่ างที่ ดใี ห้กับทุ กคนในครอบครัว โดยสามีต ้องเป็ นผูน้ าที่
ดี นาคนในครอบครัวให้ ไปสู่เ ป้ าหมายของอัลอิส ลามให้ ได้ ทัง้ ในเรื่อ งของศาสนา การใช้ ชี วิต ใน
ครอบครัว การแก้ ไขปั ญ หาต่างๆ หากมีก ารทะเลาะกันก็ไม่ควรที่ จะทะเลาะต่อ หน้ าลูก ควรเลีย่ ง
ไม่ให้ ลูกเห็ นแบบอย่ างไม่ดขี องพ่ อแม่ และควรอธิบ ายให้ ลูกทราบถึงเหตุแ ละผล รวมทัง้ ครอบครัว
เข้ม แข็ งต้องเกิด จากความรักระหว่ างกันในครอบครัว และการเอาใจใส่ ดูแ ลซึ่งกันและกั น มีค วาม
จริงใจระหว่ างกัน สิง่ สาคัญ คือการเชื่ อมโยงทุ กอย่ างเข้ ากับศาสนาให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการขอ
พรและการมอบหมายงานทุ กอย่ างให้กับ พระเจ้า จึงทาให้สบายใจและรูส้ กึ มีพลัง ความเข้มแข็งขึ้นใน
จิตใจในการดาเนินชีวิตต่อไปได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“คิดว่ ามีค วามสาคัญ มากทีส่ ุ ด และเป็ นสิ่ง ทีข่ าดไม่ ได้ แล้ว ควรทีจ่ ะมาบนพื้นฐานของอิ สลามนะ
ตังแต่
้ หาคู่กนั เลย เรียนรู้ทจี่ ะรู้จกั กัน ทีจ่ ะแต่งงานกัน ตามครรลองของอัลอิสลามว่ายังไงก็ยงั งัน้ พอเรา
แต่งงานกันแล้วแน่นอนทีส่ ุ ด คือจะต้องอยู่บนพื้นฐานของอัลอิสลาม” (บินตัง)
“ครอบครัวเข้มแข็งเป็ นสิ่งทีด่ นี ะ เพราะว่าอย่างน้ อยคือแบบอย่างทุกอย่าง มันอยู่ทพี่ ่อกับแม่ก่อ น
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นเรือ่ งศาสนา การใช้ชวี ติ ในครอบครัว ไม่ ทะเลาะต่อหน้าลูก พยายามอย่าโต้เถียงให้
ลูกฟั ง” (บีรู)
“สามีเนี้ยะ จะต้องเป็ นผู้นา เป็ นผู้นาทีด่ ที สี่ ามารถพาเราแล้วก็ทงครอบครั
ั้
วไปสู่ อัลอิสลามให้ได้นะ
สาคัญคือเรือ่ งศาสนา การใช้ชวี ติ การทางานต่างๆ ก็ต้องเอาหมด ถามว่ายากมัย้ ก็ยากนะ แต่ถ้าทาได้
ชีวติ ครอบครัวก็จะสมบู รณ์แบบ” (บู กู
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องค์ประกอบของครอบครัวเข้ม แข็ง
จากการวิเ คราะห์ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ค รูส ตรีมุ สลิม สมรส พบว่ า องค์ประกอบของ
ครอบครัวเข้มแข็ ง ประกอบด้วย 1) การนาหลักศาสนาอิส ลามมาใช้ในชีวิ ต 2) ความสามารถในการ
จัดการความเครียดและวิกฤต 3) การแสดงความรักอย่ างเปิ ดเผยและให้กาลังใจคนในครอบครัว 4)
การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว 5) การช่ วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน 6) การเข้าร่ว มกิจกรรม
ทางสังคม 7) การเชื่อฟังสามี และ 8) การสื่อสารเชิงบวก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชี วิต
การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิ ต คือ การที่ ครูส ตรีมุสลิมสมรสได้นาหลักคาสอน
ทางศาสนาอิสลามมาใช้ในการดาเนิ นชีวิ ตตนเองและการใช้ชี วิตในครอบครัว ซึ่งศาสนาเป็ นสิ่งที่ ม ี
ความสาคัญมากสาหรับชีวิต ครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรส ซึง่ จากผลการสัมภาษณ์พบว่ า ครูสตรี
มุสลิม สมรสมีการนาหลักศาสนามาใช้กั บชีวิ ตของตนเองและครอบครัว ในทุ ก อิรยิ าบทของชีวิ ต เมื่อ
พิจารณาในช่ ว งวั ยเด็กพบว่ า พ่ อแม่ข องครูส ตรีมุ สลิมสมรสจะคอยปลู กฝั งความรูค้ วามเข้ าใจด้า น
ศาสนาแก่ ลู กทุ กคน เนื่ องจากมองว่ าการที่ส มาชิกทุ กคนในครอบครัวยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักการศาสนาจะทาให้ชีวิตประสบความสาเร็จทัง้ ในโลกนี้และโลกหน้า ดังคากล่าวที่ว่า
“ที่บ้า น (พ่ อแม่ ) ก็จะเน้ นย้ านะว่า ศาสนาสาคัญนะ อย่ า ทิ้ง นะ ต้ องเอาใช้ต ลอดเวลานะต่อ ไป
ข้างหน้าถ้ามีสามีมคี รอบครัวก็อย่าทิ้งนะ เพราะจะเป็ นสิ่งทีท่ าให้ชวี ติ มีความบารอกัต (ประเสริฐ) และมี
ความสงบสุ ข” (บู กู)
“บาบอ (พ่อ) จะสอนลูกๆ เรือ่ งการละหมาด การใช้ชวี ติ ตามสุ นนะฮ์นบี การใช้ชวี ติ ครอบครัว การ
ปฏิบิ ตหิ น้ าที่ เรื่องอามานะ (ความรับ ผิดชอบ) และต้ องท าหน้ าทีข่ องตัว เองให้ ดที สี่ ุ ด ส่ ว นลูก ชายก็
พยายามเอาแบบอย่างจากบาบอ” (บีรู)

และเมื่อมามีชีวิต ครอบครัวเป็ นของตนเองก็ ยั งคงนาหลัก การทางศาสนานี้ มาใช้ ในการ
อบรมเลีย้ งดูลูก เพราะเป็ นพืน้ ฐานของชีวิต ให้ตระหนักในการมีอยู่ ของพระเจ้า การทาความดี จะท า
ให้ชีวิตมีแนวทางและเป้ าหมายที่ชัดเจนและมีความสงบสุข รวมทัง้ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเพื่อนร่วมงาน ปั ญหาการทางาน ฯลฯ ร่วมกับการขอพร การมอบหมายทุ ก
สิง่ ต่ อพระเจ้า และการละหมาด ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ท าให้ค ลายความกั งวลได้ โดยปั ญ หาทุ ก อย่ างจะดีขึ้ น
อย่ างรวดเร็วและทาให้สบายใจมากขึ้น ดังคากล่าวที่ว่า
“ตอนนี้เด็กๆ ก็จะปลูก ฝั งเรื่องศาสนา เรือ่ งละหมาด เรื่องอั ลลอฮ์ (พระเจ้ า) อ่ านอั ลกุร อาน แต่ ก ็
เรือ่ งละหมาดเขาก็จะไม่ขาด เวลาขับรถไปส่ งลูกเรียนก็จะพยายามพูดคุยเรือ่ งอัลอิสลามอยู่ตลอด เวลา
กินข้าวอะไรต่างๆ” (บินตัง)
“เราจะสอนลูกด้ว ยเหตุ ผล เราจะสอนลูก ด้วยคุณธรรมจริยธรรมว่าถ้ าลูกท าในสิ่ งทีด่ ี อัลลอฮฺกจ็ ะ
ตอบแทนสวรรค์ให้ แต่ถ้าลูกทาในสิ่งทีไ่ ม่ดมี ลาอิกตั (ทูต) ข้างซ้ายก็จะบันทึกนะมันก็จะหนักบนตราชั ่ง
ในวันอาคิเราะฮฺ (โลกหน้า) แล้ว อัลลอฮฺ กจ็ ะลงโทษ แล้ วเราก็จ ะมีการเล่านิทานให้ลูกฟั งเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม” (ดุนยา)
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“สาหรับเราเนี้ยะ จะพยายามเอาอิสลามมาใช้กบั ชีวติ ตนเองและครอบครัวเลยนะ เพราะมันสาคัญ
นะ เหมือนเวลาเราเครียด กังวล มีปัญหาทีบ่ ้ านหรือปั ญหาทีโ่ รงเรียนเนี้ยะ ก็จะเอามาใช้แก้ปัญหา แล้ว
มันก็ได้ผล มันทาให้เราสบายใจ โดยเฉพาะเวลาละหมาดช่วยได้เยอะ” (บาจอ)

2. ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤต
ความสามารถในการจัด การความเครีย ดและวิ ก ฤต คือ การที่ ครูส ตรีมุ ส ลิม สมรส
สามารถที่จ ะเผชิญ ปั ญหาความเครียดและวิก ฤตที่ผ่ านเข้า มาในชี วิต ได้ด ้วยกับ การอดกลัน้ อดทน
และการขอความช่ ว ยเหลือจากพระเจ้า ซึง่ จากการสัมภาษณ์พบว่ า เมื่อพบปั ญ หาอุปสรรคต่างๆ จะ
พยายามเข้าใจปั ญหา หาทางออกของปั ญหา ร่วมกับการขอพร ขอความช่ วยเหลือจากพระเจ้า และ
อดทนต่อปั ญหาที่เข้ามา ดังคากล่าวที่ว่า
“ถ้าถามว่าเรามีปัญหาไหม มีแน่นอน แต่สิ่งแรกทีม่ กั จะทา หมายถึงตัว เราเองและครอบครัว คือ
เรามักจะมานั ่งคิดก่อ นว่า ปั ญหานันคื
้ ออะไร มันมาได้ยงั ไง แล้วเราจะแก้ปัญหานันยั
้ งไง ค่อยๆคิด ที
ละสเตป สาคัญก็คอื เรามองว่าปั ญหาต่างๆ พระเจ้าเท่านันที
้ ช่ ่วยเราได้ ก็จะขอดุอา (ขอพร) ควบคู่กบั
การแก้ปัญหาจากเรา” (ดุนยา)
“ครอบครัวเราก็ม ีวกิ ฤตนะ บางทีก ็ต้องอดทนกับปั ญ หาตรงนันนาน
้
แต่กไ็ ม่เป็ นไร เรามีอัลลอฮ์
(พระเจ้า) ไม่ต้องกลัว ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยกับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ ” (บินตัง)

3. การแสดงความรักอย่างเปิดเผยและให้กาลังใจคนในครอบครัว
การแสดงความรัก อย่ างเปิ ด เผยและให้ กาลัง ใจคนในครอบครัว คือ การที่ส มาชิ กใน
ครอบครัว ของครูส ตรีมุส ลิม สมรสมีก ารแสดงพฤติก รรมระหว่ างกันที่ แสดงออกถึง ความรัก ความ
ห่ วงใยกันอย่ างเปิ ดเผย และมีการให้กาลังใจซึง่ กันและกันในครอบครัว
ครอบครัวของครู สตรีมุสลิมสมรสจะมีการแสดงความรักกันในครอบครัวอยู่ เสมอ โดยจะ
มีการให้ สลามหรือการจับมือ การกอดกั น การหอมแก้ มระหว่ างบุ ค คลในครอบครัว โดยก่ อนที่จ ะ
ออกไปท างาน หรือลู กจะออกไปโรงเรียนจะเป็ นช่ วงเวลาของการแสดงความรักกั นบ่ อยที่ สุด โดย
พวกเธอกล่าวว่ า เธอกั บสามีจ ะกอดกั น หอมแก้มกัน โดยไม่ มกี ารปกปิ ดลูก ๆ แต่จะแสดงให้ลูกเห็ น
เพื่อให้ลูก ๆ ได้ซมึ ซับว่ าการแสดงความรักกั นในครอบครัว เป็ นเรื่องปกติที่ ควรจะมีขึ้นในครอบครัว
พวกเธอกล่า วว่ าการที่บุ คคลในครอบครัวห่ วงใยกัน มีการกอดกั นเป็ นประจ าจะท าให้ค วามสัมพันธ์
ในครอบครัวแน่ นแฟ้ น และทาให้รบั รูว้ ่ าทุ กคนต่างรักและห่ วงใยซึง่ กันและกัน ดังคากล่าวที่ว่า
“ส่ วนใหญ่ ก่อนจะไปโรงเรียนและกลับบ้ านก็จะสลามกัน ต้องหอมแก้มด้วย ส่ วนเรากับสามีกส็ ลาม
หอมแก้มกัน ทาให้ลูกๆ เห็น จะเกิดความเคยชิน” (บีรู)
“เวลาทีเ่ รากอดกัน หอมกัน ก็จะทาให้ ลูกเห็นเลยนะ เค้าจะได้มองว่ า เออ มันเป็ นเรือ่ งปกติของ
ครอบครัวเรานะ ลูกเองเค้าก็จะได้ซมึ ซับแบบนี้ไปด้วย คือมันดี” (บาจอ)
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นอกจากนี้ ครอบครัวครูส ตรีมุสลิม สมรสมีก ารให้กาลังใจกันในครอบครัวด้วยกับการให้
ของขวั ญ เช่ น การซือ้ หนังสือ การซื้อกระเป๋ า ของใช้ต่างๆ ให้ส มาชิกในครอบครัว และหากสมาชิ ก
ในครอบครัวมีปั ญหา หรือท้อ แท้กั บอุป สรรคต่างๆ จะมีการปลอบโยน เข้ ามากอดและใช้คาพู ดดีๆ
เพื่อเป็ นกาลังใจระหว่ างกันในครอบครัว ดังคากล่าวที่ว่า
“คือเราจะเป็ นคนทีช่ อบซื้อหนัง สือเป็ นของขวัญให้ลู ก คุยกับคุ ณพ่อเค้าอยู่เสมอว่า ถ้าเราจะให้
ของขวัญลูก ให้หนังสือดีทสี่ ุด คือตัวเค้าเอง ลูกๆ ก็ชอบอ่ านหนังสือจะให้เค้าเลือกเลยว่าอยากได้เล่ม
ไหน เราก็จ ะซื้อให้ เพราะเป็ นการลงทุ นทีด่ ีทสี่ ุ ด ก็จะให้ของขวัญ กันบ่ อย เป็ นกาลังใจให้เค้ าตังใจ
้
เรียน” (ดุนยา)
“อย่างวันก่อนเค้า (ลูก) เจอปั ญหาเกีย่ วกับเรือ่ งเรียน เค้าก็บอกเรานะว่ามีปัญายังงี้ๆ เราเองก็ไ ด้
ให้คาแนะนา พู ดปลอบใจให้ กาลังใจเค้า ก็คุ ยกันสักพักใหญ่ ๆเลยหละ แล้วเค้าก็เข้าใจนะ ว่าจะตังใจ
้
เรียนต่อ คือคนนี้ไม่ได้อยู่กบั เรา เค้าอยู่หอพัก เราก็จะโทรคุยกันมากกว่า แต่ถ้ามีเวลาเราก็จะไปหา
เค้าทุกอาทิตย์นะ” (บินตัง)

4. การใช้เวลาร่วมกัน
การใช้เ วลาร่ว มกั น คือ การที่สมาชิ กทุ กคนในครอบครัว ได้ใช้เ วลาในการทากิ จกรรม
ร่ว มกัน ได้อ ยู่ พร้อ มหน้ า กั นในครอบครัว ซึ่งการใช้ เวลาร่ ว มกั นในครอบครัวมีค วามส าคัญ มาก
สาหรับทุ กครอบครัว เนื่องจากเป็ นช่ วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่ พ ร้อมหน้ากัน ได้ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
จากการศึก ษาพบว่ า ครอบครัว ของครู สตรีมุ สลิม สมรสมักใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวในช่ วงเวลา
ของการรับประทานอาหารเป็ นหลัก โดยเฉพาะช่ วงอาหารมือ้ เช้า และมือ้ เย็ น แต่ห ากในช่ ว งวันหยุ ด
เสาร์อาทิตย์ ก็จะรับประทานอาหารพร้อมกันทัง้ สามมือ้ ซึง่ เป็ นความพยายามของครูสตรีมุสลิมสมรส
ที่จะให้ สมาชิก ทุ กคนในบ้า นได้ร่ว มรับประทานอาหารพร้อมกัน พู ดคุย ปรึกษาหารือ เพื่อช่ ว ยเหลือ
ซึง่ กันและกั น จึงนั บได้ว่ าเป็ นช่ วงเวลาที่ ดที ี่สุด ของครอบครัว และในช่ วงของวันหยุ ดยาว หรือช่ ว ง
ปิ ดภาคเรียน ทุ กคนในครอบครัวจะพากั นไปท่ องเที่ยวสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็ นการพักผ่อนและใช้เวลา
ในการเดินทางร่ว มกัน ท าให้สมั พันธภาพในครอบครัวแน่ นแฟ้ นมากยิ่งขึ้น และบางครอบครัวก็จะใช้
เวลาอยู่ ร่วมกันในช่ วงเวลาของการดูโทรทัศน์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็ นซึง่ กั นและกัน และช่ ว งเวลา
ของการการปฏิบัตศิ าสนกิจพร้อมกัน เพราะเป็ นช่ วงเวลาที่ส ามารถปลูกฝังให้ความรูเ้ กี่ยวกับศาสนา
ให้สมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจและนามาปฏิบัตไิ ด้ ดังคากล่าวที่ว่า
“เวลาปิ ดเทอม ก็จะพากันเทีย่ ว แล้วแต่ว่าจะไปเทีย่ วตรงไหน ก็ต้องดูเวลาถ้าพ่อเขาว่างปุบ ก็จ ะ
พาไปเลย ไปเทีย่ วด้วยกัน ลูกๆ ก็จะสนุกกัน” (บีรู)
“แต่ก ารรับ ประทานอาหารเช้าจะบ่ อย กินข้าวพร้อมกันตลอด จะมานั ่งคุย กันหลัง ละหมาดอีช า
(สองทุ่ม) ตลอด คุยทุกเรือ่ ง” (บู งอ)
“ครอบครัวเราเทีย่ วกันบ่ อยมาก อย่างไปมาเลก็ไปบ่ อยเพราะลูกชายเรียนอยู่เคแอล ก็จะพากันไป
ทังครอบครั
้
ว ทังญาติ
้
พนี่ ้องเลยนะ พอเวลานั ่งรถก็จะได้คุยกัน ได้สอนกัน คือมันดี” (บาจอ)
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5. การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกั นและกัน
การช่ วยเหลือดูแ ลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัว คือ การที่ส มาชิ กในครอบครัว มี
การช่ ว ยเหลือ เอาใจใส่และดู แลซึง่ กันและกั น ไม่ผ ลัก ภาระงานให้ คนใดคนหนึ่ ง แต่ช่ วยเหลือ เพื่อ
แบ่ งเบาภาระงานภายในบ้านด้วยกัน
ซึง่ ครูส ตรีมุส ลิมสมรสมีบ ทบาทหน้าที่ มากมายทั ้งภรรยา แม่ และเป็ นครู สอนหนังสือ ที่
โรงเรียน จึงไม่ค่อยมีเวลาในการจัดการภายในครอบครัว เนื่ องจากติดภารกิจงานต่อเนื่องในโรงเรีย น
แต่ มกั ได้รบั ความช่ ว ยเหลือจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะสามีที่ม ีค วามเข้ าใจและคอยให้ ค วาม
ช่ วยเหลือ ในการดูแ ลลูก และงานในบ้ านเท่ าที่ส ามีส ามารถช่ ว ยได้ รวมทัง้ คอยดู แลเอาใจใส่ ให้การ
สนั บสนุ นในการท างานโดยตลอด ลู กก็ ส ามารถช่ ว ยเหลือ ตนเองได้ เช่ น เรื่องการจัดเรื่อ งเสือ้ ผ้า
อาหารการกิ น การช่ วยงานบ้าน การกวาดบ้าน การจัดห้องนอน การรดน้ า ต้นไม้ เป็ นต้น นอกจากนี้
ลูก แต่ ละคนมักจะช่ ว ยเหลือดู แ ลซึ่งกั นและกั น เช่ น พีด่ ู แ ลน้ อง พี่ให้ คาปรึก ษาน้ อง สอนการบ้ า น
ดูแลเรื่องอาหารการกิน เป็ นต้น ในขณะที่ครู สตรีมุสลิม สมรสเองก็คอยให้ค วามช่ วยเหลือ และเอาใจ
ใส่สมาชิ ก ในครอบครัว อยู่ เสมอ ทัง้ การดูแ ลและสนับ สนุ น เข้ า ใจสามีในการท างาน และคอยดู แ ล
กิจวัตรประจาวันของสมาชิกในครอบครัว ดังคากล่าวที่ว่า
“ปกติย อ (สามี) ก็จะช่ วยอะไรทีเ่ ราท าไม่ทนั บางทีเราต้องรีบไปตอนเช้า ล้างจานไม่ทนั เขาจะ
ช่วยล้างให้ ตากผ้าไม่ทนั ก็ช่วยตากผ้าให้” (บู งอ)
“ลูกสาวจะมีตารางเลย ตารางรายวันว่าจะต้ องทาอะไร โดยช่ วยกันคิด อะไรที่เขาสามารถทาได้
เช่น รดน้ าต้นไม้ จัดห้องนอนซีต ี ห้องแม่ ทิ้งขยะ กวาดบ้ าน และคุณยายจะมีส่วนในการจัดบ้ าน ดูแล
ภายในบ้ านให้ แต่ว่ าเรือ่ งที่เราท าเองทุ กอย่างคือเสื้ อผ้านี้แหละ ลู กสาวจะช่วยตรงวันหยุด จะช่ว ย
เรือ่ งเสื้อผ้า” (ดุนยา)
“อย่างเรามีลูกหลายคน ทางานบ้ านคนเดียวไม่ทนั แน่ ลูกก็จะเป็ นคนช่วยงานบ้ า นได้เยอะ ช่ว ย
ดูแลน้อง อย่างคนพีก่ จ็ ะดูแลน้อง ตักข้าวให้น้อง สอนการบ้ านน้อง คือพีจ่ ะต้องเป็ นแบบอย่างให้น้อง
เห็น” (บู กู)

6. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม คือ การที่ ครูส ตรีมุส ลิมสมรสมีส่ วนร่ว มเป็ นส่วนหนึ่งใน
การขับ เคลื่อ นงานทางสัง คม ซึ่งเป็ นงานที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คม เป็ นการช่ ว ยเหลือคนในชุ ม ชน
ช่ วยเหลือสังคม เพื่อให้สงั คมมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ครูสตรีมุ สลิมสมรสนอกจากจะต้องทาหน้าที่ดูแ ลคนในครอบครัวให้มคี วามสุขและอยู่ ใน
หลักการศาสนาแล้ว ยั งต้องทาหน้ าที่ ในการช่ ว ยเหลือสังคม เพราะเชื่อ ว่ าท าให้ค รอบครัว ดีอ ย่ า ง
เดียวนัน้ ยัง ไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งสนั บสนุ นให้ส ังคมดีตามไปด้วย และที่สาคัญอิส ลามให้ความสาคัญกั บ
การช่ วยเหลือสังคม ดัง นัน้ ครูส ตรีมุสลิมสมรสจึงพยายามเข้า ร่วมทากิ จกรรมทางสัง คม โดย การเข้ า
ไปเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชมรมครูมุสลีมะฮ์ของจังหวัดตนเอง ซึง่ มีการจัดกิจกรรมเป็ นประจ า
เกี่ ยวกั บสตรีแ ละเยาวชน บางคนได้รบั เชิญ เป็ นวิ ท ยากรบรรยายในงานส าคัญ โดยสามีให้ ก าร
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สนับสนุ นในการทากิ จกรรมทางสังคม เพื่อเป็ นแบบอย่ างและปลูกฝั งลูก ๆ ให้ ทากิจ กรรมเพื่อ สังคม
เพราะมองว่ าสังคมเป็ นสิง่ ที่ทุกคนต้องช่ วยกันดูแลและช่ วยเหลือ ดังคากล่าวที่ว่า
“ครอบครัวเราดีอย่างเดียวไม่พอนะ เราต้องช่วยให้สังคมดีด้วย ไม่งนก็
ั ้ แย่ จริงๆ อิสลามเราก็สอน
นะ ว่าทุกคนจะต้องช่วยเหลือสังคม คนดีๆ เสียสละก็เยอะมีให้เห็น” (บินตัง)
“ใช่คะ ก็อยู่ในตาแหน่งช่วยเหลืองานพบปะข้าราชการมุสลีมะฮ์บ้าง อยู่ในชมรมมุสลีมะฮ์ยะลานะ
คะ แล้วก็ช่ วยในเวลาที่ ส่ วนใหญ่ จ ะรับ ตาแหน่งของกิจกรรมเยาวชน ดูแลเยาวชน ก็ยงั ช่วยได้ไ ม่
เต็มทีค่ อื ต้องทาในหลายๆ ตาแหน่ง” (ดุนยา)
“สิ่ง นี้ก ็ทาให้ ลูก ๆซึม ซับ ว่า เราไม่ ได้ มหี น้า ทีแค่เ รือ่ งเรียนอย่ างเดียว เราต้ องช่ ว ยเหลือ สั งคม
เพราะว่าสังคมก็เป็ นสังคมทีอ่ ัลลอฮฺให้เราดูแล เราต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ” (ดุนยา)

7. การเชื่อฟั งสามี
การเชื่อฟั งสามี คือ การน้อมรับเชื่ อฟัง และทาตามในสิง่ ที่ สามีบอกกล่า ว หรือสิง่ ที่สามี
ได้วางแผนเอาไว้ว่าในครอบครัวจะต้องปฏิบัตอิ ะไรบ้าง สิง่ ไหนควรทาหรือไม่ควรทา
ซึง่ การเชื่ อฟั ง สามีเป็ นสิง่ ที่ สาคัญ มากสาหรับ ชี วิ ตครอบครัว และการครองชี วิ ตคู่ ที่
ภรรยาจะต้องเชื่ อฟั งสามี เพราะหลักการศาสนาได้ร ะบุ ถงึ หลักการที่ ทุ กคนในฐานะภรรยาจะต้อ ง
ปฏิบัต ิและยึดถือ เป็ นสาคัญ นัน่ ก็ คอื การเชื่อ ฟัง และปฏิบั ตติ ามที่ส ามีได้วางแผนไว้ เพราะถือว่ าหาก
เชื่อฟังสามี ชีวิ ตจะมีแ ต่ความดีงามเข้ามาในชีวิต ดังนัน้ ครูสตรีมุ สลิมสมรสจึง ให้สทิ ธิทงั ้ หมดแก่ สามี
โดยมองว่ าสามีถูกที่ สุดเสมอ เพราะอิสลามสอนให้ ภรรยาต้องเชื่ อฟัง สามี เพราะสามีจะต้องแบกรับ
หน้า ที่ทั ้งหมดที่ เขาควรจะต้องทา โดยการดูแลลูก และภรรยาให้ด ีที่สุด เพราะเชื่อ ว่ าสามีเป็ นคนมี
ความรับผิดชอบ สามารถนาครอบครัวไปสู่ความดีประสบความสาเร็จในชีวิตทัง้ ในโลกนี้และโลกหน้ า
ดังนั ้นถ้า สามีของเธอบอกให้ ทาอะไรเธอก็จ ะทาตาม ชี วิตครอบครัวของเธอจึง มอบสิท ธิให้ สามีทุ ก
อย่ าง เพราะเชื่อว่ าสามีสามารถเป็ นผูน้ าที่ดไี ด้ ดังคากล่าวที่ว่า
“ถึงแม้ เราจะเป็ นคนทางาน แต่ เรายึดหลัก ว่าต้อ งเชือ่ ฟั งสามี ทีบ่ ้ านก็จ ะสอนตังแต่
้ เด็กเรื่องการ
ตออัต (เชือ่ ฟั ง) สามี เพราะเป็ นสิ่งทีศ่ าสนาได้บอกและมีความสาคัญสาหรับชีวติ คู่มาก คือถ้าเชือ่ ฟั ง
และทาตามชีวติ ก็จะดี แต่จะต้องไม่ขดั กับหลักการศาสนาด้วยนะ” (บีรู)
“ตังแต่
้ แต่งงานแล้วว่า เราจะให้สิทธิทงหมดแก่
ั้
ส ามี คือโดยปกติจะเป็ นคนมั ่นใจในตนเองมาก ถ้ า
มีโอกาสเราต้องชี้แจง เราต้องคุย ต้องบอกเหตุผลต้องยังไงก่อน แต่ว่าชีวติ ครอบครัวเราไม่ใช่แบบนัน้
สามีจะถูกทีส่ ุ ดเสมอ” (บู กู)
“จริงๆ คนเป็ นสามีน้งี านหนักนะ เพราะเค้าจะต้อ งดูแลทุกอย่าง ทังภรรยา
้
แม่ของเค้าเอง และลู ก
หาปั จจัยยังชีพมาให้ครอบครัว เป็ นแบบอย่าง ต่างๆ นานา ต้องแบกรับหน้าทีเ่ พือ่ จะทาให้ครอบครัว
มีความสุ ข โดยเฉพาะการพาทุกคนไปสู่ เป้ าหมายก็คอื สวรรค์ในโลกหน้า” (บู งอ)
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8. การสื่อสารเชิงบวก
การสื่อสารเชิงบวก คือ การที่ บุคคลในครอบครัวมีการแสดงพฤติกรรมต่อกั นที่ด ี ทัง้ สี
หน้า แววตา ท่ าทาง และมีการพู ดคุยกั นอย่ างตรงไปตรงมา จริงใจ รวมทัง้ มีก ารรักษาน้ าใจของคน
ในครอบครัว
การสื่อสารกันในครอบครัว เป็ นสิง่ ที่ม ีความสาคัญเพราะเป็ นกา รสื่อถึงความผูก พันกั น
ในครอบครัว ผลการสัม ภาษณ์พบว่ าช่ วงเวลาที่ ม ีการสื่อสารบ่ อยมากที่สุ ด คือ ช่ ว งเวลาของการ
รับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็ น เพราะเป็ นช่ ว งเวลาที่ทุก คนในบ้านอยู่ พร้อ มหน้า พร้อมตากั น
รวมทัง้ ช่ วงเวลาของการไปรับส่ง ลูกไปโรงเรียน การดูทีวี การปฏิ บัตศิ าสนกิจ เป็ นช่ วงเวลาที่คนใน
ครอบครัวมีการพูดคุ ย ปรึกษาหารือกัน แลกเปลีย่ นความคิด เห็นซึง่ กันและกัน สิ่งสาคัญเป็ นการมอง
ว่ าควรให้โอกาสลู กๆ ได้แสดงความคิดเห็น ได้มสี ่ วนร่วมในการแบ่ งปั นประสบการณ์ของตนเอง และ
รับฟั งสมาชิ กในครอบครัว ให้ มาก การพู ดคุ ยกั นควรเป็ นการพู ดคุ ย อย่ า งตรงไปตรงมา จริงใจและ
เปิ ด เผย บางครอบครัว จะแสดงให้ ลูก รับ รูว้ ่ าตนเองรูส้ ึกอย่ า งไร คิด อย่ างไร ซึง่ จะท าให้ สมาชิ กใน
ครอบครัวรับรูถ้ งึ ความจริงใจและการเปิ ดเผยซึง่ กันและกัน ดังคากล่าวที่ว่า
“เวลาขับรถไปส่ งลูกเรียนก็จะพยายามพูดคุยเรือ่ งอัลอิสลามอยู่ตลอด เวลากินข้าวอะไรต่างๆ ก็จะ
คุยกัน” (บินตัง)
“เราเองก็เป็ นคนทีเ่ ปิ ดกับลูก เรามองว่าให้เขามีโอกาสให้เขาได้ แสดงความเห็น เขาสามารถแชร์
ประสบการณ์ต่ างๆ ได้” “และสิ่ งสาคัญอย่ างก็คอื อายเมสเสจ เราจะบอกให้ เขารู้ ว่าตอนนี้เรารู้สึ ก
อย่างไร บอกไปว่าเราตอนนี้เรารู้สึกเหนือ่ ยนะ ก็บอกให้เขารู้” (ดุนยา)
“ช่วงของการทานข้าวเช้ากับเย็น จะเป็ นช่วงของการทีค่ นในบ้ า นจะได้คุยกันบ่ อ ยทีส่ ุ ด เพราะว่ า
ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากัน แล้วก็เวลาเราสอนลูก สอนอัล กุรอาน ละหมาด อ่ านอัลกุร อานนี้ ก็จะเป็ น
ช่วงทีไ่ ด้คุยกัน” (บีรู)

เงื่อนไขที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจั ด การตนเองและการจั ดการภายในครอบครัวของครู
สตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ ความเป็ นครอบครัวเข้ มแข็ง
จากการวิเคราะห์ ข้ อมู ลพบว่ า เงื่อนไขที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวของครูสตรีมุส ลิม สมรสที่ นาไปสู่ค รอบครัวเข้ มแข็ง สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
คือ 1) เงื่อนไขจากตัวบุ คคล คือ การที่ บุคคลสามารถจัดการตนเองและในครอบครัวได้ ซึง่ เกิ ดจาก
ตัว บุ ค คลนัน้ ๆ เป็ นผู ้ที่ก ระทาจนตัว เองสามารถจัด การได้ด ี และ 2) เงื่อ นไขทางสังคม คือ การที่
บุ ค คลสามารถจัดการตนเองและในครอบครัว ได้ เกิ ดจากสิ่งภายนอกตัวบุ คคลนั ้นๆ หรือเกิด จาก
ปั จจัยทางสภาพแวดล้อมที่ทาให้ตนเองสามารถจัดการได้ด ี ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขสาเหตุจากตัวบุคคล
จากการศึ ก ษาพบว่ า เงื่อ นไขสาเหตุ จ ากตัว บุ คคลที่ ท าให้ ค รูส ตรีมุ สลิม สมรสสามารถ
จัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว มี 7 สาเหตุ ได้แก่ 1) มีความรับ ผิดชอบ 2) มีการบริหาร
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และจัดการเวลาที่ด ี 3) มีความเป็ นผู ้นา 4) มีวินัย 5) มีการมองโลกในแง่ด ี 6) มีความมันใจในตนเอง
่
7) มีความหวั งในการดาเนินชี วิต และ 8) มีความสามารถในการปรับตัวต่อปั ญหา ซึง่ แต่ละเงื่อนไข
สาเหตุมรี ายละเอียดดังนี้
1. มีความรับผิดชอบ
มีความรับ ผิดชอบ คือ การที่ ครูส ตรีมุ สลิมสมรสมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ของ
ตนเอง โดยต้อ งมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ งานของตนเอง และการช่ ว ยเหลือ แบ่ ง เบาภาระงานของ
ครอบครัว
จากการศึ กษาพบว่ า ครูสตรีมุสลิมสมรสส่วนใหญ่ จะต้องมีหน้าที่ที่ต ้องรับผิด ชอบตัง้ แต่
วัยเด็ก โดยการช่ วยแม่ทาขนมขายก่ อนออกไปโรงเรียนทุ กเช้าของทุ กวัน เป็ นการช่ วยเหลือและแบ่ ง
เบาภาระให้กับครอบครัว โดยส่ว นใหญ่ พบว่ าจะต้องตื่นแต่ เช้ามาช่ วยแม่ท าขนม ต้องเอาขนมไปส่ ง
ตามร้านค้าต่างๆ ก่ อนไปโรงเรียน และกลับ มาจากโรงเรียนก็ตอ้ งช่ ว ยแม่ เตรีย มวัต ถุดบิ สาหรับท า
ขนมขายในวันรุ่งขึ้น และยังต้องรับ ผิดชอบในการดูแลงานในบ้า น ดู แลน้อ ง บางคนต้องช่ วยพ่อกั บ
แม่ทางาน เพราะฐานะทางบ้า นค่อ นข้างยากจน และในส่ว นของการเรียนของครูส ตรีมุส ลิมสมรสมัก
เป็ นคนตัง้ ใจเรียน และทากิจกรรมในโรงเรียนค่อนข้างมาก ดัง นัน้ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวจึงส่งผลให้
ตนเองเป็ นคนที่มคี วามรับผิดชอบต่อหน้ าที่ เนื่องจากได้รบั การฝึกฝนตัง้ แต่เด็ก จึงสามารถดูแลสามี
ดูแลลูก ดูแลงานทุ กอย่ างภายในบ้ าน รวมทัง้ การมีความรับผิดชอบในหน้า ที่การงานของตนเองได้ด ี
ดังคากล่าวที่ว่า
“5-6 ขวบ ก็จะต้อ งเอาข้าวเหนียวไปวางไว้ ต้องเอาข้าวเหนียวทีค่ ุณ แม่ทาเสร็จซึง่ คุณ แม่จะตื่ น
ตังแต่
้ ตสี าม แล้ว เราก็จะต้องเอาพวกข้าวเหนียว พวกขนมทีเ่ ขามัก จะกินกันตอนเช้ าไปวางไว้ทรี่ ้าน ”
(บุ หลัน)
“ในวัยประถม มัธยมต้องทาข้าวยา ช่วยมามาตลอด ก็เอาไปตังข้
้ างนอก ขายประมาณ 5-6 ที่ ซึง่
ตอนนันก็
้ ต้องรับผิดชอบไปตังไปวางแล้
้
วก็ขายของ” (บินตัง)
“ช่วงเรีย นประถมต้อ งดูแลน้อ ง ต้อ งท างานบ้ า น เราทาเป็ นหมดทังงานบ้
้
าน งานทานา” “ส่ ว น
กิจกรรมก็เอาทุกอย่างเลย ทาหมด ทัง้ การแสดงต่ างๆ ของโรงเรีย นเอาหมด เป็ นหมด เราเป็ นคนที่
ลุยมาก ถ้าเป็ นลูกเสือ เราเป็ นหัวหน้าหมู่ เวลาแสดงก็เป็ นแกนนาของเพือ่ น” (บู งอ)

2. มีการบริหารและจัดการเวลาที่ดี
มีก ารบริห ารและจัดการเวลาที่ ด ี คือ การที่ ครูส ตรีมุส ลิม สมรสมีค วามสามารถในการ
จัดแบ่ งเวลาและบริหารเวลาในการทาภาระงานต่ างๆ ได้ด ี สามารถจัด สรรเวลาสาหรับการท างาน
และเวลาในการดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่ างสมดุล
จากการสัมภาษณ์พบว่ า ตัง้ แต่ในวัยเด็กครูสตรีมุสลิมสมรสจะต้องมีความรับ ผิดชอบใน
การช่ ว ยเหลือ งานของทางบ้ า น และการเป็ นเด็กที่ เ รีย นดี มีค วามขยันและเป็ นนั กกิ จ กรรมของ
โรงเรียนอยู่ เสมอ ทาให้สามารถบริห ารจัด การเวลาได้ด ี สามารถทาคะแนนได้ด ี และยิ่ง ทากิจ กรรม
มาก ก็จ ะยิ่ง เกิด ผลดีต่อ ตัว เอง เนื่อ งจากท าให้ รจู ้ กั การบริหารเวลา การแบ่ งเวลามากขึ้น เพราะมี
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หน้ าที่ที่ จะต้อ งรับผิดชอบหลายอย่ า ง และเมื่อใช้ ชีวิ ตครอบครัวจึงส่ งผลให้ ตนเองสามารถบริหาร
เวลาได้ด ี มีบางครัง้ ที่ไม่ สามารถจัดการเวลาได้ แต่ก็ได้รบั ความช่ วยเหลือ จากคนในครอบครัวและ
เพื่อนร่วมงานอยู่ เสมอ จึง ส่งผลมาสู่งานในปั จจุบันว่ าจะต้องพยายามทางานโรงเรียนให้ เสร็จ ตัง้ แต่ ที่
ท างานก่ อนที่ จ ะกลับ บ้ า นในช่ ว งเย็ น เพราะจะได้ม ีเ วลาในการดู แ ลงานในบ้ าน ดู แ ลสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ได้เต็มที่ ไม่นาเรื่องงานจากโรงเรียนกลับมาทาที่ บ้าน เพราะจะให้ค วามส าคัญ กับการใช้
เวลาอยู่ ร่วมกันในครอบครัว ดังคากล่า วที่ว่า
“เป็ นคนทีท่ ากิจกรรมพอสมควร แต่รู้ไหมว่ายิง่ ทากิจกรรมเยอะ แต่ผลการเรียนดีนะ มันทาให้เรา
ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้เป็ น กลายเป็ นว่าผลออกมาดีสะอีก ” (ดุนยา)
“หลังจากเลิกงาน ก็ตระเวนหาของว่าง ว่าวันนี้ลู กจะกินอะไร งานทีโ่ รงเรียนจบหลังจากกลับบ้ า น
ในหัวก็จะคิดแต่เรือ่ งบ้ าน” (บู กู)
“บางทีต้ องเอางานกลับ มาท าที่บ้ าน บ่ อยมาก แต่เราก็พยายามบริห ารจัด การ อะไรทีท่ าที่
โรงเรียนได้ ก็จะทา แต่ ครูต้องทางานเยอะมาก และมีงานวิชาการ ภาระงานก็ใช้ได้ ส่ วนใหญ่ กเ็ คลีย
งานรายวัน” (บู งอ)

3. มีความเป็ นผู้นา
มีความเป็ นผู ้นา คือ การที่ ครูส ตรีมุส ลิม สมรสมีภาวะของการที่จ ะสามารถดูแ ลคนอื่น
สามารถวางแผน บริห ารจัด การ นาคนอื่นให้ ป ฏิ บั ตติ ามได้ และสามารถเป็ นตัวแทนในการท า
กิจกรรมต่างๆ
จากการ สัม ภ าษณ์ พบ ว่ า ครู ส ตรีมุ ส ลิ ม สมรสส่ ว นให ญ่ จ ะมีภ าวะผู ้นาตั ้ง แต่ เ ด็ ก
เนื่องจากสมัยเด็กมักได้ร ับเลือ กเป็ นแกนนาของเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ ตลอด เช่ น การได้รบั เลือกเป็ น
หัวหน้ าห้อ ง การเป็ นประธานนัก เรียน หรือ แม้ประทัง่ การแสดงโชว์บนเวทีในโอกาสสาคัญ เป็ นต้น
บางคนสามารถเป็ นตัว แทนของโรงเรียนในการประกวดแข่ งขั นเชิง วิช าการ และเมื่อ เข้ าสู่ ระดับ
มหาวิ ทยาลัยก็ ยั ง คงได้ร ับ เลือ กเป็ นประธานชมรมมุ ส ลิมของมหาวิ ทยาลัย เนื่ อ งจากเป็ นผู ้ที่ ม ี
ความคิดดี สามารถนาเพื่อนๆ ให้ป ฏิบัต ิตามและบริหารจัดการ ดูแล ควบคุ มกิจกรรมได้ด ี และเมื่อ
เข้ าสู่ ระบบการท างาน ก็ยั ง คงมีความเป็ นผู ้นา โดยส่ วนใหญ่ จ ะได้ร ับ เลือกเป็ นหั วหน้ าวิ ช าของ
โรงเรียน บางคนได้รบั เลือกเป็ นผู จ้ ัดการโรงเรียน คอยดูแ ลบริหารงานโรงเรีย น นอกจากนี้ในการ
ทางานเพื่อสังคมก็ยังคงเป็ นผูน้ าในการทากิจกรรมอยู่ เสมอ ดังคากล่าวที่ว่า
“ตอนเด็กๆ ก็จะเป็ นนาของเพือ่ น เพราะเราเป็ นคนกล้าแสดงออก ชอบถามชอบคิด ครูกเ็ ลยจับ
มาเป็ นตัวนาเวลาแสดงงานของโรงเรียน” (บาจอ)
“แล้วเป็ นหัวหน้าห้องเรือ่ ย ภาวะผู้นาเราจะมีตงแต่
ั ้ เด็ก ” (บินตัง)
“อย่า งตอนนี้ ก็เป็ นหัว หน้า วิชาสอนภาษาไทย พาเด็กไปแข่ง ขันอ่ านบทอาขยานจนได้ร างวัล
เกือบทุกปี เป็ นตัวนาในการคิดกิจกรรมเชิง วิชาการของโรงเรียนอยู่ตลอด ได้รบั รางวัลก็มาทุกปี นะ ”
(บู กู)
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4. มีวินัย
มีวิ นัย คือ การที่ ครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรสมีคุณลัก ษณะของความสามารถในการควบคุ ม
ตนเองให้ เป็ นไปตามที่ ต ัวเองมุ่ง หวั ง มีค วามตัง้ ใจและมัน่ ใจในสิ่งที่ แสดงออกมาว่ า เป็ นสิ่งที่ ด ี ซึ่ง
ความมีวินัย ในตนเองทาให้ ครู สตรีมุส ลิม สมรสสามารถจัด การตนเองและในครอบครัวได้ด ี โดยได้
รับมาจากการเห็ นแบบอย่ างจากพ่ อแม่และคอยอบรมสังสอนอย่
่
างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ตัง้ แต่ในวั ย
เด็ก โดยครูส ตรีมุส ลิมสมรสมัก พยายามที่จ ะทาการบ้านให้เสร็จตัง้ แต่ที่โรงเรียน เพราะจะได้มเี วลา
เล่นกับ เพื่อนๆ หรือบางคนต้องกลับมาช่ วยงานที่บ้า น จึง ส่งผลให้เป็ นคนมีวินัยค่ อนข้า งสูง จึง มีผ ล
ต่อการมาปรับ ใช้ในชีวิต ครอบครัวในปั จจุ บัน เมื่อได้รบั บทบาทเป็ นแม่และเป็ นภรรยา จะต้อ งยิ่ง มี
วินัย ในตนเอง บางคนกล่า วว่ า ตัวเองจะต้องมีต ารางเวลาแต่ ละวั นว่ าจะต้อ งท าอะไรบ้ าง และจะ
พยายามท าให้ ได้ต ามแผนที่ ว างไว้ เพราะส่ ว นให ญ่ ชี วิ ต ของครู จ ะต้องท าเอกสารเชิ ง วิ ช าการ
ค่อนข้างมาก ดังนัน้ พวกเธอจึงต้องมีวิ นัยในตนเอง โดยมีการวางแผนงานให้ชัดเจน และพยายามท า
ให้สาเร็จ ดังคากล่าวที่ว่า
“การบ้ านนี้จะทาให้เสร็จตังแต่
้ ทโี่ รงเรียน จะไม่กลับมาทาทีบ่ ้ าน เพือ่ นๆ เป็ นอันทีร่ ู้กนั ในโรงเรีย น
จะส่ งก่อนเพือ่ น ทาให้เสร็จ” (บินตัง)
“เราจะเป็ นคนเป๊ ะทุกอย่ าง เราถือว่า ถ้าเราไม่มวี ินยั คือเราไมใช่แม่บ้านทีจ่ ะตามแก้ เพราะงันเรา
้
จะต้ องมีแผนและทาให้ ได้ต ามแผน” “จะมีต ารางเป๊ ะๆ เช่น การทางาน เวลาเขามีการประเมิน ขอ
ตาแหน่ง ต่างๆ คนลูกเยอะมักจะไม่ค่อยทา เขาจะบอกว่าไม่มเี วลา แต่เราได้ทุกอย่าง รางวัลเราเป็ น
ลัง เพราะความทีว่ ่าเราจัดการตนเองได้” (บู กู)

5. มีการมองโลกในแง่ดี
มีการมองโลกในแง่ด ี คือ การที่ครู สตรีมุ สลิมสมรสมีกระบวนการคิด ที่มตี ่อ มุมมองชีวิ ต
ของตนเองและต่ อผูอ้ ่ นื ในด้านดี และมองปั ญหาต่างๆ ที่เ ข้ามาในทางที่ด ี และเชื่อว่ าสิง่ ที่ เกิด ขึ้นกั บ
ตนเองและครอบครัว เป็ นสิ่งที่ ด ีที่ถู ก ก าหนดไว้ แล้วจากพระเจ้า ซึ่ง ในชีวิ ต ครอบครัว มัก พบกั บ
อุปสรรคอยู่ เสมอ แต่ก็ส ามารถผ่านบททดสอบหรือปั ญหาต่า งๆ มาได้ดว้ ยดี เนื่องจากการเป็ นคนที่
มองโลกในแง่ด ี เวลาที่ป ระสบปั ญ หา มักพยายามหาข้อ ดีหรือมุม ดีๆ จากสิ่งที่เ กิดขึ้ นกับ ตนเองอยู่
เสมอ เพราะสิ่งนี้ เป็ นก าลัง ใจในการก้ า วต่อ ไป และเชื่อ ว่ าการได้รบั ททดสอบหรือเผชิ ญ ปั ญ หา
เปรียบเสมือนของขวัญที่พระเจ้ามอบให้ เพราะความลาบากหรือความทุ กข์ทาให้ ยิ่งได้ใกล้ชิดกับพระ
เจ้า ได้ข อพร ได้ท าค วามดีให้ ม ากขึ้ น ก ารพบกั บ อุ ป สรรคต่ า งๆ มาก มายในชี วิ ต และคว าม
ยากลาบากในอดีต ได้ฝึก ความอดทน ฝึกให้ สามารถเป็ นคนที่ เผชิญ กับปั ญ หาต่ างๆ เข้ามาได้ด ี จึง
รูส้ กึ ขอบคุณพระเจ้า เพราะเชื่อ ว่ าทุ กอย่ างที่เจอเป็ นที่ สงิ่ พระเจ้าก าหนดไว้แล้ว พระเจ้าให้พบกั บ
ความลาบากเพื่อเตรียมให้ตนเองสามารถเผชิญปั ญหาต่างๆ ได้ นอกจากจะเป็ นคนที่มองในมุมบวก
แล้ว และสิง่ เหล่านี้ส่งผลให้ลูกซึมซับการมองโลกในแง่ด ีไปด้วย ดังคากล่าวที่ว่า
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“คือชีวติ ของกะ (พี่) นะ ไม่ ว่าเรื่องที่เกิดกับเราจะดีหรือไม่ ด ี คือ คิดเสมอว่า มันเป็ นสิ่ง ทีอ่ ั ลลอฮ์
กาหนดไว้แล้ ว คือรู้สึกขอบคุณนะ เพราะทาให้เราได้ใกล้ชดิ กับ อัลลอฮ์มากขึ้น ได้ทบทวนตนเองมาก
ขึ้น” (บู งอ)
“แต่พอมาช่ว งนี้รู้สึก ว่าการที่เราได้ร ับบททดสอบ เหมือ นของขวัญ ทีอ่ ั ลลอฮ์ให้ เรา ทาให้เ ราได้
ใกล้ชดิ กับอัลลอฮ์ (พระเจ้า)” (บู งอ)
“ในสิ่งทีเ่ ราเจอบททดสอบเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ (พระเจ้า) เตรียมมาให้เรา อัลลอฮ์เมตตา เพือ่ ให้เรา
เตรียมมาให้เราสามารถเจออะไรได้เยอะ” “และวิธคี ดิ ทีเ่ ราฝึกมาตลอดก็คอื การมองมุมบวก” (ดุนยา)

6. มีความมันใจในตนเองสู
่
ง
มีค วามมัน่ ใจในตนเองสูง คือ การที่ค รูส ตรีมุ สลิมสมรสมีความเชื่ อว่ าตนเองมีค วามรู ้
ความสามารถในการทาสิง่ ต่างๆ ให้บ รรลุ เป้ าหมายหรือประสบความสาเร็จได้ดว้ ยกับการขอความ
ช่ วยเหลือจากพระเจ้า จากการสัมภาษณ์พบว่ า การที่ค รูสตรีมุสลิมสมรสสามารถจัดการตนเองและ
ในครอบครัว ได้ด ี ส่ วนหนึ่ งมาจากการที่ เป็ นผูท้ ี่มคี วามมัน่ ใจในตนเองสูง จะคิดก่ อนที่จ ะตัดสินใจท า
อะไรลงไป เพราะเชื่อว่ าสิง่ ที่ตวั เองคิดเป็ นสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม แต่ก็มบี ้างที่ มกี ารตัดสินใจผิดพลาด
แต่จะได้รบั การให้คาแนะนาและความช่ วยเหลือจากคนใกล้ชิด ในขณะที่ การจัดการภายในครอบครัว
มักเชื่อมัน่ ว่ าตนเองสามารถจัด การและดูแลคนในครอบครัวได้ เพราะงานในครอบครัวเป็ นงานที่ ม ี
ความเหมาะสมสาหรับ ผูห้ ญิง เพราะถือว่ าผู ้หญิงเป็ นราชินีของบ้า น รวมทั ้งการที่พวกเธอขอพรและ
มอบหมายงานทุ ก อย่ างต่ อ พระเจ้า จึง ท าให้ ม ีค วามมันใจ
่ ว่ า ตนเองสามารถท าได้ ด้ว ยกั บ การ
ช่ วยเหลือจากพระเจ้า ดังคากล่าวที่ว่า
“ตัวเองเป็ นคนมั ่นใจในตัวเองมาก เมือ่ ตัดสินใจทาอะไรแล้ว ก็จะทาเลย” (บาจอ)
“คือเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็ นราชินขี องบ้ าน เพราะหน้าทีห่ ลักของภรรยาคืองานภายในบ้ านทีจ่ ะ
ทาให้คนในครอบครัวมีความสุ ข ” (บุ หลัน)
“งานทุก อย่างทีเ่ ราท าก็ต้องมอบหมายต่ ออัลลอฮ์ (พระเจ้า) ตลอดนะ ถึงแม้เราจะเป็ นที่มคี วาม
มั ่นใจในตนเองแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้ขอดุอา (ขอพร) จากอัลลอฮ์ งานมันก็ไม่สาเร็จ ” (บินตัง)

7. มีความหวังในการดาเนินชีวิต
มีค วามหวัง ในการดาเนิ นชี วิต คือ การที่ค รูส ตรีมุส ลิม สมรสมีค วามรู ้สกึ ถึง การมีพลัง
บวกในการด าเนิ นชี วิ ต ในการที่ จะทาอะไรต่ อไปในชีวิ ต ได้ ซึ่ง การมีค วามหวั ง มีค วามเกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกั บการมองโลกในแง่ด ี โดยครูส ตรีมุ ส ลิมสมรสกล่ าวว่ า ชีวิ ต ครอบค รัว เป็ นสิ่ง ที่ มคี วาม
ซับซ้อนและต้องจัดการมากมาย แต่เธอสามารถมีชีวิตอยู่ ได้ สิง่ หนึ่ งที่สาคัญคือการมีความหวังที่ผู ก
ติด กั บ การมีค วามหวั ง จากพระเจ้า ซึ่งเธอมองว่ าชี วิ ต ไม่ ส ามารถขาดได้ห ากปราศจากการมี
ความหวังจากความเมตตาจากพระเจ้า ดังคากล่าวที่ว่า
“ชีวติ ของพี่ ปั ญ หามันก็มเี ข้ามาตลอดนะ แต่ถอื ว่ามันเป็ นเรือ่ งปกติของชีวติ ซึง่ ถ้าเราอยู่อย่างมี
ความหวังชีวติ เราก็จะดี เหมือนมันมีพลังใจให้เราสู่ ต่อ ” (ดุนยา)
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“ในชีว ิตของเรา ก็ม ีห ลายอย่ างเหมือ นกันนะที่ท้อ แต่ก ็เราอยู่ ได้ เพราะเราได้ รบั ความเมตตา
จากอัลลอฮ์ (พระเจ้า) มันทาให้เรามีความหวังในชีวติ คือทาให้เราไม่กลัวทีจ่ ะเดินต่อ ” (บู งอ)

8. มีความสามารถในการปรับตัวต่อปั ญหา
มีค วามสามารถในการปรับ ตัว ต่อ ปั ญ หา คือ การที่ ค รู สตรีมุส ลิมสมรสสามารถที่ จ ะ
ปรับตัวและรับ มือได้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาและสามารถผ่า นสถานการณ์ปัญหาได้อย่ า ง
เข้มแข็ง โดยเธอกล่าวว่ า เมื่อมีปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความตึงเครียด หรือสิง่ ที่ทาให้ตอ้ ง
มีก ารเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม อาจจะกระทบต่ อ สภาพทางจิต ใจอยู่ บ้ า ง แต่ เธอและสมาชิ ก ใน
ครอบครัวพยายามที่ จะปรับตัว โดยไม่ คดิ ในเชิงลบต่ อปั ญหา แต่ พยายามยอมรับและหาทางรับมือ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ดังคากล่าวที่ว่า
“เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดาอยู่แล้วทีช่ วี ติ เราจะต้องเจอปั ญหานุ่นนีน่ ั ่น ถามว่าอยากให้เกิดปั ญหามัย้ ก็
ไม่ อยากให้ เกิดหรอก แต่ ในเมื่อต้ องเจอ เราก็ต้ องปรับตัวตามปั ญหานันให้
้ ทนั แล้ว ค่อ ยๆ แก้ ”
(บุ หลัน)
“นิสัยเราเนี้ยะ ส่ วนตัวชอบเป็ นคนโวยวาย แต่ว่าดีทมี่ สี ามีมาเตือนสติ เค้าก็จะบอกให้เราใจเย็นๆ
พยายามให้ เราคิดบวกๆ ไว้ ซึง่ พอเราคิดบวก แบบไม่ ได้คดิ ลบ มันก็ทาให้เรา เออรับมือกับปั ญหา
ตรงนันได้
้ นะ” (บาจอ)

เงื่อนไขสาเหตุทางสังคม
จากการศึ กษาพบว่ า เงื่อนไขสาเหตุ ทางสังคมที่ ทาให้ สามารถจัด การตนเองและจัด การ
ภายในครอบครัว มี 4 สาเหตุ ได้แก่ 1) การอาศัยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม 2) การได้รบั การสนับสนุ น
จากคนในครอบครัว 3) การมีแบบอย่ างที่ ดจี ากบุ คคลในครอบครัว และ 4) การได้รบั การสนั บสนุ น
จากเพื่อนร่วมงาน ซึง่ แต่ละเงื่อนไขสาเหตุมรี ายละเอียดดังนี้
1. การอาศัยอยู่ในบรรยากาศอิสลาม
การอาศั ยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม คือ การที่ค รูสตรีมุ สลิม สมรสมีชีวิต และอาศัยอยู่ ใน
สภาพแวดล้อ ม บรรยากาศอิส ลาม โดยมีม ัส ยิด โรงเรีย น สถาบั นศาสนาอิส ลาม การแต่ ง กาย
ประเพณี วั ฒนธรรมต่างๆ จึงท าให้ซึมซับ บรรยากาศของอิสลาม การใช้ ชีวิต ในรูป แบบอิสลามตาม
ประเพณีวั ฒ นธรรมของคนในพื้นที่ โดยมีการนาหลัก ศาสนาอิส ลามมาใช้ ในการด าเนินชี วิ ต ซึ่ง
บรรยากาศทางศาสนาและหลักการศาสนาเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้สามารถที่จะจัดการตนเองและจัดการ
ภายในครอบครัวได้ด ี เพราะเธอตระหนั กถึงหลักการศาสนาอิสลามที่สอนถึงบทบาทหน้าที่ข องสตรี
ในการจัดการภายในบ้าน คากล่าวที่ว่า
“จริง ๆ เป็ นคนพัทลุ ง แต่ แต่ งงานแล้ วตัด สินใจย้ ายมาอยู่ทนี่ ี่ ปั ต ตานี เราก็อ ยู่ม านานหลายสิบ ปี
ตัง้ แต่ ส มัย เรีย นมห าลัย และคิ ด ว่ า ก็ค งไม่ ไ ด้ ย้ า ยไป ไห น” “จะบอกว่ า เราอยู่ ท ี่นี่ ก ็ม ีแต่ มุ ส ลิ ม
สภาพแวดล้อมก็เป็ นมุสลิม คือมันก็อุ่นใจนะ มีเพือ่ นมีสังคมทีช่ ่วยเราพัฒนาตัวเองได้ ” (บู งอ)
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“ลูกเราเนี้ย ะ ให้เ รียนโรงเรีย นศาสนาควบคู่ สามัญ เพราะเค้ าจะได้อยู่ ในบรรยากาศศาสนาเรียนรู้
หลักศาสนา เอามาใช้กบั ตัวเค้าเองได้ต่อไปในอนาคต” (บาจอ)

2. การได้รบั การสนับสนุนจากคนในครอบครัว
การได้ร ับ การสนั บ สนุ นจากคนในครอบครัว คือ การที่ค รู สตรีมุส ลิมสมรสได้รบั การ
ช่ วยเหลือ ความเข้ าใจและก าลังใจจากคนในครอบครัว ในการทางานนอกบ้านและการทางานเพื่อ
สังคม จึงทาให้ตนเองสามารถจัดการภายในครอบครัวได้ด ี
จากการสัมภาษณ์พบว่ า ครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรสทุ ก คนมีบ ทบาทและหน้า ที่ ม ากมายที่
จะต้องรับ ผิด ชอบ ในหลายๆ ครัง้ ที่พวกเธอจะต้องจัดการตนเองและพยายามที่จ ะจัด การเรื่อ งราว
ภายในครอบครัวให้ได้ แต่ดว้ ยภาระหน้าที่ มากมาย บางครัง้ มีงานประชุ ม อบรมต่างๆ ก็ไม่มเี วลาใน
การที่จ ะดูแ ลคนในครอบครัว หรือบางคนในช่ วงวันหยุ ด เสาร์อ าทิ ตย์ ก็จะต้อ งออกไปท างานสังคม
ด้ว ยเหตุ ผลเหล่ านี้ บ างครัง้ จึงไม่ ส ามารถจัด การตนเองและในครอบครัว ได้ แต่ เธอได้ร ับ ความ
ช่ ว ยเหลือ จากคนในครอบครัว ที่ ม ีค วามเข้ าใจและคอยให้ ค วามช่ ว ยเหลือ อีก ทั ้ง ยั ง ได้ร ับ การ
สนับสนุ นจากสามีและลูกในการทางานนอกบ้า นและทางานเพื่อสังคม ดังคากล่าวที่ว่า
“ดีคะ เขาก็ให้ความสาคัญ เขารู้ว่าตรงนี้ขาดคนนะ เขาก็ต้องยอมเสียสละให้เราไป เราก็ต้องดูบางที
แบบไกลมากๆ เขาก็ไม่ให้ไป แต่ถ้าอยู่ในพื้นทีส่ ามจังหวัดทีไ่ ม่ไกลมากก็ไป บางครังก็
้ ไปกับสามี” (บิน
ตัง)
“แต่ เวลาช่ว งที่เราต้ องไปอบรมไปประชุ ม อาบี (พ่ อ) เขาก็จะสอนดูแลต่ อสานต่ อ เขาก็ทาได้ ด ี
บางครังท
้ าได้ดกี ว่าเราด้วยซ้ าไป เพราะเราเป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยมีเวลา” (บินตัง)

3. การมีแบบอย่างที่ดีจากบุคคลในครอบครัว
การมีแบบอย่ างที่ดจี ากบุ คคลในครอบครัว คือ การที่ครูสตรีมุ สลิมสมรสสามารถจัดการ
ตนเองและจัดการในครอบครัว ได้ เกิดจากการเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่หรือบุ ค คลในครอบครัว เป็ น
แบบอย่ างในการทาสิง่ ต่างๆ ทัง้ ในเรื่องของการมีระเบียบวินัย ความขยัน ความคิด การจัดการต่างๆ
ซึง่ การมีแบบอย่ างที่ ดจี ากบุ คคลในครอบครัว ทาให้ค รูสตรีมุสลิมสมรสสามารถซึมซับ และนาวิธกี าร
ที่คนในครอบครัว มาใช้ในชีวิต ของตนเอง โดยเฉพาะแบบอย่ าง ที่ดจี ากพ่ อแม่ ของตนเอง ในการได้
เห็นบทบาทของการเป็ นแม่ที่ดแี ละภรรยาที่ด ี โดยสามารถเลีย้ งลูกหลายคนให้ประสบความสาเร็จได้
เป็ นคนที่ขยัน และมีระเบีย บวินัย ค่อนข้ างสูง และสามารถจัดการงานในบ้านทุ ก อย่ างได้ด ี ในขณะที่
พ่อของตนเองจะเป็ นแบบอย่ างในด้านความขยันในการทามาหากิ น ความอดทนและความพยายาม
ในการอบรมสังสอน
่
ปลูกฝังสิง่ ที่ดใี ห้กับ ลูก คอยให้ความช่ ว ยเหลือลูกๆ ในการไปรับไปส่งที่โรงเรีย น
คอยให้ การสนับสนุ นและกาลังใจกับลู ก บางคนก็ได้รบั แบบอย่ างที่ด ีจากพี่น้องในครอบครัว ในเรื่อ ง
ของการเรียน การทางานให้ประสบความสาเร็จ ซึง่ จากแบบอย่ างที่ด ีที่ได้รบั จากพ่อ แม่และพีน่ ้องใน
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ครอบครัว ทาให้ ครูส ตรีมุส ลิมสมรสสามารถที่จ ะนาสิ่งที่ด ีมาปรับใช้ กับตนเองและสามารถถ่า ยทอด
สิง่ ที่ดไี ปยังลูกหลานของตนเองได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่ในความเป็ นผู้หญิงของแม่คอื แม่จะเป็ นตัวแบบทีด่ ที สุี่ ดในความคิดของเรานะ ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะ
ซึมซับจากแม่ จากทีแ่ ม่ทา โดยทีแ่ ม่ไม่ได้พูดอะไร” (บุ หลัน)
“สิ่งที่เราได้ รบั การปลูกฝั ง มาตลอดจากพ่ อแม่ พ่อนี้จะเป็ นหัวหน้า ครอบครัวทีเ่ ป็ นแบบอย่ างที่ด ี
มากๆ ตังแต่
้ เล็กๆ จะเห็นได้ว่าพ่อขยัน พ่อขยันเลี้ยงลูก ” (บู กู)
“คือมีพชี่ ายหลายคน แล้ว พีๆ่ แต่ละคนก็ประสบความส าเร็จ คือเรียนได้ด ี และก็สามารถกลับมา
บริหารโรงเรียน ทางานทีบ่ ้ านได้ เราก็เห็นแบบอย่างจากพีๆ่ เค้าตรงนัน”
้ (บุ หลัน)

4. การได้รบั การสนับสนุนจากเพื่ อนร่วมงาน
การได้รบั การสนับ สนุ นจากเพื่อ นร่ว มงาน คือ การที่ค รูสตรีมุส ลิมสมรสมักได้รบั ความ
ช่ วยเหลือ ความเข้ าใจ และช่ ว ยในการสนับ สนุ นการทางานของตนเอง จากการสัมภาษณ์พบว่ า ครู
สตรีมุสลิมสมรส มักได้รบั การสนับ สนุ น และความช่ วยเหลือ จากเพื่อนร่วมงานอยู่ เสมอ ดัง นัน้ จึงท า
ให้สามารถจัดการงานของตนเองและมีเ วลาในการทากิ จกรรมเพื่อสัง คมและมีเ วลาให้กับ ครอบครัว
โดยเพื่อ นร่วมงานที่โ รงเรียน โดยเฉพาะหั วหน้างานมีความเข้า ใจและคอยให้ การสนั บสนุ นอยู่ ตลอด
ในส่ ว นของการท างานเพื่อ สัง คม ผู ้ใหญ่ ที่ท างานด้ว ยกันจะคอยดูแ ลเอาใจใส่แ ละสนั บ สนุ นในการ
ทางานเสมอ ไม่ ว่าพวกเธอจะมีปัญหาเรื่องงานหรือในครอบครัว ทุ ก คนในกลุ่มทางานเพื่อสังคมจะมี
ความเข้าใจและคอยปลอบโยนให้ก าลังใจ จนสามารถมีพลังและสามารถฝ่ า ฟันอุป สรรคต่างๆ ไปได้
ดังคากล่าวที่ว่า
“ปกติง านของเราก็หนักอยู่ แล้วเนอะ แต่เราเองก็ทางานสั งคม ซึง่ มีบ่ อยนะทีเ่ ราจะต้ องออกไป
ทางานข้างนอก แต่ โชคดีท ี่เรามีผ อ.ทีเ่ ข้ าใจ และสนับ สนุนในการท างานสังคมของเรา เพราะตัวเค้ า
เองก็ทางานสังคมด้วยเหมือนกัน” (ดุนยา)
“เวลาเราท างานสังคม อย่างในกลุ่มทีเ่ ราเป็ นสมาชิกอยู่ ผู้ใหญ่ ใ นกลุ่มหรือ เพือ่ นๆ คือเราทางาน
แบบเข้าใจกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอด สาหรับเรานะเป็ นแหล่งชาร์ตพลังงานอย่างดีเลย” (บู งอ)

โมเดลองค์ป ระกอบการจั ด การตนเองและการจั ด การภายในครอบครัวที่ท าให้
ครอบครัวเข้มแข็งตามบริบทสังคมสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
ข้อ ค้นพบที่ ได้จ ากการสัมภาษณ์ร ายกรณีศึก ษาทั ้ง 7 คน เกี่ ยวกั บ การให้ ความหมาย
เงื่อนไข และองค์ป ระกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่ท าให้ค รอบครัว
เข้ มแข็ง ตามบริบ ทสัง คมสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ สามารถสังเคราะห์เ ป็ นโมเดล ได้ด ังภาพ
ประกอบ 15 และภาพประกอบ 16
จากการศึกษาความหมาย การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว คือ การที่ค รู
สตรีมุสลิมสมรสมีค วามสามารถในการจัด การแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ที่เ กิด ขึ้นกั บตนเองและสมาชิ กใน
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ครอบครัว และมีการปฏิ บัตกิ ิจ กรรมในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รบั เช่ น การดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูบุต ร การท างานนอกบ้าน การท ากิจกรรมทางสังคม รวมทัง้ การช่ วยให้
สมาชิกในครอบครัวสามารถควบคุม ตัดสินใจแก้ไขปั ญหา การลดอารมณ์เชิงลบ การมองในเชิงบวก
ต่อเหตุ การณ์ต่ างๆ ที่ เกิด ขึ้นในครอบครัว เพื่อ ทาให้เกิ ดความสมดุล ในครอบครัว โดยการจัด การ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้รบั การสนับ สนุ นจากคนใน
ครอบครัว 2) การแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว 3) การมองในมุมบวก 4) การได้รบั ความช่ วยเหลือ
จากคนรอบข้าง และ 5) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหา
สาหรับความหมายของครอบครัวเข้ มแข็ง คือ ครอบครัว ที่นาหลักการของศาสนาอิสลาม
มาใช้ ในการด าเนิ นชี วิ ต ครอบครัว โด ยที่ ส มาชิ ก ภ ายในครอบครัว ของครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรส มี
ปฏิ สมั พั นธ์ซึ่ง กั นและกั น มีก ารท าหน้ า ที่ เพื่ อเสริม สร้า งความสมบู ร ณ์ในโ ครงสร้า งต่ างๆ ของ
ครอบครัว โดยครอบครัวเข้มแข็งมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิ ต
2) ความสามารถในการจัด การความเครีย ดและวิก ฤต 3) การแสดงความรักอย่ า งเปิ ด เผยและให้
กาลังใจคนในครอบครัว 4) การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว 5) การช่ วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและ
กัน 6) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 7) การเชื่อฟังสามี และ 8) การสื่อสารเชิงบวก
เงื่อนไขที่ เกี่ยวข้อ งกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครู สตรีมุสลิม
สมรสที่ นาไปสู่ ค รอบครัว เข้ ม แข็ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ 1) เงื่อ นไขจากตัวบุ คคล
ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ มีการบริห ารและจัดการเวลาที่ด ี มีความเป็ นผูน้ า มีวินัย มีการมอง
โลกในแง่ ด ี มีค วามมันใจในตนเองสู
่
ง มีค วามหวั ง ในการด าเนินชี วิต และมีค วามสามารถในการ
ปรับตัวต่อ ปั ญหา และ 2) เงื่อนไขทางสังคม ประกอบด้ว ย การอาศั ยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม การ
ได้ร ับการสนับสนุ นจากคนในครอบครัว การมีแบบอย่ างที่ด ีจากบุ ค คลในครอบครัว และการได้ร ับ
การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน
อย่ า งไรก็ ต ามความสัม พันธ์ร ะหว่ างเงื่อ นไขจากตัวบุ ค คล และเงื่อ นไขทางสังคม จะมี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่ อตัวแปรการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว แล ะส่งผลต่อตัว
แปรครอบครัวเข้มแข็งได้หรือไม่ ผูว้ ิจยั ต้องทาการทดสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่า นี้
ในการวิจยั ระยะที่สองต่อไป
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เงื่อนไขของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง

ภาพประกอบ 15 เงื่อนไขของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัว
เข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

140
องค์ประกอบการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
และครอบครัวเข้มแข็ง

ภาพประกอบ 16 องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้
ครอบครัวเข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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การเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 สู่การวิจัยระยะที่ 2
จากการวิเคราะห์ข้อมู ลและการสังเคราะห์ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้คานิยามและ
องค์ป ระกอบของตัวแปรที่ม ีความสอดคล้อ งกับ บริบ ทสังคมสามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ และนาข้ อ
ค้นพบมาปรับ ใช้ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ จากข้อค้นพบการวิจยั ระยะที่ 1 เมื่อนามาจัดกลุ่มของ
ตัวแปร มีความสอดคล้อ งกับ กลุ่มตัวแปรปั จ จัยด้านทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวก ตัวแปรทุ นทางสังคม
ตัวแปรการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และตัวแปรครอบครัวเข้ม แข็ง ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ แนวคิด ทฤษฎี เหล่ านี้ เพิ่ม เติม ท า ให้ ท ราบถึง ความสัม พันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นระหว่ างกลุ่มตัวแปร เป็ นที่น่าสัง เกตว่ าตัวแปรที่ผวู ้ ิจยั ได้คน้ พบจากการวิจยั ระยะที่
1 มีค วามสอดคล้อ งและสามารถนามาปรับ นิย ามเพื่อ นามาสู่ก ารศึ กษาวิ จยั ในระยะที่ 2 ที่ต ้องการ
ศึกษารูป แบบโครงสร้า งเชิ งสาเหตุร ะหว่ างกลุ่มตัวแปรปั จ จัยด้านทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวกและทุ น
ทางสัง คมที่ม ีอทิ ธิพลต่อการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครูสตรีมุสลิม สมรสที่
นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นดัง กล่าว ผูว้ ิจยั สามารถนากรอบ
การศึ กษาโมเดลทฤษฎีการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว (Individual and Family
Self-management Theory) ของ ไรอั น และซาวี น (Ryan; & Sawin. 2 0 09 ) มาเ ป็ นก ร อบ ใน
การศึก ษา ดัง นัน้ เพื่อ ให้เ ห็นความสอดคล้องและการนามาปรับ ใช้ ในการสร้า งองค์ป ระกอบของตัว
แปร ระหว่ างผลการวิจยั ระยะที่ 1 กั บการทบทวนวรรณกรรมของตัว แปรในการวิจ ัยระยะที่ 2 โดย
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรจากการค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 ในกรอบด้านซ้าย พร้อมกั บอธิบายการนิยาม
ความหมายแต่ล ะตัวแปร และนาตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมมาเทียบเคียงในกรอบด้านขวา
ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั ตาราง 10 ดังนี้
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ตาราง 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรที่มคี วามสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมใน
การวิจยั ระยะที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ระยะที่ 1
องค์ประกอบการ
จัดการตนเองและการ
จัดการในครอบครัว
ระยะที่ 1

ความหมายขององค์ประกอบ

การแก้ปัญหาตนเองและ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถนา
ครอบครัว
หลักการทางศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหา
และช่ วยให้ลูกพยายามคิดและรูจ้ กั การ
แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
การมองในมุมบวก
การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสพยายามหาข้อดี
หรือสิง่ ที่ดที ี่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว และพยายามช่ วยฝึกให้ลูกๆ
เป็ นคนมองโลกในแง่ด ี
การได้รบั ความช่ วยเหลือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสได้รบั การ
จากคนรอบข้าง
ช่ วยเหลือในการดูแลลูก ดูแลงานในบ้าน
จากคนใกล้ชิด
การได้รบั การสนับสนุ น การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสได้รบั การ
จากคนในครอบครัว
สนับสนุ นและกาลังใจจากสามีและลูก ใน
การทางานนอกบ้านและการทางานเพื่อ
สังคม ในขณะเดียวกันเธอเองเป็ น
ผูส้ นับสนุ นและให้กาลังใจสามีและลูกใน
การดาเนินชีวิต
การใช้เหตุผลในการ
การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสและคนใน
แก้ไขปั ญหา
ครอบครัวจะไม่ใช้อารมณ์เชิงลบในการ
แก้ไขปั ญหา จะรอให้อารมณ์เย็นลง แล้ว
จึงใช้วิธกี ารพูดคุยที่ด ี

ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของตัว
แปรการจัดการตนเอง
และการจัดการภายใน
ครอบครัวระยะที่ 2
การแก้ปัญหา

การปรับโครงสร้างความรู ้
และความเข้าใจ

การสนับสนุ นทางสังคม

การแสดงออกทางอารมณ์
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ตาราง 10 (ต่อ)

องค์ประกอบครอบครัว
เข้มแข็งระยะที่ 1
การใช้เวลาร่ วมกัน

ความหมายขององค์ประกอบ

การทีส่ มาชิกในครอบครัวของครู สตรีมุสลิม
สมรสมีการทากิจกรรมร่ วมกัน อยู่พร้อม
หน้าพร้อมตากันในครอบครัว
การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสได้รับการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน
และเอาใจใส่จากคนในครอบครัว รวมทัง้ เธอ
และสมาชิกในครอบครัวคอยให้ความ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันเสมอ
การสือ่ สารเชิงบวก
การทีส่ มาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึง่ กันและกันอย่างเปิ ดเผยและจริงใจ
การแสดงความรักอย่าง
การทีส่ มาชิกในครอบครัวมีการกอด การ
เปิ ดเผยและให้กาลังใจคน หอมแก้ม การสลามระหว่างกันในครอบครัว
ในครอบครัว
และสมาชิกในครอบครัวประสบปั ญหา
สมาชิกในครอบครัวมีการปลอบโยนให้
กาลังใจระหว่างกันเสมอ
การนาหลักศาสนาอิสลาม การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสนาหลักศาสนามา
มาใช้ในชีวติ
ใช้ในการดาเนินชีวติ การแก้ไขปั ญหาและ
การอบรมเลี้ยงดูลูก
การเข้าร่ วมกิจกรรมทาง การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสเข้าร่ วมกิจกรรม
สังคม
ทางสังคม และพยายามสนับสนุ นให้สมาชิก
ในครอบครัวได้มสี ่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคม
ด้วยเช่นกัน
ความสามารถในการ
การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสสามารถทีจ่ ะเผชิญ
จัดการความเครียดและ
ปั ญหาความเครียดและวิกฤตทีผ่ ่ านเข้ามาใน
วิกฤต
ชีวติ ได้ดว้ ยกับการอดกลัน้ อดทน และการ
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของตัวแปร
ครอบครัวเข้มแข็งระยะที่
2
การใช้เวลาร่ วมกัน

ความผู กพัน

การสือ่ สารเชิงบวก

การชืน่ ชมและการแสดง
ความรัก

ความผาสุกทางจิตวิญญาณ

ความสามารถในการจัดการ
ความเครียดและและวิกฤต
ร่ วมกัน
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ตาราง 10 (ต่อ)
องค์ประกอบครอบครัว
เข้มแข็งระยะที่ 1
การเชือ่ ฟั งสามี

องค์ประกอบเงื่อนไข
จากตัวบุคคล
มีความมันใจในตนเองสู
่
ง
มีความหวังในการดาเนิน
ชีวติ
มีการมองโลกในแง่ดี

มีความสามารถในการ
ปรับตัวต่ อปั ญหา

องค์ประกอบเงื่อนไข
จากตัวบุคคล
มีความรับผิดชอบ

มีวนิ ัย

ความหมายขององค์ประกอบ

ความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของตัวแปร
ครอบครัวเข้มแข็งระยะที่
2

การทีค่ รู สตรีมสุ ิ ลิมสมรสตระหนักและให้
ความสาคัญในการเชือ่ ฟั งสามี เพราะเชือ่ ว่ า
สามีสามารถนาครอบครัวไปสู่ความดีและ
ประสบความสาเร็จทัง้ ในโลกนี้และโลกหน้า
ความสอดคล้องกับตัว
ความหมายขององค์ประกอบ
แปรทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก
ครู สตรีมุสลิมสมรสมีความเชือ่ ว่าตนเองคิด การรับรู ้ความสามารถของ
ถู กและเชือ่ ว่าตนเองสามารถทาได้
ตนเอง
การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสมีความรู ้สกึ ถึงการมี ความหวัง
พลังบวกในการดาเนินชีวติ ในการทีจ่ ะทา
อะไรต่ อไปในชีวติ ได้
การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสพยายามหาข้อดี
การมองโลกในแง่ดี
หรือสิง่ ทีด่ ที เี่ กิดขึ้นในชีวติ ของตนเองและ
ครอบครัว และพยายามช่วยฝึ กให้ลูกๆ เป็ น
คนมองโลกในแง่ดี
การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสสามารถทีจ่ ะ
ความหยุ่นตัว
ปรับตัวและรับมือได้เมือ่ ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ ปัญหาและสามารถผ่าน
สถานการณ์ ปัญหาได้อย่างเข้มแข็ง
ความสอดคล้องกับตัว
ความหมายขององค์ประกอบ
แปรทุนทางสังคม
ครู สตรีมุสลิมสมรสมีความรับผิดชอบต่ อ
ทุนมนุ ษย์
บทบาทหน้าทีท่ ตี่ นเองได้รับและการรู ้จกั
หน้าทีข่ องตนเอง
ครู สตรีมุสลิมสมรสมีวนิ ัยในตนเอง โดยรู ้ จกั
วางแผน และพยายามทาให้สาเร็จ
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ตาราง 10 (ต่อ)
องค์ประกอบเงื่อนไข
จากตัวบุคคล
มีความเป็ นผู ้นา
มีการบริหารและจัดการ
เวลาทีด่ ี

องค์ประกอบเงื่อนไข
ทางสังคม
การมีแบบอย่างทีด่ จี าก
บุคคลในครอบครัว

ความหมายขององค์ประกอบ

ความสอดคล้องกับตัว
แปรทุนทางสังคม

ครู สตรีมุสลิมสมรสมีภาวะของความสามารถ
ในการนาผู ้อนื่ ได้
ครู สตรีมุสลิมสมรสสามารถบริหารและ
จัดการเวลาได้ดี ระหว่างการทางาน การ
ดูแลคนในครอบครัว และการทางานเพือ่
สังคม
ความหมายขององค์ประกอบ

ความสอดคล้องกับตัว
แปรทุนทางสังคม
ทุนทีเ่ ป็ นสถาบัน

ครู สตรีมุสลิมสมรสได้รับแบบอย่างทีด่ จี าก
สมาชิกในครอบครัวในการจัดการตนเองและ
ในครอบครัว
การได้รับการสนับสนุ น
ครู สตรีมุสลิมสมรสได้รับการสนับสนุ นและ ทุนทีเ่ ป็ นสถาบัน
จากเพือ่ นร่ วมงาน
ความช่วยเหลือจากเพือ่ นร่ วมงานและ
หัวหน้างาน โดยมีความเข้าใจและคอย
ช่วยเหลืออยู่เสมอ
การได้รับการสนับสนุ น
ครู สตรีมุสลิมสมรสได้รับการสนับสนุ นและ ทุนทีเ่ ป็ นสถาบัน
จากคนในครอบครัว
ความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว
โดยมีความเข้าใจและช่วยเหลืออยู่เสมอ
การอาศัยอยู่ในบรรยากาศ การทีค่ รู สตรีมุสลิมสมรสมีชวี ติ และอาศัยอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม
อิสลาม
ในสภาพแวดล้อม บรรยากาศอิสลาม โดยมี
มัสยิด โรงเรียน สถาบันศาสนาอิสลาม การ
แต่ งกาย ประเพณี วัฒนธรรมต่ างๆ จึงทาให้
ซึมซับบรรยากาศของอิสลาม

จากตาราง 10 สามารถสรุ ปได้ว่าผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบและนิยามของตัวแปรที่พบ
จากผลการวิ จยั ระยะที่ 1 มีค วามสอดคล้อ งกั บตัว แปรที่ได้จากการทบทวนว รรณกรรมในการวิจ ัย
ระยะที่ 2 โดยด้านองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ได้แก่ วิธกี าร
แก้ไขปั ญหา มีค วามสอดคล้องกับ ตัวแปรการแก้ปั ญหา การมองในมุมบวก สอดคล้องกั บ ตัวแปร
การปรับโครงสร้า งความรูแ้ ละความเข้าใจ การได้รบั ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้ าง การได้ร ับการ
สนั บ สนุ นจากคนในครอบครัว และการใช้ เ หตุ ผลในการแก้ ไขปั ญ หา สอดคล้อ งกั บ ตัวแปรการ
สนับสนุ นทางสังคม การใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหา สอดคล้องกับตัวแปรการแสดงออกทางอารมณ์
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ด้านองค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็ง ได้แก่ การใช้เวลาร่วมกัน มีความสอดคล้องกั บ ตัวแปรการ
ใช้เวลาร่ วมกั น การช่ วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ ซงึ่ กั นและกัน มีค วามสอดคล้องกั บ ตัวแปรความผู กพัน
การสื่อสารเชิงบวก มีความสอดคล้องกับ ตัวแปรการสื่อสารเชิงบวก การแสดงความรักอย่ างเปิ ดเผย
และให้กาลังใจคนในครอบครัว มีค วามสอดคล้องกั บ ตัวแปรการชื่นชมและการแสดงความรัก การนา
หลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิต การเข้าร่ วมกิจ กรรมทางสังคม มีค วามสอดคล้องกั บ ตัวแปรความ
ผาสุกทางจิต วิญญาณ และความสามารถในการจัดการความเครีย ดและวิ กฤต มีความสอดคล้องกั บ
ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน
ด้านเงื่อ นไขจากตัว บุ ค คล ได้แ ก่ มีความมัน่ ใจในตนเองสู ง มีความสอดคล้องกับ ตัว แปร
การรับ รูค้ วามสามารถของตนเอง มีการมองโลกในแง่ด ี สอดคล้องกับ ตัวแปรการมองโลกในแง่ด ี มี
ความหวังในการดาเนินชีวิ ต มีความสอดคล้องกับ ตัวแปรความหวัง และมีความสามารถในปรับตัว
ต่อปั ญ หา มีความสอดคล้อ งกับ ตัวแปรความหยุ่ นตัว โดยตัวแปรการรับ รูค้ วามสามารถของตนเอง
ตัวแปรการมองโลกในแง่ด ี ตัวแปรความหวั ง และตัวแปรความหยุ่ นตัว เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของ
ตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก สาหรับเงื่อนไขการมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็ นผูน้ า มีการ
บริหารและจัดการเวลาที่ด ี มีความสอดคล้อ งกับ ตัวแปรทุ นมนุ ษ ย์ ซึง่ ตัวแปรทุ นมนุ ษย์ เป็ นหนึ่งใน
องค์ประกอบของตัวแปรทุ นทางสังคม
ด้านเงื่อนไขทางสังคม ประกอบด้วย การมีแ บบอย่ างที่ดจี ากบุ คคลในครอบครัว การได้ร ับ
การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน การได้รบั การสนับสนุ นจากคนในครอบครัว มีความสอดคล้องกับตัว
แปร ทุ นทางสถาบั น และเงื่อนไขการอาศัยอยู่ ในบรรยากาศอิส ลาม มีค วามอดคล้องกับตัวแปรทุ น
ทางวัฒนธรรม ซึง่ ตัวแปรทุ นทางสถาบันและทุ นทางวัฒ นธรรม เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของตัวแปร
ทุ นทางสังคม
ผูว้ ิจยั จึงนานิยามและองค์ประกอบของตัวแปรที่ได้คน้ พบดัง กล่าว มาปรับใช้ในการสร้างค า
นิยามและองค์ประกอบสาหรับ ตัวแปรที่ จ ะนามาปรับใช้ ในการศึก ษาวิจ ัยในระยะที่ 2 แต่เ ป็ นที่น่า
สังเกตว่ า องค์ประกอบ “การเชื่อฟั งสามี” เป็ นเพีย งองค์ประกอบเดียวที่ไม่ สอดคล้อ งกับการทบทวน
วรรณกรรมในการวิจยั ระยะที่ 2 ของตัวแปรครอบครัวเข้มแข็ง ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับโมเดลการ
วิจยั ระยะที่ 2 ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จากข้อค้นพบวิจ ัย
ระยะที่ 1 ร่ว มกั บการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ัยที่ เกี่ย วข้อ ง ที่ แสดงให้เห็ นถึงความสัม พันธ์
ระหว่ างตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น นอกจากนี้ เมื่อนาโมเดลทฤษฎีการ
จัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ดังภาพประกอบ 1 หน้ า 33 ของไรอันและซาวี น
(Ryan; & Sawin. 2009) มาเป็ นกรอบการอธิบายการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่ า มิตทิ างบริบท (Context)
สามารถนามาเทีย บเคียงได้กับตัวแปรทุ นทางสังคม มิตกิ ระบวนการ (Process) สามารถเทียบเคีย ง
ได้ กั บ ตัว แป รทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บ วก มิต ิ ผ ลลัพ ธ์ใกล้เ คีย ง (Proximal Outcome) สามาร ถ
เทียบเคียงได้กับพฤติกรรมการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และมิตผิ ลลัพธ์สุดท้า ย
(Distal Outcome) สามารถเทีย บเคีย งได้กั บ ครอบครัวเข้ม แข็ ง ซึง่ ในเบื้อ งต้นนี้ ผู ้วิจ ัยไม่ส ามารถ
ทราบได้ว่า ตัวแปรแต่ ละตัว มีค วามสัมพันธ์กันหรือไม่อย่ างไร ดังนั ้นผูว้ ิจ ัยจึง ต้องมาศึก ษาวิจ ัยเพื่อ
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พิสูจน์ว่ า ตัวแปรต่า งๆ ที่เ กี่ยวข้ องเหล่ านี้ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเ คราะห์ ข้อมูล ในเชิง ปริมาณ
แล้วนัน้ ข้อค้นพบที่ ได้มคี วามสอดคล้องกับที่ได้ตงั ้ สมมติฐานการวิ จยั หรือสอดคล้องกั บการทบทว น
วรรณกรรมหรือไม่ อย่ างไร ดังภาพประกอบ 17 ดังนี้
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ภาพประกอบ 17 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
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ผลการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจ ัยระยะนี้ม ีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัวแปร
ปั จจัยด้านทุ นทางจิต วิทยาเชิง บวกและทุ นทางสัง คมที่มอี ทิ ธิพลต่อ การจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว ของครูส ตรีมุส ลิม สมรสที่ นาไปสู่ค รอบครัว เข้ มแข็ ง โดยใช้ เทคนิ คการวิเ คราะห์
ข้อ มู ล ตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิ ง เส้น ( Structural Equation Modeling: SEM) ท าการ
วิเคราะห์ข้ อมู ลด้วยโปรแกรม LISREL ผูว้ ิ จยั ได้นาเสนอผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ตามลาดับ ขัน้ ตอน
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่ าง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของตัว แปรและสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่ างตัวแปร
3. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
4. การเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สู่การศึกษาวิจยั ระยะที่ 3
การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ค รัง้ นี้ ต้องใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ในทางสถิต ิ รวมถึงสัญลักษณ์ที่
กาหนดแทนชื่อ ตัวแปร ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกั น ผูว้ ิจยั ได้มกี ารกาหนดสัญ ลักษณ์แทนตัว
แปรต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้
ตาราง 11 สัญลักษณ์แทนค่าสถิต ิ
สัญลักษณ์
R2
χ2
GFI
RMSEA
SRMR

NFI
NNFI
CFI
DE
IE
TE

แทน
ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณยกกาลังสอง (Squared Multiple Correlation)
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square)
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index)
ค่ า ป ระมาณค วามค ลาดเค ลื่อ นของราก ก าลั ง สองเฉลี่ย ( Root Mean
Square Error of Approximation)
ค่าเฉลี่ยของเศษที่ เหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่ว มที่ ได้จากกลุ่มตัวอย่ า งกั บค่ า ที่ ประมาณจากค่ าพารามิเ ตอร์
(Standard Root Mean Square Residual)
ดัชนีประเมินความกลมกลืนของโมเดล
ดัชนีประเมินความกลมกลืนของโมเดล
ดัชนีประเมินความกลมกลืนของโมเดล
อิทธิพลโดยตรง (Direct Effect)
อิทธิพลโดยอ้อม (Indirect Effect)
อิทธิพลรวม (Total Effect)
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ตาราง 12 สัญลักษณ์แทนตัวแปร
ตัวแปรแฝง
StrongFamily

ตัวแปรสังเกต

แทน

ครอบครัวเข้มแข็ง
Commitment
ความผูกพัน
Communication การสื่อสารเชิงบวก
Spiritual
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
Affection
การชื่นชมและการแสดงความรัก
Time
การใช้เวลาร่วมกัน
Cope
ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน
Obey
การเชื่อฟังสามี
PositivePsycho
ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
Selfefficacy
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
Optimism
การมองโลกในแง่ด ี
Hope
ความหวัง
Resilience
ความหยุ่ นตัว
CopingFamily
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ProblemSolving การแก้ปัญหา
Cognitive
การปรับโครงสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ
SocialSupport การสนับสนุ นทางสังคม
ExpressEmotion การแสดงออกทางอารมณ์
SocialCapital
ทุ นทางสังคม
Human
ทุ นมนุ ษย์
Institute
ทุ นสถาบัน
Culture
ทุ นวัฒนธรรม
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ มตัวอย่าง
จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่ า ง ผูว้ ิจยั เก็ บข้อมูลจาก
ครู สตรีมุ ส ลิม สมรสจ านวน 447 คน พบว่ า อาศั ย อยู่ ในจังหวั ด ปั ต ตานี 203 คน (ร้อ ยละ 45.4)
จังหวัด ยะลา 154 คน (ร้อยละ 34.5) และจัง หวั ดนราธิวาส 90 คน (ร้อ ยละ 20.1) กลุ่ มตัว อย่ างมี
สถานภาพสมรส 442 คน (ร้อยละ 98.9) และหม้าย 5 คน (ร้อ ยละ 1.1) โดยส่วนใหญ่ พบว่ ามีบุตร 1
คน ผูต้ อบจ านวน 178 คน (ร้อ ยละ 39.8) รองลงมา มีบุต รจานวน 2 คน ผู ้ตอบ 166 คน (ร้อ ยละ
37.1) รองลงมาคือ จานวนบุ ตร 3 คน 4 คน 5 คน และมากกว่ า 5 คน (ร้อยละ 15.4, 3.8, 2.2 และ
1.6 ตามลาดับ) สาหรับอายุ ของกลุ่ม ตัวอย่ างพบว่ า ส่ วนใหญ่ มอี ายุ ต่ ากว่ า 31 ปี จานวน 255 คน
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(ร้อยละ 57.0) รองลงมามีอายุ ระหว่ าง 31-40 ปี จานวน 144 คน (ร้อยละ 32.2) รองลงมาคือ 41-50
ปี และ 51-60 ปี จานวน 41 และ 7 คน (ร้อยละ 9.2 และ 1.6 ตามล าดับ) ระดับการศึก ษาส่วนใหญ่
พบว่ า มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทีย บเท่ าปริญญาตรี จานวน 369 คน (ร้อยละ 82.6)
รองลงมาคือ ต่ ากว่ าปริญ ญาตรี 69 คน ปริญ ญาโท 9 คน (ร้อยละ 15.4 และ 2.0 ตามล าดับ ) และ
ได้รบั เงินเดือ นส่วนใหญ่ ต่ ากว่ า 10,000 บาทต่อเดือ น จานวน 245 คน (ร้อยละ 54.8) รองลงมาคือ
จานวน 10,000-20,000 บาทต่อเดือน จานวน 185 คน (ร้อยละ 41.4) และ 20,001-30,000 บาทต่อ
เดือน, มากกว่ า 40,000 บาทต่ อเดือ น จ านวน 15 และ 2 คน (ร้อ ยละ 3.4 และ 0.4 ตามลาดับ )
ประสบการณ์ในการปฎิบัต ิงาน ส่ว นใหญ่ พบว่ า มีป ระสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี จานวน 225
คน (ร้อยละ 50.3) รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 131 คน, 11-15 ปี จานวน 43 คน (ร้อยละ 29.3
และ 9.6 ตามลาดับ)
ตาราง 13 ความถี่ และ ร้อยละ ของข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างที่ศึกษา (n = 447)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

154
203
90

34.5
45.4
20.1

442
5

98.9
1.1

178
166
69
17
10
7

39.8
37.1
15.4
3.8
2.2
1.6

255
144
41
7

57.0
32.2
9.2
1.6

จังหวัด
ยะลา
ปั ตตานี
นราธิวาส
สถานภาพ
สมรส
หม้าย
จานวนบุ ตร
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
มากกว่ า 5
อายุ
ต่ ากว่ า 31 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
51–60 ปี
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ ากว่ าปริญญาตรี/เทียบเท่ า
ปริญญาตรี/เทียบเท่ า
ปริญญาโท
เงินเดือน
ต่ ากว่ า 10,000 บาท
10,000–20,000 บาท
20,000–30,000 บาท
มากกว่ า 40,000 บาท
ประสบการณ์การทางาน (ปี )
1–5 ปี
6–10 ปี
11–15 ปี
16–20 ปี
21 ปี ขึ้นไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

69
369
9

15.4
82.6
2.0

245
185
15
2

54.8
41.4
3.4
0.4

225
131
43
30
18

50.3
29.3
9.6
6.7
4.0

ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลพื้ นฐานของตัวแปรและสัมประสิ ทธ์ ิ สหสัมพั นธ์
ระหว่างตัวแปร
การศึกษาค่าสถิตพิ ื้นฐานของตัวแปรสังเกตที่ ทาการศึ กษาในโมเดล ผูว้ ิ จยั ได้ทาการศึกษา
โดยการคานวณค่ าเฉลี่ย (Mean) ค่ า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า ความเบ้
(Skewness) ค่ า ความโด่ ง (Kurtosis) ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) และท าการ
ทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ความเบ้
และความโด่ง ถ้าไม่ม ีนัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่ าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบ
พบว่ า ตัวแปรมีการกระจายแบบปกติบางส่วน และมีการกระจายแบบไม่ปกติบางส่วน
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ตาราง 14 ค่าสถิตทิ ี่ใช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกต

ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความผูกพัน
การสื่อสารเชิงบวก
ความผาสุ กทางจิตวิญญาณ
การชืน่ ชมและการแสดงความรัก
การใช้เวลาร่วมกัน
ความสามารถในการจัดการ
ความเครียดและวิกฤตร่วมกัน
การเชือ่ ฟั งสามี
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
การมองโลกในแง่ด ี
ความหวัง
ความหยุ่นตัว
การแก้ปัญหา
การปรับโครงสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ
การสนับสนุนทางสังคม
การแสดงออกทางอารมณ์
ทุนมนุษย์
ทุนสถาบัน
ทุนวัฒนธรรม

4.512
4.291
4.429
4.318
4.266

0.425
0.617
0.431
0.523
0.625

3.224
2.460
3.052
2.615
2.533

5.067
5.072
5.129
5.040
5.050

-2.476
-2.475
-1.254
-1.979
-2.600

-3.420
-3.136
-1.940
-3.090
-3.785

0.000*
0.000*
0.069
0.001*
0.000*

4.299

0.437

2.908

5.085

-0.774

-1.380

0.286

4.616
4.075
4.380
4.383
4.265
4.239

0.501
0.571
0.440
0.496
0.544
0.444

3.110
2.241
2.981
2.778
2.458
2.974

5.023
5.053
5.111
5.093
5.035
5.056

-6.316
-0.875
-1.135
-1.840
-1.664
-0.577

-2.534
-1.509
-1.830
-2.656
-1.894
-1.434

0.000*
0.218
0.098
0.005*
0.042*
0.303

4.199

0.456

2.941

5.010

-0.689

-1.439

0.280

4.238
4.271
4.077
4.423
4.168

0.427
0.483
0.472
0.467
0.582

2.972
2.703
2.692
3.194
2.309

5.064
5.009
5.265
5.110
5.143

-0.505
-1.293
-0.107
-1.667
-1.021

-1.038
-2.320
-0.294
-2.894
-1.777

0.514
0.029*
0.952
0.004*
0.122

ค่า
ต่าสุด

ค่าสูงสุด

ความเบ้

ความ
โด่ง

p-value

จากตาราง 14 พบว่ า คะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา พบว่ ามีค่าอยู่ ระหว่ า ง
4.075-4.616 การกระจายของข้ อมูลด้วยการพิจารณาค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ า มีค่ าอยู่ ร ะหว่ า ง
0.425-0.625 สาหรับ ตัว แปรที่ มกี ารกระจายน้อ ยที่สุ ด คือ มีค วามผูก พัน มีค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.425 สาหรับตัวแปรที่มกี ารกระจายตัวมากที่สุด คือ การใช้เวลาเวลาร่วมกัน และสะท้อนให้
เห็ นว่ ากลุ่ม ตัวอย่ า งมีก ารเชื่ อฟั งสามีสู งที่ สุด มีค่ าเฉลี่ยเท่ า กั บ 4.616 และรองลงมา คือ มีความ
ผูก พัน มีค่า เฉลีย่ เท่ ากั บ 4.512 และขณะเดีย วกั นก็ ม ีการรับ รู ้ความสามารถของตนเองต่ า โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.075 และที่ ได้ค ะแนนเฉลีย่ ต่ าไล่ เลีย่ กั นคือ การมีทุนมนุ ษย์ โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ ากั บ
4.077 แสดงผลที่น่า สนใจว่ า กลุ่มตัวอย่ างไม่ค่อยมีการรับ รูใ้ นความสามารถของตนเองว่ าตนเองเป็ น
คนมีความรูม้ คี วามสามารถ
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การตรวจสอบค่าความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสังเกต พบว่ าตัวแปรทัง้ หมดมีค่าความเบ้ตดิ ลบ
ซึง่ แสดงว่ าข้ อมูลค่ อนเบ้ ไปทางซ้ายหรือ มีค่าเฉลีย่ น้อ ยกว่ าค่ามัธยฐาน โดยมีค่าอยู่ ระหว่ าง -0.107
ถึง -6.316
การตรวจสอบค่าความโด่ ง (Kurtosis) ของตัว แปรสังเกต พบว่ า ตัวแปรทุ ก ตัวมีค่ าความ
โด่งติดลบ ซึง่ แสดงว่ าข้อมูลโด่งน้อยกว่ าปกติ มีค่าอยู่ ระหว่ าง -0.294 ถึง -3.785 โดยตัวแปรที่มคี ่ า
ความโด่ งติดลบน้ อยที่ สุด คือ ทุ นมนุ ษย์ ตัวแปรที่ม ีค่ าความโด่ง ติด ลบมากที่ สุ ด คือ การใช้เวลา
ร่วมกัน
การทดสอบลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปรสังเกต
โดย Chi-square Test (ค่า ไค-สแควร์ (χ2)) พิจารณาจากค่ านั ย สาคัญทางสถิต ิ หากตัว แปรใดมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แสดงว่ าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการตรวจสอบ
พบว่ า ตัว แปรมีการกระจายแบบปกติ ได้แก่ ตัว แปรความผาสุ กทางจิตวิ ญญาณ ความสามารถใน
การจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน การรับรู ้ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ด ี การ
แก้ ปัญ หา การปรับโครงสร้างความรูแ้ ละความเข้ าใจ การสนั บสนุ นทางสังคม ทุ นมนุ ษ ย์ และทุ น
วัฒนธรรม โดยพบว่ าค่า Chi-square ไม่มนี ัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 และมีการกระจายแบบไม่
ปกติ ได้แ ก่ ตัวแปรความผูก พัน การสื่อสารเชิ งบวก การชื่นชมและการแสดงความรัก การใช้ เวลา
ร่วมกัน การเชื่ อฟั งสามี ความหวัง ความหยุ่ นตัว การแสดงออกทางอารมณ์ และทุ นสถาบั น โดย
พบว่ าค่า Chi-square มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากผลการทดสอบลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปร
สังเกตข้างต้น เห็นได้ว่ายังมีข้อมูลที่มกี ารแจกแจงแบบไม่ ปกติ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นใน
การวิเ คราะห์ แบบจาลองความสัมพันธ์ อย่ า งไรก็ ตามในกรณีที่ ข้อมู ลของตัวแปรมีการแจกแจงแบบ
ไม่ปกติ ก็ยังคงสามารถวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นได้ ด้วยการ การประมาณค่าด้วยวิ ธ ี
Weighted least square ซึง่ เหมาะสาหรับข้อ มูลที่มปี ั ญ หาการแจกแจงแบบไม่ปกติ โดยนาเข้าด้ว ย
Asymptotic Covariance Matrix ( ACOV Matrix) ( Schumacker; & Lomax. 2010: 29)
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ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่ างตัวแปร
ตัวแปร
1.ความผูกพัน
2.การสื่อสารเชิงบวก
3.ความผาสุกฯ
4.การชื่นชมฯ
5.การใช้เวลาร่วมกัน
6.การจัดการความเครียด
7.การเชื่อฟั งสามี
8.การรับรู้ความสามารถ
9.การมองโลกในแง่ดี
10.ความหวัง
11.ความหยุ่นตัว
12.การแก้ปัญหา
13.การปรับโครงสร้างฯ
14.สนับสนุนทางสังคม
15.แสดงออกทางอารมณ์
16.ทุนมนุษย์
17.ทุนสถาบัน
18.ทุนวัฒนธรรม

1
1.000
0.540*
0.549*
0.447*
0.360*
0.540*
0.388*
0.292*
0.430*
0.360*
0.258*
0.387*
0.308*
0.468*
0.404*
0.321*
0.353*
0.376*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.000
0.482*
0.499*
0.410*
0.494*
0.258*
0.265*
0.392*
0.326*
0.253*
0.439*
0.335*
0.619*
0.431*
0.329*
0.281*
0.357*

1.000
0.554*
0.456*
0.570*
0.502*
0.372*
0.525*
0.429*
0.305*
0.496*
0.404*
0.526*
0.482*
0.371*
0.371*
0.448*

1.000
0.469*
0.548*
0.395*
0.337*
0.465*
0.363*
0.299*
0.425*
0.409*
0.606*
0.410*
0.313*
0.313*
0.381*

1.000
0.588*
0.300*
0.372*
0.463*
0.306*
0.250*
0.478*
0.405*
0.509*
0.570*
0.257*
0.257*
0.371*

1.000
0.384*
0.531*
0.666*
0.518*
0.409*
0.643*
0.606*
0.638*
0.615*
0.461*
0.461*
0.578*

1.000
0.307*
0.415*
0.388*
0.282*
0.330*
0.319*
0.406*
0.359*
0.245*
0.334*
0.254*

1.000
0.623*
0.540*
0.386*
0.536*
0.518*
0.464*
0.472*
0.525*
0.346*
0.416*

1.000
0.681*
0.487*
0.573*
0.589*
0.563*
0.625*
0.523*
0.516*
0.492*

1.000
0.579*
0.547*
0.577*
0.512*
0.629*
0.460*
0.450*
0.407*

1.000
0.425*
0.472*
0.391*
0.433*
0.372*
0.374*
0.335*

1.000
0.637*
0.636*
0.644*
0.576*
0.475*
0.695*

1.000
0.627*
0.600*
0.529*
0.442*
0.499*

1.000
0.626*
0.554*
0.463*
0.565*

1.000
0.512*
0.436*
0.500*

1.000
0.474*
0.577*

1.000
0.550*

1.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
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หลัง จากที่ ได้ด าเนิ นการตรวจสอบการแจกแจงการโค้งปกติของตัวแปรสังเกต ผู ้วิจ ัยได้
ตรวจสอบความสัม พันธ์ระหว่ า งตัวแปร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ร ะหว่ างตัวแปรสองตัว
(Bivariate Relationship) ด้ว ยการหาค่ าสัม ประสิท ธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์ส ัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อ เป็ นการตรวจสอบว่ า ตัวแปรสัง เกตที่ ทาการศึก ษาในโมเดล
จะไม่ มคี วามสัมพันธ์กั นสู งจนเกิด ปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ซึง่ ผลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรสังเกต ดัง ตาราง 15
ผลก ารตรว จสอบ คว ามสัม พัน ธ์ร ะห ว่ า งตั ว แป รสัง เก ตที่ ท าก ารศึ ก ษาพบ ว่ า มีค่ า
ความสัม พัน ธ์เ ชิ ง บ วก โด ยมี ค่ า สหสั ม พั นธ์ร ะหว่ าง 0.695–0.245 โด ยที่ ต ัว แป รสัง เกตที่ ม ี
ความสัมพันธ์กันทางบวกสู งสุ ด คือ การแก้ ปัญ หา กั บ ทุ นวัฒ นธรรม (r = 0.695, p-value <.01)
รองลงมาคือ การมองโลกในแง่ด ี กับ ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน (r =
0.666, p-value <.01) และเมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์สมั ประสิทธิของตั
์ วแปร พบว่ า ในภาพรวมแล้ว
คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุ กตัวไม่มคี ู่ ใดที่ม ีค่าความสัมพันธ์เกิ น .85 ซึง่ จะเกิด ปั ญหาภาวะ
ร่ว มเส้นตรง (Multicollinearity) ซึ่ง ไคลน์ก ล่ าวว่ า หากมีค่ า สหสัม พันธ์ระหว่ างคู่ต ัว แปรเกิ น .85
อาจจะเกิดปั ญหาภาวะร่ว มเส้นตรงได้ (Kline. 2005) ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ม ี
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่ างตัวแปรไม่เกิน .85 จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรที่ทาการศึกษาไม่มปี ั ญหา
ภาวะร่วมเส้น ตรงเชิง พหุ ซึง่ ถือว่ า เป็ นข้อมู ลที่ เหมาะสมสาหรับ การวิเคราะห์ สมการโครงสร้า งเชิ ง
เส้นได้
ขัน้ ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ผลการวิเ คราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือการวิเคราะห์ โมเดลลิสเรล เป็ น
การตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้น ที่ได้ พฒ
ั นาจากพืน้ ฐานทางทฤษฎี และแนวคิด
ต่างๆ ที่เ กี่ย วข้ องว่ า มีค วามกลมกลืนกั บข้ อมู ลเชิงประจัก ษ์หรือไม่ จากนัน้ จึง ทาการพิจารณาถึง
ขนาดอิท ธิพลที่ป รากฏในโครงสร้างความสัม พันธ์เชิง เส้น หากพบว่ า โมเดลไม่มคี วามกลมกลืนกั บ
ข้อมูล เชิงประจัก ษ์ ผูว้ ิ จยั ด าเนินการปรับแก้ โมเดลให้ ม ีความกลมกลืนมากยิ่ งขึ้น โดยพิจารณาจาก
รายงานค่าดัชนีปรับแก้ (Modification Index) และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตใน
โมเดลสมการโครงสร้างบางคู่มคี วามสัม พันธ์กั นได้ โดยคานึ งถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ทางแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูล เชิงประจักษ์ พบว่ า ค่ า
ดัช นีวั ดความกลมกลืนแบบสัม บู ร ณ์ (Absolute Fit Index) พบว่ า ค่ าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า เท่ ากั บ
587.37, df = 129, p-value = 0.0, SRMR =0.050, RMSEA = 0.092, GFI = 0.87 ดัช นีวั ดความ
กลมกลืนเปรียบเทีย บ (Comparative Fit Index) พบว่ า NFI = 0.96, NNFI = 0.96, CFI = 0.97
และพบว่ า χ2/df = 4.55 เมื่อพิจ ารณาถึง ค่า ดัช นี วัด ความกลมกลืนเหล่า นี้ กับ เกณฑ์ที่ บ่ง บอกว่ า
โมเดลมีความกลมกลืนกั บข้อมู ลเชิงประจัก ษ์ ยัง พบว่ า โมเดลตามสมมติฐานยัง ไม่มคี วามกลมกลืน
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กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ เพราะว่ า ดัชนีวัดความสอดคล้องกลุ่มความกลมกลืนแบบสัมบู รณ์ ( Absolute
Fit Index) ค่า ไค-สแควร์ (χ2) ยัง มีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ RMSEA ยัง มากกว่ า .08 และดัช นีวั ดความ
กลมกลืนแบบสัมบู รณ์ (Absolute Fit Index) GFI ยังน้อยกว่ า .90
ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนินการปรับแก้โ มเดลโดยการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ทางทฤษฎีและการ
อภิ ป รายผล ประกอบกั บ รายงานค่ า ดัช นี ป รับ แก้ ( Modification Index) โด ยได้ท าการยอมให้
ความคลาดคเลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์กัน ได้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลภายหลัง การปรับ แก้ โมเดลกั บ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ พบว่ า ค่ า ดัช นีวั ด ความสอดคล้อ งมีค่า ดีขึ้น โดยพบว่ า ค่า ดัชนี วัด ความกลมกลืนแบบ
สัมบู รณ์ (Absolute Fit Index) พบว่ า ค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ ากับ 254.40, df = 117, p-value =
0.00, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.052, GFI = 0.94 ดัช นี วั ด ค ว ามก ลมก ลื นเป รี ย บ เที ย บ
(Comparative Fit Index) พบว่ า NFI = 0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99 และ χ2/ df = 2.17
ตาราง 16 แสดงค่าดัชนีความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบโมเดล
ดัชนี

เกณฑ์

CFI
NFI
NNFI
GFI
SRMR
RMSEA

มากกว่ า .90
มากกว่ า .90
มากกว่ า .90
มากกว่ า .90
น้อยกว่ า .05
น้อยกว่ า .08
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตหิ รือ
สัดส่วน χ2/ df ไม่เกิน 5

χ2

ค่าสถิติในโมเดล ค่าสถิติในโมเดล
ก่ อนปรับ
หลังปรับ
0.97
0.99
0.96
0.98
0.96
0.99
0.87
0.94
0.05
0.03
0.09
0.05
4.55

2.17

จากตาราง 16 เมื่อพิจ ารณาค่า เหล่า นี้กั บเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกั บข้ อ มูล เชิ ง
ประจัก ษ์ต ามเกณฑ์แ ละผลการพิจ ารณาดัชนี แสดงความกลมกลืน พบว่ า ดัช นีวั ดความสอดคล้อ ง
กลุ่ ม Absolute Fit Index ยั งพบว่ าค่ าไค-สแควร์ (χ2) ถึง แม้จะยัง มีนัยส าคัญทางสถิต ิ แต่ ค่าสถิต ิ
ดังกล่าวขึ้นอยู่ กับขนาดของกลุ่มตัวอย่ า ง ซึง่ หากขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างใหญ่ ค่าไค -สแควร์ จะยิ่งสูงมาก
จนอาจทาให้ส รุปผลได้ไม่ถูก ต้อง ซึง่ จากงานวิจ ัยกลุ่ มตัว อย่ า งมีข นาด 447 คน ดังนั ้นจึง แก้ไขโดย
พิจารณาจากค่ า χ2/ df ซึ่ง เป็ นดัช นีวั ด ความกลมกลืนแบบสัม บู ร ณ์ (Absolute Fit Index) เมื่อ
พิจารณาค่ า SRMR = 0.036 ซึง่ มีค่ าน้อ ยกว่ า 0.8 ถือ ว่ า อยู่ ในระดับ ที่ย อมรับ ได้ และ GFI = 0.94
ซึง่ มีค่ามากกว่ า 0.90 ถือว่ าอยู่ ในระดับที่ย อมรับได้ และค่า RMSEA = 0.052 ซึง่ มีค่ าน้อยกว่ า 0.05

158
ถือ ว่ าอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้ ส่ว นดัชนี วัด ความกลมกลืนเปรีย บเทีย บ (Comparative Fit Index)
พบว่ า NFI = 0.98 NNFI = 0.99 และ CFI = 0.99 ถือว่ ามีค่าเข้าใกล้ 1 มาก อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
และค่ า χ2/ df = 2.17 ซึง่ มีค่าน้อ ยกว่ า 5 ถือ ว่ าอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้ จากค่ าดัช นีดงั กล่าวจึงสรุ ป
ได้ว่า โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุที่ปรับแก้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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หมายเหตุ: * = มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p< .05
ภาพประกอบ 18 โมเดลสมมติฐานทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่ทาให้ครอบครัว
เข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรส
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จากภาพประกอบ 18 โมเดลสมมติฐานทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวกและทุ นทางสังคมที่ มตี ่ อ
การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัว เข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรส
เมื่อพิจารณาจากโมเดลการวัดของตัวแปรทุนทางสังคม พบว่ า ตัว แปรสัง เกตทุ ก ตัวสามารถใช้
แท นตัว แปรแฝงได้ ซึ่ง ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบทุ ก ตัว มีนัย ส าคัญ ทางสถิต ิที่ ร ะดับ .05 โดย มี
รายละเอีย ดสาคัญ ดัง นี้ สาหรับ ตัว แปรแฝงทุ นทางสังคมมีตวั แปรสัง เกต 3 ตัว คือ ทุ นมนุ ษย์ ทุ น
สถาบั น และทุ นวัฒ นธรรม มีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.74, 0.68 และ 0.77 ตามลาดับ นัน่ แสดงว่ า
ตัว แปรสังเกตทัง้ สามตัว มีค วามสัมพันธ์กั บตัวแปรแฝงทุ นทางสังคม โดยในตัว แปรสังเกตที่ม ีค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบมาก แสดงว่ ามีความสาคัญต่อตัว แปรแฝงทุ นทางสังคมนี้มาก ซึง่ ได้แ ก่ ตัวแปร
ทุ นวัฒนธรรม
โมเดลการวัดของตัวแปรทุนทางจิ ตวิทยาเชิงบวก ตัวแปรสังเกตทุ ก ตัวสามารถใช้แทน
ตัวแปรแฝงได้ ซึ่งค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบทุ ก ตัวมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยมีรายละเอีย ด
ส าคั ญ ดัง นี้ สาหรับ ตั ว แปรแฝงทุ นท างจิต วิ ท ยาเชิ ง บวกมีต ัว แป รสังเกต 4 ตัว คือ ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ความหวัง การมองโลกในแง่ด ี และความหยุ่ นตัว มีค่า น้ าหนักองค์ประกอบ
0.71, 0.77, 0.87 และ 0.57 ตามลาดับ นัน่ แสดงว่ า ตัวแปรสังเกตทัง้ สีต่ วั มีค วามสัมพันธ์กับตัวแปร
แฝงทุ นทางจิตวิ ท ยาเชิ ง บวก โดยในตัว แปรสัง เกตที่ ม ีค่า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบมาก แสดงว่ า มี
ความสาคัญต่อตัวแปรแฝงทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกนี้มาก ซึง่ ได้แก่ ตัวแปรการมองโลกในแง่ด ี
โมเดลการวัดของตัวแปรการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ตัวแปร
สังเกตทุ ก ตัวสามารถใช้แ ทนตัวแปรแฝงได้ ซึง่ ค่า น้ าหนักองค์ป ระกอบทุ ก ตัวมีนัยส าคัญ ทางสถิต ิที่
ระดับ .05 โดยมีรายละเอีย ดสาคัญ ดังนี้ สาหรับตัว แปรแฝงการจัด การตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว มีตวั แปรสังเกต 4 ตัว คือ การแก้ปัญ หา การปรับโครงสร้างความรู ้และความเข้าใจ การ
สนับสนุ นทางสังคม และการแสดงออกทางอารมณ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ0.81, 0.78, 0.80 และ
0.78 ตามล าดับ นัน่ แสดงว่ า ตัว แปรสังเกตทัง้ สีต่ ัวมีความสัม พันธ์กับ ตัว แปรแฝงแฝงการจัด การ
ตนเองและการจัด การภายในครอบครัว โดยในตัวแปรสังเกตที่ม ีค่าน้ า หนัก องค์ป ระกอบมาก แสดง
ว่ ามีความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวนี้มาก ซึง่ ได้แก่ ตัว
แปรการแก้ปัญหา
โมเดลการวัด ของตัวแปรครอบครัวเข้ม แข็ง ตัว แปรสังเกตทุ ก ตัว สามารถใช้แ ทนตัว
แปรแฝงได้ ซึ่งค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบทุ กตัวมีนัยส าคัญ ทางสถิต ิที่ ระดับ .05 โดยมีรายละเอีย ด
สาคัญดัง นี้ สาหรับตัวแปรแฝงครอบครัว เข้มแข็ง มีตวั แปรสังเกต 7 ตัว คือ ความผู กพัน การสื่อสาร
เชิ ง บวก ความผาสุ ก ทางจิต วิ ญ ญ าณ การชื่ นชมและการแสดงความรัก การใช้ เวลาร่ ว มกั น
ความสามารถในการจัด การความเครีย ดและวิ ก ฤตร่ ว มกั น และการเชื่ อ ฟั ง สามี มีค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบ 0.61, 0.58, 0.70, 0.66, 0.65, 0.87 และ 0.50 ตามลาดับ นั น่ แสดงว่ า ตัวแปรสังเกต
ทัง้ เจ็ด ตัวมีค วามสัม พันธ์กั บ ตัวแปรแฝงครอบครัวเข้ มแข็ ง โดยในตัวแปรสัง เกตที่ม ีค่ า น้ า หนั ก
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องค์ประกอบมาก แสดงว่ า มีค วามสาคัญต่ อตัวแปรแฝงครอบครัวเข้ มแข็งนี้ มาก ซึ่งได้แก่ ตัว แปร
ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน
ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลของโมเดลทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่อการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้ม แข็งของครูสตรีมุสลิมสมรส
ตัวแปรเหตุ
ความ
ทุ นทาง
การจัดการตนเอง
ตัวแปรผล
R2
ทุ นทาง
สัมพันธ์
จิตวิทยาเชิง
และการจัดการ
สังคม
บวก
ภายในครอบครัว
DE
.79*
ทุ นทางจิตวิทยา
.62
IE
เชิงบวก
TE
.79*
การจัดการตนเอง
DE
.53*
.46*
และการจัดการ
.87
IE
.36*
ภายในครอบครัว
TE
.89*
.46*
DE
.02
.23*
.67*
ครอบครัวเข้มแข็ง
.78
IE
.77*
.31*
TE
.79*
.54*
.67*
(χ2) = 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.052,
GFI = 0.94, NFI = 0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99, χ2/ df = 2.17
หมายเหตุ DE
IE
TE
*

= อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
= อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
= อิทธิพลรวม (Total Effect)
= มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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จากตาราง 17 อิท ธิ พลทางตรงและทางอ้ อมที่ส่ งผลต่อการจั ด การตนเองและการ
จัด การภายในครอบครัว พบว่ า การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครูส ตรี
มุสลิมสมรสได้รบั อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็ นบวกจากตัวแปรทุ นทางสังคม และตัวแปรทุ นทางจิตวิทยา
เชิ ง บวก โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิ อ์ ทิ ธิพลเท่ า กั บ .53 และ .46 แสดงว่ า ทุ นทางสัง คมและทุ นทาง
จิตวิทยาเชิงบวกเป็ นสาเหตุ สาคัญของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรี
มุลมิ สมรส นอกจากนี้ก ารจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวยัง ได้ร ับอิท ธิพลทางอ้อมมี
ค่าเป็ นบวกจากทุ นทางสังคม (สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .36) โดยผ่านทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
นอกจากนี้ เ มื่อ พิจ ารณาอิท ธิพลทางตรงต่ อ การจัด การตนเองแล ะการจัด การภายใน
ครอบครัวที่ ละตัวแปร พบว่ า การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวของครูส ตรีมุ สลิม
สมรสได้ร ับอิท ธิพลทางตรงมีค่ าเป็ นบวกจากตัว แปรทุ นทางสังคม โดยมีค่า สัม ประสิท ธิอ์ ทิ ธิพล
เท่ ากั บ .53 แสดงว่ า ทุ นทางสังคมมีอ ิทธิพลต่ อการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ของครูสตรีมุสลิมสมรส โดยตัว บ่ งชี้ที่ส าคัญอันดับแรก คือ ทุ นวัฒนธรรม ทุ นมนุ ษย์ และทุ นสถาบั น
(น้ าหนักความสาคัญเท่ ากั บ .77, .74 และ .68) กล่าวคือ ครูส ตรีมุ สลิม สมรสที่ม ีทุนวั ฒนธรรม ทุ น
มนุ ษย์ และทุ นสถาบั นยิ่งสูง ก็ยิ่งมีการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ส่วนตัวแปรทุ น
ทางจิตวิ ทยาเชิ งบวกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครู
สตรีมุสลิมสมรส โดยมีค่าสัมประสิทธิอิ์ ท ธิพลเท่ ากับ .46 โดยตัวบ่ งชี้ที่สาคัญอันดับแรก คือ การมอง
โลกในแง่ด ี ความหวั ง การรับ รูค้ วามสามารถของตน และความหยุ่ นตัว (น้ าหนั กความสาคัญเท่ ากั บ
.87, .77, .71 และ .57) กล่ าวคือ ครู สตรีมุ สลิม สมรสที่มกี ารมองโลกในแง่ด ี มีความหวัง มีการรับ รู ้
ความสามารถของตน และมีค วามหยุ่ นตัว ยิ่ง สูง ก็ยิ่ งมีความสามารถในการจัด การตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว
อิท ธิ พ ลทา งตรงและ ทางอ้ อ มที่ ส่ งผ ลต่ อ ครอบครัวเข้ ม แข็ง พบ ว่ า ตั ว แปรที่ ม ี
ความส าคัญต่ อครอบครัวเข้มแข็ง มากที่ สุด คือ ทุ นทางสังคม โดย ได้ร ับอิทธิพลทางอ้อ มมีค่า เป็ น
บวกจากทุ นทางสังคม (สัม ประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ า กับ . 77) โดยผ่านการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว แต่ ไม่ม ีอทิ ธิพลทางตรงต่อ ครอบครัวเข้ มแข็ ง และครอบครัวเข้ มแข็ งของครู สตรี
มุสลิมสมรสยัง ได้รบั อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็ นบวกจากทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว โดยมีค่า สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ า กับ .23 และ .67 และครอบครัว
เข้ม แข็ง ยัง ได้ร ับอิทธิพลทางอ้อมมีค่ าเป็ นบวกจากทุ นทางจิต วิท ยาเ ชิง บวก (สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพล
เท่ ากับ .31) โดยผ่านการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
นอกจากนี้เ มื่อพิจารณาทางตรงต่อ ครอบครัว เข้มแข็งทีล ะตัวแปร พบว่ าครอบครัวเข้มแข็ ง
ของครูสตรีมุสลิมสมรสได้รบั อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็ นบวกจากตัวแปรทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมี
ค่าสัมประสิทธิอิ์ ท ธิพลเท่ า กับ .23 แสดงว่ า ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวกมีอทิ ธิพลต่อ ครอบครัวเข้มแข็ ง
ของครูสตรีมุสลิมสมรส โดยตัวบ่ ง ชี้ที่สาคัญ อันดับ แรก คือ การมองโลกในแง่ด ี ความหวั ง การรับ รู ้
ความสามารถของตน และความหยุ่ นตัว (น้ า หนั ก ความส าคัญ เท่ า กั บ .87, .77, .77 และ .57)
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กล่าวคือ ครูส ตรีมุสลิมสมรสที่มกี ารมองโลกในแง่ด ี มีความหวั ง มีการรับรูค้ วามสามารถของตน และ
มีความหยุ่ นตัวยิ่ง สูง ก็ ยิ่งมีค รอบครัวเข้ มแข็ง ส่วนตัวแปรการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว มีอทิ ธิพลทางตรงต่ อครอบครัวเข้ ม แข็ ง ของครูส ตรีมุ ส ลิมสมรส โดยมีค่ าสัม ปร ะสิท ธิ ์
อิท ธิพ ลเท่ า กั บ .67 แสดงว่ า การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีอทิ ธิพ ลต่ อ
ครอบครัว เข้ มแข็ง ของครู สตรีมุ สลิมสมรส โดยตัว บ่ ง ชี้ที่ สาคัญ อันดับ แรก คือ การแก้ปั ญหา การ
สนับ สนุ นทางสัง คม การปรับ โครงสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการแสดงออกทางอารมณ์ (น้ า หนั ก
ความสาคัญเท่ ากับ .81, .80, .78 และ .78) กล่าวคือ ครูสตรีมุสลิมสมรสที่มกี ารแก้ปัญหา ได้รบั การ
สนับสนุ นทางสังคม มีการปรับโครงสร้า งความรูค้ วามเข้าใจและมีการแสดงออกทางอารมณ์ยิ่งสูง ก็
ยิ่งมีครอบครัวเข้มแข็ง
อิทธิ พลทางตรงที่ ส่ง ผลต่อทุ นทางจิต วิท ยาเชิงบวก พบว่ า ทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก
ของครู สตรีมุ ส ลิม สมรสได้ร ับ อิท ธิพลทางตรงมีค่ า เป็ นบวกจากตัวแปรทุ นทางสัง คม โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากั บ .79 แสดงว่ า ทุ นทางสัง คมมีอ ิทธิพลต่อทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวกของครู
สตรีมุ สลิมสมรส โดยตัวบ่ ง ชี้ ที่ สาคัญ อันดับ แร ก คือ ทุ นวั ฒ นธรรม ทุ นมนุ ษ ย์ และทุ นสถาบั น
(น้ าหนักความสาคัญเท่ ากับ .77, .74 และ .68) กล่าวคือ ครูสตรีมุสลิมสมรสที่มที ุ นทางสังคมยิ่งสูง ก็
ยิ่งมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
เมื่อ พิจ ารณาถึง ตัวแปรที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการจั ด การตนเองและการจั ด การภายใน
ครอบครัวมากที่สุด คือ ทุ นทางสังคม (สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .89) ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรง .53
และเป็ นอิท ธิลทางอ้อม .36 ตามมาด้วยอิท ธิพลทางตรงจากทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวก (สัมประสิท ธิ ์
อิทธิพลเท่ ากั บ .46) และเมื่อพิจ ารณาถึงตัวแปรที่มี อิทธิ พลต่อครอบครัวเข้มแข็งมากที่สุด คือ
ทุ นทางสังคม (สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .79) ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรง .02 (แต่ไม่ม ีผลต่อครอบครัว
เข้มแข็ง) และเป็ นอิท ธิพลทางอ้อม .77 ตามมาด้ว ยอิท ธิพลทางตรงจากการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว (สัมประสิท ธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .67) และตามมาด้ว ยทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
(สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .54) ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรง .23 และเป็ นอิทธิพลทางอ้อม .31 และเมื่อ
พิจ ารณาถึง ตัว แปรที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อทุ น ทางจิ ตวิท ยาเชิ ง บวกมา กที่ สุ ด คือ ทุ น ทางสัง ค ม
(สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .79) ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรง
ค่าสัมประสิทธ์ ิ การพยากรณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่ า ตัวแปรแฝงในโมเดล ได้แก่ ทุ นทาง
สัง คม และ ทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ งบ วก ร่ วมกั นอธิบ ายการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวได้รอ้ ยละ 87 (R2 = . 87) ส่ว นครอบครัวเข้มแข็งอธิบายด้ว ยตัวแปรทุ นทางสังคม ทุ นทาง
จิตวิท ยาเชิ งบวก และการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ได้รอ้ ยละ 78 (R2 = .78)
และทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกอธิบายด้วยตัวแปรทุ นทางสังคมได้รอ้ ยละ 62 (R2 = .62)
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ขัน้ ตอนที่ 4 การเชื่ อมโยงผลการวิจัย ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สู่การศึก ษาวิจัย ระยะ
ที่ 3
ผูว้ ิจยั มีการเชื่อมโยงข้อมูล (Finding) จากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 สู่การศึกษาวิจ ัย
ในระยะที่ 2 และนาข้ อ ค้นพบทั ้งจากการวิ จยั ระยะที่ 1 และการวิ จ ัย ระยะที่ 2 มาใช้ ในการร่ า ง
แนวทาง (Guideline) การปฏิ บั ต ิในการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัวที่ ท าให้
ครอบครัวเข้มแข็งในการวิจยั ระยะที่ 3
โดยจากผลการศึก ษาการวิจยั ระยะที่ 1 ท าให้ท ราบถึงรายละเอีย ดของนิยามความหมาย
และองค์ป ระกอบของตัวแปรที่ เกี่ ย วข้ อง ได้แ ก่ ตัวแปรการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว และตัวแปรครอบครัว เข้มแข็งในบริบทสังคมสามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ว่าเป็ นอย่ างไร
ซึง่ จากการศึ กษาพบว่ า การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวมี 5 องค์ประกอบ ได้แ ก่
1) การได้รบั การสนับ สนุ นจากคนในครอบครัว 2) การแก้ปัญ หาตนเองและครอบครัว 3) การมองใน
มุม บวก 4) การได้ร ับ ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้า ง และ 5) การใช้ เหตุ ผลในการแก้ ไขปั ญ หา
สาหรับครอบครัวเข้ม แข็ง มี 8 องค์ประกอบ ได้แ ก่ 1) การนาหลัก ศาสนาอิส ลามมาใช้ในชี วิ ต 2)
ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤต 3) การแสดงความรักอย่ างเปิ ดเผยและให้กาลังใจ
คนในครอบครัว 4) การใช้ เวลาร่วมกั นในครอบครัว 5) การช่ ว ยเหลือดูแ ลเอาใจใส่ ซงึ่ กันและกัน 6)
การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสัง คม 7) การเชื่ อ ฟั ง สามี และ 8) การสื่อ สารเชิ ง บวก และเงื่อ นไขที่
เกี่ ยวข้อ งกับ การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ของครู สตรีมุส ลิม สมรสที่ นาไปสู่
ครอบครัวเข้ มแข็ง สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) เงื่อนไขจากตัวบุ คคล ประกอบด้วย มีความ
รับผิดชอบ มีการบริห ารและจัดการเวลาที่ ด ี มีความเป็ นผูน้ า มีวินัย มีก ารมองโลกในแง่ ด ี มีค วาม
มันใจในตนเอง
่
มีค วามหวังในการดาเนินชี วิต และมีความสามารถในการปรับตัวต่อ ปั ญ หา และ 2)
เงื่อนไขทางสังคม ประกอบด้วย การอาศัยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม การได้รบั การสนับสนุ นจากคนใน
ครอบครัว การมีแบบอย่ างที่ดจี ากบุ คคลในครอบครัว และการได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน
จากข้ อค้นพบดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นาคานิย ามและองค์ประกอบที่ค ้นพบเหล่านี้ มาจัดกลุ่ม ตัวแปรและ
นามาเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึง่ พบว่ ามีความสอดคล้องกับกลุ่มตัวแปร
ทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ งบวก กลุ่ มตัวแปรทุ นทางสังคม กลุ่มตัวแปรการจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว และกลุ่ม ตัวแปรครอบครัว และนาค านิยามที่ได้จากการศึ กษาวิจยั ในระยะที่ 1 ที่
เป็ นบริบ ทสังคมมุส ลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาบู รณาการกั บค านิย ามที่ ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมในระยะที่ 2 สู่ก ารนาคานิ ยามที่ บู รณาการนามาสร้างเป็ นแบบวั ด เพื่อ สอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่ าง ทัง้ นี้ เพื่อ ต้อ งการศึก ษาว่ ารูป แบบโครงสร้างเชิ งสาเหตุ ระหว่ างกลุ่ม ตัวแปรปั จจัยด้า นทุ น
ทางจิตวิ ทยาเชิง บวกและทุ นทางสังคม มีอ ิท ธิพลต่ อพฤติก รรมการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว ของครูสตรีมุ สลิม สมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้ม แข็งหรือไม่ อย่ างไร (ในบริบทสังคม
สามจัง หวั ดชายแดนภาคใต้) ซึ่ง จากการศึ กษาพบว่ า การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวของครู สตรีมุสลิมสมรสได้รบั อิท ธิพลทางตรงจากตัวแปรทุ นทางสังคม และตัวแปรทุ นทาง
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จิตวิท ยาเชิ งบวก และยังได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากทุ นทางสัง คมโดยผ่า นทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวก
ส่วนครอบครัวเข้ มแข็งของครู สตรีมุส ลิม สมรสได้ร ับอิทธิพลทางตรงจากทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก
และการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว นอกจากนี้ค รอบครัวเข้ มแข็งยังได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากทุ นทางสังคมและทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวก โดยผ่า นการจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว สาหรับทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวกของครูสตรีมุ สลิมสมรสได้ร ับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัวแปรทุ นทางสังคม
จากผลการศึก ษาวิจยั ทัง้ สองระยะ ผูว้ ิ จยั นาข้ อค้นพบที่ ได้ม าสังเคราะห์ และนามาเรีย บ
เรียงข้อมู ลสร้างเป็ นแนวทาง (Guideline) เพื่อพัฒนาเป็ นแนวทางการปฏิบั ต สิ าหรับ สตรีมุสลิม ใน
การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ค รอบครัว เข้ม แข็ ง ซึ่งนาไปสู่ก ารวิจ ัย
ระยะที่ 3 ซึง่ ผูว้ ิ จยั เป็ นผูส้ ร้างและพัฒ นาแนวทาง (ฉบับ ร่าง) จากข้ อมูล ที่ได้จากข้ อค้นพบทัง้ สอง
ระยะ โดยเน้นข้อมูลที่เป็ นข้อสรุป โมเดลและการนิยามของตัวแปรจากข้อค้นพบ และทาการออกแบบ
แนวทางการปฏิบั ตฯิ และจัด อภิปรายกลุ่ มโดยเชิญผู ้เชี่ยวชาญในด้า นต่างๆ รวมทัง้ กลุ่ มตัว อย่ างที่
เป็ นผู ้ให้ข้ อมูล จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก ในการวิจ ัยระยะที่ 1 มาร่ วมวิ พากษ์ เสนอแนะแนวทางและ
ให้ข้อมู ลเพิม่ เติมต่ อแนวทางการปฏิบั ตฯิ ที่ ผวู ้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้นว่ ามีค วามเหมาะสมและต้องปรับปรุ ง
แก้ ไขอย่ างไร เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นแนวทางการปฏิ บัต ิส าหรับ สตรีมุ สลิมในการมีค รอบครัว
เข้มแข็ง โดยผ่านการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวต่อไป

ผลการวิจยั ระยะที่ 3
การวิจยั ระยะนี้ มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเอง
และการจัด การภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้ มแข็งส าหรับสตรีมุสลิม โดยใช้ก ารวิจยั เชิ ง
คุณภาพ ด้วยการอภิปรายกลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยเชิญ ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และ
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลักของการวิ จยั ระยะที่ 1 เป็ นผูเ้ ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
นาผลการอภิปรายมาสังเคราะห์ข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพการใช้ชีวิตของสตรีมุสลิมในปั จจุบัน
ตอนที่ 2 ผลการพัฒ นาแนวทางการปฏิ บัต ิในการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
ตอนที่ 1 ผลการอภิปรายเกี่ ยวกับสภาพการใช้ชีวิตของสตรีมุสลิม ในปั จจุบนั
การอภิป รายเกี่ย วกับ สภาพการใช้ชีวิ ตของสตรีมุส ลิม ในปั จจุบั น มีจุดมุ่ งหมายเพื่อ ทาให้
ทราบถึง สภาพครอบครัว การใช้ชี วิตครอบครัว ของมุส ลิมในปั จ จุบันว่ ามีสภาพอย่ างไร ส่ วนใหญ่ ม ี
ปั ญ หาครอบครัว อะไรบ้ า ง และอะไรที่ ท าให้ ค รอบครัว มุ ส ลิม มีค วามเข้ ม แข็ ง จากมุ ม มองของ
ผูเ้ ข้าร่วมอภิปรายกลุ่มทุ กท่ านที่เ ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและอาศัยอยู่ ในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
จากการศึ กษาพบข้ อค้นพบที่น่า สนใจที่แตกต่า งจากข้อมู ลที่ ได้รบั จากการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ ข้อมู ล
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หลักในการวิจ ัยระยะที่ 1 ซึง่ ข้อ ค้นพบดังกล่ าวจะปรากฎอยู่ ในแนวทางการปฏิ บัต ิในการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวฯ และมาสนับ สนุ นในการอภิป รายผลการวิ จยั ต่ อไป โดย
ผูว้ ิจยั แบ่ งผลการอภิปรายเกี่ ยวกับสภาพการใช้ชีวิตของสตรีมุสลิมออกเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ สภาพ
การใช้ชี วิต ครอบครัวในปั จจุ บั น และปั จ จัย ที่ ทาให้ ค รอบครัว เข้ ม แข็ ง ซึง่ จากการอภิปรายผล มี
รายละเอียดดังนี้
1.1 สภาพการใช้ชีวิตครอบครัวในปั จจุบนั
จากการอภิป รายจากผูเ้ ข้ าร่ วมทุ ก ท่ า น เกี่ย วกั บประเด็นสภาพการใช้ชี วิต ครอบครัวใน
ปั จจุบัน พบว่ า มี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การขาด
การจัดการตนเองและในครอบครัว การลุ่ มหลงในความเจริญวั ต ถุ การไม่ม ีเวลาให้ กั บสมาชิ กใน
ครอบครัว และการขาดการเข้า หาศาสนา โดยในแต่ละประเด็นเหล่า นี้มคี วามเชื่ อมโยงกันในแง่ของ
เนื้อหา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
การขาดความตระหนัก ในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
สังคมปั จ จุบัน สามีและภรรยามักละเลยต่อบทบาทหน้าที่ ที่ได้รบั ไม่ว่า จะเป็ นหน้าที่ ของ
สามี หน้า ที่ ภรรยา หน้ าที่ พ่อ หน้า ที่ แม่ ทาให้ ไม่ส ามารถดู แลตนเองและสมาชิ กในครอบครัว ได้
สาเหตุ เกิด จากการไม่ต ระหนัก ในบทบาทหน้า ที่ข องตนเอง จึง ทาให้ไม่ส ามารถทาหน้ าที่ได้เ ต็ม ที่
และส่ งผลท าให้ เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ การไม่ ดูแลเอาใจใส่สมาชิก ในครอบครัว ท าให้ส มาชิ ก
ในครอบครัวขาดความรัก และความอบอุ่ น การไม่ ต ัก เตือ นเมื่อ สมาชิ กท าความผิด อาจนาไปสู่
พฤติกรรมก้าวร้าวได้ เป็ นต้น
“เดีย่ วนี้ค นไม่ ค่อ ยตระหนักในหน้า ทีข่ องตนเอง มัว แต่ไ ปทาอย่ างอื่น บางทีก ็ทาให้เกิดปั ญหา
เยอะแยะเต็มไปหมด บางครอบครัวก็มปี ั ญ หาพฤติก รรมก้า วร้ าว เพราะพ่ อแม่ไ ม่ได้ ดูแลเอาใจใส่ ”
(ผู้เชีย่ วชาญด้านสตรีมุสลิม)
“ปั ญหาครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ ส่ วนหนึง่ สาคัญเลย คือ คนเราไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทาอะไร คือ แบบไม่
ตระหนักว่าจะต้องทาหน้าทีอ่ ะไร ก็เลยทาให้เกิดมีปัญหาตามมา” (สตรีมุสลิมสมรส)

การขาดการจัดการตนเองและในครอบครัว
สตรีมุส ลิมปั จ จุบันขาดการจัดการตนเองและจัดการในครอบครัวที่ด ี โดยไม่ มกี ารวางแผน
ว่ าจะต้อ งท าอะไรบ้ างในแต่ล ะวัน ในแต่ ละสัปดาห์ และขาดการบริห ารจัดการที่ ด ี รวมทัง้ ขาดการ
ลาดับความสาคัญ ของงานว่ าสิ่งไหนมีความสาคัญ อาทิเ ช่ น งานในครอบครัว ในการดูแ ลสมาชิก มี
ความสาคัญ แต่ กลับให้ค วามสาคัญ และเวลากับ งานนอกบ้ านมากกว่ า งานในบ้ าน สิง่ เหล่า นี้ท าให้
สภาพสังคมในปั จจุบันจึงมีปัญหามากยิ่งขึ้น
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“คือผู้หญิงไม่ค่อยจะลาดับความสาคัญของงานสักเท่าไหร่ ว่าอันไหนต้องทาก่อนกัน บางทีเราเห็น
ผู้หญิงหลายคนหลายครอบครัว เค้ามัวแต่สนใจสิ่งรอบนอกมากกว่าคนในครอบครัว ” (สตรีมุสลิมสมรส)
“คือสมัย นี้สัง คมบ้ านเรา ขาดการจัด การบริห ารจัดการตนเอง ทังเรื
้ อ่ งเวลาเอย การท างานเอย
ครอบครัวเอย สิ่งเหล่านี้มนั มีผลต่อการดูแลจัดการภายในครอบครัว” (ผู้เชีย่ วชาญด้านสังคมมุสลิม)

การลุ่มหลงในความเจริญวัตถุ
คือ การที่ ส ตรีและสังคมครอบครัว ปั จจุ บั นให้ ความสนใจและลุ่ ม หลงไปกับ ความเจริญ
ทางด้า นวัตถุ เงินทอง สิ่งของนอกกาย เช่ น การพยายามทางานหาเงินเพื่อได้ม าซึง่ โทรศัพท์ มอื ถือ
ราคาแพง รถราคาแพง บ้านหลักหลายล้า น หรือแม้กระทั ง่ เสือ้ ผ้า การท่ องเที่ ยวต่างๆ ซึง่ สิ่งเหล่า นี้
หากทาเกินความจาเป็ น หรือไม่ส ามารถยังยัง้ ความต้องการได้ อาจส่งผลให้เกิ ดปั ญหาได้ ซึ่งความ
ต้องการเหล่า นี้ทาให้ ทงั ้ ชายและหญิงต่า งต้องออกไปทางานนอกบ้ าน และเมื่อกลับถึง บ้าน ผู ้ หญิง ก็
ยังต้อ งทางานในบ้ าน บางครัง้ ผูห้ ญิ งอาจเหนื่อ ย หรืออารมณ์ไม่ ดจี ากที่ทางาน ท าให้บ รรยากาศใน
บ้ านไม่ ด ีตามไปด้วย ซึ่งหากไม่ม ีก ารควบคุ ม อารมณ์ข องตนเอง อาจส่ ง ผลต่ อสภาพจิต ใจและ
บรรยากาศในครอบครัวได้
“ความเจริญด้ านวัตถุ ทาให้ เกิดปั ญหาครอบครัว อยู่เยอะ ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ หญิงและชายต้องทางานทัง้
สองคน พอทางานทังสองคน
้
หญิงนอกจะทางานนอกบ้ านแล้ว กลับบ้ านก็ย ังต้องทางานในบ้ าน ทาให้
บางครังมี
้ อารมณ์เหนือ่ ย หงุดหงิดอาจจะส่ งผลต่อครอบครัวอยู่บ้าง” (ผู้เชีย่ วชาญด้านครอบครัวมุสลิม)
“เดีย่ วนี้หลายครอบครัวเน้นไปเที่วถั ตุนอกกาย คือให้ความสาคัญกับมันมากจนเกินไป โดยไม่ไ ด้
เน้นเรือ่ งครอบครัว พออยากได้เยอะๆ ก็ต้องหาเงินเยอะๆ มันก็มผี ลให้อาจจะละเลยงานทีส่ าคัญ ซึง่ ก็
คือครอบครัว” (สตรีมุสลิมสมรส)

การไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัว
เป็ นปั ญหาหลักในสังคมปั จจุบั นที่แ ม่หรือ ภรรยาและสมาชิก ในครอบครัว ต่า งไม่ม ีเวลาให้
กัน นอกจากปั ญหาการไม่มเี วลา เกิดจากการที่ผหู ้ ญิงจะต้องออกไปทางานนอกบ้าน ทาให้ไม่มเี วลา
ในการจัดการในบ้าน ปั จจุ บันยั งมีปัญ หาการติดโซเชียลหรืออยู่ กับ มือถือ มากเกินไป จนละเลยการ
ดูแลคนในครอบครัว ทาให้เ กิด ปั ญ หาครอบครัว โดยลู กหาทางเลือกอื่น โดยการพึง่ เพื่อน ติด เกม
และติดโซเชียลด้วยเช่ นกัน สิง่ เหล่านี้ทาให้เกิดความห่ างเกินกันในครอบครัว
“เมือ่ ก่อนคนทางานนอกบ้ านเมือ่ กลับบ้ านก็จะอยู่กบั ลูก แต่ปัจจุ บันก็เปลีย่ นไปกลับจากทีท่ างาน
ก็อยู่กบั โซเซียล เด็กอยากอยู่กบั พอ่ แม่ เด็กจึงหาทางเลือกทางอื่น โดยไปสิ่งอื่น จึงทาให้เกิดความห่าง
ในครอบครัว” (ผู้เชีย่ วชาญด้านสังคมมุสลิม)
“เวลาในครอบครัวส าคัญ มาก แต่ ปัจจุ บันสั งคมมันแย่ลง เพราะส่ ว นหนึ่งคือ การไม่ม ีเวลาให้ก ับ
ครอบครัว อาจด้ ว ยความจาเป็ นบางอย่ า ง ซึง่ ท าให้ เวลาทีจ่ ะดู แลคนในครอบครัวก็น้อ ยลงไป ”
(ผู้เชีย่ วชาญด้านหลักการอิสลาม)
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การขาดการเข้าหาศาสนา
คือการที่ผู ้หญิงไม่ใส่ ใจและไม่จ ริงจังในการนาหลัก ศาสนามาใช้ในชีวิต ประจาวันของตนเอง
และอบรมสมาชิก ในครอบครัว ซึง่ บ่ อยครัง้ ที่เมื่อเกิ ดปั ญ หา จึงไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่ เกิดขึ้ นได้
โดยขาดกาลังใจ ขาดแนวทางในการแก้ปั ญหาที่ถู กต้อง ซึ่งบ่ อยครัง้ มักโทษสิง่ ภายนอกและปั ญหา
เกิ ด ขึ้ นซ้ า ๆ แต่ สาหรับ บุ ค คลที่ยึ ด มัน่ ในศาสนาและนาหลักศาสนามาใช้ ในชีวิ ต ของตนเองและ
ครอบครัว เมื่อเกิดปั ญหาจะมีวิธกี ารแก้ไขปั ญหาได้อย่ างรวดเร็ว โดยสามารถยอมรับกับปั ญหาว่ าสิง่
ที่เกิ ด ขึ้นเป็ นไปตามกาหนดของพระเจ้า และพย ายามหาทางออกของปั ญ หา โดยการแก้ปั ญ หา
ร่วมกั บการขอพรขอความช่ วยเหลือจากพระเจ้า ซึง่ จะทาให้ สามารถผ่อ นคลายความตึง เครีย ดและ
หาทางออกสาหรับปั ญหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
“สตรีปัจจุ บัน มักจะไม่ ค่อยใส่ ใ จกับ การนาเอาหลักศาสนามาใช้ในการใช้ช ีวติ ครอบครัว หรือ
ชีวติ ประจาวันของตัวเองสักเท่าไหร่ พอไม่ใส่ ใจก็ไม่ได้อบรมสั ่งสอนลูกด้วยศาสนา พอมีเวลามีปัญหา
เกิด ขึ้น ก็แก้ ไม่ ได้เท่ าไหร่ เพราะตัวเองไม่ มที ี่พงึ่ มัวแต่โทษอย่างอื่นไม่ไ ด้เอาศาสนามาใช้ จริง ๆ
เนี้ยะ ศาสนาช่วยแก้ปัญหาได้เยอะเลยทีเดียว” (สตรีมุสลิมสมรส)
“ปั ญหาใหญ่ ทมี่ กั จะพบคือ การทีค่ นเราละเลยเรือ่ งศาสนา ของการนาศาสนามาใช้ในชีวติ เพราะ
ต่างต้องเร่ งรีบในการทางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว จึงไม่ได้ม ีเวลาในการศึกษาหาความรู้เรื่องศาสนา
เท่าทีค่ วร” (ผู้เชีย่ วชาญด้านหลักการอิสลาม)

1.2 ปั จจัยที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
จากการอภิปรายจากผู ้เข้าร่ วมทุ ก ท่ าน เกี่ย วกับประเด็นปั จจัยที่ท าให้ค รอบครัวเข้ มแข็ ง
พบว่ า มี 5 ประเด็นหลัก ได้แ ก่ การเตรีย มความพร้อมก่ อนแต่ งงาน การเข้ า ใจบทบาทและรู ้จ ัก
หน้าที่ข องตนเอง การเป็ นครอบครัวอัล กุ รอาน การมีสามีที่ มคี วามเป็ นผู ้นา และการนาศาสนามาใช้
ในการดาเนินชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมความพร้อมก่ อนแต่งงาน
การใช้ชีวิ ตครอบครัวในปั จ จุบันเป็ นสิง่ ที่มคี วามท้าทายเป็ นอย่ างมาก ถึงแม้ว่าจะมีความรู ้
มากมาย ทัง้ ความรูใ้ นเชิงศาสนาและความรูเ้ ชิงสามัญก็ตาม แต่เมื่อได้มาใช้ชีวิตครอบครัว อาจจะไม่
สามารถนามาปรับใช้กับชี วิตของตนเองได้ทงั ้ หมด โดยสตรีจะต้อ งเตรีย มความพร้อมหรือเสบียงใน
การใช้ชีวิ ตคู่ ก่อนแต่ง งานว่ าจะต้อ งมีบ ทบาทหน้าที่ อะไรบ้า ง จะต้องมีความรูค้ วามเข้ าใจอะไรบ้า ง
และเมื่อแต่ง งานมีความครอบครัว จะต้องพูด คุยกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ เสมอ และสาหรับบุ คคลที่
ทาหน้า ที่ในการเป็ นพ่อเป็ นแม่ จะต้องมีความตระหนั ก และมีความจริงจังในการอบรมเลีย้ งดูลูก ให้
ความรัก ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว ก็จะทาให้สามารถสร้างครอบครัวที่ดไี ด้
“ปั จจุบันความรู้ ทังศาสนาและสามั
้
ญ ซึง่ พอเราจะเอาไปใช้จริงมันใช้ไม่ได้เลย มันมีสิ่งท้าทายมาก
ประเด็นคือ ผู้หญิง ต้อ งเตรียมเสบียงในการใช้ชวี ติ คู่ก่อนแต่ง ชีวติ ครอบครัว พ่อแม่ควรจะต้องคุยกับ

169
ลูกเยอะๆ ประเด็นทีส่ อง พ่อ แม่จะต้องให้ค วามสาคัญและตระหนัก จริง จัง ในการเลี้ยงลูก พอแต่งงาน
กันเราจะสร้างครอบครัวทีด่ ใี ห้ได้” (สตรีมุสลิมสมรส)
“ประเด็นความพร้อมก่อนแต่งงาน สาคัญมากเลยนะ เพราะหลายคนมักมองข้าม คือถ้าผู้หญิงและ
ผู้ชายรู้ว่ าแต่งงานทาไม และจะต้องทาหน้าทีอ่ ะไรบ้ างเพือ่ ทีจ่ ะทาให้ค รอบครัวสมบู ร ณ์ ก็จะเป็ นสิ่ง ที่
ดีกว่าการไม่รู้อะไรเลย” (ผู้เชีย่ วชาญด้านสตรีมุสลิม)

การเข้าใจบทบาทและรู้จักหน้ าที่ของตนเอง
โดยคนสองคน (สามีและภรรยา) จะต้อ งเข้าใจบทบาทของตนเอง และต้องพยายามปฏิบั ต ิ
ให้ได้ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบั โดยภรรยาจะต้องลึกซึง้ และมีความรอบคอบ และสามีเองก็จะต้องท า
ให้ ได้ด ้วยเช่ นกั น สาหรับ คนที่ ท างานนอกบ้ า นจะยิ่ งมีบ ทบาทและภาระหน้ า ที่เ พิ่มขึ้ นและหนั ก
กว่ าเดิม ยิ่งจะต้องมีการวางแผน และบริหารจัดการให้ด ี โดยไม่ละเลยบทบาทหน้าที่ของสามี ภรรยา
พ่อ แม่ และสิง่ ที่มคี วามสาคัญคือ ความรับผิดชอบ (อามานะฮ์) ที่มใี นชีวิตคู่ว่าจะต้องดูแลและปฏิบั ต ิ
ซึง่ กันและกั นอย่ างไร และความรับผิด ชอบต่ อลูก ที่จะต้องอบรมเลี้ยงดูให้เติบ โตเป็ นคนที่มคี ุ ณภาพ
อย่ างไร
“คนสองคนจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง และต้องท าให้ได้ด้วย ภรรยาจะต้องลึกซึ้ง รอบคอบ
สามีเองก็จะต้องทาให้ได้เช่นกัน” (ผู้เชีย่ วชาญด้านหลักการอิสลาม)
“จากเรือ่ งการเตรียมความพร้ อม พอเราพร้อ มและแต่งงาน ก็จะรู้ว่ าจะต้อ งทาอะไรบ้ างในฐานะที่
ตัวเองเป็ นภรรยา เป็ นแม่ของลูก พอรู้กจ็ ะทาให้การใช้ชวี ติ นันดี
้ แต่เพราะหลายคนไม่รู้และไม่พยายาม
ตระหนักเลยทาให้มปี ั ญหาค่อนข้างเยอะ” (ผู้เชีย่ วชาญด้านสังคมมุสลิม)

การเป็ นครอบครัวอัลกุรอาน
เป็ นครอบครัว ที่นาอัลกุ ร อานมาใช้ ในชีวิ ต ประจ าวั นให้ได้ม ากที่สุ ด เนื่ องจากคัมภีรอ์ ัล กุ
รอานถือเป็ นคู่ มอื แนวทางในการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุ กคน และเป็ นธรรมนู ญ ของชี วิตที่ขาดไม่ได้
โดยพ่ อ แม่ ต ้อ งอ่ านอัล กุ ร อานอย่ า งสม่ า เสมอ ศึ ก ษา เรีย นรู ้แ ละท าความเข้ า ใจอัล กุ ร อาน และ
พยายามนาความรูแ้ ละหลัก ปฏิ บั ตมิ าใช้ ในชี วิต ครอบครัวให้ ได้มากที่สุ ด นอกจากนี้ จะต้อ งสอนให้
สมาชิกในครอบครัวทุ ก คนรักการอ่านคัมภีรอ์ ัลกุ รอาน สามารถเข้า ใจและดึงความรูม้ าใช้ กับชีวิตของ
ตนเอง เพื่อที่จะทาให้ชีวิตมีความดีงาม
“พ่อ แม่ ต้อ งอ่ านอั ลกุ รอาน และนามาใช้ใ นครอบครัว สอนลูก ให้ อ่า นให้ ได้ เข้ าใจสิ่ง ทีอ่ ่ านและ
นามาใช้กบั ชีวติ ของตนเองให้ได้” (สตรีมุสลิมสมรส)
“อย่างทีท่ ุกคนรู้อัลกุรอานถือเป็ นธรรมนูญของชีวติ ซึง่ ถ้าทุกคนได้พยายามศึกษาอัลกุรอาน จะทา
ให้เหมือนมีเข็มทิศในการใช้ชวี ติ ทาให้ชวี ติ เราสมบู รณ์มากขึ้น” (ผู้เชีย่ วชาญด้านหลักการอิสลาม)
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การมีสามีที่มีความเป็ นผู้นา
สามีถอื เป็ นบุ ค คลที่ เป็ นหั วหน้าของครอบครัว สาคัญคือคนเป็ นสามี จะต้องเป็ นผูน้ าที่ ม ี
ภาวะผูน้ าในครอบครัวสูง เป็ นผูจ้ ดั การวางแผนในครอบครัวที่ ด ี เป็ นผูซ้ งึ่ นาพาครอบครัวไปสู่การท า
สิง่ ที่ ดงี ามและมีความสุข และสามารถน าพาครอบครัว ไปสู่ สวรรค์ได้ โดยหากสามีม ีความเข้ม แข็ ง
ภรรยาเองก็ ตอ้ งเข้มแข็ งด้วยเช่ นกัน สิง่ สาคั ญคือการมีอมี าน (ความศรัทธา) ที่เข้มแข็ง หากสมาชิ ก
ในครอบครัวมีความศรัทธาที่เข้มแข็ง ทุ กอย่ างที่ดๆี ก็จะเกิดขึ้นในชีวิต
“สามีจ ะต้อ งเป็ นผู้นา ผู้จดั การในครอบครัว ผู้นาพาครอบครัว ถ้ าสามีเข้ม แข็ง ภรรยาเองก็ต้อ ง
เข้มแข็งด้วยเช่นกัน อีมานเข้มแข็ง ถ้า อีมานเข้มแข็ งทุกอย่างที่ดๆี ก็จะตามมาเอง” (ผู้เ ชีย่ วชาญด้า น
หลักการอิสลาม)
“ถามว่ าอะไรสาคัญ ผู้ ชายนี้แหละส าคัญ คือ ถ้ าเราได้ ส ามีท ี่ม ีความเป็ นผู้ นา รู้ว่ าจะต้อ งท า
อะไรบ้ างในครอบครัว สัง คม และได้ส ามีทเี่ ข้าใจศาสนา จะช่ว ยเรือ่ งครอบครัวอบอุ่ นได้เยอะ ” (สตรี
มุสลิมสมรส)

การนาศาสนามาใช้ในชีวิต
ครอบครัวที่ส ามารถน าศาสนามาใช้ ในชี วิต จะทาให้ค รอบครัว มีความเข้มแข็ง โดยนามา
ปรับ ใช้ในทุ ก มิต ิของชีวิ ต ตัง้ แต่ ต่นื นอนจนกระทัง่ เข้านอน เช่ น การตื่นนอนและละหมาดพร้อ มกั น
ในช่ ว งเช้ า การอ่า นกุ รอานและศึก ษาความหมายพร้อมกัน การอ่ านอัซการ (ขอพร) พร้อมกัน การ
พู ด คุ ย กั นในครอบครัว โดยตัก เตือ นซึ่งกั นและกั นไปสู่ แ นวท างที่ ด ี การอบรมเลี้ย งดู บุ ต ร การ
แก้ปัญหา เป็ นต้น
“จะต้องนาศาสนามาใช้ในชีวติ ครอบครัวให้มากทีส่ ุ ด ตังแต่
้ ตนื่ นอนจนเข้านอน เพราะเป็ นสิ่งสาคัญ
ทีท่ าให้ครอบครัวเข้มแข็งได้” (ผู้เชีย่ วชาญด้านครอบครัวมุสลิม)
“เอาจริงๆ เลยนะคือถ้าอยากจะมีครอบครัวทีเ่ ข้ม แข็ง อบอุ่ นเนี้ยะ สาคัญ เลยคือศาสนา ถ้าเอามา
ใช้ในชีวติ คือต้องเอามาใช้แบบจิงจัง ในทุกๆ เรือ่ ง ชีวติ จะดีนะ” (สตรีมุสลิมสมรส)

ตอนที่ 2 ผลการพัฒ นาแนวทางการปฏิบ ัติ ในการจั ด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้ม แข็ง
จากผลการศึ กษาการวิจยั ระยะที่ 1 ทาให้ทราบถึงการให้ ความหมาย องค์ประกอบ และ
เงื่อนไขของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้มแข็ง ตามการรับ รู ้
ของครู สตรีมุ สลิมสมรส ซึง่ ข้ อ ค้นพบเหล่า นี้นามาสู่ก ารสร้างตัว แปรแบบวัด โดยมีก ารปรับ นิ ยาม
ความห มายให้ ส อดค ล้อ งกั บ ข้ อ ค้นพบดัง กล่ า ว และนามาสู่ ก ารศึ ก ษาการวิ จ ัย ระยะที่ 2 โด ย
ทาการศึกษารู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุร ะหว่ างกลุ่มตัว แปรทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวก
และทุ นทางสังคมที่ มตี ่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ ครอบครัวเข้ม แข็ ง
และนาข้ อ ค้นพบที่ ได้จ ากการศึก ษาวิ จยั ทั ้งสองระยะ มาสัง เคราะห์ แ ละสร้างและพัฒ นาเป็ นแนว
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ทางการปฏิ บัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวสาหรับสตรี (ฉบับร่ าง) และนา
แนวทางการปฏิบั ต ิในการจัด การตนเองฯ มาเป็ นประเด็นส าหรับการอภิป รายกลุ่ม เพื่อ ร่ วมกั น
วิพากษ์เสนอความคิด เห็ นถึง ความเหมาะสมและการปรับแก้ ไขแนวทางการปฏิ บัต ิฯ ให้ ม ีความ
สมบู รณ์มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการปฏิบัตทิ ี่สร้างและพัฒนาขึ้ นพัฒนาจากข้อมูลที่ได้จ ากค้นพบจาก
การวิ จยั ทั ้งสองระยะ และนามาเรีย บเรีย งเป็ นแนวทาง โดยแนวทางการปฏิบั ต ิฯ ประกอบด้ว ย
หน้า ปก คานา สารบัญ เนื้ อหาของแนวทาง ซึ่งประกอบด้วย ความหมาย องค์ประกอบ ของการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ ง ปั จ จัยที่ ทาให้ สามารถจัดการ
ตนเองและจัดการภายในครอบครัวและทาให้ครอบครัวเข้ มแข็งได้ โดยจะมีการออกแบบเนื้ อหาให้ ม ี
ความน่ าสนใจเป็ นแผนภาพ เพื่อง่ายต่อการอ่านทาความเข้าใจ รวมทัง้ แบบวัดประเมินตนเองเพื่อท า
ให้ทราบว่ าตนเองมีร ะดับของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ระดับของครอบครัว
เข้มแข็ง ระดับของทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก ระดับของทุ นทางสังคม ในระดับใด และจะมีวิธกี ารแก้ไข
ปั ญหาอย่ างไร เป็ นต้น ซึง่ จากการพัฒนาร่างแนวทางการปฏิบั ตฯิ นามาสู่ก ารจัด การอภิปรายกลุ่ ม
โดยผู ้เ ชี่ย วชาญด้านต่ างๆ เพื่อ แสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและการปรับ แก้ ไขต่ อแนว
ทางการปฏิบัตฯิ และจากการจัดอภิปรายกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วมอภิปรายเห็นพ้องร่วมกั นว่ า การพัฒนาและ
สร้างแนวทางสาหรับ สตรีในการเป็ นแนวทางสาหรับการใช้ ชีวิต ครอบครัว นัน้ เป็ นสิ่งที่ม ีคุณค่ าและ
เป็ นแนวทางหนึ่งที่ จะช่ วยให้สตรีมแี นวทางส าหรับตนเองในการใช้ ชีวิต ครอบครัวให้ เข้ม แข็ง ได้อ ีก
ทางหนึ่ง ซึง่ จากการอภิปรายมีข้อค้นพบดังนี้
2.1 ภาพรวมของแนวทางการปฏิบตั ิ ในการจัดการตนเองฯ
ตาราง 18 ภาพรวมของแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองฯ
หัวข้อ
ชื่อเรื่องของแนวทาง
องค์ประกอบของแนว
ทางการปฏิบัตฯิ
ทัง้ หมด

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม อยากให้เพิม่
หัวข้อหน่ วยงานสาหรับติดต่อขอ
คาปรึกษาด้านครอบครัว

เนื้อหาของแนวทางการ มีความเหมาะสม แต่ตอ้ งปรับบาง
ปฏิบัตฯิ
คาและบางประโยคให้เข้าใจและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เนื้ อหาที่ปรับแก้ ไข
ไม่มกี ารปรับแก้ไข
เพิม่ หัวข้อ “ช่ องทางการติดต่อ
ขอรับการปรึกษาด้านครอบครัว ” ใน
องค์ประกอบของแนวทางการ
ปฏิบัต ิ
ปรับแก้ไขเพิม่ เติมตามประเด็น
หัวข้อแต่ละองค์ประกอบของแนว
ทางการปฏิบัต ิ

172
จากตาราง 18 จากการอภิปรายภาพรวมของแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัด การตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัวที่ ทาให้ ครอบครัว เข้ มแข็ง พบว่ า ชื่อ เรื่องแนวทางมีค วามเหมาะสม
สามารถนาไปใช้ในการศึก ษาได้ องค์ป ระกอบในภาพรวมของแนวทางการปฏิบัตฯิ มีค วามเหมาะสม
เพิม่ เติมหัวข้ อหน่ วยงานสาหรับให้ผสู ้ นใจและผูท้ ี่ตอ้ งการขอความช่ วยเหลือด้า นครอบครัวสามารถ
ขอรับ คาปรึกษาได้ และเนื้อ หาของแนวทางการปฏิ บัตฯิ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ปรับบางค า
บางประโยคให้สามารถอ่านเข้าใจและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2 ประเด็นหัวข้อตามองค์ประกอบของแนวทางการปฏิบตั ิ ในการจัดการตนเองฯ
ตาราง 19 ประเด็นหัวข้อตามองค์ประกอบของแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองฯ
หัวข้อ
วัตถุประสงค์ของการสร้าง
แนวทางการปฏิบัตฯิ

ผลที่คาดว่ าจะได้รบั จาก
การใช้แนวทางการปฏิบัตฯิ
กลุ่มเป้ าหมายของการใช้
แนวทางการปฏิบัตฯิ
องค์ประกอบของแนว
ทางการปฏิบัตฯิ
ขอบเขตของเนื้อหา
ความหมายของการจัดการ
ตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว
ความสาคัญของการจัดการ
ตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว
องค์ประกอบของการ
จัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ควรเพิม่ ประโยคในวัตถุประสงค์
ข้อสอง ให้มไี ฮไลท์ของคาว่ า
การจัดการตนเองและจัดการ
ภายในครอบครัว เนื่องจากเป็ น
ประเด็นหลักของการวิจยั

เนื้ อหาที่ปรับแก้ ไข
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดย
เพิม่ ประโยค “สามารถจัดการ
ตนเองและจัดการภายใน
ครอบครัว” ในวัตถุประสงค์ข้อที่
สอง

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

173
ตาราง 19 (ต่อ)
หัวข้อ
ความหมายของครอบครัว
เข้มแข็ง

ความสาคัญของครอบครัว
เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ควรเพิม่ เนื้อหาของประโยคที่
สอดคล้องกับการนิยาม
ความหมายของครอบครัว
เข้มแข็งว่ าหมายถึงอะไร

เนื้ อหาที่ปรับแก้ ไข
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดย
เพิม่ ประโยคของการนิยาม
ความหมาย หมายถึง “ครอบครัวที่
มีความรักและความเมตตา
(Mawaddah & Rahmah) เพราะ
เป็ นหัวใจหลักของครอบครัว
ควรเพิม่ เนื้อหาความสาคัญใน ปรับแก้ไขเพิม่ เติมตาม
ระดับครอบครัว เนื่องจากใน ข้อเสนอแนะ โดยเพิม่ เนื้อหา
เอกสาร มีเพียงความสาคัญใน ความสาคัญในระดับครอบครัว
ระดับสังคม
“ครอบครัวเข้มแข็ง ทาให้สมาชิกใน
ครอบครัวอยู่ ในกรอบศีลธรรมที่ด ี
งาม มีความศรัทธา มีความรักต่อ
ผูอ้ ่นื และเป็ นบุ คคลที่มสี ุขภาพจิต
ที่ดมี คี ุณภาพ”

องค์ประกอบของครอบครัว
มีความเหมาะสม
เข้มแข็ง
ปั จจัยที่ทาให้สามารถ
ในกรอบการมีทุนทางสังคม
จัดการตนเองและจัดการ
ควรตัดคาว่ า “ครูสตรีมุสลิม
ภายในครอบครัว
สมรส” ออก เนื่องจากในแนว
ทางการปฏิบัตฯิ ฉบับนี้
สามารถนาไปใช้ได้กับสตรี
มุสลิมทัว่ ไปได้
ปั จจัยที่ทาให้มคี รอบครัว
มีความเหมาะสม
เข้มแข็ง
แนวทางการจัดการตนเอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
และการจัดการภายใน
แต่ควรเพิม่ แนวทางการ
ครอบครัว
จัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว และเปลีย่ น
ประโยคบางประโยค ให้ม ี
ความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ไม่มกี ารปรับแก้ไข
มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
โดยเปลีย่ นคาว่ า “ครูสตรีมุสลิม
สมรส” เป็ น “สตรีมุสลิม” ซึง่ จะมี
ความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้

ไม่มกี ารปรับแก้ไข
มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. เพิม่ ข้อ 5 “ไม่ใช้ความรุนแรงใน
การจัดการปั ญหา”
2. ปรับเปลีย่ นประโยคข้อ 13 เป็ น
“ขอคาปรึกษาและหากาลังใจจา
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ตาราง 19 (ต่อ)
หัวข้อ

แนวทางการเสริมสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เนื้ อหาที่ปรับแก้ ไข
บุ คคลใกล้ชิดและบุ คคลที่ยอมรับ
นับถือ”
3. เพิม่ ข้อ 2 “ลาดับความสาคัญ
งานการจัดการทัง้ หมด ทัง้ การ
จัดการเกี่ยวกับตนเองและการ
จัดการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
4. เพิม่ ข้อ 15 “เมื่อต้องตัดสินใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในครอบครัว ควร
เปิ ดโอกาสให้สมาชิกทุ กคนใน
ครอบครัวได้มสี ่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น”
โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แต่ควรเพิม่ แนวทางการ
ดังนี้
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 1. เพิม่ ข้อ 1 “รูจ้ กั ความสาคัญของ
ให้มคี วามครอบคลุมมาก
ครอบครัวเข้มแข็ง”
ยิ่งขึ้น
2. เพิม่ ข้อ 9 “สร้างบรรยากาศอัลกุ
รอานในครอบครัว โดยการจัดให้ม ี
การอ่านกุ รอานร่วมกันระหว่ าง
สมาชิกในครอบครัว การเปิ ดอัลกุ
รอานฟังในบ้าน เป็ นต้น”
3. เพิม่ ข้อ 17 “ฝึกตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว ให้สามารถ
บริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง
ให้ได้ โดยฝึกฝนให้ใจเย็น อารมณ์
ไม่ฉุนเฉียว”
4. เพิม่ ข้อ 18 “บริหารจัดการด้าน
การเงินในครอบครัวให้มคี วาม
เหมาะสม มีความสมดุลระหว่ าง
รายรับ-ร่ายจ่าย และเงินออมใน
ครอบครัว”
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ตาราง 19 (ต่อ)
หัวข้อ
แบบประเมิน

ข้อเสนอแนะแก่ ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้อง
อื่นๆ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
มีความเหมาะสม ง่ายต่อการ
นาไปใช้และสามารถวัดได้ แต่
ควรเสนอแนวทางสาหรับผูท้ ี่
ประเมินตนเองแล้วได้คะแนน
อยู่ ในเกณฑ์ต่ า ว่ าควรจะต้อง
ทาอย่ างไร เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้สามารถพัฒนาตนเองให้ด ี
ขึ้น

เนื้ อหาที่ปรับแก้ ไข
มีการปรับแก้ไขเพิม่ เติมตาม
ข้อเสนอแนะ โดยเพิม่ เนื้อหาเกี่ยวกับ
แนวทางในการทาให้ตนเองพัฒนา
และฟื้ นฟูตนเองให้ดขี ึ้น ทัง้ ในส่วน
ของการทาอย่ างไรให้ตนเองสามารถ
ทาให้ครอบครัวเข้มแข็งได้มาก
กว่ าเดิม ทาอย่ างไรให้ตนเองสามารถ
จัดการตนเองและจัดการภายใน
ครอบครัวให้ดขี ึ้น และทาอย่ างไรให้
สามารถกลับมามีสภาพทางจิตใจที่
เข้มแข็งขึ้น เป็ นต้น

มีความเหมาะสม

ไม่มกี ารปรับแก้ไข

ควรเพิม่ แหล่งอ้างอิง ว่ าเมื่อ
ตนเองมีวิกฤตแล้ว จะ
สามารถขอคาปรึกษาจากใคร
หน่ วยงานไหนได้บ้าง ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นช่ องทางสาหรับผูอ้ ่าน
แนวทางการปฏิบัตเิ ล่มนี้แล้ว
อยากจะขอปรึกษาด้าน
ครอบครัวได้โดยง่าย

มี ก า ร ป รั บ แ ก้ ไข เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม
ข้ อ เสนอแนะ โดย เพิ่ม หั ว ข้ อ เนื้ อ ห า
“ช่ องทางการติด ต่อ ขอรับ ค าปรึก ษา
ด้า นค รอบค รัว ” ในเนื้ อ หา มี แ หล่ ง
ติดต่อจากองค์ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน ที่
อยู่ ในพื้ น ที่ ใก ล้ เ คี ย ง และ สามาร ถ
สะดวกในขอรับค าปรึก ษาได้โ ดยง่า ย
ดังนี้
- ส าห รับ ประชาช นทั ว่ ไป สามารถ
ขอรับ ค าปรึ ก ษาได้จ ากห น่ ว ยงาน
ภ าค รั ฐ จ าก ก ร มกิ จ ก ารสตรี แ ละ
สถาบันครอบครัว
- สาหรับ ประชาชนในภาคใต้ในพื้นที่
ชุ ม ชนมุ ส ลิม มีห น่ ว ยงานที่ ให้ ค วาม
ช่ ว ย เห ลือ ด้ า นคร อบ ค รัว ในทุ ก ๆ
จัง ห วั ด ทั ่ว ป ระเท ศ คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอิส ลามประจ าจัง หวั ด
(ทุ กจังหวัด)
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จากตาราง 19 ประเด็นหัวข้อตามองค์ประกอบของแนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการตนเอง
ฯ พบว่ า วัตถุ ประสงค์ของการสร้างแนวทางฯ ควรมีการเพิ่มคาว่ า การจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวในวัต ถุประสงค์ เนื่องจากเป็ นประเด็นสาคัญ ของการสร้างแนวทางฯ ในครัง้ นี้ ด้า น
ความหมายของครอบครัวเข้มแข็ง มีการปรับแก้ไขโดยการเพิม่ คาว่ าครอบครัวที่มคี วามรักและความ
เมตตา ด้า นความสาคัญ ของครอบครัว เข้ ม แข็ งมีก ารปรับ แก้ ไขเพิ่ม เติม ความส าคัญ ในระดั บ
ครอบ ครัว ด้า นแนวทางการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และแนวทางการ
เสริม สร้า งครอบ ครัว เข้ ม แข็ ง มีค วามเหมาะสมและมีก ารปรับ แก้ ไข โดยการเพิ่ม แนวทางและ
ปรับเปลีย่ นประโยคบางคาให้มคี วามชัด เจนมากขึ้น ด้านแบบประเมินตนเอง มีความเหมาะสมและมี
การปรับแก้ไข โดยเพิม่ เนื้อหาเกี่ย วกับแนวทางในการทาให้ตนเองพัฒนาและฟื้ นฟูต นเองให้ดขี ึ้น ทั ้ง
ในส่ วนของการทาอย่ า งไรให้ต นเองสามารถท าให้ ครอบครัว เข้ม แข็ งได้มากกว่ าเดิม ท าอย่ างไรให้
ตนเองสามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวให้ดขี ึ้น และทาอย่ างไรให้สามารถกลับมามี
สภาพทางจิตใจที่ เข้มแข็ งขึ้น เป็ นต้น และมีการปรับ แก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอแนะ โดยเพิม่ หัวข้ อ
เนื้อ หา “ช่ องทางการติด ต่ อขอรับ คาปรึก ษาด้า นครอบครัว ” ในเนื้ อ หา มีแหล่ งติดต่ อจากองค์ทั ้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ อ ยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถสะดวกในขอรับค าปรึกษาได้โดยง่ าย ส่ ว น
เนื้อหาองค์ประกอบของแนวทางฯ ด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมไม่มกี ารปรับแก้ไข

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้ค วามหมายและองค์ป ระกอบของการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัว เข้มแข็งตามการรับรู ้ของครูสตรีมุสลิม
สมรส 2) ศึ กษาเงื่อนไขที่เกี่ย วข้องกับ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรี
มุสลิม สมรสที่ นาไปสู่ ความเป็ นครอบครัว เข้ ม แข็ ง 3) ศึ ก ษารู ปแบบโครงสร้า งความสัมพันธ์เ ชิ ง
สาเหตุระหว่ างกลุ่ม ตัวแปรปั จจัย ด้านทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวกและทุ นทางสังคมที่ม ีอทิ ธิพลต่ อการ
จัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ของครู สตรีมุ สลิม สมรสที่ นาไปสู่ ครอบครัวเข้ ม แข็ ง
และ 4) ศึก ษาและพัฒ นาแนวทางการปฏิ บั ต ิของสตรีมุ สลิม ในการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวที่ นาไปสู่ค รอบครัวเข้มแข็ง ใช้ระเบียบวิธกี ารวิ จยั เชิ งผสานวิ ธ ี ( Mixed Methods
Research) ในรูปแบบการวิจยั หลายระยะ (Multiphase Design) (Creswell; & Clark. 2011: 100104)
เริม่ ต้นด้วยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อทาความเข้าใจถึงการให้ความหมายและองค์ประกอบ
ของการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และครอบค รัว เข้ ม แข็ ง รวมทั ้งเงื่อ นไขที่
เกี่ย วข้อ งต่ อการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ของครูส ตรีมุส ลิมสมรส ที่นาไปสู่
ความเป็ นครอบครัวเข้ม แข็ง โดยผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึง่ ผู ้ให้ข้อมู ล
หลักคือ ครูสตรีมุสลิมสมรส ที่มบี ุ ตรอย่ างน้อย 1 คน และใช้ชีวิตครอบครัวไม่ต่ ากว่ า 10 ปี จานวน 7
ท่ าน จากพืน้ ที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ยะลา จังหวัด ปั ตตานี และจังหวัดนราธิวาส
และทาการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling)
และตามด้ว ยการวิจ ัย ระยะที่ 2 เป็ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) ในการศึก ษา
รูปแบบโครงสร้า งเชิงสาเหตุดา้ นทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มตี ่อการจัดการตนเอง
และการจัด การภายในครอบครัวของครูสตรีมุ สลิมสมรส โดยกลุ่มตัวอย่ างคือ ครูสตรีมุสลิมสมรส ที่ ม ี
บุ ต ร และอาศั ย อยู่ ในจัง หวั ด ยะลา จัง หวั ด ปั ต ตานี และจัง หวั ด นราธิว าส และป ฏิ บั ต ิ ง านใน
สถานศึก ษาในสามจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ จานวน 447 คน ใช้ วิ ธกี ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั ้น
(Stratified Random Sampling) และทาการวิเ คราะห์ข้อมู ล และนาข้ อค้นพบที่ได้จากการวิเ คราะห์
ข้อมูลจากการวิจ ัยระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2 มาตีความสร้างข้อสรุป เพื่อสร้า งเป็ นแนวทางใน
การปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
สาหรับการวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกี ารเก็บข้อมูลจากการอภิปราย
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูว้ ิจ ัยนาข้ อมูลและข้อค้นพบที่ได้จ ากการวิจยั ระยะที่ 1 และ
การวิจยั ระยะที่ 2 นามาสร้างและพัฒ นาเป็ นแนวทางการปฏิบัต ิในการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว (ฉบับ ร่ าง) และนาร่ างแนวทางการปฏิ บั ต ิฯ ที่ส ร้างขึ้ นมาเป็ นประเด็นในการ
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อภิปรายกลุ่ ม โดยกลุ่ มคนที่ จดั ขึ้ นมาเพื่อ การอภิป รายร่ว มกั น ผูว้ ิ จยั เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 11 ท่ า น คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านครอบครัว มุสลิม 1 ท่ าน ผู ้เชี่ย วชาญ
ด้านสังคมมุ สลิม 1 ท่ าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสตรีมุสลิม 1 ท่ าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักการอิส ลาม 1
ท่ าน และสตรีมุสลิมสรส จานวน 7 ท่ าน (กลุ่ม ผูใ้ ห้ข้ อมูล หลักทุ กท่ านที่ได้ทาการสัม ภาษณ์เชิ งลึก
เกี่ยวกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ในการวิจยั ระยะที่ 1)

สรุปผลการวิจยั
ผู ้วิ จ ัย สรุ ป ผลก ารวิ จ ัย ตามแบบแผนของการวิ จ ัย แบ่ ง ออกเป็ นก ารวิ จ ัย 3 ระยะ 4
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
1. ผลการศึกษาการให้ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู้ข องครู สตรีมุส ลิม สมรส
1.1 การให้ค วามหมายและองค์ประกอบของการจัด การตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัว
จากการรับ รูข้ องครูส ตรีมุสลิมสมรสต่อการนิยามความหมายของการจัด การตนเอง
และการจัด การภายในครอบครัว พบว่ า การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว คือ
ความสามารถของครู สตรีมุส ลิมสมรสที่สามารถจัด การชีวิ ตส่วนตัวของตัวเองและจัดการที่เกี่ ยวข้อ ง
ภายในครอบครัว โดยสามารถบริหารจัดการตนเองและภายในครอบครัว เพื่อให้ เกิด ความสงบสุ ข
และความสมดุ ล ในครอบครัว โดย องค์ป ระกอบข องการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว พบว่ า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้ร ับการสนับ สนุ นจากคนในครอบครัว 2) การ
แก้ปัญ หาตนเองและครอบครัว 3) การมองในมุมบวก 4) การได้รบั ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้า ง
และ 5) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหา
1.2 การให้ความหมายและองค์ประกอบของครอบครัวเข้ม แข็ง
จากการรับรูข้ องครูส ตรีมุสลิมสมรสต่อการนิยามความหมายของครอบครัวเข้มแข็ ง
พบว่ า ครอบครัวเข้ ม แข็ ง คือ ครอบครัว ที่ นาหลัก การของศาสนาอิส ลา มมาใช้ในการดาเนิ นชี วิ ต
ครอบครัว ตัง้ แต่ต่นื นอนจนกระทัง่ เข้านอน และมีการปฏิ บัตติ ามบทบาทหน้า ที่ของตนเองให้ดที ี่สุ ด
และสมาชิกในครอบครัวมีความรูส้ กึ ผู กพัน รักและดูแลซึง่ กันและกัน โดยองค์ประกอบของครอบครัว
เข้มแข็ง พบว่ ามี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชี วิต 2) ความสามารถ
ในการจัด การความเครีย ดและวิ ก ฤต 3) การแสดงความรัก อย่ างเปิ ดเผย และให้ ก าลัง ใจคนใน
ครอบครัว 4) การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว 5) การช่ วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน 6) การเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 7) การเชื่อฟังสามี และ 8) การสื่อสารเชิงบวก
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2. ผลการศึก ษาเงื่อนไขที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจั ดการตนเองและการจั ดการภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุสลิม สมรสที่นาไปสู่ค วามเป็ นครอบครัวเข้ มแข็ง
จากการศึ ก ษาของผูใ้ ห้ ข้ อมู ล หลัก ทั ้ง 7 คน พบว่ า เงื่อ นไขที่ ท าให้ ส ตรีมุ ส ลิม สมรส
สามารถจัด การตนเองและสามารถจัด การภายในครอบครัว จนท าให้ ค รอบครัวเป็ นครอบครัว ที่
เข้มแข็งได้ พบว่ า เกิดจากเงื่อนไขสาเหตุที่ส าคัญ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) เงื่อนไขจากตัวบุ คคล และ 2)
เงื่อนไขทางสังคม
โดยเงื่อ นไขสาเหตุจ ากตัว บุ คคลที่ ทาให้ ส ตรีมุ ส ลิม สมรสสามารถจัด การตนเองและ
จัดการภายในครอบครัวได้ เกิด จาก 1) การที่ ครู สตรีมุ สลิม สมรสเป็ นผู ้ที่ม ีความรับผิด ชอบทั ้งต่ อ
ตนเองและมีความรับผิด ชอบต่อบทบาทหน้าที่ ที่ตนเองได้รบั ทั ้งในฐานะภรรยา แม่ ครู สอนหนังสือ
หรือ นั ก ทางานเพื่อสัง คม เนื่ อ งจากได้ร ับ การฝึ ก ฝนการรับ ผิด ชอบตัง้ แต่ส มัย เด็ก 2) เป็ นผู ้ที่ ม ี
ความสามารถในการบริหารและจัด การเวลาที่ด ี เนื่องจากสมัยเด็กๆ เป็ นนักกิจกรรมของสถานศึกษา
และเป็ นเด็กที่ มผี ลการเรียนดี บางคนต้องทางานเสริมเพื่อหารายได้มาสนับสนุ นในการศึกษา จึงท า
ให้ตนเองสามารถฝึกการบริหารจัดการเวลาได้ด ี 3) เป็ นผูท้ ี่มภี าวะของความเป็ นผูน้ า ตัง้ แต่สมัยเด็ก
มัก ได้รบั เลือกเป็ นผู ้นาของห้ อ ง เป็ นตัวแทนโรงเรีย นในการจัด กิจ กรรมต่า งๆ และเมื่อท างานยั ง
สามารถเป็ นผูน้ าในการจัดโครงการต่า งๆ ในโรงเรียนที่ต นเองปฏิ บัต ิงานได้ด ี 4) เป็ นผูท้ ี่ มวี ินัยใน
ตนเอง เนื่องจากได้รบั การปลูกฝังตัง้ แต่เด็กโดยการเห็นแบบอย่ างจากบุ คคลในครอบครัว 5) เป็ นผูท้ ี่
มีการมองโลกในแง่ด ีอยู่ เสมอ ไม่ว่ าจะต้องพบกั บสถานการณ์ปัญหาใดก็ ตาม มักจะเลือกมองในสิง่ ที่
ดีจากปั ญหาที่เกิ ดขึ้น จึงทาให้สามารถผ่านพ้นอุป สรรคต่างๆ ไปได้ดว้ ยดี 6) เป็ นผู ้ที่มคี วามมันใจใน
่
ตนเอง จึงท าให้ ไม่ ว่าจะท าสิง่ ใดก็ตาม เชื่อ มันว่
่ าตนเองสามารถท าได้ดว้ ยกั บความช่ วยเหลือ จาก
พระเจ้า 7) เป็ นผูท้ ี่มคี วามหวังในชีวิต เพราะเชื่อว่ าชีวิตย่ อมมีความหวังจากความเมตตาจากพระเจ้า
เสมอ ไม่ เคยย่ อ ท้ อ ต่ อ ปั ญ หาอุ ป สรรคและเชื่ อ ว่ า สิง่ ดีย่ อ มเกิ ด ขึ้ นกั บ ตนเอง และ 8) เป็ นผู ้ที่ ม ี
ความสามารถในการปรับตัวต่ อปั ญ หา เมื่อเกิด ปั ญหาหรือ สถานการณ์ที่ก่อ ให้เกิด การเปลีย่ นแปลง
กับตนเองและครอบครัว สามารถที่จ ะปรับตัวต่อสถานการณ์ปั ญหานัน้ ได้ดว้ ยกั บการตัง้ สติ การขอ
พร การมองในมุมดีๆ และยอมรับกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิ ดขึ้น จึงทาให้สามารถเผชิญปั ญหาและมี
ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอยู่ เสมอ
สาหรับ เงื่อนไขสาเห ตุ ท างสัง คมที่ ท าให้ ส ามารถจัด การตนเองและจัด การภายใน
ครอบครัว ได้แ ก่ 1) การอาศัยอยู่ ในบรรยากาศอิสลาม ซึ่งครูส ตรีมุ สลิมสมรสมีชีวิต และอาศัย อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมของความเป็ นมุสลิม มีม ัสยิด มีโรงเรียนสอนศาสนา มีป ระเพณีวัฒ นธรรมของความ
เป็ นมุสลิม จึงทาให้ ซมึ ซับ และเป็ นสิง่ ที่ทาให้ ตนเองนาความเป็ นอิสลามที่ส อนถึง บทบาทของสตรีใน
การจัดการภายในครอบครัวมาใช้ ในชีวิต 2) การได้รบั การสนับสนุ นจากคนในครอบครัว ทัง้ จากสามี
จากพ่ อแม่ จากลูก ในการเข้าใจการทางานของตนเองที่จ ะต้องออกไปท างานนอกบ้า น การท างาน
ช่ วยเหลือสัง คม โดยได้รบั ความเข้ าใจ กาลังใจ และการได้ร ับความช่ วยเหลือในการแบ่ ง เบาภาระ
งานในบ้ านจากบุ คคลในครอบครัว 3) การมีแบบอย่ างที่ ดจี ากบุ คคลในครอบครัว เป็ นสิง่ สาคัญสิ่ง
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หนึ่งที่ ทาให้ ตนเองสามารถจัดการต่างๆ ได้ด ี เนื่อ งจากได้รบั ตัวอย่ างที่ ดจี ากพ่อแม่สมัย ยังเป็ นเด็ก
ที่เป็ นแบบอย่ างในเรื่องของความอดทน ความขยั น ความมุม านะ จึงส่งผลทาให้ ตนเองมีพฤติกรรม
และแนวคิด ที่ ด ี และ 4) การได้รบั การสนับ สนุ นจากเพื่อ นร่ วมงานที่ ม ีความเข้ าใจและคอยให้ก าร
สนับสนุ นทัง้ ในเรื่องของการท างาน และชีวิ ตส่วนตัว ซึง่ สาเหตุเ งื่อนไขเหล่านี้ เป็ นสิง่ ที่สาคัญ ที่ทาให้
ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถที่จะจัด การชีวิ ตตนเองและจัด การภายในครอบครัวจนท าให้ค รอบครัว มี
ความเข้มแข็ง
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
1. ผลการศึ ก ษารู ป แบบโครงสร้ า งความสัม พั นธ์เชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตัวแปร
ปั จ จัย ด้า นทุ นทางจิ ตวิท ยาเชิง บวกและทุ นทางสังคมที่ มีอิท ธิพ ลต่ อการจั ดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่ นาไปสู่ครอบครัวเข้ม แข็ง
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล พบว่ า โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัว
แปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวกและทุ นทางสัง คมที่ มอี ิทธิพลต่ อการจัดการตนเองและการ
จัด การภายในครอบครัวและครอบครัว เข้ ม แข็ ง ที่ ผู ้วิ จยั พัฒ นาขึ้ นมาจากแนวคิด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้ อง ภายหลัง การแก้ ไขโมเดล โดยการปรับแก้ ให้มคี วามคลาดเคลื่อนในตัวแปรสังเกตบางตัว
ซึง่ เป็ นไปตามธรรมชาติข องตัวแปรต่ างๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กันได้ พบว่ า โมเดลภายหลังการปรับแก้
มีความกลมกลืนกับข้ อมูล เชิง ประจัก ษ์ โดย ค่ าดัช นีวั ดความกลมกลืนแบบสัม บู รณ์ (Absolute Fit
Index) พบว่ า ค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ ากับ 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036,
RMSEA = 0.052, GFI = 0.94 ดัช นี วั ด ค วามกลมก ลืนเป รีย บเที ย บ (Comparative Fit Index)
พบว่ า NFI = 0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99 และ χ2/ df = 2.17
ทัง้ นี้ ถึงแม้จะพบว่ า ค่ าสถิตไิ ค-สแคว์ มนี ั ยสาคัญทางสถิต ิ (χ2=254.40, df = 117, pvalue = 0.00) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยการที่ ค่าไค-สแคว์ มนี ัยส าคัญทางสถิต ิ อาจเนื่องมาจาก
การ ได้ร ั บ ผลกร ะท บจ าก ค วามซั บ ซ้ อ นข อง โมเด ล ก ล่ า วคื อ ถ้ า โมเดลมีเ ส้ น อิ ท ธิพ ลห รื อ
ค่าพารามิเตอร์จานวนมากก็ม ีแนวโน้ม ที่จ ะมีนัยส าคัญ หรือ ผลกระทบจากขนาดของกลุ่ม ตัวอย่ า ง
คือ ถ้า โมเดลที่ ท ดสอบได้ม าจากกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มขี นาดใหญ่ ค่า ไค-สแคว์ก็ ยิ่ ง มีแนวโน้ม ที่ จ ะมี
นัยสาคัญ ดังนั ้นจึงแก้ไขโดยพิจารณาจากค่ า χ2/ df ซึ่งเป็ นค่า ดัชนี วัดความกลมกลืนแบบสัมบู ร ณ์
(Absolute Fit Index) เมื่อ พิจ ารณาค่ า SRMR = 0.036 ซึง่ มีค่ าน้ อ ยกว่ า 0.8 ถือ ว่ า อยู่ ในระดับ ที่
ยอมรับ ได้ และ GFI = 0.94 ซึง่ มีค่ามากกว่ า 0.90 ถือว่ า อยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้ และค่า RMSEA =
0.052 ซึง่ มีค่าน้ อยกว่ า 0.05 ถือว่ าอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้ ส่วนดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทีย บ
(Comparative Fit Index) พบว่ า NFI = 0.98 NNFI = 0.99และ CFI = 0.99 ถือ ว่ า มีค่า เข้ าใกล้ 1
มาก อยู่ ในระดับที่ย อมรับได้ และค่า χ2/ df = 2.17 ซึง่ มีค่า น้อยกว่ า 5 ถือว่ าอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
จากค่าดัชนีดงั กล่าว จึงสรุปได้ว่า โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ปรับแก้มคี วามกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถือว่าเป็ นการยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 1
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ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่ อตัวแปรผลในโมเดล ตามที่
ได้กาหนดเป็ นสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่ อตัวแปรผลในโมเดล ตามที่
ได้กาหนดเป็ นสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเ คราะห์ อ ิท ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อ ม และอิทธิพลทางรวมต่อ การจัด การ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และครอบครัว เข้มแข็ง สามารถสรุ ปตามสมมติฐานการวิจ ัย
ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยเชิง เหตุดา้ นทุ นทางจิต วิทยาเชิง บวก มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว มีค่ าสัม ประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ า กับ .46 อย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิตทิ ี่ ระดับ
.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
2. ปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอทิ ธิพลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง มีค่า
สัม ประสิท ธิอ์ ทิ ธิพลเท่ า กั บ .23 อย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิต ิที่ ร ะดับ .05 ผลการวิ จ ัย ดังกล่ า วจึง
ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
3. ปั จจัยเชิง เหตุ ดา้ นทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก มีอทิ ธิพลทางอ้อ มต่ อครอบครัวเข้ม แข็ ง
โดยส่ งผ่า นการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีค่ าสัม ประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ า กับ .31
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่
4
4. ปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางสังคม มีอทิ ธิพลทางตรงต่อปั จจัยเชิงเหตุดา้ นทุ นทางจิต วิทยา
เชิ งบวก มีค่ าสัมประสิท ธิอิ์ ทธิพลเท่ า กั บ .79 อย่ า งมีนัยส าคัญ ทางสถิต ิที่ร ะดับ .05 ผลการวิ จ ัย
ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5
5. ปั จจัยเชิ งเหตุด ้านทุ นทางสัง คม มีอ ิทธิพลทางตรงต่อการจัดการตนเองและการจัดการ
ภาย ในครอบครัว มี ค่ าสัม ป ระสิท ธิอ์ ิท ธิพลเท่ า กั บ .53 อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิต ิที่ ร ะดับ .05
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
6. ปั จ จัย เชิ ง เหตุ ด ้ า นทุ นทางสั ง คม มีอ ิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ ค รอบ ครัว เข้ ม แข็ ง มีค่ า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากั บ .02 อย่ างไม่ มนี ัยส าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่า วจึง ไม่
ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 7
7. ปั จจัยเชิ งเหตุดา้ นทุ นทางสังคม มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่ อการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว โดยส่งผ่า นทุ นทางจิต วิทยาเชิง บวก มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ า กับ .36 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 8
8. ปั จจัยเชิ งเหตุด ้านทุ นทางสังคม มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็ง โดยส่ง ผ่า น
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีค่า สัมประสิท ธิอิ์ ท ธิพลเท่ า กับ .77 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 9
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9. การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว มีอทิ ธิพลทางตรงต่ อ ครอบครัว
เข้ มแข็ ง มีค่ าสัม ประสิท ธิอิ์ ท ธิพลเท่ ากั บ .67 อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิตทิ ี่ ร ะดับ .05 ผลการวิ จ ัย
ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 10
จากผลการวิเคราะห์ทั ้งหมดที่กล่ าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่
ส่งผลต่อการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว พบว่ า การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุ สลิม สมรสได้รบั อิท ธิพลทางตรงมีค่าเป็ นบวกจากตัว แปรทุ น
ทางสังคม และตัวแปรทุ น ทางจิตวิ ทยาเชิ งบวก โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิอ์ ิทธิพลเท่ ากั บ .53 และ .46
แสดงว่ า ทุ นทางสังคมและทุ นทางจิตวิท ยาเชิง บวกเป็ นสาเหตุสาคัญของการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวของครูส ตรีมุลมิ สมรส นอกจากนี้ การจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวยังได้รบั อิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็ นบวกจากทุ นทางสังคม (สัม ประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ ากับ . 36)
โดยผ่านทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
อิท ธิ พ ลทา งตรงและ ทางอ้ อ มที่ ส่ งผ ลต่ อ ครอบครัวเข้ ม แข็ง พบ ว่ า ตั ว แปรที่ ม ี
ความส าคัญต่ อครอบครัวเข้มแข็ง มากที่ สุด คือ ทุ นทางสังคม โดย ได้ร ับอิทธิพลทางอ้อ มมีค่า เป็ น
บวกจากทุ นทางสังคม (สัม ประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ า กับ .77) โดยผ่านการจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว แต่ ไม่ม ีอทิ ธิพลทางตรงต่อ ครอบครัวเข้ มแข็ ง และครอบครัวเข้ มแข็ งของครู สตรี
มุสลิมสมรสยัง ได้รบั อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็ นบวกจากทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว โดยมีค่า สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ า กับ .23 และ .67 และครอบครัว
เข้ม แข็ง ยัง ได้ร ับอิทธิพลทางอ้อมมีค่ าเป็ นบวกจากทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก (สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพล
เท่ ากับ .31) โดยผ่านการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
อิทธิ พลทางตรงที่ ส่ง ผลต่อทุ นทางจิต วิท ยาเชิงบวก พบว่ า ทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวก
ของครู สตรีมุ ส ลิม สมรสได้ร ับ อิท ธิพลทางตรงมีค่ า เป็ นบวกจากตัวแปรทุ นทางสัง คม โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากั บ .79 แสดงว่ า ทุ นทางสัง คมมีอ ิทธิพลต่อทุ นทางจิตวิท ยาเชิ งบวกของครู
สตรีมุสลิมสมรส
ตัวแปรที่มี อิทธิ พลต่ อการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวมากที่สุ ด
คือ ทุ นทางสังคม (สัมประสิท ธิอิ์ ทธิพลเท่ ากั บ .89) ซึง่ เป็ นอิท ธิพลทางตรง .53 และเป็ นอิทธิพล
ทางอ้อม .36 ตามมาด้วยอิทธิพลทางตรงจากทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก (สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ ากั บ
.46) และเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่ มีอิทธิ พ ลต่ อครอบครัวเข้ม แข็งมากที่ สุด คือ ทุ นทางสังคม
(สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .79) ซึง่ เป็ นอิท ธิพลทางตรง .02 (แต่ไม่มผี ลต่อครอบครัว เข้มแข็ง) และ
เป็ นอิทธิพลทางอ้อม .77 ตามมาด้วยอิทธิพลทางตรงจากการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว (สัม ประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .67) และตามมาด้วยทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวก (สัมประสิท ธิ ์
อิทธิพลเท่ ากั บ .54) ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรง .23 และเป็ นอิท ธิพลทางอ้อ ม .31 และเมื่อ พิจารณาถึง
ตัวแปรที่มีอิทธิพ ลต่อทุนทางจิต วิทยาเชิงบวกมากที่สุ ด คือ ทุ นทางสังคม (สัมประสิทธิอิ์ ทธิพล
เท่ ากับ .79) ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรง
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ค่าสัมประสิทธ์ ิ ก ารพยากรณ์ พบว่ า ทุ นทางสัง คมและทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก ร่วมกั น
อธิบายการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวได้รอ้ ยละ 87 (R2 = . 87) ส่ วนครอบครัว
เข้มแข็งอธิบ ายด้วยตัวแปรทุ นทางสัง คม ทุ นทางจิตวิท ยาเชิงบวก และการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว ได้รอ้ ยละ 78 (R2 = .78) และทุ นทางจิตวิท ยาเชิงบวกอธิบ ายด้วยตัวแปร
ทุ นทางสังคมได้รอ้ ยละ 62 (R2 = .62)
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 3
1. ผลการจั ดท าแนวทางการปฏิบ ัติ ของสตรี มุส ลิม ในการจัด การตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัวเข้ม แข็ง
ผูว้ ิจยั สามารถสรุปตามประเด็นหัวข้อ ได้ดงั นี้
1.1 ภาพรวมข องแนวทางการปฏิ บั ต ิในการจัด การตนเองและก ารจัด การภายใน
ครอบครัว ที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้ มแข็ งมีความเหมาะสม โดยชื่ อเรื่อ งมีความเหมาะสม ไม่ มกี ารปรับ
แก้ ไข ส าหรับ องค์ป ระกอบของแนวทางการปฏิ บั ตฯิ มีความเหมาะสมแต่ให้ เ พิม่ หั วข้ อ เกี่ ยวกั บ
หน่ ว ยงานสาหรับ ติด ต่อ ขอรับ ค าปรึก ษาด้า นครอบครัว และสาหรับ เนื้ อหาในภาพรวม มีค วาม
เหมาะสมแต่ตอ้ งปรับบางคาและบางประโยคให้เข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.2 ประเด็นหัว ข้อตามองค์ประกอบของแนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัด การตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว สามารถสรุปได้ตามประเด็นหัวข้อย่ อย ดังนี้
1.2.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ข องการสร้า งแนวทางการป ฏิ บั ต ิฯ ควรเพิ่ ม ประโยค ใน
วัตถุป ระสงค์ข้ อสอง ให้ มไี ฮไลท์ข องค าว่ า การจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว เนื่อ งจาก
เป็ นประเด็นหลักของการวิจยั
1.2.2 ผลที่คาดว่ าจะได้รบั จากการใช้แนวทางการปฏิบัต ิฯ กลุ่มเป้ าหมายของการ
ใช้แนวทางการปฏิบัตฯิ และองค์ประกอบของแนวทางการปฏิบัตฯิ มีความเหมาะสม ไม่มกี ารปรับแก้
ไข
1.2.3 เนื้อหาของความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัวมีความเหมาะสม ไม่มกี ารปรับแก้ไข
1.2.4 เนื้อ หาความหมายของครอบครัว เข้ มแข็ ง ควรเพิ่ม เนื้ อหาของประโยคที่
สอดคล้องกับการนิยามความหมายของครอบครัวเข้มแข็งว่ าหมายถึงอะไร
1.2.5 เนื้อ หาความส าคัญของครอบครัว เข้ มแข็ง ควรเพิ่มเนื้อ หาความสาคัญ ใน
ระดับครอบครัว เนื่องจากในเอกสาร มีเพียงความสาคัญในระดับ สังคม
1.2.6 เนื้อหาองค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็งมีความเหมาะสม ไม่มกี ารแก้ไข
1.2.7 เนื้อหาปั จจัย ที่ทาให้ส ามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว ใน
กรอบการมีทุ นทางสังคม ควรตัด คาว่ า “ครูส ตรีมุ สลิม สมรส” ออก เนื่ องจากในแนวทางการปฏิบั ต ิ
ฉบับนี้ สามารถนาไปใช้ได้กับสตรีมุสลิมทัว่ ไปได้
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1.2.8 เนื้อหาปั จจัยที่ทาให้มคี รอบครัวเข้มแข็งมีความเหมาะสม ไม่มกี ารแก้ไข
1.2.9 เนื้ อ หาแนวทางการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว โดย
ภาพรวมมีค วามเหมาะสม แต่ ควรเพิม่ แนวทางการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
และเปลีย่ นประโยคบางประโยค ให้มคี วามครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1.2.10 เนื้ อ หาแนวทางการเสริมสร้างครอบครัวเข้ม แข็ ง โดยภาพรวมมีค วาม
เหมาะสม แต่ควรเพิม่ แนวทางการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ให้มคี วามครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1.2.11 เนื้อหาแบบประเมิน มีความเหมาะสม ง่า ยต่อ การนาไปใช้และสามารถวั ด
ได้ แต่ค วรเสนอแนวทางสาหรับ ผูท้ ี่ป ระเมินตนเองแล้ว ได้คะแนนอยู่ ในเกณฑ์ต่ า ว่ าควรจะต้อ งท า
อย่ างไร เพื่อเป็ นแนวทางให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดขี ึ้น
1.2.12 เนื้อหาข้อเสนอแนะแก่ ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม ไม่มกี ารแก้ไข
1.2.13 อื่นๆ ควรเพิ่ม แหล่ ง อ้า งอิง ว่ า เมื่อ ตนเองมีวิ ก ฤตแล้ว จะสามารถข อ
คาปรึกษาจากใครหน่ วยงานไหนได้บ้ าง ทัง้ นี้เพื่อ เป็ นช่ องทางสาหรับผูอ้ ่านแนวทางการปฏิบัตเิ ล่ม นี้
แล้ว อยากจะขอปรึกษาด้านครอบครัวได้โดยง่าย

อภิปรายผลการวิจยั
เนื่องด้วยการศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิง ผสานวิธ ี ในรู ปแบบการวิ จยั หลายระยะ ผูว้ ิจยั จึงได้
แบ่ งการอภิปรายผลการวิจยั ตามแบบแผนของการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
งานวิจ ัยเรื่องนี้ ศึก ษาเกี่ย วกั บการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่ท าให้
ครอบครัวเข้ มแข็งของครูส ตรีมุ สลิม ที่ส มรสและทางานนอกบ้า น ศึ กษาว่ า ครูส ตรีมุ สลิม สมรสมีการ
จัด การตนเองและจัด การในครอบครัว อย่ างไรที่ ท าให้ ค รอบครัว มี ค วามเข้ ม แข็ ง ท่ า มกลาง
สถานการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่แ ละบทบาทหน้ าที่ ที่จ ะต้อ งท างานนอกบ้ านและท าหน้ าที่ ในการ
จัด การดู แลทุ ก อย่ างภายในบ้ าน ซึง่ ตามแนวทางของอิส ลาม สนั บสนุ นให้ ส ตรีอ ยู่ บ้ านจัด การดู แ ล
ภายในบ้านมากกว่ าการออกไปท างานนอกบ้าน โดยมองว่ า การทางานนอกบ้านมิใช่ ความรับผิดชอบ
หลักของสตรี แต่ห ากในกรณีจาเป็ นที่สตรีจะต้องเข้าไปมีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจสังคมด้วยการ
ประกอบอาชี พนอกบ้า น ซึง่ ถือ เป็ นการช่ วยเหลือ สามี ช่ วยเหลือ ครอบครัว อิสลามถื อว่ าบทบาท
ดังกล่าวเป็ นความจาเป็ นสาหรับสตรีดว้ ยฐานะภรรยาผูส้ ร้างสรรค์ค รอบครัวร่วมกับสามี ประกอบกั บ
สังคมที่เปลีย่ นแปลงไป สตรีมคี ่านิ ยมเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตนเองเปลีย่ นแปลงไปด้ว ย
โดยเห็นว่ าการทางานนอกบ้านของสตรีนนั ้ จะทาให้สตรีมคี ุณภาพชีวิ ตที่ดขี ึ้นและมีค วามมันใจที
่ ่เพิ่ม
มากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าสถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนทั ศนคติของสตรีได้ม ี
การเปลีย่ นแปลงไป แต่ส ตรีก็ ยังคงได้รบั การคาดหวังจากสมาชิ กในครอบครัวอยู่ เช่ นเดิม ถึงความ
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รับ ผิด ชอบในเรื่องกิ จกรรมภายในบ้ านแทบทั ้งหมด อีก ทั ้งสตรีก็ม ีค วามคาดหวั งต่ อ ตนเองไปใน
ทิศทางเดียวกัน (มัสลัน มาหะมะ. 2558: ออนไลน์)
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษากลุ่มสตรีมุสลิม ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ซงึ่ บริบทพืน้ ที่
มีความแตกต่างจากภูม ิภาคอื่นๆ ของประเทศ และประชาชนส่ วนใหญ่ ในพื้นที่นับ ถือศาสนาอิสลาม
จากการศึกษาการนิ ยามความหมายของครอบครัว เข้ม แข็ ง ตามการรับ รูข้ องครูสตรีมุ สลิม สมรสจึง
พบว่ าครูมุสลิมรับรูค้ วามหมายครอบครัวในลักษณะ คือ “ครอบครัว ที่นาหลักการของศาสนาอิสลาม
มาใช้ ในการด าเนิ นชี วิ ต ครอบครัว โด ยที่ ส มาชิ ก ภ ายในครอบครัว ของครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรส มี
ปฏิ สมั พั นธ์ซึ่ง กั น และกั น มีก ารท าหน้ า ที่ เพื่ อเสริม สร้า งความสมบู ร ณ์ในโครงสร้า งต่ างๆ ของ
ครอบครัว และเดินตามแนวทางของหลัก ศาสนา” ซึ่งข้ อ ค้นพบดังกล่ าวเป็ นไปตามคาสอนของ
ศาสนาอิสลาม ดัง ที่ท่านศาสนาทู ต ได้กล่า วว่ า “พวกท่ านจงปฏิบั ตงิ านด้วยการเชื่ อฟังอัลลอฮฺ (พระ
เจ้า) จงระวังการละเมิดฝ่ าฝื นพระองค์ และจงใช้ลูกๆ ของพวกท่ านทาตามคาสังใช้
่ และปลีกตัวออก
ห่ างจากสิ่งที่ถูก ห้ามเอาไว้ เพราะนั น่ เป็ นการป้ อ งกันพวกเขาและพวกท่ า นจากไฟนรก” นอกจากนี้
การนาหลักการศาสนามาใช้ในครอบครัว ยังครอบคลุม ถึงความรับผิดชอบในหน้ าที่ทั ้งของสามีและ
ภรรยา ซึง่ ท่ านศาสนทู ตได้กล่าวไว้เช่ นกันว่ า ท่ านทัง้ หลายมีหน้าที่ ตอ้ งรับผิด ชอบและท่ านทัง้ หลาย
จะถูก สอบสวนเกี่ย วกับ การปฎิ บตั ิห น้ าที่ ข องท่ าน ผู ้นามีห น้า ที่ ต อ้ งรับ ผิด ชอบสามีมหี น้ าที่ ต ้อ ง
รับผิดชอบต่ อครอบครัว ในบ้ านของเขาและภรรยามีห น้า ที่ตอ้ งรับ ผิด ชอบในบ้ านของสามีและลูก ๆ
ของเขา ดังนัน้ ท่ านทั ้งหลายมีห น้าที่ ที่ตอ้ งรับผิดชอบและท่ านทัง้ หลายจะถูกสอบสวนเกี่ ยวกั บการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ของท่ าน
คาสอนของอิสลามก็ เป็ นคาสอนที่เ ป็ นสากล ซึ่งสอดคล้องกับ การให้ค านิ ยามความหมาย
ของครอบครัวเข้มแข็งจากหลากหลายแนวคิด ที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีปฏิ สมั พันธ์ที่ดตี ่อกัน มี
ความรัก และดู แลเอาใจใส่ ซงึ่ กันและกั น และทุ กคนในครอบครัวต่ างทาหน้ าที่ ของตนเองให้ ดที ี่ สุ ด
(Krysan; Moore; & Zill. 1990; Stinnett; Chesser; & Barbara. 1979; ดุษฎี โยเหลาและคนอื่นๆ.
2545) ผลการศึกษานิยามมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเดอแฟรง (Defrain. 1999) มากที่สุด โดย
เขาได้ศึ ก ษาและสร้า งเป็ นแนว คิด ครอบค รัว เข้ ม แข็ ง (Family Strengths Model) ซึ่ง เป็ น ก าร
ดาเนินการศึกษาวิจยั ที่มนี ักวิจยั ได้ทาการสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กี่ยวกับครอบครัว เข้มแข็ง (Stinnett;
& Defrain. 1985; McCubbin; et al. 1989) แต่คนพบในครัง้ นี้มคี วามพิเศษ คือ ครอบครัว เข้มแข็ ง
ในมุ ม มองของครู สตรีมุ สลิม สมรสจะต้อ งเป็ นลัก ษณะครอบครัว ที่ม ีการนาหลักค าสอนทางศาสนา
อิสลามมาใช้ในทุ กๆ ส่ วนของการใช้ ชีวิต ให้ความสาคัญ ตัง้ แต่ก ารหาคู่ ครองที่ ดกี ่ อนที่จะตัด สินใจใช้
ชีวิต แต่ง งาน อิสลามนั ้นคือวิถ ีชีวิต หมายถึงอิส ลามไม่ได้เกี่ย วข้ องกั บพฤติก รรมทางศาสนาเท่ านั ้น
แต่อสิ ลามให้ ความสาคัญ กับทุ กด้านในการดาเนินชี วิต ทัง้ สังคม ศาสนา ศีล ธรรม ปั ญญา วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการเมือง (ฟัตฮี ยะกัน. 2521: 11; อิมรอน มะลูลมี ; กิต ิมา อมรทั ต; และจรัญ มะลูลมี .

186
2550: 155) โดยอิส ลามได้สงสอนหลั
ั่
กการดาเนินชี วิตแก่ มวลมนุ ษ ย์ครอบคลุ มทุ ก วิถขี องการดารง
ชีพตัง้ แต่กาเนิดจนตาย หรือตัง้ แต่ต่นื นอนในช่ วงเช้าไปจนถึงการหลับนอนในยามค่ าคืน
สาหรับ การศึ กษาการนิ ย ามความหมายของการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวตามการรับรู ้ของครูส ตรีมุสลิมสมรส ที่ว่า “การที่ครู สตรีมุส ลิมสมรสมีค วามสามารถในการ
จัดการแก้ ไขปั ญหาต่า งๆ ที่ เกิด ขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว และมี การปฏิ บัตกิ ิ จกรรมใน
ครอบครัวตามบทบาทหน้า ที่ที่ ได้รบั มีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิดการจัดการตนเองและการจัด การ
ภายในครอบครัวมีความสาคัญ ในการสร้างความสมดุ ลแก่ ระบบครอบครัวที่นาไปสู่ค วามเป็ น องค์ก ร
และความเป็ นอันหนึ่ งอันเดีย วกั นในครอบครัว และสนั บ สนุ นหรือ ส่ง เสริม การเจริญ เติบ โตและ
พัฒนาการของสมาชิกแต่ละบุ คคลได้ (Sharon; Christine; & Patrick. 2010) และการจัดการภายใน
ครอบครัว ช่ วยลดความเสีย่ งที่ อาจก่ อให้ เกิด ความเครียดของครอบครัว และเสริมสร้างคุ ณลัก ษณะ
หรือ ระบบครอบครัว ที่ เข้ ม แข็ ง อีก ทั ้ง ยั งช่ วยลดห รือ จ ากั ด สิ่ง กดดันและสภาวะที่ ย ากล าบาก
(McCubbin; et al. 1980) และจากการนิ ยามความหมายข้า งต้น พบว่ า การจัดการในครอบครัว มี
ด้วยกัน 3 ระดับ สอดคล้องกับ แนวคิดของไดค์และชวาเนเวลด์ (Dyk; & Schvaneveldt. 1987: 2728) ที่แบ่ ง เป็ น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับปั จเจก หมายถึง ความพยายามทัง้ ในด้านความคิด
และพฤติกรรมของบุ ค คลในการควบคุ ม การแก้ ปัญ หา ตัด สินใจ ความสามารถในการต้านทาน
2) ระดับภายในครอบครัว หมายถึง หน่ วยการวิเคราะห์ในระดับองค์ประกอบภายในครอบครัว เช่ น
สามี ภรรยา เป็ น ต้น หรือ การพิจ ารณาถึง ความสัม พันธ์ร ะหว่ า งสมาชิ ก ภายในครอบครัว และ
3) ระดับครอบครัว หมายถึง การวิเคราะห์หรือพิจ ารณาในระดับภาพรวมของครอบครัวหรือในระดับ
กลุ่ม ซึง่ จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่ างสิง่ แวดล้อมกับความต้องการของครอบครัว
ในส่วนองค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็ง พบว่ า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนาหลัก
ศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิต 2) ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤต 3) การแสดงความ
รักอย่ างเปิ ดเผยและให้กาลัง ใจคนในครอบครัว 4) การใช้ เวลาร่วมกันในครอบครัว 5) การช่ วยเหลือ
ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 6) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม 7) การเชื่ อฟังสามี และ 8) การสื่อสาร
เชิงบวก ซึง่ สอดคล้องกับองค์ประกอบครอบครัวเข้ม แข็งตามแนวคิด ของเดอแฟรง (Defrain. 1999)
โดยมีตวั ชี้ วัดครอบครัวเข้ มแข็ ง 6 ตัวชี้วัด โดยในประเด็นที่ก ารนาหลัก ศาสนาอิสลามมาปรับ ใช้ใน
ชีวิ ตกั บ การเข้ าร่ วมกิจ กรรมทางสังคม ถือเป็ นองค์ประกอบเดียวตามแนวคิด ของเดอแฟรง คือ
องค์ประกอบด้านความผาสุกทางจิตวิ ญญาณ นอกเหนื อจากนัน้ องค์ประกอบมีค วามคล้า ยคลึงกั น
แต่ สิ่ง ที่ แ ตกต่ า งกั นคือ การเชื่ อ ฟั งสามี ซึ่ง ตามแนวคิด ของเดอแฟรงไม่ ได้ก ล่ าวถึง การศึ กษา
องค์ประกอบก็ยังมีค วามสอดคล้องกับ การศึกษาของนักวิช าการท่ านอื่นๆ เช่ นงานวิจยั ของสตินเนท
และเดอแฟรง (Stinnett; & Defrain. 1985) ที่ว่า ครอบครัวเข้มแข็งจะต้อ งประกอบด้วย การมีข้ อ
ผูก มัด การใช้ เวลาร่ ว มกั น การชื่ นชม การจัด การกั บภาวะวิ ก ฤต การมีสุ ข ภาพจิต ที่ ด ี และการ
ติดต่อสื่อสารในครอบครัว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของดุษ ฎี โยเหลา และคณะ (2545) ที่ก ล่าวไว้
ว่ าครอบครัวเข้ม แข็งมีบทบาทหน้ าที่และความสัม พันธ์ระหว่ างสมาชิกคือ การแสดงความรักและการ
ยอมรับระหว่ างกัน ความใกล้ชิดผูกพัน การสื่อสารทางบวก การให้ความสาคัญกับการกาหนดคุณค่ า
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และมาตรฐานพฤติก รรมของครอบครัว และความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หารวมทัง้ การจัดการ
ความเครีย ด นอกจากนี้ จากการศึ กษายังมีความสอดคล้อ งกับแนวคิดของสตินเนท เชสเซอร์ และ
บาร์บ ารา (Stinnett; Chesser; & Barbara. 1979) ที่ได้เ สนอว่ าครอบครัว เข้ มแข็ง จะมีการสร้า ง
ความรูส้ กึ ตัวตนครอบครัวทางบวก มีการส่งเสริมการมี ปฏิส ัมพันธ์ระหว่ างสมาชิกในครอบครัวที่ ด ี
และสอดคล้อ งกับการศึก ษาที่ว่ าครอบครัวเข้มแข็ งอาจพิจารณาได้จ ากลัก ษณะของสมาชิกแต่ละคน
ในครอบครัว เกี่ ย วกั บลักษณะของการมีป ฏิส ัม พันธ์ในครอบครัว (Krysan; Moore; & Zill. 1990)
ในขณะที่ เดวิด โอลสัน (Olson. 1986) ได้เสนอว่ าครอบครัวควรจะมีค วามสามารถที่ จะจัดการกั บ
ความเครียดและปั ญหาอย่ างมีประสิท ธิภาพ มีการเผชิญ ปั ญหาและใช้ทรัพยากรทัง้ จากภายในและ
ภายนอกครอบครัว จะเห็นได้ว่ าองค์ป ระกอบของครอบครัวเข้มแข็ง จะมีลกั ษณะที่ค ล้ายคลึงกัน แต่
จากการศึก ษาในครัง้ นี้ พบว่ า มีอ งค์ประกอบหนึ่ง ที่มคี วามแตกต่า งจากองค์ป ระกอบของครอบครัว
เข้มแข็งทัว่ ไป ก็คอื การเชื่อฟังสามี
ในอิส ลามถือว่ าการเชื่อ ฟั งสามีเ ป็ นสิ่งที่ ม ีค วามสาคัญ อย่ างมากส าหรับหน้ าที่ ภ รรยาที่
จะต้องปฏิบัตติ ่อ สามีดว้ ยความรัก และความเต็มใจ และการเชื่อฟัง สามีตอ้ งไม่เป็ นในสิง่ ต้องห้าม หรือ
ขัด ต่อ บทบั ญ ญั ตอิ ิสลาม (มัส ลัน มาหะมะ. 2558: ออนไลน์ ) สามีได้ถู กก าหนดให้ม ีต าแหน่ งเป็ น
หัว หน้ า ครอบครัว จะต้องมีห น้ าที่ ทางานและท าทุ ก สิง่ ที่เ ป็ นเรื่องนอกบ้า นเพื่อหารายได้มาเลี้ย ง
ครอบครัว เพื่อ ที่ผู ้ห ญิ งจะได้ส ามารถอุทิ ศเวลาอย่ างเต็มที่ ในการดูแ ลงานบ้ านและเลี้ยงดูลู ก ซึ่ง
สอดคล้องกับ การอภิปรายกลุ่มจากการศึกษาวิจยั ระยะที่ 3 ที่พบว่ าสามีจะต้องเป็ นผูน้ าในครอบครัว
เป็ นผูจ้ ดั การวางแผนครอบครัว และนาครอบครัวไปสู่ส ิ่งที่ด ีงาม แต่ปัจ จุบั นผูห้ ญิง มีค วามจาเป็ นที่
จะต้องออกไปท างานอกบ้ าน ดัง นัน้ งานในบ้ านจึงเป็ นหน้ าที่ห นัก สาหรับ ผูห้ ญิง แต่ หากได้รบั การ
ช่ วยเหลือจากสามีและบุ คคลในครอบครัว จะทาให้ แบ่ งเบาภาระและช่ วยให้ครอบครัวมีความสงบสุ ข
มากขึ้น และที่สาคัญข้อค้นพบจากการศึกษาองค์ป ระกอบของครอบครัวเข้ มแข็ง ในด้า นการเข้าร่ว ม
กิจ กรรมทางสัง คม ถือ เป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ที่ม ีส่ วนส าคัญ ในการท าให้ ครอบครัวเข้ม แข็ง โดย
อิสลามได้ให้ ความสาคัญ กับ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม ดังที่ มสั ลัน มาหะมะ (2558. ออนไลน์ )
ได้กล่าวว่ าสตรีในฐานะสมาชิกร่วมในสังคม มีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่ นกัน แต่ทั ้งนี้สทิ ธิและ
หน้าที่ทางสังคมของสตรีจาเป็ นต้องดาเนินอยู่ บนเงื่อนไขและขอบเขตอันจากัด เพราะ สถานภาพทาง
ธรรมชาติของสตรีได้ก าหนดบทบาทให้ สตรีไว้ ที่ ค วามเป็ นภรรยาและมารดาเป็ นสาคัญ ดัง นั ้น
บทบาททางสัง คมของสตรีในอิสลามจึง ถือ เป็ นบทบาทที่ สาคัญ รองลงมาจากบทบาทหลัก ภายใน
ครอบครัว อย่ างไรก็ ตามการเข้ าร่ว มกิ จกรรมทางสังคม ถือเป็ นสิ่งที่อ ิสลามสนับ สนุ นให้ทุ กคนทุ ก
ครอบครัว ช่ วยเหลือ ซึ่ง กันและกั นเพื่อ พัฒ นาคุณภาพชี วิ ตที่ ด ีขึ้ นของคนในชุ ม ชน ดัง นั ้นในการ
คัดเลือกกลุ่ มตัว อย่ างผู ้ให้ ข้อมู ลหลักในการสัมภาษณ์ครอบครัว เข้ม แข็ งที่ใช้ในการศึก ษานี้ เกณฑ์
หนึ่งที่ม ีความสาคัญคือ ครูส ตรีมุสลิมสมรสจะต้องเป็ นบุ ค คลที่เข้ าร่วมกิ จกรรมทางสังคม ช่ ว ยเหลือ
สังคม ซึง่ เป็ นเกณฑ์หนึ่งในการคัดเลือกคุณลักษณะของครอบครัวเข้มแข็ง
นอกจากนี้ จากองค์ป ระกอบ ของค รอบ ครัว เข้ ม แข็ ง ในด้า นการมีป ฏิ ส ัม พัน ธ์ที่ ด ีใน
ครอบครัว การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว การสื่อสารเชิงบวก และการช่ วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กั น
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และกั น เป็ นองค์ป ระกอบที่ ม ีความละเอียดอ่อ นและมีความส าคัญส าหรับการใช้ ชีวิ ต ครอบครัว ที่
สมาชิ กในครอบครัว ต่างต้องพึ่งพาอาศั ยซึง่ กั นและกัน จากแนวคิดทฤษฎี ปฏิส ัมพันธ์เชิ งสัญ ลักษณ์
กล่าวไว้ว่า ความรูส้ ึกของบุ คคลขึ้ นอยู่ กั บความหมายที่แสดงออกถึงพฤติกรรม มนุ ษย์ โดยทั ว่ ไปจะ
แป ลความหมายผ่ า นกระบ วนการคิ ด ปฏิ ส ัม พันธ์ที่ เ กิ ด ขึ้ นในตัว บุ ค คลนั ้น มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนจะ
พัฒนาการให้ความหมายของสถานการณ์ต่า งๆ ผ่ านการยืนยันความหมายจากการกระทาผูอ้ ่ นื ซึ่ง
พฤติกรรมการแสดงออกในครอบครัวก็ เช่ นเดียวกันที่ บุคคลในครอบครัวต่างต้องมีป ฏิสมั พันธ์ซงึ่ กั น
และกัน และเข้าใจความหมายที่แสดงออกกันภายในครอบครัวได้ และการมีปฏิ สมั พันธ์ซงึ่ กันและกั น
ในบทบาทหน้า ที่ที่ แต่ ละคนได้รบั ทั ้งในฐานะภรรยา สามี หรือลู ก แต่ล ะคนต่า งมีบ ทบาทหน้ าที่ ที่
หลากหลาย การมีป ฏิส ัมพันธ์เหล่ านี้ นามาสู่ ความเป็ นครอบครัว เข้ มแข็งได้อ ย่ า งไร นอกจากนี้ยั ง
สามารถนามาใช้ ศึ ก ษาปฏิ ส ัม พันธ์ในครอบครัว ผ่ า นการกระท าของสมาชิ ก ในครอบครัว การ
ติดต่ อสื่อสารและการแปลความหมายจากการรับรู ้ของสมาชิก ในครอบครัว (มหาวิ ทยาลัย สุโ ขทั ย
ธรรมมาธิราช. 2547) ดังเช่ น หากสามีภรรยาเกิดปฏิสมั พันธ์ในทางลบ ก็จะส่งผลให้เกิดปั ญหาต่างๆ
ในครอบครัวได้ ดัง นัน้ การใช้ วิธกี ารสื่อสารที่ดตี ่ อกัน เพื่อ ให้เ กิดความสัมพันธ์ที่ ดใี นครอบครัว ก็จ ะ
ทาให้ ครอบครัวเข้ มแข็งได้ นอกจากนี้ แนวคิดทฤษฎีระบบครอบครัว ยัง สามารถนามาอธิบายและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวได้ว่า สมาชิกแต่ละคนใน
ครอบครัว อาศั ยอยู่ กั นเป็ นระบบครอบครัว มีก ารพึ่งพาอาศัย ซึ่งกั นและกั น ช่ วยเหลือ สมาชิก ใน
ครอบครัว ปกป้ องครอบครัวจากสิ่งที่ ไม่ ปรารถนาที่ จะให้เ ข้ามาในครอบครัว และมีการรับ มือกั บ
สถานก ารณ์ต่ า งๆ รวมทั ้ ง สมาชิ ก ในครอบค รัว ก็ จ ะต้ อ งปรับ บทบ าทข องตนเองและพบกั บ
ความเครีย ดที่ จาเป็ นต้องมีก ารปรับ ตัวเพื่อ รัก ษาสมดุ ลของการด าเนิ นชี วิตครอบครัว และขัน้ ของ
พัฒ นาการครอบ ครัว ก็ เ ช่ นเดีย ว กั น มีภ ารกิ จ ที่ จ ะต้อ งเตรีย มครอบค รัว ให้ พร้อ มรับ กั บ ก าร
เปลีย่ นแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ น เพื่อให้ ครอบครัว สามารถเคลื่อ นจากลาดับขั ้นพัฒ นาการหนึ่งไปอีก ลาดับ
ขัน้ ต่อ ไป เช่ น ครอบครัวลู กวั ยทารกจะต้องให้ การอบรมดู แลอย่ างใกล้ชิ ดในการตอบสนองความ
ต้องการและการเรีย นรู ้ตามวั ย ทั ้งนี้ สมาชิ กในครอบครัวต่ างมีบ ทบาทที่จ ะต้องปฏิ บัต ิพนั ธกิ จให้
ครอบครัวสามารถดารงอยู่ ได้อย่ า งมีความสุ ข (จิต ตินันท์ เดชะคุป ต์ และ ณัฐชนา พวงทอง. 2560:
ออนไลน์)
จากการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว พบว่ า
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้รบั การสนับสนุ นจากคนในครอบครัว 2) การแก้ปัญหาตนเองและ
ครอบครัว 3) การมองในมุ มบวก 4) การได้รบั ความช่ วยเหลือจากคนรอบข้ าง และ 5) การใช้เหตุผ ล
ในการแก้ ไขปั ญห า ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกั บ แนว คิด ที่ ก ล่ า วว่ า การจัด การตนเองของบุ ค ค ล
ประกอบด้ว ยการพิจ ารณาตนเอง การติด ตามภาวะต่ าง ๆ ที่เ กิด ขึ้นด้ว ยตนเอง การมีค วามรู ้และ
ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาและการควบคุ ม ตนเอง รวมทั ้ง มีค วามสัม พันธ์กั บ ทฤษฎี ค วามเครีย ด
(Martha. 1993 ; McCubbin; et al. 1979) โดยบุ คคลที่มที ักษะในการแก้ไขปั ญหา ใช้เหตุผลในการ
แก้ไขปั ญ หา จะท าให้ บุคคลสามารถจัด การกับ เรื่องราวต่างๆ ที่ ผ่านเข้า มาในชีวิ ตได้ด ี โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งบุ ค คลที่ ป ลูก ฝั งและสอนให้ส มาชิ ก ในครอบครัวสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาและรูจ้ ัก การแก้ ไข
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ปั ญ หาด้วยตนเองได้อ ย่ างเหมาะสม จะส่ งผลให้ลู กและสมาชิกในครอบครัว สามารถที่ จะใ ช้ชีวิ ตได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิภาพและมีความระมัดระวัง นอกจากนี้ แล้ว การแก้ไขปั ญหายัง มีค วามสัม พันธ์กั บ
ทฤษฎีความเครียด สอดคล้อ งกับแนวคิดของแมคคิวบินและคนอื่นๆ (McCubbin; et al. 1979) ที่ได้
นาเสนอแนวคิดเกี่ย วกับ การจัดการครอบครัวไว้ว่า การจัดการภายในครอบครัวถือ เป็ นส่ วนหนึ่ง ที่
สาคัญของทรัพยากรครอบครัว และมีค วามสัม พันธ์กับ แนวคิดทฤษฏี ความเครียด นอกจากนี้ การ
จัดการภายในครอบครัว สามารถให้ นิย ามในด้า นกลยุ ท ธ์ในการจัด การความเครียด โดยครอบครัว
ควรจะมีห รือพัฒ นาขอบเขตของกลยุ ท ธ์ ในการจัด การ แก้ไขปั ญ หาโดยตรง ที่ เสริม สร้า งความ
เข้มแข็ งภายในครอบครัวและการปฏิบัต ิหน้าที่ โดยจัดหาการสนับ สนุ นจากชุ มชนและสังคม และใน
บางกรณี ก ารจัด การภาย ใน ครอบค รัว มีค วามหมาย รวมไปถึ ง การลดห รือ ก าจัด สาเห ตุ ข อง
ความเครียดต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ นกับครอบครัว อาจกล่าวได้ว่า ยิ่งบุ คคลมีทัก ษะในการแก้ ไขปั ญ หามาก
เท่ าไหร่ ความเครีย ดก็จะลดน้ อยลงไปนั น่ เอง นอกจากนี้ การที่บุคคลมีการมองโลกในแง่ ดแี ละได้ร ับ
การสนั บสนุ นทางสัง คมจากครอบครัวและบุ คคลใกล้ชิ ดจะท าให้บุ คคลนัน้ สามารถจัดการตนเองและ
จัดการในครอบครัว ได้ด ี ซึง่ สอดคล้องกับ การศึ กษางานวิจยั ที่พบว่ า การมองโลกในแง่ด ี การได้ร ับ
การสนับสนุ น และรูป แบบของการจัดการ จะท าให้บุ คคลสามารถจัดการตนเองและในครอบครัวได้
(Twibell; DNS; & RN. 1998) ซึ่ง จากการศึ ก ษาในครัง้ นี้ พบ ว่ า สตรีมุ ส ลิม สมรสมัก ได้ร ับ ก าร
สนับสนุ นจากบุ คคลในครอบครัวและคนรอบข้าง โดยครูสตรีมุ สลิมสมรส สามีและลูกมีค วามเข้าใจซึ่ง
กันและกันและคอยให้ ความช่ วยเหลือ และให้กาลังใจซึง่ กั นและกั นอยู่ เสมอ และจะเป็ นผูท้ ี่มกี ารมอง
โลกในแง่บวก โดยครูส ตรีมุสลิมสมรสมีค วามพยายามในการหาข้อ ดีหรือมุ มดี จากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ปัญ หาที่เกิ ดขึ้ นกับ ตนเองและครอบครัว และทาให้ ตนเองสามารถเผชิ ญปั ญหาและใช้
ชีวิตได้ด ี และมีค วามเชื่อ ว่ าปั ญ หาที่เข้ามาในชีวิต เป็ นสิง่ ที่ ได้รบั ททดสอบให้ตอ้ งเผชิญกับ ปั ญหาให้
ผ่านพ้นไป เปรียบเสมือ นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้ เพราะความลาบากหรือ ความทุ กข์ทาให้ตนเอง
ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ขอพร ให้ตนเองได้ทาความดีให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2
จากผลการศึ ก ษาเงื่อ นไขที่ ท าให้ ค รูส ตรีมุส ลิม สมรสสามารถจัด การตนเองและจัด การ
ภายในครอบครัวจนทาให้ ครอบครัวเข้มแข็ งได้ เกิดจากสาเหตุทงั ้ ภายในบุ คคลและภายนอกบุ คคล
โดยสาเหตุภ ายใน ประกอบด้วย การมีค วามรับผิดชอบ มีวินัย มีค วามเป็ นผูน้ า มีค วามมัน่ ใจใน
ตนเองสูง การมองโลกในแง่ด ี และมีการบริหารและจัดการเวลาที่ด ี ซึง่ ข้ อค้นพบเหล่านี้ มงี านวิจยั ที่
สนับ สนุ นจากข้อ ค้นพบ ดัง งานวิ จยั ที่ ว่าความรับ ผิดชอบกับความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาและ
อุปสรรคมีความสัม พันธ์กันทางบวก (พรสุ ภา วสุนธรา. 2549) คือ เมื่อ บุ ค คลมีความรับผิดชอบสู ง
ความสามารถในการที่จะเผชิ ญปั ญ หาและอุป สรรคต่า งๆ ที่ เข้า มาก็ม ีสูงด้วยเช่ นกัน ในขณะที่ ผทู ้ ี่ ม ี
ความเป็ นผูน้ าจะมีความสัมพันธ์ท างบวกกั บ การปฏิ บัต ิงานที่ ดแี ละความส าเร็จในการปฏิ บัต ิงาน
(ปั ณณพร หิรญ
ั ยวา. 2550; พร้อ มพล บุ ตรวงศ์. 2551) ซึง่ แสดงให้เห็นว่ าเมื่อบุ ค คลมีภ าวะผูน้ าใน
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การที่จ ะสามารถจัด การสิง่ ต่า งๆ ได้ จะมีผ ลท าให้ก ารปฏิ บัต ิงานของบุ คคลมีคุณภาพและประสบ
ความสาเร็จได้ง่าย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาที่ว่า การที่บุคคลสามารถรับ รูว้ ่ าตนมีความเป็ นผูน้ าจะ
ส่งผลทางบวกต่อ การจัดการ ซึ่งท าให้ ต นเองสามารถจัดการในชีวิ ตได้ด ี (Luthans; et al. 2001)
นอกจากนี้ บุ ค คลที่มคี วามมันใจในตนเองและรั
่
บ รูค้ วามสามารถของตนเองสูง มีผลท าให้ บุคคลนั ้น
สามารถที่จะจัด การชีวิตของตนเองได้ด ี เมื่อพบปั ญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ก็สามารถผ่ านไปได้ ทาให้
มีทัก ษะในการใช้ชี วิตและมีค วามรูส้ กึ ถึงความพึงพอใจในชีวิต ของตนเองสูง ดัง งานวิ จยั พบว่ า การ
รับรูค้ วามสามารถของตนและความมันใจในตนเอง
่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถในการ
เผชิญปั ญหาและฟันฝ่ าอุปสรรคและการจัดการ (ภาวดี ทองเผือก และสัจจา ทาโต. 2547) รวมทัง้ ยั ง
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตคู่ (Weiser; & Weigel. 2016)
นอกจากนี้ มีง านวิ จยั ที่ศึ กษาพบว่ า ตัว แปรหนึ่ง ที่สามารถท านายพฤติกรรมการจัด การ
ตนเอง คือ การรับรูส้ มรรถนะแห่ งตนในการจัดการ (สุพชิ า อาจคิดการ; ลินจง โปธิบาล; และดวงฤดี
ลาศุ ข ะ. 2556) และหนึ่ งในข้อ ค้นพบจากงานวิ จยั พบว่ า ความเชื่ อมัน่ ในตนเองมีค วามสัม พันธ์
ทางบวกกั บ ทั กษะชี วิต (ชั ย ภัท ร ทองอยู่ . 2557) ในขณะที่ การมองโลกในแง่ด ีเ ป็ นจุ ด แข็ง ทาง
จิตวิทยา โดยบุ คคลที่มองโลกแง่ด ี จะเป็ นผูท้ ี่คาดว่ าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็ นเรื่องในเชิงบวกและ
น่ าพึง พอใจ ในขณะที่บุค คลที่ เป็ นคนมองโลกในแง่รา้ ย จะเป็ นคนที่ม ีความคิด เชิงลบตลอดและเชื่ อ
ว่ าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดเี กิ ดขึ้นในอนาคต ซึง่ การมองโลกในแง่ดยี ัง ขึ้นอยู่ กับ เหตุ ผลของบุ คคลในการ
ใช้อธิบ ายว่ า เพราะอะไรเหตุก ารณ์บ างอย่ างจึง เกิดขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ นในเชิงบวกเชิ งลบ อดีต ปั จจุบั น
หรืออนาคต (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่ า บุ คคลที่มกี ารมองโลก
ในแง่ด ี เป็ นเหตุ ผลหนึ่ง ที่ท าให้ บุคคลสามารถจัดการตนเองและจัด การภายในครอบครัวและท าให้
ครอบครัวเข้มแข็งได้ ซึง่ มีความสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ กนิษฐา ลิม้ ทรัพย์ (2557) พบว่ า การมอง
โลกในแง่ ด ี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุ กทางจิต วิญญาณ คือ เป็ นบุ คคลที่สามารถมีความ
พึงพอใจในชี วิ ต และมีค วามสุ ข นอกจากนี้ บุ ค คลที่ ม ี ก ารมองโลกในแง่ ด ียัง มีผ ลท าให้ ต นเองมี
ความสุขในการทางานอีกด้วย ดังการศึกษาวิจยั ของช่ อผกา แซ่โค้ว (2555) ซึง่ พบว่ า บุ คคลที่มกี าร
มองโลกในแง่ดจี ะส่ง ผลให้มคี วามสุขในการทางานเพิม่ ขึ้น จะเห็นได้ว่า การที่เป็ นบุ คคลมองโลกในแง่
ดีจะทาให้ชี วิตดีไปด้วย ในขณะที่คนที่ม องโลกในแง่รา้ ยโดยปกติมกั จะเป็ นคนยอมแพ้ มีค วามคิดว่ า
เหตุการณ์รา้ ยๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนั ้น เป็ นเพราะมาจากตัวเองที่ทาให้เกิดขึ้ น ซึง่ บุ ค คลประเภทนี้จะมี
ปั ญ หา ท้อแท้ แต่ในขณะที่ คนมองโลกในแง่ดจี ะมีก ารอธิบ ายเหตุ การณ์ต่ างๆ ไปในทางที่ ดี ท าให้
บุ คคลเหล่ านี้ม ีหวั ง รู ้สกึ มีคุ ณค่ า จึงท าให้ ตนเองสามารถที่ จะจัดการบริห ารต่างๆ ได้ด ี (อรพินทร์
ชู ชม. 2544) ดังนั ้นจึงต้องพยายามฝึกตนเองให้เป็ นบุ คคลที่มองโลกในแง่ด ี และฝึ กฝนให้ลูก ๆ และ
สมาชิ กในครอบครัว โดยการเป็ นแบบอย่ า งของการมองโลกในแง่ ด ี ในการถ่ ายทอดวิธ ีคดิ ต่ างๆ
ในทางที่ด ี จะส่ งผลให้ชีวิตมีค วามพึงพอใจและมีความสุข มากยิ่งขึ้น นอกจากการมองโลกแง่ดจี ะมีผ ล
ทาให้สามารถจัดการตนเองและจัด การในครอบครัว ได้ การบริหารเวลาที่ ด ี ก็ม ีส่วนทาให้ สามารถ
จัดการตนเองและจัดการในครอบครัว ได้ด ีดว้ ยเช่ นกั น ซึ่งบุ ค คลที่ มกี ารบริ หารจัดการเวลาที่ด ีมผี ล
ทาให้ ต นเองสามารถปฏิ บั ต ิงานได้อ ย่ า งมีประสิท ธิภ าพและลดความตึง เครีย ดในการท างานได้
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ดังการศึกษาวิจ ัยที่พบว่ า การบริหารเวลามีความสัมพันธ์ทางลบกั บความเครียดในการปฏิบั ตงิ าน
(ฉัตรนภา รักพงษ์. 2551) และมีความสัม พันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฎิบัตงิ าน (วิมลมาศ
ไร่ไสว. 2551) รวมทั ้งการบริห ารจัดการเวลาเป็ นส่วนสาคัญ ของการบริห ารจัด การชีวิต ตนเองและ
จัด การภายในครอบครัว เนื่ องจากผูห้ ญิ งต้องท างานนอกบ้า นรวมทั ้งต้อ งรับผิด ชอบงานในบ้ า น
ดังนัน้ หากสตรีไม่ สามารถบริหารจัดการเวลาให้ด ี อาจมีผ ลทาให้ เกิ ดปั ญหาอื่นๆ ตามมาได้ แต่จาก
การศึ กษาในครัง้ นี้ พบว่ า ในกรณีที่ ต นเองไม่ สามารถจัดการเวลาได้ บุ ค คลในครอบครัว จะมีส่ ว น
สาคัญในการช่ วยเหลือดูแ ลและสนั บสนุ นในการดูแ ลงานในบ้าน ดูแ ลลูก จึง ทาให้สตรีสามารถจัดการ
ตนเองและครอบครัวได้และทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
สาหรับเงื่อนไขสาเหตุทางสังคมที่ ทาให้ส ามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว
และท าให้ค รอบครัว เข้ มแข็ง ประกอบด้วย แบบอย่ า งที่ ด ีจากบุ ค คลในครอบครัว การได้ร ับการ
สนั บ สนุ นจากเพื่อ นร่ว มงาน การได้รบั การสนั บ สนุ นจากคนในครอบครัว และการอาศั ย อยู่ ใน
บรรยากาศของอิส ลาม ซึง่ ข้ อค้นพบเหล่า นี้มงี านวิจ ัยที่ส นับสนุ นจากข้ อค้นพบ ดัง งานวิ จยั ที่ ว่าพบ
ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่ างแบบอย่ างด้านจริย ธรรมจากบิด ามารดาและความเชื่อ และการปฏิ บัตทิ างพุท ธ
ศาสนา ที่มตี ่อพฤติกรรมการปฏิ บัตงิ านอย่ างมีจริยธรรม (มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ. 2547) ซึง่ จากข้ อ
ค้นพบงานวิจยั ดังกล่ าวทาให้ เห็นว่ า การได้รบั แบบอย่ างที่ดจี ากบุ คคลในครอบครัวในด้านจริยธรรม
และความเชื่อ ทางศาสนา จะส่งผลให้ตนเองมีพฤติกรรมการปฏิบัต ิงานอย่ างมีจ ริยธรรมด้วยเช่ นกั น
ซึง่ จากการศึ กษาในครัง้ นี้ พบว่ า ครูสตรีมุส ลิมสมรสได้ร ับแบบอย่ างที่ดจี ากบุ คคลในครอบครัวเดิม
ของตนเองในด้านการมีความรับ ผิดชอบในหน้ าที่ การมีระเบียบวิ นัย การบริหารจัดการเวลาในการ
ท างานต่ า งๆ การนาหลัก การทางศาสนามาปรับ ใช้ ในชี วิ ต ของตนเองและครอบครัว และการ
ประพฤติปฏิ บัตใิ ห้ถูก ต้องเหมาะสม เป็ นต้น ซึ่งการทาตนเป็ นแบบอย่ า งที่ด ีของพ่อแม่และสมาชิ ก
ผูใ้ หญ่ ในครอบครัวจะเป็ นการเรีย นรูท้ ี่ด ยี ิ่งส าหรับเด็ก (จิตตินันท์ เดชะคุปต์; และณัฐชนา พวงทอง.
2560: ออนไลน์ ) ดัง นั ้นควรตระหนั ก ถึง การเป็ นแบบอย่ างที่ ด ีในทุ กๆ ด้า น เพราะสมาชิ ก ใน
ครอบครัวจะได้รบั อิทธิพลและการเลียนแบบจากบุ คคลที่ใกล้ชิดและเคารพมากที่สุด
การสนั บ สนุ นทางสังคมก็ ม ีความส าคัญ กับ ความสามารถในการจัด การตนเองและการ
จัด การภาย ในครอบครัว และท าให้ ค รอบ ครัว เข้ ม แข็ ง โดย พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมมี
ความสัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถในการเผชิญ ความเครีย ด
(อัญ ชลี ทองมา. 2546; จุฬ าภรณ์ สยัง กู ล . 2549; นุ ชจรี อิ่มมาก; พักตร์วิ ไล ศรีแ สง; และสุพรรณี
อึง้ ปั ญสัตวงศ์. 2552; สุธศิ า ล่ามช้า ง และคณะ. 2550) ในขณะเดียวกั น แรงสนับสนุ นจากครอบครัว
และแรงสนั บ สนุ นจากเพื่อ นของผู ้สูง อายุ ม ีความสัมพันธ์ท างบวกกั บ ความพึง พอใจในชี วิ ต ของ
ผูส้ ูงอายุ (พรทิพย์ มาลาธรรม; จิราพร คงเอีย่ ม; และประคอง อินทรสมบัต.ิ 2551) และส่วนหนึ่งจาก
งานวิจยั พบว่ าการสนับสนุ นทางสังคมจากญาติผใู ้ หญ่ จากเพื่อ นใกล้ชิด จากคู่สมรสและลูก จะทาให้
เกิดความพึง พอใจในชีวิ ตสมรสได้ (ธัญลักษณ์ อิสสระ. 2553) จะเห็นได้ว่าแรงสนับสนุ นทางสังคมไม่
ว่ าจะเป็ นแรงสนับ สนุ นจากบุ คคลในครอบครัว จากบุ คคลใกล้ชิด และจากเพื่อนร่วมงาน มีส่วนสาคัญ
ทาให้บุ คคลจะมีความรูส้ กึ ปลอดภัย มีค วามรูส้ ึกพึงพอใจในชีวิต และเมื่อ ต้องพบกับปั ญหาอุ ปสรรค
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ต่างๆ ก็ส ามารถฟั นฝ่ า อุปสรรคนัน้ ไปได้ ด้วยกับ กาลังใจและแรงสนั บสนุ นจากคนในครอบครัวและ
บุ คคลใกล้ชิด เนื่ องจากครอบครัว และบุ คคลใกล้ชิ ดเป็ นผูท้ ี่มคี วามสาคัญและมีอทิ ธิพลต่อบุ คคล หาก
บุ คคลไม่ได้รบั การสนั บสนุ นจากคนรอบข้าง อาจมีผลท าให้ม ีความยากลาบากในการดาเนินชี วิตได้
ดัง นัน้ ครอบครัว และบุ ค คลใกล้ชิด จึงมีบ ทบาทและมีค วามสาคัญในการให้ ก าลังใจ สนั บ สนุ นและ
ช่ วยเหลือต่อบุ คคลอย่ างยิ่ง
การสนับ สนุ นทางสังคม นอกจากจะมีส่ว นช่ ว ยให้ บุคคลสามารถฟั นฝ่ าอุป สรรคและมีความ
พึงพอใจในชีวิ ตแล้ว การสนั บสนุ นทางสังคมยัง มีส่ว นช่ ว ยในเรื่องของการจัดการด้า นการทางานได้
อีก ด้วย ดัง งานวิ จยั ที่ พบว่ า การสนับ สนุ นทางสัง คมคือ ส่ว นส าคัญ ที่ ช่ วยลดวามขัด แย้ งระหว่ า ง
ครอบครัว กั บงานได้ (Daalen; Willemsen; et Sanders. 2006; Griggs; Casper; & Eby. 2013)
และการสนับ สนุ นทางสัง คมจากครอบครัว ทั ้งด้า นอารมณ์ ด้านเครื่องอานวยความสะดวกในการ
ทางาน และด้านข้อมูลข่ า วสารมีความสัมพันธ์ทางลบกับความขัดแย้งประเภทงานก้าวก่ ายครอบครัว
(สุมลรัตน์ ดอกเขียว. 2553) รวมทัง้ ทาให้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพและการปฏิบัตงิ านได้อกี ด้ว ย
(นภดล คาเติม. 2545) ซึง่ จะเห็นได้จากการศึกษาในครัง้ นี้ ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถจัดการตนเอง
และในครอบครัวและท าให้ ครอบครัวเข้ม แข็ง ได้ ส่วนหนึ่ง เกิด จากการที่ ตนเองได้รบั การช่ วยเหลือ
และสนับสนุ นจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะจากสามีในการดูแลลูก จากลูกในการช่ ว ยแบ่ งเบาภาระ
งานในบ้าน รวมทัง้ ยังให้กาลังใจในการทางานทัง้ งานโรงเรียนและการท างานเพื่อสังคม รวมทัง้ เพื่อ น
ร่ว มงานยั ง มีค วามเข้ า ใจและสนั บ สนุ นในการทางานและดูแ ลช่ ว ยเหลือ อยู่ เ สมอ จึงท าให้ ค รูส ตรี
สามารถจัดการตนเองและในครอบครัวได้ ถึง แม้ว่าจะต้องมีบทบาทหน้า มากมายที่จะต้องท าในเวลา
เดีย วกั น อีกทั ้งยั งไม่ก ระทบต่องานที่โ รงเรีย นและงานในบ้ าน ท าให้ สามารถมีค วามสมดุล ในชีวิ ต
ระหว่ างการทางานและเวลาครอบครัวได้ด ี
และสิง่ หนึ่ งที่ค ้นพบจากการศึก ษาวิจ ัยในครัง้ นี้ พบว่ า การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ใน
ชีวิต มีส่ว นสาคัญอย่ างมากสาหรับครูสตรีมุส ลิมสมรสที่ทาให้ต นเองสามารถที่จะจัดการชี วิตตนเอง
และจัดการภายในครอบครัวและทาให้ค รอบครัวเข้ มแข็ง ซึง่ อิสลามคือ วิถชี ีวิต หมายถึงอิสลามไม่ได้
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางศาสนาเท่ านัน้ แต่อสิ ลามให้ค วามสาคัญกับ ทุ กด้านในการดาเนินชีวิต ทั ้ง
สังคม ศาสนา ศีลธรรม ปั ญญา วัฒ นธรรม เศรษฐกิจและการเมือง (ฟั ตฮี ยะกัน. 2521: 11; อิมรอน
มะลูลมี ; กิตมิ า อมรทัต; และจรัญ มะลู ลมี . 2550: 155) ซึง่ จากการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่ ม
พบว่ า ศาสนาเป็ นส่ วนที่มคี วามสาคัญมากที่ท าให้ครู สตรีมุส ลิมสมรสสามารถที่ จะจัดการตนเองและ
จัดการภายในครอบครัว ได้ด ี เพราะตามหลักการศาสนาอิสลามสอนว่ า ผูห้ ญิงเป็ นผูท้ ี่ มคี วามสาคัญ
ที่สุ ด ในการดู แลในบ้ าน ดู แลสมาชิ ก ในครอบครัว เปรีย บเสมือ นราชิ นีข องบ้ า น จึง ตระหนั ก ถึง
หลัก การของศาสนาที่ สอนถึง บทบาทหน้าที่ ที่ภ รรยาและแม่จ ะต้อ งรับผิดชอบดู แล ทัง้ ในเรื่องของ
ตนเองและในครอบครัว ดังที่ม ัสลัน มาหะมะ (2560: ออนไลน์) ได้ก ล่าวถึง หน้า ที่ข องภรรยาไว้ว่ า
จะต้องปรนนิบั ตแิ ละให้ ความช่ วยเหลือกิ จการของ สามี ให้ก ารอบรมเลี้ยงดูบุ ตรเพื่อ ให้ เป็ นคนที่ ด ี
เป็ นผูท้ ี่ให้ความช่ วยเหลือแก่ บิดามารดาและแก่ สงั คมทัว่ ไป รักษาความมีระเบียบเรียบร้อยและความ
สะอาดภายในบ้ านของครอบครัว และควบคุม ดูแลทรัพย์สนิ ของครอบครัว ทั ้งนี้หลัก การของอิสลาม
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ก็ได้กาหนดให้บ้ านเป็ นสถานที่ท างานพิเศษและได้ย้ าว่ าผู ้หญิงจะต้องเอาใจใส่ในการปรับปรุงชีวิต ที่
บ้า นให้ ดขี ึ้ น เมื่อ ใดก็ ต ามที่ ตอ้ งออกนอกบ้า น เธอจะต้องปฏิ บัต ิต ามกฎระเบี ย บที่ ได้ ว างไว้ต าม
หลักการทางศาสนา นอกจากนี้แ ล้ว ศาสนายังช่ ว ยในการแก้ไขปั ญ หา ทัง้ ปั ญหาทั ว่ ไปจากที่ทางาน
จากสังคมหรือปั ญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ด้วยกั บการตัง้ สติ การขอพร การมอบหมาย
งานต่ อพระเจ้าและการนาหลักศาสนามาใช้ในการแก้ ไขปั ญหา จึงสามารถแก้ไขปั ญ หาได้ด ี รวมทั ้ ง
การนาหลักศาสนามาใช้ในการอบรมเลีย้ งดู ลูก ก็จ ะทาให้ลูกอยู่ ในกรอบที่ อสิ ลามกาหนด ซึง่ มีความ
สอดคล้องกับงานวิ จยั ของมารีนี สแลแม (2550) พบว่ าเมื่อเกิด ปั ญหาในชีวิตของสตรีจะมีการใช้หลัก
ศาสนาเข้ามาช่ วยในการแก้ไขปั ญหา จะทาให้ ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
จากข้อ ค้นพบการวิจ ัยระยะที่ 1 ตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั 1 และวัต ถุประสงค์การวิจยั 2
ทาให้ คน้ พบการนิย ามความหมาย องค์ประกอบ และเงื่อนไขของการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ม แข็ งในมุ ม มองของผู ้ให้ ข้ อมู ล หลัก ซึ่งเป็ นมุ ม มองมุส ลิมตาม
บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ ความสาคัญต่อ การนาหลักการทางศาสนามาใช้ในการ
ดาเนิ นชีวิ ต ซึ่งสามารถนามาเชื่ อมโยงกั บแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ย วข้อ ง โดยเงื่อนไขสาเหตุจ ากบุ คคล
และเงื่อนไขสาเหตุ จากสังคมที่ ทาให้ สามารถจัด การตนเองและจัด การภายในครอบครัว และท าให้
ครอบครัวเข้ม แข็งได้ สามารถนามาเชื่อมโยงเทีย บเคียงกับแนวคิดทฤษฎีทุนทางจิต วิทยาเชิงบวก
และแนวคิด ทุ นทางสัง คม ทั ้ง นี้ผู ้วิจ ัยได้ป ระยุ กต์แนวคิด ทฤษฎีก ารจัด การตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว (Individual and Family Self-management Theory) ของไรอันและซาวีน (Ryan;
& Sawin. 2009) มาเป็ นกรอบในการหาความสัม พันธ์ระหว่ า งตัว แปรทางจิต และทางสังคม ผู ้วิจ ัย
เห็นว่ าทฤษฎีด ังกล่าวมีความครอบคลุมและสามารถนามาปรับใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ จึงได้มกี ารนามา
ปรับใช้ให้เ ข้ากับ บริบ ทของการศึกษา กล่ าวคือ การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว
ได้ม องถึงประเด็นสาคัญสองประเด็นคือ การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครู
สตรีมุสลิม ซึง่ การจัดการตนเองและครอบครัวเป็ นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนที่ป ระกอบด้วยสามมิต ิ คือ
บริบ ท (Context) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยมิต ิทางบริบท (Context)
สามารถนามาเทีย บเคียงได้กับตัวแปรทุ นทางสังคม มิตกิ ระบวนการ (Process) สามารถเทียบเคีย ง
ได้ กั บ ตัว แป รทุ น ทางจิต วิ ท ย าเชิ ง บวก มิ ต ิผ ลลัพธ์ใก ล้เคี ย ง ( Proximal Outcome) สามาร ถ
เทียบเคียงได้กับพฤติกรรมการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และมิตผิ ลลัพธ์สุดท้า ย
(Distal Outcome) สามารถเที ยบเคียงได้กับ ครอบครัวเข้ม แข็ ง ซึง่ ในเบื้อ งต้นนี้ผู ้วิจ ัยไม่ส ามารถ
ทราบได้ว่า ตัวแปรแต่ ละตัว มีค วามสัมพันธ์กันหรือไม่อย่ างไร ดังนั ้นผูว้ ิจ ัยจึง ต้องมาศึก ษาวิจ ัยเพื่อ
พิสูจน์ว่ า ตัวแปรต่า งๆ ที่เ กี่ยวข้ องเหล่ านี้ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเ คราะห์ ข้อมูล ในเชิง ปริมาณ
แล้ว นัน้ ข้อ ค้นพบที่ ได้ร ับ มีความสอดคล้อ งกั บ ที่ ได้ต งั ้ สมมติฐานการวิ จ ัยหรือ สอดคล้อ งกับ การ
ทบทวนวรรณกรรมหรือไม่ อย่ างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3
ข้อค้นพบจากการวิ จยั ในระยะนี้ ก่ อให้ เกิ ดความเข้าใจที่ ชัด เจนยิ่ งขึ้ นในการอธิบ ายการ
จัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัวที่ ทาให้ ครอบครัวเข้ มแข็ง ในบริบทพื้นที่ สงั คมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผลการวิจยั พบว่ า โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่ ม
ตัวแปรปั จจัย ด้านทุ นทางจิตวิทยาเชิง บวกและทุ นทางสังคมที่ มอี ทิ ธิพลต่อ การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว และครอบครัวเข้ มแข็ง มีความกลมกลืนกับข้ อมู ลเชิ งประจัก ษ์ ถื อว่า เป็ น
การยอมรับตามสมมติฐานการวิจั ยข้อที่ 1 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ า โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุตามสมมติฐานก่ อ นทาการปรับโมเดล ยังไม่ มคี วามกลมกลืนกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจ ัย
จึงทาการปรับ แก้โ มเดล โดยการปรับ แก้ให้มคี วามคลาดเคลื่อนในตัว แปรสังเกตบางตัว ซึง่ เป็ นไป
ตามธรรมชาติของตัวแปรต่ างๆ ที่ม ีความสัม พันธ์กันได้ พบว่ า โมเดลภายหลังการปรับแก้ม ีความ
กลมกลืนกั บข้ อมู ลเชิ งประจักษ์ โดยค่ าดัช นีวั ดความกลมกลืนแบบสัมบู ร ณ์ (Absolute Fit Index)
พบว่ า ค่ า ไค -สแคว ร์ (χ2) มี ค่ า เท่ า กั บ 254.40, df = 117, p-value = 0.00, SRMR = 0.036,
RMSEA = 0.052, GFI = 0.94 ดัช นี วั ด ค วามกลมกลืนเป รีย บเที ย บ (Comparative Fit Index)
พบว่ า NFI = 0.98, NNFI = 0.99, CFI = 0.99 และ χ2/ df = 2.17
ทัง้ นี้ ถึงแม้จะพบว่ า ค่าสถิตไิ ค-สแคว์มนี ัยสาคัญทางสถิต ิ (χ2=254.40, df = 117, p-value
= 0.00) ซึ่งไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยการที่ ค่าไค-สแคว์ม ีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ อาจเนื่อ งมาจากการ
ได้ร ับผลกระทบจากความซับ ซ้อนของโมเดล กล่ าวคือ ถ้าโมเดลมีเ ส้นอิทธิพลหรือ ค่า พารามิเ ตอร์
จานวนมากก็ม ีแนวโน้ม ที่จะมีนัย สาคัญ หรือผลกระทบจากขนาดของกลุ่ม ตัวอย่ าง คือ ถ้าโมเดลที่
ทดสอบได้ม าจากกลุ่มตัวอย่ างที่มขี นาดใหญ่ ค่ าไค -สแคว์ก็ ยิ่ง มีแนวโน้ มที่ จะมีนัย สาคัญ ดังนั ้นจึง
แก้ ไขโดยพิจ ารณาจากค่ า χ2/ df ซึ่ง เป็ นค่ า ดัชนี วั ด ความกลมกลืนแบบสัม บู ร ณ์ (Absolute Fit
Index) เมื่อ พิจ ารณาค่า SRMR = 0.036 ซึง่ มีค่า น้อ ยกว่ า 0.8 ถือ ว่ า อยู่ ในระดับ ที่ย อมรับได้ และ
GFI = 0.94 ซึง่ มีค่ ามากกว่ า 0.90 ถือว่ า อยู่ ในระดับที่ย อมรับได้ และค่ า RMSEA = 0.052 ซึ่งมีค่ า
น้อยกว่ า 0.05 ถือว่ าอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ส่ วนดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative
Fit Index) พบว่ า NFI = 0.98 NNFI =0.99 และ CFI = 0.99 ถือว่ ามีค่าเข้าใกล้ 1 มาก อยู่ ในระดับที่
ยอมรับ ได้ และค่ า χ2/ df = 2.17 ซึ่งมีค่ าน้ อ ยกว่ า 5 ถือ ว่ าอยู่ ในระดับ ที่ ย อมรับ ได้ จากค่า ดัช นี
ดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ที่ป รับแก้มคี วามกลมกลืนกับข้ อมู ล
เชิงประจักษ์ม ากที่สุด ซึง่ แสดงให้เห็นว่ าหากบุ คคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวกและมีทุ นทางสังคมที่ ด ี
จะส่งผลให้บุคคลสามารถที่จะจัดการตนเองและจัดการในครอบครัวและส่งผลให้มคี รอบครัวเข้มแข็ง
จากผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่ม ตัวแปรปั จจัยด้า นทุ นทาง
จิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มอี ิทธิพลต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
และครอบครัวเข้มแข็งข้างต้น สามารถอภิปรายผลของอิทธิพล ได้ดงั นี้
การจัด การตนเองและการจั ดการภายในครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงต่อครอบครัว
เข้มแข็ง ซึง่ จากการศึกษาพบว่ าการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวมีอ ิทธิพลทางตรง
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ต่อ ครอบครัวเข้ ม แข็ งอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ ถื อว่า ยอมรับตามสมมติ ฐานการวิจั ย ข้อที่ 10
โดยมีค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ ากับ .67 แสดงว่ า การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
มีอทิ ธิพลต่ อครอบครัวเข้มแข็ง ของครูสตรีมุสลิมสมรส โดยพบว่ าตัวบ่ งชี้ที่สาคัญ อันดับแรก คือ การ
แก้ ปัญ หา การสนับ สนุ นทางสัง คม การปรับ โครงสร้างความรู ้ความเข้ าใจและการแสดงออกทาง
อารมณ์ (น้ าหนักความสาคัญเท่ ากับ .81, .80, .78 และ .78) แสดงให้เห็นว่ าบุ คคลที่มกี ารแก้ปัญหา
ได้ด ี ได้ร ับการสนับสนุ นทางสังคมที่ด ี มีก ารปรับ โครงสร้างความรูค้ วามเข้าใจและมีก ารแสดงออก
ทางอารมณ์ในเชิ งบวกยิ่ งสูง ก็ยิ่ งทาให้บุ คคลนัน้ มีแนวโน้ มของการมีครอบครัวเข้ มแข็ง สู งขึ้นด้ว ย
เช่ นกั น ซึ่งสะท้อ นให้ เห็นว่ าการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวมีส่วนสาคัญที่ ทาให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็ ง ซึง่ ชารอน คริสตีนและแพทริค (Sharon; Christine; & Patrick. 2010) ได้
กล่าวถึง ความหมายของการจัด การภายในครอบครัว ไว้ว่า เป็ นกระบวนการในการสร้างความสมดุ ล
แก่ ระบบครอบครัวที่นาไปสู่ความเป็ นองค์ก รและความเป็ นเอกภาพ ซึ่งคว ามสมดุล ที่นาไปสู่ ความ
เป็ นองค์กรในที่นี้ คือ ความสมดุลของสถาบันครอบครัวและมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่ จะท า
ให้ ครอบครัว เข้ ม แข็ งได้ โดยเป้ าหมายของการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ก็
เพื่อ ให้ บุ คคลนั ้นสามารถก าจั ด ความเครีย ดและสามารถด าเนิ นชี วิ ต ไปตามปกติไ ด้ (ศิ ร ิไช ย
หงษ์สงวนศรี. 2556: ออนไลน์) และลดความเสีย่ งที่อาจก่ อให้เ กิดความเครียดของครอบครัว รวมทั ้ง
เสริมสร้างคุ ณลักษณะหรือระบบครอบครัวที่ เข้มแข็ง อีก ทัง้ ยังช่ วยลดหรือจากั ดสิง่ กดดันและสภาวะ
ที่ยากลาบากทัง้ หลาย
เมื่อ พิจ ารณาที ล ะองค์ป ระกอบของตัว แปรการ จัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัว บุ ค คลที่ม ีการแก้ไขปั ญ หาที่ ดจี ะทาให้บุค คลนัน้ สามารถมีครอบครัว เข้มแข็ งได้ โดยมีผ ล
การศึกษาที่ มงี านวิจยั สนั บสนุ นจากข้อค้นพบดัง กล่าว ดัง งานวิจยั ของสาวิตรี บู รณากาญจน์ (2551)
ผลการศึก ษาพบว่ า การเผชิญ ปั ญ หามีความสัม พันธ์ท างบวกกั บความผาสุ กในครอบครัว อย่ างมี
นัยส าคัญ ทางสถิต ิ และจากการศึ กษาวิจ ัยของวี รภัท รา ประภาพักตร์ (2553) ผลการศึกษาพบว่ า
การเผชิญปั ญหาด้านการเผชิญปั ญหากับปั ญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
กายและด้านสุข ภาพจิต ของผู ้สูง อายุ สะท้ อ นให้ เห็ นว่ าบุ ค คลที่ม ีการแก้ไขปั ญ หาที่ด ีและสามารถ
เผชิญ ปั ญหาได้อย่ างเหมาะสม จะช่ ว ยให้บุ คคลนั ้นมีคุณภาพชีวิตที่ ดแี ละมีความผาสุก ในครอบครัว
ซึง่ จากศึ กษาในครัง้ นี้พบว่ า ครูส ตรีมุส ลิม สมรสและครอบครัว เมื่อเกิ ด ปั ญ หา จะแก้ ไขปั ญ หาได้
อย่ างเหมาะสมตามปั ญ หาที่เกิด ขึ้น โดยใช้ห ลักการทางศาสนามาช่ วย ในการตัด สินใจแก้ ไขปั ญหา
รวมทั ้งการไม่หนี ปัญหา พูด คุยถึงปั ญ หาอย่ างจริงใจตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังสนับสนุ นและช่ ว ย
ให้สมาชิ กในครอบครัวแก้ไขปั ญ หาด้วยตนเอง ซึง่ มีความสอดคล้อ งกั บงานวิจ ัย ที่ พบว่ าการอบรม
เลี้ย งดู แ บบใช้ เ หตุ ผ ลมากกว่ า อารมณ์ มี ค วามสัม พั นธ์กั บ ค วามสามารถในก ารแก้ ไขปั ญห า
ชีวิตประจาวัน (อัญชลี นางแล. 2552) ดังนัน้ หากผูป้ กครองมีการอบรมเลีย้ งดูสมาชิก ในครอบครัว ที่
เน้นการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและผลมากกว่ าการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ จะทาให้สมาชิกในครอบครัว
สามารถจัดการแก้ไขปั ญ หาได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ และบุ คคลที่มกี ารสนับ สนุ นทางสัง คมที่ด ี จะท า
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ให้บุค คลนั ้นสามารถมีค รอบครัว เข้มแข็งได้ โดยมีผ ลการศึก ษาที่ มงี านวิจยั สนับ สนุ นจากข้อค้นพบ
ดังกล่ าว ดัง งานวิ จยั ของสุ ภ าวดี เนติเมธี (2547) ผลการศึก ษาพบว่ า การสนั บสนุ นทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกั บความผาสุกทางจิตวิ ญญาณของมารดาหลัง คลอดที่ตดิ เชื้อเอชไอวี อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิต ิ รวมถึงการสนั บสนุ นทางสังคมของสตรีสมรสที่ท างานนอกบ้านมีความสัมพันธ์กั บ
ความพึงพอใจในชี วิตอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิต ิ (อัญ ชลี ทองมา. 2546) และส่วนหนึ่งจากข้อ ค้นพบ
งานวิจยั พบว่ าการสนับสนุ นทางสังคมและคุณภาพชีวิตของสตรีหลังการตัดมดลูกมีความสัมพันธ์กั น
ทางบวก (จุฬ าภรณ์ สยัง กู ล. 2549) และการสนับสนุ นทางสังคมยัง มีความสัมพันธ์กั บ ความผาสุ ก
ทางจิตใจของหญิงตัง้ ครรภ์วัยรุ่นครรภ์แ รก (นุ ชจรี อิม่ มาก. 2552) ตลอดจนการสนับ สนุ นทางสังคม
ด้านข้อมูล และด้านสิ่งของมีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติก รรมเผชิญ ความเครียดวิ ถกี ารแสวงการ
เกื้ อหนุ นทางสัง คมอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ (สุธ ิศ า ล่ ามช้ าง ; และคนอื่นๆ. 2550) รวมทั ้งแรง
สนั บสนุ นจากครอบครัวและแรงสนับ สนุ นจากเพื่อ นของผู ้สูง มีค วามสัมพันธ์ท างบวกกั บ ความพึง
พอใจในชี วิตของผูส้ ูงอายุ (พรทิพย์ มาลาธรรม; จิร าพร คงเอีย่ ม; และประคอง อินทรสมบัต.ิ 2551)
ซึง่ จากงานการศึก ษางานวิ จยั ข้า งต้นสะท้ อนให้ เห็ นการสนั บสนุ นทางสังคมมีผ ลท าให้บุ คคลนั ้นมี
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ มีความพึงพอใจในชีวิ ต มีคุณภาพชีวิ ตที่ดแี ละทาให้บุ คคลนัน้ สามารถที่
จะเผชิ ญกับปั ญหาความเครียดที่ผ่านเข้ามาในชีวิ ตได้ด ี นอกจากนี้ สาหรับบุ คคลที่มกี ารแสดงออก
ทางอารมณ์ในเชิ งบวก จะท าให้ บุ ค คลนั ้นสามารถมีค รอบครัว เข้ ม แข็ งได้เช่ นเดีย วกัน โดยมีผ ล
การศึ กษาที่ มงี านวิจยั สนับสนุ นจากข้อ ค้นพบดังกล่าว ดัง งานวิจยั ของปาริก า อัค นิวาส (2550) ผล
การศึก ษาพบว่ า ความฉลาดทางอารมณ์ม ีค วามสัมพันธ์กั บ การปรับ ตัวทางสัง คมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย และมีความสัม พันธ์ทางลบกับ ทัศนคติต่อการกระทาผิด (จุไรรัตน์ กาแพงพันธ์. 2551)
และการได้ร ับการสนับ สนุ นด้านข้ อมูลและอารมณ์ ทาให้ มคี วามวิต กกังวลแบบสภาวการณ์ต่ า (เกษร
ปั ญญาใส. 2553) จากการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เ ห็นว่ าความฉลาดทางอารมณ์แ ละการแสดงออก
ทางอารมณ์ในเชิงบวก ส่งผลให้บุคคลนั ้นสามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมได้ และมีผลทาให้ม ีความวิต ก
กังวลต่ า ซึง่ เหล่านี้ มผี ลท าให้บุ คคลสามารถที่จะจัดการกับชีวิ ตของตนเองและสามารถใช้ชีวิ ตอยู่ ใน
สังค มได้อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ ดัง นั ้นผู ้ป กครองและบุ ค คลในครอบค รัว ควรสนั บ สนุ น ให้ ส ม าชิ ก ใน
ครอบครัว พยายามใช้เ หตุ ผลและสามารถควบคุ มอารมณ์ข องตนเองในเชิง ลบให้ ได้ สอดคล้อ งกั บ
งานวิ จยั ที่ พบว่ า นัก เรียนที่ได้ร ับการอบรมเลีย้ งดูแ ตกต่า งกันมีความฉลาดทางอารมณ์แ ตกต่ างกั น
(ปรียาพร จันทะกล. 2552)
ทุนทางจิต วิท ยาเชิง บวก มี อิท ธิ พลทางตรงต่ อการจั ด การตนเองและการจั ดการ
ภายในครอบครัว ซึง่ จากการศึกษาพบว่ า ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอ ิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ
ตนเองและการจัด การภายในครอบครัว อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิต ิ ถื อว่ ายอมรับตามสมมติฐ าน
การวิจัยข้ อที่ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .46 โดยตัวบ่ ง ชี้ที่สาคัญอันดับแรกคื อ การมอง
โลกในแง่ด ี ความหวั ง การรับ รูค้ วามสามารถของตน และความหยุ่ นตัว (น้ าหนั กความสาคัญเท่ ากั บ
.87, .77, .71 และ .57) แสดงว่ าบุ คคลที่มกี ารมองโลกในแง่ด ี มีความหวัง มีการรับรูค้ วามสามารถ
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ของตน และมีความหยุ่ นตัวยิ่งสูง ก็ยิ่งมี ทาให้บุ คคลนั ้นมีความสามารถในการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว สูงด้วยเช่ นกัน ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ าการที่บุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ ด ี
จะทาให้บุคคลสามารถที่จ ะจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวได้ จากการศึกษาพบว่ าทุ นทาง
จิต วิ ท ยาเชิง บวกมีอ ิท ธิพลทางตรงต่ อการจัด การตนเองและการจัด การภายในคร อบครัว จาก
การศึ กษาทาให้เห็ นว่ าครูสตรีมุส ลิมสมรสที่ มกี ารมองโลกในแง่ด ี จะทาให้ต นเองนัน้ สามารถจัดการ
ตนเองและจัดการภายในครอบครัวได้ดกี ว่ าบุ คคลที่มองโลกในแง่ร ้าย สอดคล้องกับ การสัม ภาษณ์ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้พบว่ าครูส ตรีมุสลิม สมรสจะเป็ นบุ ค คลที่พยายามมองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เข้ามาในชีวิต ทัง้ ในเรื่องของการทางานและในครอบครัว ในทางที่ด ี จึง ทาให้ตนเองสามารถข้ามผ่า น
เหตุ การณ์ต่า งๆ ได้อ ย่ า งมีประสิท ธิภ าพ ทั ้งนี้ ก ารมองโลกในแง่ ดเี ป็ นสิ่งที่ ถูก พูด ถึง มากที่ สุดเรื่อ ง
หนึ่งซึง่ เป็ นจุด แข็งทางจิตวิท ยา โดยบุ คคลที่มองโลกแง่ด ี จะเป็ นผูท้ ี่คาดว่ าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะ
เป็ นเรื่อ งในเชิ งบวกและน่ า พึง พอใจ ในขณะที่ บุ ค คลที่ เป็ นคนมองโลกในแง่ รา้ ย จะเป็ นคนที่ ม ี
ความคิด เชิ ง ลบตลอดและเชื่ อ ว่ า จะมีเหตุ ก ารณ์ที่ ไม่ ด ีเ กิด ขึ้ นในอนาคต (Luthans; Youssef; &
Avolio. 2007) ทัง้ นี้ มกี ารศึก ษางานวิจ ัยที่ ส นับ สนุ นว่ า การมองโลกในแง่ ดจี ะท าให้บุ ค คลสามารถ
จัดการตนเองและจัด การในครอบครัว ได้ ดัง งานวิจ ัยของวาสนา กันคา (2550) ผลการศึก ษาวิจ ัย
พบว่ า บุ คคลที่ เข้ า ร่วมโปรแกรมการพัฒ นาการมองโลกในแง่ด ี มีการมองโลกในแง่ด ีสูง ขึ้นและมี
ความเครีย ดต่ า แสดงให้ เห็ นว่ า การมองโลกในแง่ดมี ีความเกี่ย วข้ องกั บความเครีย ด โดยบุ ค คลที่
พยาย ามมองทุ ก อย่ า งในที่ ด ี จะมีผ ลท าให้ ม ีส ภ าวะคว ามเครีย ดน้ อ ย ลง และก ารที่ บุ คคลมี
ความเครีย ดต่ า ก็ยิ่ งมีผ ลท าให้ มองปั ญ หาต่างๆ ที่เข้ ามาในชี วิต ได้อ ย่ า งเข้ าใจและสามารถยอมรับ
ปั ญ หาและหาวิ ธกี ารในการจัด การแก้ ไขปั ญ หาได้ทันท่ วงทีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพ ในขณะเดียวกั น
การมองโลกในแง่ด ียั ง มีค วามสัม พันธ์กั บ การปรับ ตัว ของบุ ค คลและความสามารถในการฟั นฝ่ า
อุปสรรคต่างๆ จากการศึกษางานวิจยั พบว่ า การมองโลกในแง่ด มี คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ ปรับตัว
ต่อ อุ ท กภัย (พรรณี เขาแก้ ว . 2556) และการมองโลกในแง่ด ีม ีค วามสัม พันธ์ท างบวกกั บ ความ
สามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาและฝ่ าฟั นอุ ป สรรคของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัยในภาครัฐ (วรุ ณกันยา
คุณากรวิ รุ ฬ ห์. 2556) สะท้ อ นให้ เห็ นว่ า บุ ค คลที่ ม ีการมองโลกในแง่ด ีม ีผ ลท าให้ ต นเองสามารถ
ปรับตัวและเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ด ี
สาหรับบุ ค คลที่ มกี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองสู ง จะมีผลท าให้ส ามารถจัด การตนเอง
และจัดการในครอบครัวได้ด ี สอดคล้องกั บการสัม ภาษณ์ในงานวิ จยั ครัง้ นี้ พบว่ าครูสตรีมุส ลิมสมรส
เป็ นบุ คคลที่ตระหนักและรับรูว้ ่ าตนเองเป็ นผูท้ ี่มคี วามสามารถในการจัดการดูแลต่า งๆ ได้ทั ้งในเรื่อ ง
ของการจัดการชีวิ ตส่วนตัว ที่ ทางาน และจัดการดูแ ลภายในบ้า นสมาชิกในครอบครัว ทั ้งนี้ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนมันจะส่งเสริมและเพิ่มพลังในการให้ถ ึงเป้ าหมาย และช่ วยให้ สามารถเผชิญกั บ
ปั ญหาอุป สรรคต่า งๆ ได้ (Bandura. 1986, 1997, 2001) โดยบุ คคลที่ม ีการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองจะมี 5 คุ ณลักษณะที่สาคัญ ได้แก่ 1) กาหนดเป้ าหมายไว้ ให้สู งและเลือกงานที่ ยากสาหรับ
ตนเอง 2) มีความยินดีในการพบกับความท้าทายและเติบโตไปพร้อ มกับมัน 3) มีการกระตุ ้นตนเอง
สูง 4) มีความพยายามเพื่อให้ บรรลุเป้ า หมาย 5) เมื่อพบอุปสรรค มีความอดทน ซึ่งห้า คุณลัก ษณะ

198
เหล่านี้คอื ลัก ษณะของบุ ค คลที่มปี ระสิทธิภาพสูง สามารถที่จะพัฒนาตนเองและดาเนินกิ จกรรมต่างๆ
ได้อย่ างมีประสิท ธิภาพ ทัง้ นี้มกี ารศึกษางานวิจยั ที่ สนับสนุ นว่ าการรับรูค้ วามสามารถของตนจะทาให้
บุ ค คลสามารถจัดการตนเองและจัด การในครอบครัวได้ ดังงานวิ จยั ที่ พบผลการศึ ก ษา การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเอาชนะอุป สรรค (ชมพูนุช
เตชะนั ดตา. 2550; และ ศุ ภนุ ช สุ ดวิไล. 2550) แสดงว่ าบุ ค คลที่ม ีการรับ รูค้ วามสามารถของตนเอง
สูงจะทาให้ บุคคลนัน้ มีความง่ายดายในการเอาชนะอุ ปสรรคต่า งๆ ที่ ผ่านเข้าได้ เนื่ องจากบุ ค คลที่ ม ี
การรับ รูค้ วามสามารถของตนเองสูง จะเป็ นผูท้ ี่มคี วามมันใจในตนเองและเชื
่
่ อว่ าตนเองสามารถทาสิ่ง
ใดสิ่ง หนึ่ งได้บ รรลุ ต ามเป้ าห มายที่ ต งั ้ ใจไว้ ได้ นอกจากนี้ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (นั ยนา ปาระมี. 2551; ณุภ าวี ณะฤทธิ.์ 2550;
และแก้ว ใจ มารทอง. 2557) และการพัฒนาความสามารถของตนเองร่วมกับ แรงสนั บสนุ นทางสังคม
ท าให้ ผู ้ป่ วยมีพฤติก รรมการดู แ ลตนเองได้ถู ก ต้อง (นวรัต น์ สุ ท ธิพงศ์ . 2550) รวมทั ้งการรับ รู ้
ความสามารถของตนสามารถพยากรณ์ความเครียดด้านจิต ใจ (นิภากร หนู พันธ์. 2550) ซึ่งแสดงให้
เห็ นบุ ค คลที่ มกี ารรับรู ้ค วามสามารถของตนเองสู งจะท าให้ บุ คคลนั ้นสามารถดู แลตนเอง และลด
ความเครีย ดด้า นจิตใจลงได้ ซึ่งครู สตรีมุส ลิม สมรสหากไม่มคี ุ ณลักษณะของการรับ รูค้ วามสามารถ
ของตนเอง อาจส่งผลให้จดั การในชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ไม่ด ี เนื่องจากครูส ตรีมุสลิมสมรส
มีหน้ าที่การงานที่ตอ้ งรับ ผิดชอบมากมายทัง้ งานสอน การเข้าร่ว มกิจ กรรมทางสังคม งานบ้า นและ
การดูแลสมาชิกในครอบครัว ดังนัน้ จึงต้องพยายามสร้างความเชื่อมันในตนเองและการรั
่
บ รูว้ ่ าตนเอง
สามารถที่ จะจัด การเรื่อ งราวต่ างๆ ได้ดว้ ยกับ ความช่ ว ยเหลือจากพระเจ้าและการสนั บ สนุ นจาก
บุ คคลในครอบครัว ซึง่ สตรีมุสลิม มีหลักการอยู่ หนึ่งสิง่ ที่ ทุกคนต่างยึดหลักในการนามาปรับใช้ในชีวิ ต
คือ การนาหลักศาสนามาใช้ นัน่ เอง จึงท าให้ไม่ ว่าจะทาอะไรหรือสิง่ ใด ทุ กอย่ างล้วนกลับไปหาพระ
เจ้าและมอบความไว้ ว างใจให้ กับ พระเจ้า ดัง นั ้นหากบุ ค คลมีค วามเชื่ อ มันในตนเอง
่
แต่ห ากไม่
สามารถบรรลุ ผลได้ต ามที่ค าดหวั ง บุ คคลนั ้นก็ จะไม่เสียใจแต่กลับยอมรับ ผลที่เกิ ดขึ้ น เพราะสตรี
มุสลิมมีความเชื่อว่ าสิ่งใดที่เกิ ดขึ้นกั บตนเองแล้วนั ้นไม่ว่า จะเป็ นเรื่องดีหรือร้า ย ถือว่ าสิง่ นัน้ เป็ นสิง่ ที่
เหมาะสมสาหรับ ตนเอง นอกจากนี้สาหรับบุ คคลที่มคี วามหยุ่ นตัวสูง จะมีผลทาให้สามารถจั ด การ
ตนเองและจัด การในครอบครัว ได้ด ี ทั ้ง นี้ ม ีก ารศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ ส นั บ สนุ นดัง งานวิ จ ัย ที่ พบผล
การศึก ษา นั กเรีย นที่ได้รบั โปรแกรมส่งเสริมความหยุ่ นตัว ทางอารมณ์มคี ะแนนความเครียดต่ ากว่ า
ไม่ได้รบั การส่ งเสริม (เสาวลักษณ์ ภารชาตรี. 2551) และความหยุ่ นตัว มีความสัมพันธ์เชิ ง บวกกั บ
คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต (วีรภัท รา ประภาพักตร์. 2554) แสดงให้ เห็นว่ าความ
หยุ่ นตัว ทาให้ มคี วามเครีย ดต่ า และทาให้ มคี ุ ณภาพชีวิ ต ที่ด ี เนื่อ งจากบุ คคลที่ ม ีความหยุ่ นตัวใน
ตนเองสูง จะเป็ นผูท้ ี่ สามารถปรับ เปลีย่ นและปรับตัว ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ด ี และสามารถยอมรับ
สิง่ ที่เกิดขึ้นกับ ตนเองได้อย่ า งเหมาะสมจึงท าให้ช่วยลดความตึงเครียดหรือปั ญหาอุป สรรคที่ผ่านเข้ า
มาในชีวิตได้ง่าย และทาให้มคี ุณภาพชีวิตที่ด ี
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ทุนทางจิต วิท ยาเชิ งบวก มีอิท ธิพ ลทางตรงต่อครอบครัวเข้ม แข็ง ซึ่งจากการศึก ษา
พบว่ าทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอทิ ธิพลทางตรงต่อครอบครัวเข้มแข็ง อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิต ิ ถื อ
ว่ายอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ ากับ .23 ถึงแม้ว่าจะมีค่ า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลน้ อยแต่ก็ยังมีอทิ ธิพลส่งผลต่อครอบครัวเข้มแข็งได้ แสดงว่ า ทุ นทางจิตวิทยาเชิ ง
บวกมีอทิ ธิพลต่อ ครอบครัว เข้มแข็งของครูส ตรีมุส ลิมสมรส โดยตัวบ่ งชี้ ที่สาคัญอันดับแรก คือ การ
มองโลกในแง่ด ี ความหวั ง การรับรู ้ความสามารถของตน และความหยุ่ นตัว (น้ าหนัก ความส าคัญ
เท่ า กั บ .87, .77, .77 และ .57) แสดงว่ า บุ ค คลที่ ม ีก ารมองโลกในแง่ ด ี มีค วามหวั ง มีก ารรับ รู ้
ความสามารถของตน และมีค วามหยุ่ นตัวยิ่ ง สูง ก็ ยิ่ ง ท าให้ บุ ค คลนั ้นมีแ นวโน้ มที่ จ ะมีค รอบครัว
เข้มแข็งสูงด้วยเช่ นกั น ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ าการที่บุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ด ี จะทาให้บุคคล
สามารถมีครอบครัวที่เข้มแข็งได้ จากการศึก ษาพบว่ า ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอทิ ธิพลทางตรงต่ อ
ครอบครัวเข้ม แข็ง โดยบุ ค คลที่ มองโลกในแง่ บ วกจะมีมุ ม มองในชี วิต ในด้า นบวก และเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ ที่เ กิดขึ้ น สามารถควบคุม จัดการได้ และคาดว่ าสาเหตุ จากเหตุ การณ์ต่า งๆ จะยัง คงมีขึ้นใน
อนาคตและเป็ นประโยชน์ ในการนาไปปรับใช้ ในสถานการณ์อ่นื ๆ ได้ ดังนั ้นรูป แบบของการอธิบาย
เหตุก ารณ์ในด้า นดี จะมีมุ มมองที่ด ีที่เกิ ดจากภายในไม่ เพีย งแต่ ในอดีตที่ผ่ านมาหรือ ปั จจุ บันเท่ านั ้น
แต่ ในอนาคตอีก ด้วย โดยการมองโลกในแง่ ด ี มีล ัก ษณะคล้า ยกั บ ความหวั ง เพราะจะมีค วาม
เกี่ยวข้องกั บด้านบวกและต้องการผลลัพธ์ในด้านบวกด้วยเช่ นกัน ซึง่ การมองโลกในแง่ดมี ีผลทาให้ ม ี
ความผาสุกทางจิตวิญ ญาณ ดังงานวิจยั ที่ศึ กษาพบว่ า การมองโลกในแง่ดแี ละความพึงพอใจในชีวิ ต
มีความสัมพันธ์ท างบวกกับ ความผาสุก ทางจิตวิญ ญาณ (กนิ ษฐา ลิม้ ทรัพย์. 2557) แสดงให้เ ห็นว่ า
บุ ค คลที่ ม ีการมองโลกแง่ด ีเป็ นบุ ค คลที่ ม องทุ กอย่ างในชีวิ ต ในด้า นดีแ ละเชื่ อ ว่ า ทุ ก อย่ า งจะดีแ ละ
เหมาะสมสาหรับตนเอง ดังนั ้นจึงมีผลให้บุค คลนัน้ มีความสบายใจ มีความพอใจและมีความสุขได้ง่า ย
กว่ าบุ ค คลที่ม องโลกในแง่ไม่ด ี นอกจากนี้การรับรูค้ วามสามารถของตนก็ มผี ลท าให้บุ คคลมีคุ ณภาพ
ชี วิ ต ที่ ด ี ดัง งานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาพบ ว่ า การรับ รู ้ค วามสามารถของตนในก ารเป็ น บิ ด ามารดามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุ ณภาพชีวิตสมรส (ณรรฐกุ ล ทองแก้วไพบู ลย์. 2557) และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บความพึงพอใจในชีวิต (รุ่งทิ วา อินทร์ปรุง . 2554) แสดงให้เห็ นว่ าบุ คคลที่มคี วามมันใจ
่
และเชื่อมันว่
่ าตนเองสามารถท าหน้ าที่ข องพ่ อแม่แ ละสามารถดูแ ลทุ ก อย่ างเกี่ย วกับ ครอบครัว ได้จ ะ
ทาให้บุค คลนัน้ สามารถใช้ชี วิตคู่ ได้อย่ า งมีค วามสุข และมีค วามพึงพอใจในชีวิต เนื่ องจากบุ คคลที่ ม ี
ความเชื่อมัน่ และมันใจในตนเองสู
่
ง ก็ จะพยายามทาทุ กอย่ าง ทุ กบทบาทหน้า ที่ที่ต นเองได้รบั ทัง้ ใน
ฐานะภรรยา แม่ ครู และสมาชิก ของชุ มชนให้บ รรลุ ตามที่ตนเองตัง้ ใจไว้ ในขณะเดีย วกันบุ ค คลที่ ม ี
ความหยุ่ นตัวที่ ดมี ีผ ลท าให้ บุ คคลนั ้นมีแนวโน้ม ที่จ ะมีค รอบครัว ที่เข้ ม แข็ งได้ ดังงานวิจ ัยที่ ศึก ษา
พบว่ า ความหยุ่ นตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกั บคุ ณภาพชีวิต ด้า นสุข ภาพกายและด้านสุข ภาพจิต
(วีรภัทรา ประภาพักตร์. 2554) แสดงให้เห็ นว่ าบุ คคลที่มคี วามสามารถในการตอบสนองหรือจัดการ
จากความทุ กข์ยาก ความขัดแย้ง ความล้มเหลว หรือแม้กระทัง่ เหตุการณ์ที่ด ี (Luthans. 2002) และ
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่า งๆ ได้ด ี จะทาให้มคี ุณภาพชีวิตที่ ดไี ด้ ซึง่ จากมุมมองทางจิตวิทยา
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คลินิกมีการนิย ามความหยุ่ นตัวไว้ว่าเป็ นระดับของปรากฏการณ์โดยมีรู ปแบบของการปรับตัวในเชิ ง
บวกกับ บริบทที่มคี วามทุ ก ย์ยากหรือความเสีย่ ง ซึง่ ในวิธกี ารทางจิตวิท ยาเชิง บวก ชี้ ให้เห็นว่ าการ
นิยามความหยุ่ นตัวนี้ ได้ม ีการขยายความหมายไม่เ พียงแต่ความสามารถในการจัด การหรือ การดึง
กลับคืนมาจากความยากลาบากเท่ านัน้ แต่ ยังเป็ นเรื่องเชิงบวกและสถานการณ์ที่มคี วามท้า ทายอีก
ด้วย ทัง้ นี้เพื่อนาไปสู่การเข้าสู่ภาวะสมดุลนัน่ เอง (Avolio; & Luthans. 2006)
ทุนทางสังคมมี อิท ธิพ ลทางตรงต่ อทุ นทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก ซึ่งจากการศึก ษาพบว่ า
ทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกอย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ ถือว่า ยอมรับ
ตามสมมติฐานการวิจั ยข้อที่ 5 โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิ์ ท ธิพลเท่ ากั บ .79 แสดงว่ า ทุ นทางสังคมมี
อิทธิพลต่ อทุ นทางจิตวิท ยาเชิงบวกของครูสตรีมุสลิมสมรส โดยตัวบ่ ง ชี้ที่ส าคัญ อันดับแร ก คือ ทุ น
วัฒนธรรม ทุ นมนุ ษย์ และทุ นสถาบัน (น้ าหนักความสาคัญเท่ ากับ .77, .74 และ .68) แสดงว่ าบุ คคล
ที่มที ุ นทางสังคมยิ่งสูง ก็ยิ่งมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสูงด้วยเช่ นกั น ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ าการที่บุคคล
มีทุนทางสังคม จะท าให้ บุคคลสามารถมีทุนทางจิตวิ ทยาเชิง บวกได้ ซึง่ ทุ นทางสังคมเป็ นการรับ รู ้
ของบุ ค คลที่ ม ีต่ อ ตนเองว่ า เป็ นบุ คคลที่ ม ีค วามรูค้ วามสามารถ และ รับ รู ้ว่ าสถาบั นต่ า งๆ และ
วัฒ นธรรมที่ต นเองอาศัย อยู่ ทาให้ ตนเองและสมาชิ ก ในครอบครัวสามารถอาศัย ร่ว มกับ คนอื่นใน
สังคมได้อย่ า งสันติสุข โดยองค์ป ระกอบหลัก ของทุ นทางสังคม ได้แก่ คน สถาบัน วัฒ นธรรม และ
องค์ความรู ้ ซึง่ จะเกิดเป็ นพลังในชุ ม ชนและสังคม (สุวรรณี คามันและคนอื
่
่ นๆ. 2551) จากการศึกษา
พบว่ าทุ นทางทางสัง คมมีอ ิทธิพลทางตรงต่อ ทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิง บวก สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษา
งานวิจ ัย ที่พบว่ าทุ นทางสัง คมมีผ ลต่ อทุ นทางจิต วิท ยาเชิ งบวก โดย ส่วนหนึ่ง ของงานวิ จยั พบว่ า
ปั จ จัย ทางวั ฒ นธรรม (Cultural) มีค วามสัม พั นธ์ในการวั ด ลัก ษณะห้ า ด้า นของค วาม หยุ่ นตั ว
(Resilience) โดยความเครียดในเด็ก จะมีป ระสบการณ์ที่แ ตกต่ างกันในแต่ละบุ คคลจากวั ฒนธรรม/
ชาติพนั ธุ ์ที่ต่า งกันและภูมหิ ลังทางสถานภาพทางชนชั ้น ซึ่งเหล่านี้ มผี ลต่อการพัฒนาความหยุ่ นตัว
ได้ (Clauss-Ehlers. 2008) สะท้อ นให้เห็ นว่ าบุ คคลที่ มวี ัฒนธรรมหรือชาติพนั ธ์ที่ ต่างกันจะส่ งผลให้
บุ ค คลมีความหยุ่ นตัว ต่ างกั น บางวั ฒ นธรรมมีความเคร่ งครัด และตึง เครีย ดกั บวั ฒ นธรรมหรือ
ประเพณีของตนเอง อาจส่งผลให้บุคคลที่อยู่ ในวัฒนธรรมนัน้ ๆ มีความหยุ่ นตัวได้น้อ ยกว่ าบุ คคลที่ ม ี
มาจากวั ฒนธรรมที่ผ่ อ นปรนได้ เรียบง่า ย ซึง่ หากกลับมามองในวัฒ นธรรมของป ระชาชนในสาม
จัง หวั ดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีวัฒ นธรรมประเพณีที่ มเี อกลัก ษณ์เ ฉพาะตัว โดยมีการเชื่อ มโยงกั บ
ศาสนาอิสลามมาเกี่ยวข้อ งในประเพณีวัฒนธรรมและความเป็ นชนชาติ ซึง่ วั ฒนธรรมและสถาบันทาง
ศาสนาของสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้นี้มอี ทิ ธิพลอย่ างมากกับประชาชนในพื้นที่ต่อความเชื่ อ ความ
ศรัท ธาและการแสดงออกทางพฤติก รรม เช่ น วั ฒ นธรรมของชาวมลายู จ ะมีความเชื่ อ เรื่อ งกฏ
สภาวการณ์หรือสิง่ ที่เกิ ดขึ้นเป็ นสิ่งที่ดสี าหรับ บุ คคลไม่ว่ าสิง่ นัน้ จะเป็ นเรื่องดีห รือร้าย จะทาให้บุคคล
และประชาชนในพื้นที่จงึ มีคุณลักษณะของการมองโลกในแง่ด ีและการมีความหวั งในกา รดาเนิ นชีวิ ต
เพราะเชื่อว่ า ทุ กสิง่ ทุ กอย่ างมาจากพระเจ้าเป็ นผูก้ าหนด เป็ นต้น ดัง นัน้ บุ ค คลที่ เติบโตและอาศัยอยู่
ในพื้นที่ส ามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้จะได้รบั อิท ธิพลจากวั ฒนธรรม สถาบั นทางศาสนาและความ
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เป็ นอัต ลัก ษณ์ข องชาวไทยมุ สลิม ต่อ การนามาปรับใช้ในการด าเนิ นชี วิต ประจ าวั น ของบุ ค คลเป็ น
อย่ างมาก
ทุ นทางสัง คมมี อิท ธิ พลทางตรงต่ อ การจั ด การตนเองและก ารจั ด การภายใน
ครอบครัว ซึ่งจากการศึก ษาพบว่ าทุ นทางสังคมมีอ ิท ธิพลทางตรงต่อ การจัด การตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัว อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิต ิ ถือว่ ายอมรับตามสมมติฐ านการวิจั ยข้อที่ 6
โดยมีค่า สัม ประสิท ธิอิ์ ท ธิพลเท่ ากั บ .53 แสดงว่ า ทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลต่ อการจัด การตนเองและ
การจัด ก ารภ าย ในครอบ ครัว ของครู ส ตรีมุ ส ลิม สมรส โดยตัว บ่ งชี้ ที่ ส าคัญ อัน ดับ แรก คือ ทุ น
วัฒนธรรม ทุ นมนุ ษย์ และทุ นสถาบัน (น้ าหนักความสาคัญเท่ ากับ .77, .74 และ .68) แสดงว่ าบุ คคล
ที่มที ุ นวัฒนธรรม ทุ นมนุ ษย์ และทุ นสถาบันยิ่ งสูง ก็ยิ่งมี แนวโน้มในการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัว สูง ด้ว ยเช่ นกั น ซึ่งสะท้ อ นให้เ ห็ นว่ าการที่ บุค คลมีทุ นทางสังคม จะท าให้บุ ค คล
สามารถจัด การตนเองและจัดการภายในครอบครัวได้ จากการศึ กษาพบว่ า ทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อ การจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ทั ้งนี้ ม ีงานวิ จยั ที่ สนั บสนุ นจากข้ อ
ค้นพบดัง กล่า ว โดยบุ ค คลที่ ม ีทุ นทางสัง คมสูง มีผ ลต่ อความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูง ดัง
งานวิจยั ของณัฐกาล เรืองอุดม (2554) ผลการศึกษาพบว่ า การพึง่ ตนเองมีค วามสัม พันธ์ในระดับสู ง
มากและเป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกั นกั บ ทุ นทางสังคม รวมทั ้งทุ นทางสัง คมยัง ช่ ว ยลดความขั ดแย้ ง
ระหว่ างงานกับครอบครัวได้ ดัง งานวิจ ัยเรื่อ งแม่เ ลีย้ งเดีย่ ว ทุ นทางสังคมและความขัดแย้งของงาน
กับครอบครัว (Ciabattari. 2005) พบว่ าทุ นทางสังคมได้ลดความขัดแย้งงานกับครอบครัวของมารดา
นอกสมรส โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสาหรับ ผูห้ ญิ งที่มรี ายได้น้อย อีกทัง้ คุ ณแม่ที่ มกี ารรายงานว่ าตนเองมี
ความขัด แย้ งระหว่ างงานกั บครอบครัว สู งก็ จะมีโ อกาสทางานได้น้อย ซึ่งรู ปแบบนี้ เหมาะส าหรับ
ผูห้ ญิงที่ไม่ได้ตอ้ งการหางานทา สอดคล้องกั บงานวิจยั ที่พบว่ า การสนับ สนุ นทางสังคมคือ ส่วนสาคัญ
ที่ช่วยลดวามขัดแย้งระหว่ างครอบครัวกับงานได้ (Daalen; Willemsen; et Sanders. 2006, Griggs;
Casper; & Eby. 2013) แสดงให้ เ ห็ นว่ า การมีทุ นทางสังคมที่ ด ีจ ะช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ครอบครัวกับ งานได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่อบุ คคลได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว จาก
เพื่อนร่ วมงาน จากสถาบันทางสังคม มีผ ลทาให้บุคคลนัน้ สามารถบริห ารจัด การงานของตนเองและ
งานในครอบครัวได้ดยี ิ่งขึ้น
แต่อย่ างไรก็ตาม ทุ นทางสังคมไม่พบว่ า มีอทิ ธิพลทางตรงต่ อครอบครัวเข้ มแข็ ง ถือว่าไม่
ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 7 แต่ กลับพบว่ า ทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่ อครอบครัว
เข้มแข็ง โดยส่งผ่ านการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว โดยมีค่าสัม ประสิท ธิอิ์ ทธิพล
เท่ ากับ .77 แสดงว่ า ทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ ครอบครัวเข้มแข็ง ผ่านการจัดการตนเองและ
การจัด การภายในครอบครัว ถือว่า ยอมรับตามสมมติฐ านการวิจัยข้ อที่ 9 อีกทัง้ ยั งพบว่ า ทุ นทาง
สัง คมมีอ ิท ธิพลทางอ้อ มต่ อ ครอบครัว เข้ ม แข็ ง โดยส่ง ผ่ า นทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ งบ วก โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ ากับ .31 แสดงว่ าทุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อครอบครัวเข้มแข็งผ่านทุ น
ทางจิต วิทยาเชิงบวก ถือว่ายอมรับ ตามสมมติ ฐานการวิจั ยข้อที่ 4 นอกจากนี้ ปัจจัย เชิงเหตุดา้ น
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ทุ นทางสังคม มีอ ิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว โดยส่ง ผ่า น
ทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ งบ วก โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพลเท่ า กั บ .36 อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ต ิ
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 8 สะท้อนให้เห็นว่ าบุ ค คลที่ม ีทุ นทาง
สัง คม ไม่ ได้ม ีผลท าให้ บุค คลนั ้นมีครอบครัวเข้ม แข็ง ได้โ ดยตรง แต่ จะมีครอบครัวเข้ม แข็ง ได้ ก็
ต่อ เมื่อ บุ ค คลนั ้นมีค วามสามารถในการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่ ด ี และมี
คุณลัก ษณะของทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวกที่ ดกี ่ อน ซึง่ การที่จ ะสามารถจัด การตนเองและจัดการใน
ครอบครัวและมีทุ นทางจิต วิท ยาได้นนั ้ จะต้องเป็ นบุ คคลที่ม ีทุนทางสังคมที่ด ีดว้ ย ดัง ที่ได้กล่า วถึง
อิทธิพลทางตรงของทุ นทางสังคมต่อการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และอิทธิพล
ทางตรงของทุ นทางสัง คมต่อทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกข้างต้น ทัง้ นี้ส อดคล้อ งกับ งานวิจยั ที่ส นับสนุ น
แนวคิดว่ า ทุ นทางสังคมมีผลต่อครอบครัวเข้มแข็ง โดยจะต้องผ่านตัวกลางหรือตัว แปรคันกลาง
่
เพื่อ
ส่งผ่านไปถึงตัวแปรครอบครัวเข้มแข็งได้ ซึ่งจากงานวิจยั พบว่ าการสนั บสนุ นทางสังคมมีผลต่อความ
พึงพอใจในชี วิตโดยผ่านตัวแปรคันกลางคื
่
อรูปแบบการจัดการภายในครอบครัว ในขณะเดี ยวกันการ
จัดการเชิง บวกมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความพึงพอใจในชี วิตด้วยเช่ นกัน (Liu; Li; Ling; et Cai.
2015)
และเมื่อพิจารณาตัว แปรที่มอี ิทธิพลต่อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
มากที่สุ ด คือ ทุ นทางสังคม และตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อ ครอบครัวเข้ม แข็งมากที่สุ ด คือ ทุ นทางสังคม
และตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวกมากที่ สุด คือ ทุ นทางสังคม จะเห็นได้ว่าทุ นทาง
สัง คมเป็ นตัวแปรที่ ม ีค วามสาคัญ และมีอ ิท ธิพลที่ ส่ งผลต่ อ ตัว แปรตัว อื่นๆ ซึ่งจากการท บทวน
วรรณกรรมพบว่ า ทุ นทางสัง คม คือ การรับรู ้ของครู สตรีมุสลิมสมรสที่ มตี ่ อตนเองว่ าเป็ นบุ คคลที่ ม ี
ความรู ้ความสามารถ และรับ รูว้ ่ าสถาบันต่า งๆ และวั ฒนธรรมที่ต นเองอาศั ยอยู่ ทาให้ต นเองและ
สมาชิ กในครอบครัวสามารถอาศั ยร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อ ย่ างสันติสุข ในความคิดของผูว้ ิจ ัยมอง
ว่ า การวิจ ัยในครัง้ นี้ ครูสตรีมุ สลิมสมรสได้รบั อิท ธิพลจากทุ นทางสถาบั นมากที่สุ ด ได้แ ก่ สถาบั น
ครอบครัว และสถาบันศาสนา ร่ว มกั บ ทุ นทางวั ฒ นธรรม ที่ ท าให้ บุค คลสามารถที่ จะมีครอบครัว
เข้มแข็ ง สามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวได้ และมีทุนทางจิตวิ ทยาเชิงบวก โดย
ทุ นทางสถาบั นมีบ ทบาทในการสนับ สนุ นและผลัก ดันให้เกิ ดพลังร่ว มของคนในชุ ม ชนและสังคม ท า
ให้ค นในสัง คมอยู่ ร่วมกันอย่ างสันติสุข โดยเฉพาะในพืน้ ที่บ ริบ ทสังคมสามจัง หวั ดชายแดนภาคใต้
เป็ นพืน้ ที่ ที่ม ีความเหนีย วแน่ นทางด้านประเพณี วัฒ นธรรม ชนชาติแ ละศาสนา จึงท าให้ บุค คลถู ก
หล่อ หลอมและได้รบั การขั ดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันเหล่ านี้ สอดคล้องดังที่ กิต ติ รัตนฉายา และ
นู รดี า หะยีย ะโกะ (2533: 27-29; 2555: 209-224) กล่า วว่ า สาหรับ มุสลิมในสามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้นั้นมีบริบททางสัง คมหรือสถาบันหลัก ที่ส ัมผัสในชี วิต ประจาวั นต่า งจากภูม ิภาคอื่นๆ ของ
ประเทศหลายด้าน ได้แก่ บริบทด้านศาสนา ภาษาและประวัต ิศาสตร์ หรือ สถาบั นทางสังคมสาคัญ ที่
สัมผัสกับ ชีวิตมุสลิมคือ สถาบันอิสลาม (หลัก ธรรมปฏิ บัต ิ–มัสญิ ด-ปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนา)
สถาบั นผู ้ปกครอง และชุ ม ชนชาวมลายู โดยสถาบั นครอบครัวเป็ นสถาบั นพื้นฐานในสัง คมที่ห ล่ อ
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หลอมคนตัง้ แต่ แรกเกิ ด เป็ นแหล่ง บ่ มเพาะปลูก ฝั งคุ ณธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ย มที่ ดีง าม รวมทั ้ง
จิตสานึกรูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี รูจ้ กั ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม สถาบันศาสนาเป็ นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของคน
ในสังคมกล่อมเกลาจิตใจให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ ในคุ ณงามความดี สถาบั นศาสนาที่เข้มแข็ง จะสร้างศรัทธาให้แ ก่
คนในสังคมและเสริมสร้า งการอยู่ ร่ว มกันอย่ างสงบสุข (สุวรรณี คามันและคนอื
่
่นๆ. 2551) นอกจากนี้
ทุ นทางวัฒ นธรรมยัง มีส่วนสาคัญ โดยทุ นวัฒนธรรมเป็ นวิถชี ี วิตที่ส ืบทอดกันมายาวนานและเป็ นที่
ยอมรับในสัง คมนั ้นๆ ในรูปของความเชื่อ ความศรัท ธา จารีต ประเพณีที่ ดงี าม ค่ านิย ม วั ฒนธรรม
เป็ นตัวยึ ดโยงคนในสังคมให้ต ระหนั ก ถึงรากเหง้า ของตนเอง เกิ ดความหวงแหนภู ม ิใจที่ จะรัก ษา
อนุ ร ักษ์ และพัฒ นาต่ อยอดเพื่อประโยชน์ต่ อ ตนเอง ครอบครัว ชุ มชนและประเทศ ทั ้ง นี้ จรรจา
สุว รรณทั ต (2555) ได้เสนอวิ ธกี ารได้มาซึง่ ทุ นทางสัง คมที่ยั ง่ ยื นของครอบครัว ไว้ ว่า สมาชิ กของ
ครอบครัวจะต้องร่วมกันพัฒนาจิตมุ่งมัน่ ต่อการเอาชนะอุป สรรคต่างๆ ทัง้ กายภาพและจิตใจเสียก่ อ น
โดยไม่ย่ อท้อ และครอบครัว นัน้ มีการมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาตนและสมาชิก ครอบครัวให้ มจี ิตลัก ษณะที่ ด ี
งาม สร้า งสรรค์ การใฝ่ เรีย น ใฝ่ รู ้ และใฝ่ แสวงหาการดารงชีวิต อย่ า งถูก ต้องดีงาม รวมทั ้งยึด มันใน
่
คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวนั ้นก็ จะสามารถพั ฒนาไปสู่ค วามเข้ม แข็ งและการสร้างสรรค์ได้อ ย่ า ง
ยัง่ ยืนในระยะต่อไป
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 3
วัตถุประสงค์การวิจัยที ่ 4
การพัฒ นาแนวทางการปฏิ บัต ิของสตรีมุ สลิมในการจัด การตนเองและการจัด การภายใน
ครอบครัวที่ นาไปสู่ครอบครัวเข้ม แข็ง มีความสาคัญอย่ างมากต่อการนาองค์ค วามรูไ้ ปปรับใช้ในชีวิ ต
เพื่อท าให้ม ีแนวทางในการมีครอบครัวที่เข้ มแข็ ง เมื่อพิจารณาถึงเป้ าหมายของการพัฒ นาแนวทาง
โดยทัว่ ไป ก็เพื่อ เสริมสร้า ง ให้ความรู ้ ให้ แนวทาง วิธกี าร และกาลังใจสาหรับผูท้ ี่ต ้องการเรียนรูแ้ ละ
พัฒ นาตนเองในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง ซึ่ง แนวทางการปฏิบั ติที่ได้พฒ
ั นาขึ้ นในงานวิ จ ัยนี้ มีเป้ าหมาย
เพื่อ ให้ สตรีมุ สลิมมีความรู ้ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว
และเพื่อให้มคี วามตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการใช้ชีวิตครอบครัว
เมื่อ พิจ ารณาคู่ มอื หรือแนวทางส าหรับ การสร้า งและประเมินครอบครัวเข้ ม แข็ งของไทย
พบว่ า เป็ นแบบประเมินสภาพของครอบครัวเข้ม แข็ง โดยให้บุ คคลที่ต ้องการวัดหรือ ประเมินสภาพ
ครอบครัวของตนเองว่ ามีระดับ ของครอบครัวเข้ม แข็งอยู่ ในระดับใด สามารถประเมินด้วยตนเองได้
โดยบุ คคลที่สนใจสามารถประเมินตนเองได้ทงั ้ จากเอกสารแจก จากหนั งสือ คู่มอื วารสารต่า งๆ หรือ
แม้กระทั ง่ ในเว็บ ไซต์ ทุ กคนสามารถเข้ าถึงได้ง่ายและสะดวก โดยเครื่องมือวั ดครอบครัวเข้ มแข็งจะ
เป็ นการตรวจรายข้ อ (Check list) โดยจะมีก ารกรอกข้ อ มู ล พื้ นฐานข องผู ้ต อบ ซึ่ง ในเว็บ ไซต์
http://stat.thaifamily.in.th/Self_test/Self_default.aspx จะเขีย นถึง ขัน้ ตอนและวิ ธกี ารประเมินไว้
อย่ างละเอียด และประเมินตนเองในแต่ละข้อ จะมีระดับความคิดเห็น (Scale) การตอบที่แตกต่างกั น
ตามระดับความเห็นของผูต้ อบ สุ ดท้ายเมื่อประเมินตนเองเรียบร้อ ย จะมีผลการประเมินสภาพของ
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ครอบครัว โดยสามารถเปรีย บเที ยบกั บเกณฑ์ค วามเข้มแข็งของครอบครัว มีดว้ ยกั น 4 ระดับ คือ
ระดับประเทศ ภาค จังหวัด และตาบล ทัง้ นี้ข้อมู ลที่ได้จ ากการประเมินของบุ คคล ทางกองส่ งเสริม
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ จะเป็ นฝ่ ายรวบรวมเก็ บ
ข้อมูลของประชาชนเป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการประเมินสถานการณ์ครอบครัวเข้ มแข็งและนาไปสู่การ
สร้างและพัฒนานโยบายครอบครัวเข้มแข็งต่อไป
ในขณะที่ ก ารศึก ษางานวิ จ ัยครัง้ นี้ มีค วามคล้า ยคลึงกั นในประเด็นของการประเมินที่
ต้อ งการให้ ผอู ้ ่ านหรือ ผูส้ นใจได้มกี ารประเมินตนเองและทราบถึง ระดับ ของครอบครัว เข้ มแข็ง ว่ า
ตนเองอยู่ ในระดับใด แต่อย่ างไรก็ ตามแนวทางการปฏิ บั ตทิ ี่ พฒ
ั นาขึ้ นในครัง้ นี้ พยายามพัฒ นาจาก
ผลการวิจ ัยในบริบทที่เป็ นจริง เพื่อ ให้ผลการพัฒนาเครื่องมือมีคุ ณภาพมากยิ่งขึ้ น โดยแนวทางการ
ปฏิบัตใิ นการจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ งนี้ เป็ นแนวทางที่
ได้บู รณาการเนื้อ หาอิสลามในเนื้อ หาของการประเมินตนเองและแนวทางการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง ซึง่ เป็ นแนวทางที่พฒ
ั นาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและข้อค้นพบจากการศึกษางานวิจ ัย
เป็ นฐาน จึงทาให้สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ได้จริงในบริบทของสังคมมุ สลิมได้ อย่ างไรก็ตามถึงแม้ว่ า
แนวทางการปฏิบั ตฯิ นี้ เป็ นแนวทางที่พัฒนาจากข้อค้นพบงานวิจยั ที่ศึ กษากับกลุ่มสตรีที่ ประกอบ
อาชี พครู และแต่ง งานมีค รอบครัว ผูส้ นใจทัว่ ไปที่ สนใจศึก ษาแนวทางการปฏิบั ตฯิ ทุ ก กลุ่ม ไม่ว่ าจะ
ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ ใช่ ครูส ามารถที่จ ะนาความรู ้ไปปรับ ใช้ กับตนเองได้ และถึงแม้ว่ าจะยังไม่ได้
แต่งงานมีค รอบครัว ผูส้ นใจศึก ษาสามารถนาข้ อมูลองค์ค วามรู ้ที่เกี่ ยวข้อ งกับ ตนเองนาไปใช้ในการ
วางแผนอนาคตในการมีครอบครัวในภายภาคหน้าได้ และสามารถนาไปใช้ในการดูแลความสัมพันธ์
ของพีน่ ้อ งพ่อ แม่ในครอบครัวของตนเองได้ เนื่ องจากข้ อค้นพบจากงานวิ จยั ส่วนใหญ่ สอดคล้อ งกั บ
การจัดการตนเองและการจัดการครอบครัวที่ เป็ นสากล ข้อค้นพบจากการพัฒนาแนวทางจึงสามารถ
นาไปใช้ได้กับครอบครัวหรือบุ คคลอื่นๆ ได้
ซึง่ ข้ อเด่นของแนวทางการปฏิบั ตฯิ นอกจากจะเน้นการประเมินและเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็งที่บูรณาการอิสลามแล้ว ได้มกี ารนาปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดความเป็ นครอบครัวเข้มแข็ ง
ได้แก่ การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ทุ นทางสังคม และทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
ซึง่ เนื้อหาในแนวทางการปฏิบัตฯิ ได้มกี ารอธิบายถึงความเป็ นมา วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ผลที่คาด
ว่ าจะได้รบั และขอบเขตของเนื้อหาที่ประกอบด้ว ย ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของ
การจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัวและครอบครัว เข้ม แข็ง เพื่อให้ ผอู ้ ่า นได้ทาความ
เข้า ใจข้อ มู ลในเบื้ อ งต้นก่ อนที่ จะมีก ารประเมินตนเอง ทั ้งนี้ ได้เสนอแนวทางการปฏิ บั ตทิ ี่ จ ะท าให้
บุ คคลสามารถพัฒนาตนเองในการจัดการตนเองและจัด การภายในครอบครัว รวมทัง้ แนวทางการ
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้พัฒนาแบบประเมินตนเองจากงานวิจยั ซึง่ ผูท้ าแบบ
ประเมินสามารถประเมินตนเองและรับ ทราบระดับ ของการประเมิน และข้อ เสนอแนะสาหรับ ผู ้ที่
ประเมินได้เกณฑ์ระดับต่ าว่ า จะต้องทาอย่ า งไร ถือ ว่ าเป็ นประโยชน์สาหรับผูส้ นใจได้ทาการประเมิน
ตนเอง และทราบวิธกี ารในการพัฒนาตนเองได้และอีกสิง่ หนึ่งคือได้มกี ารกล่าวถึงช่ องทางการติดต่ อ
ขอรับคาปรึกษาในกรณีที่ ผปู ้ ระเมินตนเองต้องการขอรับคาปรึกษาด้านครอบครัว สามารถที่จะติดต่ อ
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ได้สะดวก ซึ่ง ท าให้ ผู ้อ่ านและผู ้ส นใจมีแ หล่ ง อ้า งอิง หรือ แหล่ งที่ จะสามารถขอรับ ค าปรึก ษาได้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงด้านการออกแบบแนวทางการปฏิบัต ิในครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ตวั อักษรหนังสือ
ที่พอดีแ ละเหมาะสาหรับ ทุ กคนในการศึ กษาและเรีย นรู ้ ได้มกี ารออกแบบให้ แ นวทางนี้ม ีค วาม
น่ าสนใจด้วยการใส่ รูปภาพประกอบ ซึง่ เป็ นรู ปภาพที่ม ีสสี นั โดยเป็ นภาพการ์ตูนครอบครัว มุส ลิมและ
มีการออกแบบแนวทางที่ มเี ส้นสีต่างๆ จึงท าให้ ภาพรวมของแนวทางการปฏิบั ตนิ ี้ มคี วามน่ าสนใจ
และน่ าดึงดูดสาหรับผูอ้ ่าน
เมื่อพิจารณาเนื้ อหาของแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ ได้พฒ
ั นาขึ้น พบว่ าภาพรวมของแนวทางการ
ปฏิ บั ตใิ นการจัดการตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้ม แข็ง มีความ
เหมาะสม โดยชื่ อเรื่อ งมีความเหมาะสม ไม่ม ีการปรับ แก้ ไข ส าหรับองค์ป ระกอบของแนวทางการ
ปฏิ บัต ิฯ มีค วามเหมาะสมแต่ ให้ เพิ่ม หัว ข้อ เกี่ ยวกับ หน่ ว ยงานสาหรับติดต่ อ ขอรับ คาปรึกษาด้า น
ครอบครัว และสาหรับ เนื้อ หาในภาพรวม มีค วามเหมาะสมแต่ต ้องปรับ บางคาและบางประโยคให้
เข้าใจและชั ดเจนมากยิ่ง ขึ้น แสดงให้เห็ นว่ า การจัด ทาแนวทางการปฏิ บัต ิในการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัวในภาพรวมมีความเหมาะสม สามารถนาแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ พฒ
ั นาขึ้ น
ลงไปสู่การปฏิบัตแิ ละสามารถนาไปใปใช้ในการพัฒนาบุ คคลและพัฒ นาครอบครัวเข้มแข็งต่อไป
เมื่อ พิจารณาแต่ ละประเด็นหัว ข้อ ของแนวทางการปฏิ บัต ิฯ พบผลการวิจ ัย คือ ประเด็น
หัวข้อตามองค์ประกอบของแนวทางการปฏิ บัตใิ นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
พบว่ า วัต ถุประสงค์ของการสร้างแนวทางการปฏิ บัตฯิ ควรเพิม่ ประโยคในวัต ถุประสงค์ข้อสอง ให้
มีไฮไลท์ข องคาว่ าการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว เนื่องจากเป็ นประเด็นหลักของ
การวิจ ัย สะท้อ นให้เ ห็นว่ าการเขีย นวั ต ถุป ระสงค์ข องการสร้า งแนวทางการปฏิ บัต ิฯ ควรมีค วาม
ชัดเจนและตรงประเด็นของการสร้างแนวทาง โดยผูอ้ ่า นแนวทางและผูท้ ี่ ตอ้ งการนาแนวทางไปใช้ใน
การปฏิบั ต ิสามารถอ่า นแล้วเกิ ด ความเข้ าใจของการพัฒ นาแนวทางการปฏิ บั ตฯิ ได้อ ย่ า งชั ด เจน
สาหรับ เนื้ อหาความหมายของครอบครัว เข้ ม แข็ ง พบว่ า ผู ้เชี่ ยวชาญได้เสนอให้เ พิ่มเนื้อ หาของ
ประโยคที่ สอดคล้องกับ การนิย ามความหมายของครอบครัว เข้ มแข็ งให้ต รงประเด็น โดยเฉพาะ
ความหมายของครอบครัวเข้มแข็งในมุมมองของครอบครัวมุสลิม ซึง่ จะมีศั พท์บัญญัตเิ ฉพาะเกี่ยวกั บ
ความเป็ นครอบครัว คือ การเพิม่ ประโยคของการนิยามความหมายของคาว่ า “ครอบครัวที่มคี วามรัก
และความเมตตา (Mawaddah and Rahmah) เพราะเป็ นหัว ใจหลักของครอบครัว เข้ ม แข็ ง และ
เนื้อหาสาหรับความสาคัญของครอบครัวเข้ม แข็ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เสนอให้ เพิม่ เนื้อหาความสาคัญใน
ระดับ ครอบครัว เนื่ อ งจากในเนื้ อ หาของแนวทางการปฏิ บั ต ิฯ มีเพีย งเนื้ อ หาความส าคัญ ของ
ครอบครัวเข้ มแข็งในระดับสังคม ซึ่งเป็ นความสาคัญในระดับกว้างมากกว่ าระดับ บุ คคลครอบครัว
โดยผูเ้ ชี่ย วชาญให้ เพิ่มเติม เนื้ อหา คือ “ครอบครัวเข้ม แข็ ง ทาให้ส มาชิก ในครอบครัวอยู่ ในกรอบ
ศีลธรรมที่ด ีงาม มีความศรัทธา มีความรักต่ อผูอ้ ่นื และเป็ นบุ คคลที่ มสี ุขภาพจิตที่ดมี คี ุณภาพ” ซึง่ จะ
เห็นได้ว่าข้ อความดัง กล่าวเป็ นข้อความที่ ส่อื ถึงความสาคัญในระดับ ครอบครัว ซึง่ ท าให้ เนื้อหาด้า น
ความส าคัญ ของครอบครัว เข้ มแข็ งมีความครอบคลุ มทั ้ง ในระดับ ครอบครัวและระดับ สัง คม และ
สาหรับ เนื้ อหาแนวทางการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว โดยภาพรวมมีความ
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เหมาะสม แต่ ค วรเพิ่ม แนวทางการจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว และเปลี่ย น
ประโยคบางประโยคให้ม ีความครอบคลุม มากยิ่ งขึ้น โดยส่ วนใหญ่ เนื้ อหาจะเป็ นการแก้ไขคาให้ ม ี
ความสละสลวยของค า และได้เ พิม่ แนวทางการปฏิบั ตฯิ เพิ่มเติมเพื่อ ให้ม ีความครอบคลุม มากขึ้ น
เช่ น ได้เพิ่มประเด็น การลาดับความสาคัญของงาน “ล าดับ ความสาคัญงานการจัดการทั ้งหมด ทั ้ง
การจัด การเกี่ ยวกับ ตนเองและการจัด การที่ เกี่ย วข้ องกับ ครอบครัว ” ซึ่งจะเห็ นได้ว่า ประเด็นการ
ลาดับ ความสาคัญ ของงานการจัดการ เป็ นประเด็นที่ มคี วามสาคัญและตรงกับหัว ข้อที่ เกี่ยวข้ องกั บ
การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัว ที่บุค คลพึงตระหนัก และจะต้องพยายามทาให้ได้
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ ก ารจัดการตนเองและการจัด การในครอบครัวมีค วามสมดุ ล และส าหรับ เนื้ อ หาแนว
ทางการเสริม สร้า งครอบครัว เข้ ม แข็ ง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม แต่ ค วรเพิ่มแนวทางการ
เสริมสร้า งครอบครัว เข้ มแข็ง ให้ ม ีความครอบคลุ ม มากยิ่ งขึ้ น และได้เพิ่ม แนวทางการแสริมสร้า ง
ครอบครัวเข้ มแข็ง เช่ น การรูจ้ ักความสาคัญ ของครอบครัวเข้ มแข็ง สะท้อ นให้เห็ นว่ าหากบุ คคลยั ง
ละเลยความสาคัญหรือไม่เ ห็ นความสาคัญ ของครอบครัว เข้ มแข็ งว่ ามีผ ลดีอ ย่ า งไรต่ อ บุ ค คลและ
สมาชิ กในครอบครัวและต่อ สังคม บุ คคลอาจจะไม่ ตระหนักและไม่ พยายามที่ จะทาให้ครอบครัวเป็ น
ครอบครัว เข้ ม แข็ง และอีก หนึ่ ง แนวทางการเสริม สร้า งครอบครัว เข้ ม แข็ งที่ เ สนอ คือ การสร้า ง
บรรยากาศอัลกุ รอานในครอบครัว “สร้างบรรยากาศอัลกุ รอานในครอบครัว โดยการจัดให้ม ีการอ่า น
กุ ร อานร่ว มกันระหว่ างสมาชิก ในครอบครัว การเปิ ด อัลกุ รอานฟั ง ในบ้ าน เป็ นต้น ” ซึ่ง อัล กุ รอาน
สาหรับครอบครัวมุสลิมถือว่ า มีความสาคัญ และมีความจาเป็ นอย่ างยิ่งที่ ทุกคนในครอบครัวพึงกระท า
และสนั บ สนุ นให้ ทุ ก คนทุ ก ครอบครัว ได้ส ร้า งบรรยากาศของอัล กุ ร อานในบ้ านของตน เนื่ อ งจาก
คัมภีรอ์ ลั กุ รอานไม่ได้เป็ นเพีย งแค่คมั ภีร ์ที่ทุกคนจ าเป็ นต้องอ่านแต่ทุก คนยังจะต้องนาความรูท้ ี่อยู่ ใน
คัมภีรน์ ามาปรับใช้ในการดาเนิ นชีวิต ซึ่งคัมภีรอ์ ลั กุ รอานในมุมมองของมุสลิมเปรียบเสมือ นธรรมนู ญ
ของชีวิต สอดคล้อ งกับการอภิปรายกลุ่ม ได้ก ล่าวว่ าครอบครัว ที่มกี ารเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจอัล กุ
รอานพยายามนาความรูแ้ ละหลักปฏิบั ตมิ าใช้ในชีวิตครอบครัว จะทาให้ครอบครัวมีชีวิตที่ด ีงามและ
ประสบความสาเร็จ และสาหรับ เนื้อ หาแบบประเมินตนเองเพื่อ วัด ระดับของการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว ระดับทุ นทางสังคม ระดับทุ นทางจิตวิ ทยาเชิงบวก ระดับของครอบครัว
เข้มแข็ง ถือว่ ามีความเหมาะสม ง่ายต่ อการนาไปใช้แ ละสามารถวัดได้ แต่จากการศึ กษาพบว่ า ควร
เสนอแนวทางสาหรับผูท้ ี่ ประเมินตนเองแล้วได้คะแนนอยู่ ในเกณฑ์ต่ าว่ าควรจะต้องท าอย่ างไร เพื่อ
เป็ นแนวทางให้ส ามารถพัฒ นาตนเองให้ดขี ึ้น ซึง่ จากข้อ เสนอแนะดังกล่ าวมีค วามส าคัญ สาหรับการ
จัดทาแบบประเมินตนเอง เพราะจะท าให้ผทู ้ าแบบประเมินทราบว่ าเมื่อตนเองได้คะแนนอยู่ ในเกณฑ์
ระดับต่ าแล้ว จะมีวิธกี ารอย่ า งไรให้พัฒ นาตนเองในด้า นนั ้นๆ เพิ่มขึ้น เช่ น เมื่อ ประเมินแล้วพบว่ า
ตนเองมีระดับของครอบครัวเข้มแข็ งอยู่ บ้ างเล็กน้อย ดังนั ้นควรเพิม่ เนื้อหาสาหรับข้อเสนอแนะให้ ผู ้
ประเมินได้มกี ารกลับ ไปปรับ ใช้ และพัฒ นา เช่ น ท่ า นอาจจะต้อ งมีวิ ธกี ารในการใช้ชี วิ ตร่ วมกั นใน
ครอบครัวใหม่ มีก ารวางแผนร่ว มกั นกับ สมาชิ ก ในครอบครัว ปั ญหาต่ า งๆ ว่ าจะมีวิธ ีการจัดการ
อย่ างไร เป็ นต้น นอกจากนี้ จากการศึก ษาพบว่ า ควรเพิม่ แหล่ งอ้า งอิงของการขอคาปรึกษาด้า น
ครอบครัว ว่ าเมื่อตนเองมีวิก ฤตแล้ว จะสามารถขอคาปรึกษาจากใครหน่ วยงานไหนได้บ้าง ทัง้ นี้เพื่อ
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เป็ นช่ องทางสาหรับผูอ้ ่านแนวทางการปฏิบัต ิเล่มนี้แล้วอยากจะขอคาปรึกษาด้า นครอบครัวสามารถ
ติดต่ อได้โดยง่าย โดยผูว้ ิ จยั มีการปรับ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ เสนอแนะ โดยเพิ่มหั วข้อ เนื้อ หา “ช่ อ ง
ทางการติดต่อ ขอรับคาปรึกษาด้านครอบครัว ” ในเนื้อหา มีแหล่งติดต่อ จากองค์ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน
ที่อยู่ ในพืน้ ที่ใกล้เคียงและสามารถสะดวกในขอรับคาปรึก ษาได้โดยง่ าย อาทิ สาหรับประชาชนทัว่ ไป
สามารถขอรับคาปรึกษาได้จากหน่ ว ยงานภาครัฐ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สาหรับ
ประชาชนในภาคใต้ในพื้นที่ ชุ มชนมุส ลิม มีห น่ วยงานที่ ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ด้านครอบครัว ในทุ ก ๆ
จังหวัดทัว่ ประเทศ คือ สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด (ทุ ก จังหวัด)

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ข้อเสนอแนะเพื่ อการปฏิบตั ิ
1. สาหรับผู้วางแผนแต่งงาน
จากการศึ กษาพบว่ า ครอบครัว จะเข้ม แข็ งได้ตอ้ งอยู่ บ นหลัก พืน้ ฐานของศาสนา เริ่ม
ตัง้ แต่การหาคู่ค รองที่ด ี และใช้ชี วิต ครอบครัวตามครรลองที่ศาสนาได้กาหนด ดัง นัน้ คู่ ชีวิ ตควรท า
หน้า ที่ของตนเองให้ด ีที่สุดตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รบั ทัง้ ในฐานะสามี ฐานะภรรยา นาหลัก การทาง
ศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวันในทุ กๆ อิรยิ าบถให้ได้ โดยการศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับ บทบาทหน้า ที่
ที่พงึ กระทา และตระหนั กถึงบทบาทของตนเอง เชื่อ ว่ าสิง่ เหล่านี้ จะท าให้ครอบครัวมีค วามเข้ มแข็ ง
และมีความสุข นอกจากนี้ ทัก ษะการจัด การบริห ารและความสามารถในการจัด การกับปั ญหา เป็ น
ส่วนหนึ่ งที่ มคี วามสาคัญสาหรับ สตรีมุส ลิมสมรสที่ท าให้ต นเองสามารถจัดการภายในครอบครัวได้
ดังนัน้ ผู ้ที่วางแผนแต่งงานควรสร้างนิส ัยและทั กษะเหล่านี้ให้เ กิดขึ้นกั บตนเอง โดยการฝึกก ารลาดับ
ความส าคัญ ของงานว่ าสิง่ ใดมีความสาคัญก่ อนหลัง การจัดแบ่ งและจัดการให้เ วลามีป ระสิทธิภาพ
ฝึกตนเองให้กล้าเผชิ ญกั บปั ญ หา ยอมรับปั ญ หาและหาวิธ ีจดั การปั ญ หาด้วยวิ ธกี ารที่ด ี และเมื่อใช้
ชีวิ ตครอบครัวแล้ว จะเป็ นสิง่ หนึ่ งที่ ช่ วยให้ ต นเองและครอบครัว สามารถเผชิ ญปั ญ หาและฟันฝ่ า
อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตครอบครัวได้ด ี
2. สาหรับคู่สมรส
ความเข้ มแข็ งในครอบครัว มีค วามส าคัญ อย่ างมากส าหรับ การใช้ ชี วิต ในครอบครัว
เพราะครอบครัวเข้ม แข็ง จะสามารถผลิตบุ คคลที่ด ีมคี ุณภาพออกสู่สงั คม ดังนัน้ คู่สมรสจึง ต้องเรียนรู ้
ซึง่ กันและกันและต้องช่ ว ยเหลือ กันในการดู แลจัดการภายในครอบครัว ไม่ ผลักภาระให้ เป็ นของฝ่ า ย
ใดฝ่ ายหนึ่ง เนื่อ งจากปั จจุ บันสตรีม ีแ นวโน้ มในการท างานนอกบ้ า นมากขึ้น และมีบทบาทหน้ า ที่
มากมาย ทัง้ ในฐานะภรรยา แม่ของลูก อาชีพในการทางาน ดังนัน้ คู่สมรสควรช่ วยแบ่ งเบาภาระของ
ภรรยาอย่ างเหมาะสม ให้ก าลังใจและช่ วยเหลือในการดูแลจัดการภายในครอบครัว และต้องร่วมมือ
ช่ วยเหลือกันให้สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ไปพร้อมกันได้
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3. สาหรับครอบครัว
สถาบั นครอบครัว จะต้อ งพยายามอบรมขั ด เกลาสมาชิ ก ในครอบครัว ให้ เป็ นคนดีม ี
คุณภาพ เนื่ องจากสถาบันครอบครัวเป็ นสถาบั นพืน้ ฐานในสังคมที่ห ล่ อหลอมคนตัง้ แต่แ รกเกิ ด เป็ น
แหล่งบ่ มเพาะปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมที่ด ีงาม รวมทัง้ จิตสานึ กรูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี รูจ้ กั ท า
ประโยชน์เพื่อส่ว นรวม และจากผลการศึก ษาพบว่ า การมีความรับ ผิดชอบ รูจ้ กั หน้ าที่ตนเอง มีวินัย
การมองโลกในมุม บวกและการบริห ารจัด การได้ด ีนนั ้ เป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ จะท าให้ส ตรีมุส ลิม สมรส
สามารถจัด การตนเองและสามารถจัด การเรื่องราวต่ างๆ ภายในครอบครัวได้ ดัง นัน้ พ่ อ แม่ ค วร
ตระหนักและฝึ กทักษะเหล่านี้ ให้เกิดขึ้น โดยการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้รจู ้ กั รับ ผิดชอบตนเอง
ตัง้ แต่ยังเล็ก ฝึ กแก้ปัญหาด้ว ยตนเองเพื่อสร้างภู มคิ มุ ้ กันที่ ดใี นกรณีที่จะต้องเผชิญกับ ปั ญหาต่อไปใน
อนาคต ฝึ กความอดทนการมีวินัยในตนเอง และพยายามมองสิง่ รอบตัวที่เ ข้ามาในชี วิตในมุม ดีๆ ที่
จะสามารถสร้างพลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไปได้ รวมทัง้ การมีแบบอย่ า งที่ดขี องบุ คคลในครอบครัว
จะเป็ นแรงบั นดาลใจและแบบอย่ างให้ กั บ สมาชิ ก ในครอบครัวของตนเองในการประพฤติ ป ฏิ บั ต ิ
ดังนัน้ พ่อ แม่ควรให้ ความสาคัญในการเป็ นแบบอย่ างที่ ดใี ห้กับสมาชิกในครอบครัว โดยการทาสิง่ ที่ ด ี
ให้ลูกเห็ น เพราะสิง่ เหล่ านี้จะเป็ นสิง่ ที่ ทาให้สมาชิกในครอบครัวนามาสู่การปฏิบัตใิ นชีวิตของตนเอง
และครอบครัวต่อไปในอนาคตได้
4. สถาบันศาสนา
ตัวแปรทุ นทางสังคมเป็ นตัวแปรที่มอี ิทธิพลมากที่สุดในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ าทุ นทาง
สัง คมมีอ ิท ธิพลต่ อ การจัด การตนเองและการจัด การภายในครอบครัวมากที่สุ ด ทุ นทางสัง คมมี
อิท ธิพลต่ อครอบครัวเข้ ม แข็ งมากที่สุ ดและมีอ ิท ธิพลต่ อทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวกมากที่ สุด ดัง นั ้น
สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันทางศาสนาควรมีค วามเข้ มแข็ง และสร้างความศรัทธาให้ กั บ
ประชาชนในพืน้ ที่ ให้เกิด ความไว้วางใจและเปี่ ยมไปด้วยความศรัทธา เพราะสถาบันศาสนาเป็ นที่ยึ ด
เหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมกล่อมเกลาจิต ใจให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ ในคุณงามความดี สถาบันศาสนาที่ เ ข้มแข็ ง
จะสร้างศรัทธาให้แก่ คนในสังคมและเสริมสร้างการอยู่ ร่วมกันอย่ างสงบสุข ได้
5. หน่ วยงานท้องถิ่น
จากการศึ กษาพบว่ า ทุ นทางวั ฒนธรรมซึง่ เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ง ของทุ นทางสังคมมี
ส่วนสาคัญ ในการท าให้ บุคคลสามารถมีทุ นทางจิต วิท ยาเชิ งบวก มีการจัดการตนเองและจัดการใน
ครอบครัว ดังนัน้ หน่ วยงานท้ องถิน่ ควรเป็ นแบบอย่ า งที่ด ีที่ทาให้ คนในชุ มชนเห็นคุณค่ าและมีความ
ศรัทธา โดยการปฏิบัตงิ านในภาระงานของตนเองที่มตี ่ อประชาชนในพืน้ ที่ให้เต็ม ศักยภาพ คานึงถึง
ความสงบสุข ของประชาชน เป็ นแบบอย่ างที่ด ีในการปฏิบัต ิงานและสร้า งความไว้วางใจให้กั บคนใน
ท้องที่ ซึง่ หน่ ว ยงานท้องถิน่ ในชุ มชนถือ เป็ นส่วนส าคัญ ที่จะเป็ นผูส้ ร้า งลัก ษณะนิสยั ความคิด ความ
เชื่อต่ างๆ ให้ กับคนในชุ มชนได้โดยผ่านการเป็ นองค์ก รการทางานเพื่อ คนในชุ ม ชน โดยวั ฒนธรรม
ของคนในพืน้ ที่ มสี ่วนสาคัญในการพัฒนาบุ ค คลในสังคม ในรูปแบบของความศรัทธา ความเชื่อ จารี ต
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ประเพณีที่ด ีงาม ที่ ทาให้ บุคคลเกิดความภูม ิใจและต้องการที่จ ะพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุ ม ชนและ
สังคม
6. หน่ วยงานภาครัฐ
ทุ นทางจิต วิท ยาเชิง บวกมีความสาคัญ อย่ างมากในสถานการณ์ปั จจุ บัน ที่ มคี วามตึง
เครีย ดทางสัง คม โดยเฉพาะในบริบ ทของสามจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ม ีเหตุ การณ์ค วามไม่ส งบ
เกิดขึ้นในพืน้ ที่ ซึ่งส่งผลกระทบทางจิตใจของประชาชนไม่มากก็น้อ ย ซึง่ จากการศึก ษาพบว่ าทุ นทาง
จิตวิ ทยาเชิ งบวก เป็ นตัวแปรที่สาคัญ ที่ท าให้ ครู สตรีมุส ลิมสมรสสามารถจัด การตนเองและจัด การ
ภายในครอบครัว และเป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ ม ีครอบครัว เข้ ม แข็ ง ดัง นัน้ การพัฒ นามนุ ษ ย์ ข องกลุ่ ม
คนท างานของทั ้ง ภาครัฐและเอกชน ควรใส่ ใจต่ อ การพัฒ นาทุ นทางจิต วิ ท ยาเชิ ง บวกมากขึ้ น
เนื่องจากทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นทุ นที่ทุกคนสามารถพัฒ นาได้ วัดได้ ดังนัน้ ควรสร้างโปรแกรม
การพัฒ นาบุ คคลในการตระหนั กและเห็ นความสามารถของตนเอง การปรับ มุ ม มอง วิ ธ ีก ารคิด
วิธกี ารปรับ ตัว ให้ สอดคล้องกั บสี่ดา้ นของทุ นทางจิตวิ ทยาเชิ งบวก ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเตรีย มความ
พร้อมและพัฒ นาทั กษะชี วิต ให้ กับ บุ ค คลในการท างานที่จ ะต้องเผชิ ญ กับ สภาวการณ์ต่า งๆ ที่ อาจ
เกิดขึ้นได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. กลุ่มผูใ้ ห้ ข้อมูลหลักในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นกลุ่มสตรี จึงทาให้ เห็นผลการศึกษาในเชิงลึก
ในมุ มมองและการปฏิ บัต ิของสตรีเพีย งด้านเดียว หากศึก ษาเพิม่ เติม ในกลุ่มผู ้ให้ข้ อมู ลหลักทัง้ สอง
ฝ่ าย ทั ้งสามีและภรรยาที่เป็ นแบบอย่ างด้า นการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ท า
ให้ครอบครัวเข้มแข็ง จะทาให้ข้อ มูลมีความชั ดเจน เจาะลึกและนาไปสู่การทาความเข้าใจและปฏิบั ต ิ
ได้ด ีมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากความเป็ นครอบครัวไม่เพียงแต่ภรรยาที่มบี ทบาทส าคัญ ในครอบครัว แต่
สามีก็เป็ นผู ้ที่มบี ทบาทสาคัญเช่ นเดียวกัน ซึ่งครอบครัว จะเข้มแข็ง ได้ก็ตอ้ งร่ว มมือกันทัง้ สามีภรรยา
ดังนัน้ หากจะทาการศึกษาให้ข้อมู ลมีความครอบคลุมและสมบู รณ์ม ากยิ่งขึ้น ควรจะศึกษาในกลุ่มสามี
ประกอบร่วมกับภรรยาไปพร้อมกัน
2. การศึกษาในการวิจ ัยระยะที่ 1 เป็ นการศึก ษาวิ จยั เชิง คุณภาพที่ผู ้วิจ ัยใช้ รูปแบบการ
สัม ภาษณ์เชิ ง ลึก ซึ่ง การสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก ( In-depth Interview) เป็ นเพีย งวิ ธ ีการรวบรวมข้ อ มู ล
(Method) เพื่อตอบวัต ถุประสงค์การวิจยั ซึ่งหากผู ้สนใจจะทาการศึกษาการวิ จยั เชิง คุณภาพเพื่อให้
ได้คาตอบการวิ จยั ที่ตอ้ งการศึ กษาข้อ มูลในเชิ งลึกและทราบรายละเอียดในแต่ละรายบุ คคลเกี่ยวกั บ
ประเด็นต่า งๆ ควรนาวิธกี ารศึกษาแบบกรณีศึก ษา (Case Study) มาใช้เ ป็ นแนวทาง (Methodology) ในการออกแบบการวิ จยั ทั ้งนี้ จะทาให้ ข้อ มูล ที่ต ้องการศึ กษามีค วามครอบคลุม ลุ่ม ลึก และมี
กระบวนการดาเนินการวิจยั ที่มคี วามชัดเจนมากขึ้น
3. สาหรับนักวิ จยั ที่ส นใจศึ กษารูปแบบความสัมพันธ์โ ครงสร้างเชิ งสาเหตุของการจัดการ
ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ค รอบครัวเข้มแข็ง อาจนารูป แบบความสัมพันธ์เชิ ง
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สาเหตุที่ ผวู ้ ิ จยั ได้พฒ
ั นาขึ้นไปใช้กับ กลุ่ มตัว อย่ างอื่นที่ม ีบริบทแตกต่างกันออกไป เนื่อ งจากในการ
วิจ ัยครัง้ นี้ ผู ้วิ จยั ศึก ษาในกลุ่ มบริบ ทสัง คมมุส ลิม ซึ่งจะมีความเฉพาะของบริบ ทที่ ศึก ษาโดยอาจ
ปรับ เปลีย่ นตัว แปรให้ เหมาะสมกั บ บริบ ทเนื้อ หา องค์ป ระกอบของตัวแปร หรือ ลัก ษณะของข้ อ
คาถามที่ใช้ในการวัด ซึง่ อาจทาให้พบผลการวิจยั ที่น่าสนใจได้
4. แนวทางการปฏิ บั ต ิในการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ที่ นาไปสู่
ครอบครัวเข้ ม แข็ งในครัง้ นี้ เป็ นเพียงการร่ างและพัฒนาแนวทางการปฏิบั ต ิฯ ที่ ยั งไม่ ได้ผ่า นการ
ทดสอบประสิทธิผลของแนวทางการปฏิ บัตทิ ี่ชัดเจนและสมบู รณ์ เป็ นเพียงการพัฒนาและตรวจสอบ
ความสมบู รณ์ของเนื้อ หาแนวทางการปฏิบั ตฯิ จากกลุ่ม ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ร่ว มให้ ความคิดเห็ นและร่ว ม
อภิป รายกลุ่ม ต่อ ความเหมาะสมของประเด็นเนื้ อหาแนวทางการปฏิบั ต ิฯ เท่ านัน้ ซึ่งแนวทางการ
ปฎิ บัต ิฯ ในครัง้ นี้ ยัง ขาดการนาไปทดสอบประสิทธิผลของแนวทางฯ ดังนั ้นหากผูว้ ิ จยั สนใจที่ จ ะ
ศึก ษา สามารถนาเครื่องมือ หรือ แนวทางการปฏิบั ตทิ ี่ พัฒนาขึ้ นนี้ ไปปรับใช้ในการวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
โดยการพัฒนาเป็ นคู่มอื สาหรับ การจัดการตนเองและการจัดการภา ยในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัว
เข้มแข็งในรูปแบบการพัฒนาคู่มอื โดยการเพิม่ รูป แบบของกิจกรรมในรูปของโครงการกิจกรรมต่างๆ
ที่จ ะท าให้เ พิม่ ทั กษะหรือองค์ค วามรู ้เกี่ ยวกับ วิ ธกี าร (How to) ที่ จ ะท าอย่ างไรให้บุ ค คลสามารถ
จัดการตนเองและจัด การภายในครอบครัวที่ชั ดเจนมากขึ้ น รวมทั ้ งท าการทดสอบประสิท ธิผลของ
โปรแกรมเพื่อให้คู่มอื หรือ แนวทางที่ส ร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปสู่การปฏิบั ต ิ
ได้อย่ างครบถ้วน
5. นอกจากผู ้ส นใจศึก ษาจะสามารถนาแนวทางการปฏิบั ตใิ นการจัด การตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวไปทดลองเพื่อ ดูป ระสิทธิผลของแนวทางแล้ว ยังสามารถน าแนวทางการ
ปฏิ บัต ิ ฯ นี้ มาพัฒ นาต่ อยอดโดยการเพิม่ รูป แบบของกิจ กรรม หรือการจัดท าโครงการต่ างๆ ใน
รูปแบบการศึกษางานวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึง่
จะท าให้แ นวทางการปฏิบั ตทิ ี่ ได้พัฒนาขึ้น สามารถนาไปสู่ก ารปฏิ บั ตไิ ด้จริง และยังท าให้ ผเู ้ ข้ าร่ว ม
การวิจยั ได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาจัดการตนเองและสามารถมีแนวทางใน
การจัดการภายในครอบครัวได้ยิ่งขึ้น
6. แม้ว่ าแนวทางการปฏิบั ตฯิ นี้เ ป็ นแนวทางที่ พฒ
ั นาจากข้ อค้นพบงานวิ จยั ที่ศึ กษากั บ
กลุ่มสตรีที่ประกอบอาชีพครูและแต่งงานมีครอบครัว ผูส้ นใจทั ว่ ไปที่สนใจศึ กษาแนวทางการปฏิบัต ิฯ
ทุ กกลุ่ มไม่ว่ าจะประกอบอาชี พอื่น สามารถที่จ ะนาความรูไ้ ปปรับ ใช้กับ ตนเองได้ และถึงแม้ว่ าจะยั ง
ไม่ได้แต่ งงานมีค รอบครัว ผูส้ นใจศึกษาสามารถน าข้อมูลองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ ตนเองนาไปใช้ใน
การวางแผนอนาคตในการมีค รอบครัวในภายภาคหน้ า ได้ ตลอดจนสามารถน าไปใช้ ในการดู แ ล
ความสัม พันธ์ของพีน่ ้อ งพ่อ แม่ในครอบครัวของตนเองได้ เนื่องจากข้อค้นพบจากงานวิจ ัยส่ว นใหญ่
สอดคล้อ งกั บ การจัด การตนเองและการจัด การครอบครัว ที่ เป็ นสากล ข้ อค้นพบจากการพัฒ นา
แนวทางในการปฏิบั ตฯิ จึงสามารถน าไปใช้ได้กับครอบครัวหรือบุ ค คลอื่นๆ ได้ ดัง นัน้ หากมีผู ้สนใจ
ศึกษาเกี่ย วกั บการพัฒ นาแนวทางการปฏิบัต ิในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
สามารถนาองค์ความรูน้ ี้ไปปรับใช้ในการออกแบบการวิจยั ในบริบทที่แตกต่างกันได้
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แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก งานวิจัยเรื่อง
“ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคมที่มีต่ อการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ของครูสตรีมุสลิมสมรสที่ทาให้ครอบครัวเข้ม แข็ง”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาการให้ค วามหมายและองค์ประกอบของการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้ม แข็ง ตามการรับรูข้ องครูสตรี
มุสลิมสมรส
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ความเป็ นครอบครัวเข้มแข็ง
ผูว้ ิ จยั จะด าเนินการสัมภาษณ์แ บบกึ่ งโครงสร้าง (semi structured) โดยใช้แ นวคาถามเป็ นหลักแต่จ ะเปิ ด กว้ างส าหรับ ประเด็นที่อ าจเกิ ดขึ้ นจากการ
สนทนาทุ กรูปแบบ
จุดประสงค์
การศึกษา
ทาความเข้าใจภูม ิ
หลังของผู้ให้ข้อมูล

คาถามการวิจยั
ครูสตรีมุสลิมสมรสมี
วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่
อย่างไร

ความมุ่งหมาย

แนวคาถามหลัก

แนวคาถามย่อย

เพือ่ ทาความเข้าใจประวัต ิ
เบื้องต้นของครูสตรีมุสลิมสมรส
โดยเป็ นการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นของครูสตรีมุสลิมสมรส
ว่าเป็ นอย่างไร เพือ่ จะได้เข้าใจ
และเข้าถึงเรือ่ งราวชีวติ ของครู
สตรีมุสลิมสมรสมากยิง่ ขึ้น

- ช่วยเล่าถึง
ประสบการณ์ชวี ติ ตังแต่
้
วัยเด็กจนกระทั ่งถึง
ปั จจุบันว่าเป็ นอย่างไร

วัยเด็ก
- ก่อนเข้าโรงเรียนสมัยคุณเป็ นเด็ก จาได้ไหมคะว่าชีวติ ใน
ตอนเด็กอยู่กบั ใครบ้ างคะ
- โดยปกติ คนในครอบครัวมักจะทากิจกรรมอะไรร่วมกัน
บ้ างคะ
- ความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็ นอย่างไร
- คิดว่าตอนเด็กๆ คุณเป็ นคนอย่างไรคะ
วัยเรียน
- หลังจากทีค่ ุณเรียนถึงวัยเข้าประถมและมัธยม พอจะเล่า
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จุดประสงค์
การศึกษา

ทาความเข้าใจ
ความหมายและ
องค์ประกอบของ
ครอบครัวเข้มแข็ง

คาถามการวิจยั

ความมุ่งหมาย

แนวคาถามหลัก

แนวคาถามย่อย

ให้ฟังได้ไหมคะว่าคุณเรียนทีไ่ หน และเป็ นอย่างไรบ้ างคะ
- เมือ่ เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย คุณเรียนต่อทีไ่ หน/ สาขา
อะไรคะ ชีวติ มหาวิทยาลัยเป็ นอย่างไรบ้ างคะ
วัยแต่งงาน
- คุณช่วยเล่าถึงจุดเริม่ ต้นของชีวติ การแต่งงานได้ไหมคะ
ว่าเป็ นอย่างไร
- ครูสตรีมุสลิมสมรสมี - เพือ่ ทราบถึงการนิยาม
- คุณคิดว่าครอบครัว - สมาชิกแต่ละคนในบ้ าน โดยปกติทาอะไรในแต่ละวันบ้ าง
การให้การนิยาม
ความหมายของครอบครัว
เข้มแข็งมีความหมาย คะ
ความหมายของ
เข้มแข็งตามการรับรู้ของครูสตรี อย่างไร
- โดยปกติ ครอบครัวของคุณ มีการแสดงความรักกัน
ครอบครัวเข้มแข็ง
มุสลิมสมรสว่ามีการนิยาม
- ช่วยเล่าเรือ่ งราวชีวติ
อย่างไรบ้ างคะ
อย่างไร
ความหมายว่าอย่างไร
ในครอบครัวของท่านว่า - สมาชิกในครอบครัว มักจะทากิจกรรมอะไรร่วมกันบ้ างคะ
-ครอบครัวเข้มแข็งมี - เพือ่ ทราบถึงเรือ่ งราวในชีวติ
เป็ นอย่างไร
- ในครอบครัวของคุณมักจะพูดคุยเรือ่ งอะไรกันมากทีส่ ุ ด
องค์ประกอบอะไรบ้าง ครอบครัวของครูสตรีมุสลิสมรส - คุณคิดว่าครอบครัว คะ และพูดคุยในลักษณะใด
ว่าเป็ นอย่างไร ครอบครัว
เข้มแข็งจะต้องเป็ น
- หากมีเหตุการณ์ทสี่ ่ งผลกระทบต่อครอบครัว หรือเกิด
เข้มแข็งประกอบด้วยอะไรบ้าง ครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะ ปั ญหาขึ้นในครอบครัว คุณมีวธิ กี ารจัดการอย่างไร และ
อย่างไรบ้ าง
ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมกันแก้ไขปั ญหา
- คุณคิดอย่างไรต่อคา เหล่านันอย่
้ างไรบ้ างคะ
ว่าครอบครัวเข้มแข็ง
- มีอะไรบ้ างไหมคะทีท่ าให้คุณหรือครอบครัวของคุณ
หนักใจ ท้อแท้ แล้วผ่านเรือ่ งเหล่านันมา
้
- ในครอบครัวของคุณ มีการทากิจกรรมทางศาสนา
อย่างไรบ้ างคะ
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การศึกษา

คาถามการวิจยั

ความมุ่งหมาย

แนวคาถามหลัก

แนวคาถามย่อย

- คุณคิดว่าประสบการณ์ทผี่ ่านมาได้สอนอะไรกับคุณใน
การสร้างครอบครัว
ทาความเข้าใจ
- ครูสตรีมุสลิมสมรสมี - เพือ่ ทราบถึงการนิยาม
- คุณคิดว่าการจัดการ - ช่วยเล่าเกีย่ วกับกิจกรรมทีค่ ุณทาในแต่ละวันว่าทา
ความหมายและ
การให้การนิยาม
ความหมายของการจัดการ
ตนเองและการจัดการ อะไรบ้ าง ตังแต่
้ ตนื่ นอนจนกระทั ่งเข้านอน
องค์ประกอบของการ ความหมายของการ
ตนเองและการจัดการภายใน
ภายในครอบครัวมี
- จากทีม่ เี หตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่ งผลกระทบต่อ
จัดการตนเองและ
จัดการตนเองและการ ครอบครัวตามการรับรู้ของครู ความหมายอย่างไร
การทางานของคุณและครอบครัวของคุณหรือเปล่าคะ
การจัดการภายใน
จัดการภายใน
สตรีมุสลิมสมรสว่ามีการนิยาม - ช่วยเล่าถึงเรือ่ งราว
- คุณได้รบั การสนับสนุนในการดาเนินชีวติ จากใครบ้ างคะ
ครอบครัว
ครอบครัวอย่างไร
ความหมายว่าอย่างไร
ของการจัดการชีวติ
และได้รบั การสนับสนุนอย่างไร
- การจัดการตนเองและ - เพือ่ ทราบถึงเรือ่ งราวในชีวติ
ส่ วนตัวทังในเรื
้ อ่ งของ - หากมีเหตุการณ์ทสี่ ่ งผลกระทบต่อครอบครัว หรือเกิด
การจัดการภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุสลิสมรส การทางาน การทา
ปั ญหาขึ้นในครอบครัว คุณมีวธิ กี ารจัดการอย่างไร
ครอบครัวมี
ว่ามีการจัดการตนเองและ
หน้าทีใ่ นบทบาทต่างๆ - มีอะไรบ้ างไหมคะทีท่ าให้คุณหนักใจ ท้อแท้ แล้วผ่าน
องค์ประกอบอะไรบ้าง จัดการภายในครอบครัวอย่างไร และการจัดการเรือ่ งราว เรือ่ งเหล่านันมาได้
้
อย่างไรบ้ างคะ
และการจัดการตนเองและการ ภายในครอบครัวว่าเป็ น - เมือ่ มีปัญหาเกิดขึ้นในทีท่ างาน คุณมีการแก้ปัญหา
จัดการภายในครอบครัว
อย่างไร
อย่างไรไม่ให้กระทบต่อครอบครัว
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- คุณคิดว่าการจัดการ - เมือ่ มีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว คุณมีการแก้ปัญหา
ตนเองและการจัดการ อย่างไรไม่ให้กระทบต่อทีท่ างาน
ภายในครอบครัวจะต้อง - การทีค่ ุณต้อ งทาหน้าทีท่ งภรรยา
ั้
แม่ ครู และทางานเพือ่
มีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง สังคม คุณมีวธิ กี ารจัดแบ่ งเวลาอย่างไรบ้ างคะ
- คุณคิดอย่างไรต่อคา - เมือ่ เกิดปั ญหาหรืออุ ปสรรคทีเกี
่ ย่ วข้องกับครอบครัว คุณ
ว่าการจัดการตนเอง
มีการให้กาลังใจกัน หรือมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
และการจัดการภายใน อย่างไร และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว ให้สามารถ
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ทาความเข้าใจถึง
เงือ่ นไขทีท่ าให้
สามารถจัดการ
ตนเองและจัดการ
ภายในครอบครัว

คาถามการวิจยั

ความมุ่งหมาย

แนวคาถามหลัก

ครอบครัว
- สิ่งสาคัญอะไรทีท่ าให้ ทราบถึงสาเหตุและเงือ่ นไขด้าน คุณคิดว่าอะไรทีท่ าให้
ครูสตรีมุสลิมสมรส
ตัวบุ คคลและสภาพแวดล้อมที่ คุณ สามารถจัดการ
สามารถจัดการตนเอง ทาให้ครูสตรีมุสลิมสมรส
ตนเองและจัดการ
และจัดการภายใน
สามารถจัดการตนเองและ
ภายในครอบครัวได้ จน
ครอบครัวได้
จัดการภายในครอบครัว
ทาให้ครอบครัวของคุณ
เป็ นครอบครัวทีม่ คี วาม
เข้มแข็งและมีความสุ ข

แนวคาถามย่อย
แก้ไขปั ญหาเหล่านันอย่
้ างไรบ้ าง
- สมัยเด็กๆ พ่อแม่ของคุณมักจะสอนเรือ่ งอะไรเป็ นพิเศษ
บ้ าง
- คุณคิดว่าตอนเด็กๆ คุณเป็ นคนมีลกั ษณะนิสัยอย่างไร
- เมือ่ คุณประสบปั ญหา สิ่งใดทีท่ าให้คุณสามารถแก้ไข
ปั ญหานันได้
้
- คุณได้รบั การสนับสนุนในการดาเนินชีวติ จากใครบ้ างคะ
และได้รบั การสนับสนุนอย่างไร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุ นทางสังคมที่มีต่ อการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวของครูสตรีมุสลิม สมรสที่ทาให้ ครอบครัวเข้มแข็ง
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามชุ ดนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่ างกลุ่มตัว
แปรปั จจัยด้านทุ นทางจิตวิ ทยาเชิง บวกและทุ นทางสัง คมที่ มอี ิทธิพลต่ อการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวของครูส ตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัว เข้มแข็ง เพื่อ นาผลไปพัฒ นาแนว
ในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง สาหรับ สตรีมุสลิม ที่
มีครอบครัว
2. ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ในครัง้ นี้ จะนาเสนอเป็ นภาพรวมเท่ า นัน้ ดัง นัน้ ผูว้ ิ จยั จึง ใคร่ข อ
ความอนุ เคราะห์ ให้ท่ านตอบข้อ มูลในแบบสอบถามครัง้ นี้ ให้ครบถ้ว น เพื่อให้ผ ลการวิเคราะห์ ข้อมู ล
เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการจาเป็ นแท้จริง
3. แบบสอบถามชุ ดนี้แบ่ งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลส่วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านครอบครัวเข้มแข็ง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านทุ นทางจิตวิทยาเชิง
บวก
ตอนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว
ตอนที่ 5 แบบสอบถามระดับ ความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านทุ นทางสังคม
ผูว้ ิจยั หวังว่ าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่ านเป็ นอย่ างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หาก
มีข้อเสนอแนะหรือคาถามเพิม่ เติม กรุณาติด ต่อ นางสาวนัชชิมา บาเกาะ นิสติ ปริญญาเอก หลักสูต ร
ปรัช ญาดุษ ฎี บัณฑิต สาขาวิช าการวิจยั พฤติก รรมศาสตร์ป ระยุ ก ต์ สถาบันวิจ ัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุ มวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั ฒนา กทม.10110 โทร.
081-6081347 E-mail: taqwamah@gmail.com
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ตอนที่ 1
สภาพทัว่ ไปและข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่ องว่ างที่ตรงกับความเป็ นจริงของ
ท่ าน
1. จังหวัด
 1) ยะลา
 2) ปั ตตานี
 3) นราธิวาส
2. สถานภาพ
 1) สมรส
 2) หม้าย
3. จานวนบุ ตร
 1) 1 คน
 2) 2 คน
 3) 3 คน
 4) 4 คน
 5) 5 คน
 6) มากกว่ า 5 คน
4. อายุ
 1) ต่ ากว่ า 31 ปี
 2) 31- 40 ปี
 3) 41 -50 ปี
 4) 51-60 ปี
 5) มากกว่ า 60 ปี
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ต่ ากว่ าปริญญาตรี/หรือเทียบเท่ า  2) ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่ า
 3) ปริญญาโท
 4) ปริญญาเอก
 5) อื่นๆ ระบุ .......................................................................................
6. รายได้ต่อเดือน
 1) ต่ ากว่ า 10,000 บาท
 2) 10,000–20,000 บาท
 3) 20,001–30,000 บาท
 4) 30,001–40,000 บาท
 5) มากกว่ า 40,000 บาท
7. ประสบการณ์การทางาน
 1) 1-5 ปี
 2) 5-10 ปี
 3) 10-15 ปี
 4) 15-20 ปี
 5) 20 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านครอบครัวเข้ มแข็ง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ฉันมีความรู้สึกภูมใิ จทีค่ รอบครัวของฉันได้อยู่ร่วมกันอย่า ง
มีความสุ ข
ฉันและสมาชิกในครอบครัวต่างให้ความสนใจซึง่ กันและกัน
ฉันและสมาชิกในครอบครัว มักให้ความสาคัญกับบุ คคลใน
ครอบครัวเป็ นลาดับแรก
เมือ่ สมาชิกในครอบครัวบางคนผิดหวัง ท้อแท้ เรามักจะเข้า
ไปพูดคุยและให้กาลังใจซึง่ กันและกัน
ฉันร่ว มตกลงกันกับ ทุกคนในครอบครัวว่าจะให้ อิสระทีจ่ ะ
ตัดสินใจในการกระทาอะไรได้ด้วยตนเอง โดยอยู่ในกรอบ
ของศาสนา
สมาชิกในครอบครัวต่างคอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลซึง่ กัน
และกัน
เมื่อ สมาชิกในครอบครัว คนหนึง่ คนใดท าผิด พลาด มัก
พูดคุยตักเตือนกันได้
ครอบครัวของฉันให้ ความส าคัญ กับ การใช้ค าพูด ทีไ่ ม่ท า
ร้ายจิตใจกัน
ครอบครัว ของฉัน ได้นาหลัก คาสอนศาสนามาปิิบั ตใิ ช้
อย่างเข้มแข็ง
ฉันและสมาชิกในครอบครัว เราส่ วนใหญ่ เชือ่ ว่าทุกอย่างจะ
สาเร็จได้ หากเรามีความพยายามและขอความช่ วยเหลือ
จากพระผู้เป็ นเจ้า
ฉันและสมาชิกในครอบครัวมักเข้า ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ของชุมชน สังคมเพราะเป็ นสิ่งทีท่ าให้พวกเราได้รู้จกั การให้
การแบ่ งปั น และการช่วยเหลือสังคม ทีน่ าไปสู่ ความสงบสุข
ในชีวติ ได้
สมาชิกในครอบครัวมีก ารนาหลักค าสอนศาสนามาปรับใช้
ในการดาเนินชีวติ ให้ถูกต้องครองธรรม
ฉันอบรมเลี้ยงดูบุต รโดยใช้ว ิธกี ารทางศาสนามาเป็ นหลัก

ไม่เห็นด้วย

1

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความเห็น
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14

15

16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

ยึดเหนีย่ วในการปิิบัตติ ่อครอบครัว
ฉันสนับ สนุนให้ส มาชิกในครอบครัว เข้า ร่วมกิจกรรมทาง
สังคมอยู่เสมอ เช่น การจัดค่ าย งานในชุมชน งานบรรยาย
เป็ นต้น
สมาชิกในครอบครัวมักมีการแสดงความรักระหว่างกัน เช่น
การโอบกอด การชื่นชม การให้ กาลังใจ การให้สลาม การ
ไถ่ถามทุุกข์สุข เป็ นต้น
หากสมาชิกในครอบครัวเกิดปั ญหา เช่น ป่ วยหรือไม่สบาย
ปั ญ หาการเรีย น ปั ญหาการท างาน เป็ นต้ น สมาชิก ใน
ครอบครัวมักไต่ถามพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เมือ่ สมาชิกคนใดในครอบครัวประสบปัญหาหรือท้อแท้ คน
ในครอบครัวมักมีการปลอบโยนให้กาลังใจกัน
ครอ บ ครัว ขอ งฉั นมั ก ท ากิ จ ก รรมด้ ว ยกั น เช่ น การ
รับประทานอาหารร่วมกัน การพูด คุย กันในเวลาว่าง การ
ละหมาดพร้อมกัน การเยีย่ มเครือญาติ เป็ นต้น
ครอบครัวของฉันมักหาโอกาสไปท่องเทีย่ วด้วยกัน หรือหา
กิจกรรมสนุกๆ ทากันร่วมกันในครอบครัว
ฉันและครอบครัวสามารถรับรู้ถ ึงสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นใน
ครอบครัว
ฉันและครอบครัวมีความพร้อ มในการป้ องกันปั ญหา และ
สภาวะยากลาบากต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นในครอบครัว
ฉันและครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวติ ในแต่ละระยะร่วมกัน
เพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้น
ฉันและครอบครัวมีความพร้อ มรับการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้
ครอบครัวสามารถปรับตัวและจัดการปั ญหาต่างๆ
เมือ่ อยู่ ในสภาวะความเครียด ฉันและครอบครัวสามารถ
จัดการได้ด ี
ฉันรับรู้ ว่าการเชือ่ ฟั งสามีตามหลักค าสอนศาสนาเป็ นสิ่ง ที่
สาคัญทีส่ ุ ดสาหรับการใช้ชวี ติ ครอบครัว
ฉันเชื่อว่า สามีเป็ นผู้ นาของครอบครัว นาพาครอบครัวให้
ประสบความสาเร็จทังโลกนี
้
้และโลกหน้าได้

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความเห็น
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ตอนที่ 3
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ฉันมั ่นใจว่า ตนเองสามารถแก้ไ ขปั ญหาต่า งๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับ
ตนเองได้ โดยนาหลัก ค าสอนศาสนามาเป็ นทางนาในการ
แก้ปัญหา
ฉันมั ่นใจว่า ตนเองสามารถแก้ไ ขปั ญหาต่า งๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับ
ครอบครัวได้
ฉันมั ่นใจว่าตนเองสามารถทาตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ได้
เมือ่ นึกถึงเรือ่ งอนาคต ฉันเห็นแต่เรือ่ งดีๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น
ฉันมัก พบว่า ทุก ๆ ปั ญหาย่อ มมีทางออกเสมอ ด้ว ยความ
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็ นเจ้า
ฉันเชือ่ ว่าทุกปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ ฉัน จะช่วยให้ฉนั เข้มแข็ง
ขึ้น
หากฉันเผชิญกับปั ญหาทีแ่ ย่ ฉันมักเชือ่ ว่าจะต้องมีสิ่งทีดี่ กว่า
เข้ามาแทนที่
หากฉันพบปั ญหา ฉันเชือ่ ว่าปั ญหายังคงอยู่กบั ฉันไปอีกนาน
ยากทีจ่ ะแก้ได้
ฉันมักฝึ กให้สมาชิกในครอบครัว มองในมุม ดีๆ กับ สิ่งทีเ่ ข้ า
มาในชีวติ
เมือ่ ฉันพบว่าตนเองไม่สามารถทาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีไ่ ด้
คาดหวังไว้ ฉันก็จ ะพยายามหาวิธที ี่จะพัฒ นาตนเองและท า
ให้ดกี ว่าเดิม
ฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังในการทีจ่ ะทางานให้ป ระสบความเร็จ
ได้ ด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็ นเจ้า
ฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังในการทีจ่ ะท าให้สมาชิก ในครอบครัว
ประสบความสาเร็จในชีวติ ได้ ด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้
เป็ นเจ้า
ฉันมัก บอกตนเองเสมอว่ า "ที่ใ ดมีค วามหวัง ที่ นั ่นจะมี
ทางออกเสมอ"

ไม่เห็นด้วย

1

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่
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242

15

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

เมือ่ ฉันท าผิด พลาดหรือ เสี ย หาย ฉันยอมรับ ผิดหรือผลที่
ตามมา
การแก้ไขปั ญหา ทาให้ฉนั มีประสบการณ์มากขึ้น

ไม่เห็นด้วย

14

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความเห็น

ตอนที่ 4
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

3
4
5
6
7
8

9

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

เมือ่ เกิดปั ญหา ฉันมักวางแผนและทาได้ตามแผนทีว่ างเอาไว้
ฉันมักให้คาแนะนา หรือคอยให้ความช่วยเหลือ ให้สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถแก้ไขปั ญหาได้ด้วยตนเอง
หากฉันพบว่ าตนเองไม่ สามารถแก้ไ ขปั ญหา ฉันจะพยายาม
หาวิธกี ารอื่นมาช่วยในการแก้ไขปั ญหาแทน
เมือ่ เกิดปั ญหาสมาชิกในครอบครัว จะนาหลักศาสนามาใช้ใน
การแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม
ฉันมักมองสถานการณ์ของปั ญหาอย่างมีความรู้และเข้าใจถึง
สาเหตุของปั ญหานัน้
ฉัน คิดว่ าปั ญหาที่เ ข้า มาในชีวติ เป็ นสิ่ ง ทีเ่ กิด ขึ้นชั ่วคราว
"ผ่านเข้ามาและก็ผ่านไป"
ฉันสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมองว่าปั ญหาต่างๆ เป็ น
สิ่งทีเ่ ราสามารถแก้ไขได้
ฉันมักบอกกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวว่า ปั ญหาเป็ น
สิ่งทีม่ คี วามท้าทาย และเป็ นสิ่งทีม่ บี ทเรียนหรือ วิทยปั ญญา
ให้รู้จกั วิธเี ผชิญปั ญหาเป็ น
ฉันมักได้รบั กาลังใจหรือ ความช่วยเหลือจากสามีในการช่ว ย
ดูแลลูก และการจัดการงานในบ้ าน

ไม่เห็นด้วย

1
2

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่
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11
12
13
14
15

16

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

เมือ่ ฉันทาผิด พลาด ฉันมัก ได้รบั การตัก เตือนจากสมาชิกใน
ครอบครัวด้วยดีเสมอ
เพือ่ นร่วมงานทังในที
้ ท่ างานและในสังคม มักให้ค วามรู้ หรือ
ให้กาลังใจกับฉัน
ฉันมัก จัด หาหนัง สือ อุ ปกรณ์ ก ารเรีย นให้ก ับ ลูก หลาน ได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เมือ่ สมาชิกในครอบครัวท้อแท้ หรือเหนือ่ ยหน่ายมาจากนอก
บ้ าน ฉันมักเป็ นผู้ทคี่ อยให้กาลังใจและให้คาแนะนาทีด่ ี
เมือ่ ฉันมีปัญหาจากที่ทางาน ฉันไม่ส ามารถควบคุ มอารมณ์
โกรธต่อสมาชิกในครอบครัวได้
เมือ่ สมาชิกในครอบครัวเกิดความไม่พอใจ หรือแสดงความ
โมโห ฉัน มัก ไม่ ส ามารถจัด การสถานการณ์ ทางอารมณ์
เหล่านันได้
้
ฉันมักบอกสมาชิกในครอบครัวว่า การแสดงอารมณ์ต่อผู้อื่ น
เป็ นสิ่งทีไ่ ม่ด ี จึงควรพยายามควบคุมอารมณ์เหล่านันให้
้ ได้

ไม่เห็นด้วย

10

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความเห็น

ตอนที่ 5
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูสตรีมุสลิม ด้านทุ นทางสังคม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

3
4
5

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ฉันมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของตนเองได้
ฉันขาดความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาของ
สังคม
ฉันสามารถปรับตัวและใช้ชวี ติ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
ฉันมีสุขภาพดีทงด้
ั ้ านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
ฉันเป็ นคนที่รู้จ ัก หน้ า ที่ต นเองและสามารถรับ ผิด ชอบต่ อ
บทบาทหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั

ไม่เห็นด้วย

1
2

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

ระดับความเห็น
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ฉันเป็ นคนทีม่ วี ินยั โดยพยายามวางแผนและทาให้ส าเร็จตาม
แผนทีว่ างไว้
ฉันมักถูกเลือกให้เป็ นผู้นา เมือ่ ได้ร่วมทากิจกรรมกับผู้อื่น
ฉันไม่สามารถแบ่ งเวลาระหว่า งงานโรงเรีย น งานในบ้ านและ
งานสังคมให้สมดุลได้
ฉันรับ รู้ว่าอิส ลามเป็ นสถาบันศาสนาทีเ่ ป็ นวิถกี ารดาเนินชีว ิต
ถ่ายทอดให้เราตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
อิสลามทาให้ฉ ันและสมาชิก ในครอบครัว รักทีจ่ ะช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันทังในครอบครั
้
วและสังคมรอบข้าง
ทีท่ างาน พยายามถ่ายทอดให้ฉนั เป็ นบุ คคลทีม่ คี ุณภาพในการ
ทางาน เพือ่ การพัฒนาตนเองและเพือ่ พัฒนาสังคม
วิช าชีพครู ช่ ว ยให้ฉ ันตระหนัก ถึง บทบาท หน้ า ที่ และเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง สมาชิกในครอบครัวและสังคม
เพือ่ นร่วมงานมักเข้าใจและคอยให้ความช่วยเหลือฉัน
เพือ่ นบ้ านของเราสามารถช่วยเหลือซึง่ กันและกันได้
ครอบครัวของฉันส่ วนใหญ่สามารถเป็ นทีพ่ งึ่ ให้ญาติหรือเพือ่ น
บ้ านเมือ่ ประสบปั ญหาต่างๆ
ฉันและสมาชิกในครอบครัวของฉันภาคภูม ิใจทีเ่ ป็ นส่ ว นหนึ่ง
ของชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ในปั จจุบัน
ในกรณีทมี่ ปี ั ญหาเกิดขึ้นในชุมชน ฉันและสมาชิกในครอบครัว
จะรวมตัวกันเพือ่ แก้ไขจัดการปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นด้วยดี
ฉันและสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมอยู่เสมอ

ไม่เห็นด้วย

6

เห็นด้วย
ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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ผลการวิเคราะห์ดชั นี ความสอดคล้องของแบบสอบถามกับจุดประสงค์
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาของข้อคาถาม
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 แบบวั ด ได้แก่ 1) แบบวัดครอบครัว เข้มแข็ ง (ความผูกพัน
การสื่อ สารเชิ ง บวก ความผาสุ ก ทางจิตวิ ญ ญาณ การชื่ นชมและการแสดงความรัก การใช้ เวลา
ร่วมกัน ความสามารในการจัดการความเครียดและวิ กฤตร่ว มกัน การเชื่ อฟั งสามี ) 2) แบบวัด การ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว (การแก้ ปัญหา การปรับ โครงสร้างความรูแ้ ละความ
เข้าใจ การสนับสนุ นทางสังคม การแสดงออกทางอารมณ์) 3) แบบวัดทุ นทางจิตวิท ยาเชิงบวก (การ
รับรู ้ความสามารถของตน ความหวั ง การมองโลกในแง่ด ี ความหยุ่ นตัว ) 4) แบบวัด ทุ นทางสังคม
(ทุ นมนุ ษย์ ทุ นที่เป็ นสถาบัน ทุ นทางวัฒนธรรม)
โดยพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่ าน ได้แก่
1. ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ1
2. ผศ.ดร.สิทธิกร บุ ญมาลี2
3. ดร.ฐาศุ กร์ จันประเสริฐ3
4. ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์4
5. ดร.มูฮัมหมัดอาฟี ฟี อัซซอลีฮีย์5
พบผลการวิเคราะห์ค่ าดัช นีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ จุดประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ดังนี้
ประเด็นคาถามแบบวัดครอบครัวเข้มแข็ง

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

ความผูกพัน
1) ฉันมีค วามรู้ สึก ภู มใิ จที่ค รอบครัวของฉันได้อ ยู่ร่ วมกันอย่ างมี
1
ความสุ ข
2) ฉันและสมาชิกในครอบครัวต่างให้ความสนใจซึง่ กันและกัน
1
3) ฉันและสมาชิก ในครอบครัว มัก ให้ ค วามส าคัญ กับ บุ คคลใน
1
ครอบครัวเป็ นลาดับแรก
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 อาจารย์ประจาสถาบันวิจย
ั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 อาจารย์ประจาสถาบันวิจย
ั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 อาจารย์ประจาวิทยาลัย อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2

ค่า
IOC

แปร
ผล

1

0

0

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้
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ประเด็นคาถามแบบวัดครอบครัวเข้มแข็ง
4) เมือ่ สมาชิกในครอบครัวบางคนผิดหวัง ท้ อแท้ เรามักจะเข้าไป
พูดคุยและให้กาลังใจซึง่ กันและกัน
5) ฉันร่วมตกลงกันกับทุกคนในครอบครัวว่าจะให้อิสระทีจะตั
่ ดสินใจ
ในการกระทาอะไรได้ด้วยตนเอง โดยอยู่ในกรอบของศาสนา
6) สมาชิกในครอบครัวต่างคอยให้ความช่วยเหลือดูแลซึง่ กันและกัน
การสื่อสารเชิงบวก
7) เมื่อ สมาชิก ในครอบครัวคนหนึ่งคนใดท าผิดพลาด มักพู ด คุ ย
ตักเตือ นกันได้
8) ครอบครัวของฉันให้ความสาคัญกับการใช้คาพูดทีไ่ ม่ทาร้ายจิตใจ
กัน
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
9) ครอบครัวของฉัน ได้ นาหลักค าสอนศาสนามาปิิบั ตใิ ช้อ ย่า ง
เข้มแข็ง
10) ฉันและสมาชิกในครอบครัว เราส่ วนใหญ่ เ ชือ่ ว่ าทุ ก อย่ างจะ
สาเร็จได้ หากเรามีความพยายามและขอความช่วยเหลือจาก
พระผู้เป็ นเจ้า
11) ฉันและสมาชิกในครอบครัวมักเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาของ
ชุมชน สัง คมเพราะเป็ นสิ่ง ทีท่ าให้ พวกเราได้รู้จ ักการให้ การ
แบ่ งปั น และการช่วยเหลือสังคม ทีน่ าไปสู่ ความสงบสุ ขในชีว ิต
ได้
12) สมาชิก ในครอบครัวมีการนาหลัก คาสอนศาสนามาปรับ ใช้ใ น
การดาเนินชีวติ ให้ถูกต้องครองธรรม
13) ฉันอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยใช้วธิ กี ารทางศาสนามาเป็ นหลักยึด
เหนีย่ วในการปิิบัตติ ่อครอบครัว
14) ฉันสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
อยู่เสมอ เช่น การจัดค่าย งานในชุมชน งานบรรยาย เป็ นต้น
การชื่นชมและการแสดงความรัก
15) สมาชิกในครอบครัวมักมีการแสดงความรักระหว่างกัน เช่น การ
โอบก อด การชื่นชม การให้ ก าลัง ใจ การให้ สลาม การไถ่
ถามทุุกข์สุข เป็ นต้น
16) หากสมาชิก ในครอบครัวเกิด ปั ญ หา เช่น ป่ วยหรือ ไม่ สบาย
ปั ญหาการเรียน ปั ญหาการทางาน เป็ นต้น สมาชิกในครอบครัว
มักไต่ถามพร้อมให้ความช่วยเหลือ

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปร
ผล

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

0

0

1

0.6

ใช้ได้

1

0

0

1

1

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้
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คะแนนความคิดเห็น
ของ
ประเด็นคาถามแบบวัดครอบครัวเข้มแข็ง
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
17) บ่ อ ยครังที
้ ส่ มาชิก ในครอบครัว ต่างคนต่า งให้ ความสาคัญกับ 1 1 1 1 1
งานของตนเอง โดยไม่มเี วลาในการเอาใจใส่ ซงึ่ กันและกัน
18) เมือ่ สมาชิกคนใดในครอบครัวประสบปัญหาหรือท้อแท้ คนใน
1 1 1 1 1
ครอบครัวมักมีการปลอบโยนให้กาลังใจกัน
การใช้เวลาร่วมกัน
19) ครอบครัวของฉันมักท ากิจ กรรมด้วยกัน เช่น การรับประทาน
อาหารร่วมกัน การพูดคุย กันในเวลาว่ าง การละหมาดพร้อมกัน 1 1 1 0 1
การเยีย่ มเครือญาติ เป็ นต้น
20) ครอบครัวของฉันมัก หาโอกาสไปท่ องเที่ยวด้ว ยกัน หรือ หา
1 1 1 1 1
กิจกรรมสนุกๆ ทากันร่วมกันในครอบครัว
ความสามารในการจัดการความเครียดและวิกฤตร่วมกัน
21) ฉันและครอบครัวสามารถรับ รู้ ถ ึงสภาพปั ญหาที่เกิด ขึ้นใน
1 1 0 1 1
ครอบครัว
22) ฉันและครอบครัวมีความพร้อมในการป้ องกันปั ญหา และสภาวะ
1 1 0 1 1
ยากลาบากต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นในครอบครัว
23) ฉันและครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวติ ในแต่ละระยะร่วมกัน เพื่อ
1 1 1 1 1
ป้ องกันความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้น
24) ฉันและครอบครัว มีค วามพร้ อมรับ การเปลีย่ นแปลง เพื่อ ให้
1 1 1 1 1
ครอบครัวสามารถปรับตัวและจัดการปั ญหาต่างๆ
25) เมือ่ อยู่ในสภาวะความเครียด ฉันและครอบครัวสามารถจัดการ
1 1 1 1 1
ได้ด ี
การเชื่อฟั งสามี
26) ฉันรับรู้ว่าการเชือ่ ฟั งสามีตามหลักคาสอนศาสนาเป็ นสิ่งทีส่ าคัญ
1 1 0 0 1
ทีส่ ุ ดสาหรับการใช้ชวี ติ ครอบครัว
27) ฉันเชือ่ ว่าสามีเป็ นผู้นาของครอบครัว นาพาครอบครัวให้ประสบ
1 1 0 0 1
ความสาเร็จทังโลกนี
้
้และโลกหน้าได้

ค่า
IOC

แปร
ผล

1.0

ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

0.8

ใช้ได้

1

ใช้ได้

0.8

ใช้ได้

0.8

ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

1.0

ใช้ได้

0.6

ใช้ได้

0.6

ใช้ได้

จากการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ข้อ ค าถามของครอบครัว เข้ มแข็ งทั ้ง 7 ด้าน 27 ข้อ มีค่ า IOC
ตัง้ แต่ ระดับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ า ข้อคาถามส าหรับใช้ในการวิจยั มีความเหมาะสม แสดงว่ า ผูเ้ ชี่ย วชาญ
ส่วนใหญ่ เห็นว่ าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์
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ประเด็นคาถามแบบวัดการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว
การแก้ปัญหา
1) เมือ่ เกิดปั ญหา ฉันมักวางแผนและทาได้ตามแผนทีว่ างเอาไว้
2) ฉันมัก ให้ ค าแนะนา หรือคอยให้ค วามช่ว ยเหลือ ให้ ส มาชิก ใน
ครอบครัวสามารถแก้ไขปั ญหาได้ด้วยตนเอง
3) ฉันไม่ส ามารถแก้ ปั ญหาได้ห ากอยู่ ในสถานการณ์ ทมี่ ีค วามตึง
เครียด
4) หากฉันพบว่า ตนเองไม่ สามารถแก้ไขปั ญหา ฉันจะพยายามหา
วิธกี ารอื่นมาช่วยในการแก้ไขปั ญหาแทน
5) เมื่อฉันมีปั ญหาที่ต้อ งแก้ ไข ฉันมักไม่รู้ ว่าจะต้อ งเริ่มต้ นจากจุ ด
ไหนก่อน
6) เมือ่ เกิดปั ญหาสมาชิกในครอบครัว จะนาหลักศาสนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม
การปรับโครงสร้างความรู้และความเข้าใจ
7) เมือ่ ฉันล้มเหลว เป็ นเพราะฉันทาผิดพลาดด้วยตัวฉันเอง
8) ฉันมักมองสถานการณ์ ของปั ญหาอย่ า งมีความรู้และเข้ าใจถึง
สาเหตุของปั ญหานัน้
9) ฉันคิดว่าปั ญหาทีเ่ ข้ามาในชีวติ เป็ นสิ่งทีเ่ กิดขึ้นชั ่วคราว "ผ่านเข้า
มาและก็ผ่านไป"
10) ฉันสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมองว่ าปั ญหาต่างๆ เป็ นสิ่ ง
ทีเ่ ราสามารถแก้ไขได้
11) ฉันมักบอกกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวว่า ปั ญหาเป็ นสิ่งที่
มีความท้าทาย และเป็ นสิ่งทีม่ บี ทเรียนหรือวิทยปั ญญา ให้รู้จ ัก
วิธเี ผชิญปั ญหาเป็ น
การสนับสนุนทางสังคม
12) ฉันมักได้รบั กาลังใจหรือความช่วยเหลือจากสามีในการช่วยดูแล
ลูก และการจัดการงานในบ้ าน
13) บ่ อยครังที
้ ล่ ูกๆ ไม่มคี วามเข้าใจในงานทีฉ่ นั ทา ทังงานสอนและ
้
งานช่วยเหลือสังคม
14) เมือ่ ฉันท าผิด พลาด ฉันมักได้ รบั การตัก เตือนจากสมาชิก ใน
ครอบครัวด้วยดีเสมอ
15) เพือ่ นร่ วมงานทัง้ ในทีท่ างานและในสัง คม มักให้ความรู้ หรือให้
กาลังใจกับฉัน

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ค่า
IOC

แปร
ผล

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

0

0

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้
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คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ประเด็นคาถามแบบวัดการจัดการตนเอง
และการจัดการภายในครอบครัว
16) ฉันมักจัดหาหนังสือ อุ ปกรณ์ก ารเรียนให้กบั ลูก หลาน ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ
17) เมือ่ สมาชิกในครอบครัวท้อ แท้ หรือ เหนือ่ ยหน่ ายมาจากนอก
บ้ าน ฉันมักเป็ นผู้ทคี่ อยให้กาลังใจและให้คาแนะนาทีด่ ี
การแสดงออกทางอารมณ์
18) เมื่อ ฉันมีปัญ หาจากที่ท างาน ฉันไม่ สามารถควบคุ มอารมณ์
โกรธต่อสมาชิกในครอบครัวได้
19) เมือ่ สมาชิกในครอบครัวเกิดความไม่พอใจ หรือแสดงความโมโห
ฉันมักไม่สามารถจัดการสถานการณ์ทางอารมณ์เหล่านันได้
้
20) ฉันมัก บอกสมาชิก ในครอบครัวว่ า การแสดงอารมณ์ ต่อ ผู้อื่ น
เป็ นสิ่งทีไ่ ม่ด ี จึงควรพยายามควบคุมอารมณ์เหล่านันให้
้ ได้

ค่า
IOC

แปร
ผล

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อคาถามของการจัด การตนเองและการจัดการภายในครอบครัว 4
ด้าน 20 ข้อ มีค่า IOC ตัง้ แต่ระดับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ าข้อคาถามส าหรับใช้ในการวิจ ัยมีความเหมาะสม
แสดงว่ าผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เห็นว่ าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์

ประเด็นคาถามแบบวัด
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
1) ฉันมั ่นใจว่า ตนเองสามารถแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับ
ตนเองได้ โดยนาหลักค าสอนศาสนามาเป็ นทางนาในการ
แก้ปัญหา
2) ฉันมั ่นใจว่า ตนเองสามารถแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับ
ครอบครัวได้
3) ฉันไม่ม ั ่นใจว่าตนเองสามารถทาให้ครอบครัวมีความสุ ขได้
4) ฉันมั ่นใจว่าตนเองสามารถทาตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ได้
การมองโลกในแง่ดี
5) เมือ่ นึกถึงเรือ่ งอนาคต ฉันเห็นแต่เรือ่ งดีๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ค่า
IOC

แปรผล

1

2

3

4

5

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1
1

1
0

1
0

1
1

1
1

1.0
0.6

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้
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ประเด็นคาถามแบบวัด
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
6) ฉันมัก พบว่า ทุก ๆ ปั ญหาย่อมมีท างออกเสมอ ด้ว ยความ
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็ นเจ้า
7) ฉันเชือ่ ว่าทุกปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ ฉัน จะช่วยให้ฉนั เข้มแข็ง
ขึ้น
8) หากฉันเผชิญกับปั ญหาทีแ่ ย่ ฉันมักเชือ่ ว่าจะต้องมีสิ่งทีดี่ กว่า
เข้ามาแทนที่
9) หากฉันประสบปั ญหา ฉันเชือ่ ว่าปั ญหายังคงอยู่กบั ฉันไปอีก
นาน ยากทีจ่ ะแก้ได้
10) ฉันมักฝึกให้สมาชิกในครอบครัว มองในมุมดีๆ กับสิ่งทีเ่ ข้า
มาในชีวติ
ความหวัง
11) เมือ่ ฉันพบว่า ตนเองไม่สามารถทาให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่
ได้คาดหวังไว้ ฉันก็จะพยายามหาวิธที จี่ ะพัฒนาตนเองและ
ทาให้ดกี ว่าเดิม
12) ฉันรู้สึก ว่าตนเองมีพลังในการทีจ่ ะทางานให้ ประสบความ
เร็จได้ ด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็ นเจ้า
13) ฉั นรู้ สึ ก ว่ า ตนเอ งมีพ ลัง ในก ารที่ จ ะท าให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบ ครัว ป ระสบค วามส าเร็จ ในชี ว ิต ได้ ด้ วยคว าม
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็ นเจ้า
14) ฉันมัก บอกตนเองเสมอว่า "ที่ใดมีค วามหวัง ที่นั ่นจะมี
ทางออกเสมอ"
ความหยุ่นตัว
15) เมือ่ ฉันพบปั ญหา ฉันมักเป็ นทุกข์ หรือเจ็บป่ วยไม่สบาย
16) เมือ่ ฉันทาผิดพลาดหรือ เสีย หาย ฉันยอมรับ ผิด หรือ ผลที่
ตามมา
17) ฉันอยากไปให้พ้น หากมีปัญหาหนักหนาทีต่ ้องรับผิดชอบ
18) การแก้ไขปั ญหา ทาให้ฉนั มีประสบการณ์มากขึ้น

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ค่า
IOC

แปรผล

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

1

1

0

0

1

0.6

ใช้ได้

1

1

0

0

1

0.6

ใช้ได้

0
1

1
1

0
1

0
1

1
1

0.4
1.0

ปรับปรุง
ใช้ได้

จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อคาถามของทุ นทางจิต วิทยาเชิงบวก 4 ด้าน 18 ข้อ มีข้อ 17 ที่
มีค่า IOC ต่ ากว่ า 0.5 แสดงว่ าผูว้ ิจยั จะต้องปรับข้อ คาถามใหม่ ส่ว นข้อคาถามอื่นๆ มีค่า IOC ตัง้ แต่
ระดับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ าข้ อคาถามสาหรับใช้ ในการวิจยั มีค วามเหมาะสม แสดงว่ าผู ้เชี่ย วชาญส่ว น
ใหญ่ เห็นว่ าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์
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ประเด็นคาถามแบบวัดทุนทางสังคม
ทุนมนุษย์
1) ฉันมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของตนเองได้
2) ฉันขาดความรู้ ความสามารถในการช่ว ยเหลือแก้ไ ขปั ญ หาของ
สังคม
3) ฉันสามารถปรับตัวและใช้ชวี ติ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
4) ฉันมีสุขภาพดีทงด้
ั ้ านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
5) ฉันเป็ นคนที่รู้จกั หน้าทีต่ นเองและสามารถรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
6) ฉันเป็ นคนที่มวี ินยั โดยพยายามวางแผนและท าให้ ส าเร็จตาม
แผนทีว่ างไว้
7) ฉันมักถูกเลือกให้เป็ นผู้นา เมือ่ ได้ร่วมทากิจกรรมกับผู้อื่น
8) ฉันไม่ สามารถแบ่ งเวลาระหว่างงานโรงเรีย น งานในบ้ านและงาน
สังคมให้สมดุลได้
ทุนที่เป็ นสถาบัน
9) ฉันรับ รู้ว่ าอิ ส ลามเป็ นสถาบั นศาสนาที่เป็ นวิถ ีก ารด าเนินชีว ิต
ถ่ายทอดให้เราตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
10) อิสลามทาให้ฉนั และสมาชิกในครอบครัวรักทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันทังในครอบครั
้
วและสังคมรอบข้าง
11) ทีท่ างาน พยายามถ่ายทอดให้ฉนั เป็ นบุ คคลทีม่ คี ุณภาพในการ
ทางาน เพือ่ การพัฒนาตนเองและเพือ่ พัฒนาสังคม
12) วิช าชีพครู ช่ว ยให้ ฉนั ตระหนัก ถึง บทบาท หน้ าที่ และเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง สมาชิกในครอบครัวและสังคม
13) เพือ่ นร่วมงานมักเข้าใจและคอยให้ความช่วยเหลือฉัน
ทุนทางวัฒนธรรม
14) เพือ่ นบ้ านของเราสามารถช่วยเหลือซึง่ กันและกันได้
15) ครอบครัวของฉันส่ วนใหญ่ สามารถเป็ นทีพ่ ึ่งให้ญาติหรือเพือ่ น
บ้ านเมือ่ ประสบปั ญหาต่างๆ
16) ฉันและสมาชิกในครอบครัวของฉันภาคภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่ วนหนึง่ ของ
ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ในปั จจุบัน
17) ในกรณีทมี่ ปี ั ญหาเกิดขึ้นในชุมชน ฉันและสมาชิกในครอบครัว
จะรวมตัวกันเพือ่ แก้ไขจัดการปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นด้วยดี
18) ฉันและสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าของการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางสังคมอยู่เสมอ

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ค่า
IOC

แปรผล

1

2

3

4

5

1

0

1

1

1

0.8

ใช้ได้

0

0

1

1

1

0.6

ใช้ได้

1
1

0
0

0
1

1
1

1
1

0.6
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

1

1

1

1.0

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อคาถามของทุ นทางสังคม 3 ด้าน 18 ข้อ มีค่า IOC ตัง้ แต่ระดับ
0.5 ขึ้นไป ถือว่ าข้ อคาถามสาหรับใช้ในการวิจยั มีความเหมาะ สม แสดงว่ าผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เห็ น
ว่ าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์
Reliability ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามครอบครัวเข้ม แข็ง
มีค่าสัมประสิทธิความเชื
์
่ อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ เท่ ากับ .902
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง .417-.542
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.902
26

Commit1
Commit2
Commit3
Commit4
Commit5
Commit6
Communi1
Communi2
Spirit1
Spirit2
Spirit3
Spirit4
Spirit5
Spirit6
Love1
Love2
Love3
Time1
Time2
Cope1
Cope2
Cope3
Cope4
Cope5
Obey1
Obey2

Scale Mean if
Item Deleted
109.6913
109.8613
109.8747
110.0425
110.0626
110.0380
110.0917
110.2081
110.0022
109.8300
110.1365
109.9933
109.9396
110.1700
110.1387
110.0515
110.1790
110.0984
110.2506
110.2438
110.2841
109.7338
110.2013
110.2461
109.8277
109.8210

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted
82.963
.463
.899
81.739
.530
.898
82.289
.404
.900
80.269
.541
.898
80.041
.512
.898
80.750
.446
.900
80.572
.511
.898
79.802
.499
.899
80.558
.542
.898
81.541
.485
.899
81.055
.471
.899
80.500
.507
.898
81.106
.491
.899
80.908
.484
.899
80.183
.505
.898
80.757
.506
.898
80.502
.486
.899
79.977
.511
.898
80.157
.484
.899
79.902
.516
.898
80.607
.479
.899
82.927
.417
.900
80.995
.452
.899
80.751
.495
.899
82.062
.481
.899
82.031
.457
.899
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แบบสอบถามการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
มีค่าสัมประสิทธิความเชื
์
่ อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ .876
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง .451-.601
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.876
16

Solve1
Solve2
Solve3
Solve4
Cognitive1
Cognitive2
Cognitive3
Cognitive4
Social1
Social2
Social3
Social4
Social5
Emotion1
Emotion2
Emotion3

Scale Mean if
Item Deleted
63.5302
63.4989
63.6063
63.4497
63.7069
63.5391
63.4609
63.5391
63.4295
63.5324
63.4497
63.5906
63.6085
63.4944
63.3468
63.6264

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted
32.967
.495
.869
33.201
.510
.869
33.755
.451
.871
32.898
.601
.865
33.266
.514
.868
32.644
.570
.866
33.182
.562
.867
33.393
.516
.868
33.492
.422
.873
33.460
.518
.868
33.239
.475
.870
33.359
.510
.869
33.046
.555
.867
32.753
.561
.866
33.568
.455
.871
32.683
.556
.866

แบบสอบถามทุนทางจิตวิท ยาเชิง บวก
มีค่าสัมประสิทธิความเชื
์
่ อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ .882
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง .416-.611
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.882
15

Self1
Self2
Self3
Optimism1
Optimism2
Optimism3
Optimism4
Optimism5
Optimism6
Hope1
Hope2
Hope3
Hope4
Resilience1
Resilience2

Scale Mean if
Item Deleted
60.3400
60.5391
60.6197
60.4295
59.9709
60.0626
60.1320
60.2774
60.2796
60.3333
60.0738
60.1186
60.2528
60.3870
60.2327

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted
32.422
.578
.873
32.123
.584
.873
33.290
.444
.880
33.102
.480
.878
33.315
.534
.875
32.871
.595
.873
32.796
.570
.874
33.752
.416
.881
32.780
.589
.873
32.380
.611
.872
32.956
.594
.873
33.073
.578
.874
32.494
.610
.872
33.843
.433
.880
33.098
.527
.876
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แบบสอบถามทุนทางสังคม
มีค่าสัมประสิทธิความเชื
์
่ อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทัง้ ฉบับ .883
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง .318-.619
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.883
18

Human1
Human2
Human3
Human4
Human5
Human6
Human7
Human8
Institute1
Institute2
Institute3
Institute4
Institute5
Culture1
Culture2
Culture3
Culture4
Culture5

Scale Mean if
Item Deleted
71.4743
71.6353
71.3490
71.3043
71.2975
71.4161
71.9329
71.5369
70.9732
70.9709
71.2931
71.1029
71.3982
71.4720
71.3311
71.3020
71.5615
71.3468

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted
50.653
.535
.876
51.820
.300
.885
50.497
.530
.876
49.844
.591
.874
49.582
.614
.873
50.140
.580
.874
50.117
.414
.881
51.393
.318
.885
52.380
.368
.881
52.490
.393
.880
50.974
.421
.880
50.536
.576
.875
49.819
.617
.873
49.694
.582
.874
49.648
.619
.873
49.180
.614
.873
48.709
.611
.873
49.348
.624
.872
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) ของข้อคาถามรายข้อ
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: ครอบครัวเข้มแข็ง

ภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน: ครอบครัวเข้มแข็ง

257

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: ครอบครัวเข้มแข็ง

ข้อคาถาม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

องค์ประกอบ 1: องค์ประกอบ 2:
ความผูกพัน การสื่อสารเชิงบวก
(Commit)
(Communi)
0.59
0.68
0.71
0.68
0.54
0.63
0.59
0.52

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ (Factor Loading)
องค์ประกอบ 3:
องค์ประกอบ 4: การ องค์ประกอบ 5:
องค์ประกอบ 6:
องค์ประกอบ 7:
ความผาสุ กทางจิต ชืน่ ชมและการแสดง
การใช้เวลา
ความสามารถในการจัดการ การเชือ่ ฟั งสามี
วิญญาณ (Spirit)
ความรัก (Love)
ร่วมกัน (Time)
ความเครียดฯ (Cope)
(Obey)
0.59
0.60
0.67
0.55
0.75
0.57
0.57
0.63
0.51
0.72
0.58
0.57
0.43
0.61
0.47
0.55
0.50
χ2 = 1013.57, df = 268, P = 0.0, RMSEA = 0.079
* นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
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2. ผลการวิเ คราะห์องค์ป ระกอบเชิ งยื นยัน: การจั ด การตนเองและการจั ด การ
ภายในครอบครัว

ภาพประกอบ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว

ข้อคาถาม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ (Factor Loading)
องค์ประกอบ 1: องค์ประกอบ 2: การปรับ องค์ประกอบ 3:
องค์ประกอบ 4:
การแก้ปัญหา
โครงสร้างความรู้ความ การสนับสนุนทาง การแสดงออกทาง
(Solv)
เข้าใจ (Cog)
สังคม (Social)
อารมณ์ (Emo)
0.51
0.58
0.45
0.59
0.53
0.61
0.57
0.48
0.48
0.64
0.51
0.58
0.63
0.60
0.57
0.61
2
χ = 406.66, df = 100, P = 0.00, RMSEA = 0.083
* นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
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3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ภาพประกอบ 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทุ นทางจิตวิทยาเชิงบวก

ข้อคาถาม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ (Factor Loading)
องค์ประกอบ 1:
องค์ประกอบ 2:
องค์ประกอบ 3: องค์ประกอบ 4:
การรับรู้ความสามารถ
ความหวัง
การมองโลกในแง่
ความหยุ่นตัว
ของตน (Self)
(Hope)
ดี (Opti)
(Resi)
0.85
0.62
0.47
0.62
0.86
0.93
0.83
0.81
0.53
0.89
0.90
0.67
0.81
0.41
0.58
2
χ = 1154.14, df = 86, P = 0.00 , RMSEA = 0.167
* นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
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ข้อคาถาม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบ (Factor Loading)
องค์ประกอบ 1:
องค์ประกอบ 2:
องค์ประกอบ 3:
ทุนมนุษย์ (Human)
ทุนสถาบัน (uni)
ทุนวัฒนธรรม (ture)
0.56
0.55
0.67
0.31
0.62
0.71
0.66
0.54
0.80
0.74
0.75
0.79
0.79
0.67
0.73
0.72
0.45
0.32
χ2 = 619.53, df = 132, P = 0.00, RMSEA = 0.091
* นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
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ภาคผนวก ค
แนวทางการปฏิบตั ิ ในการจัดการตนเองและการจัดการ
ภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้ม แข็ง
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289

290
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293
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295
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298

299

300

301

302

303

304

ภาคผนวก ง
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
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สถานที่เกิด
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