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บทคัดย่อ
การวิจยั กึ่งทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาประสิทธิผลของโปรแกรมฝึ กอบรมการเสริมสร้าง
ความเข ้มแข็งให ้กับครอบครัว ทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 7 กิจกรรมเป็ นเวลา 7 วัน ได้แก่ กิจกรรมครอบครัว
เขม้ แข็ง กิจกรรมความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมการสื่อสารในครอบครัว กิจกรรมความเครียดและ
การจัดการความเครียดในครอบครัว กิจกรรมสุขภาพจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว กิจกรรม
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในครอบครัว และกิจกรรมบทบาทและหน้าทีข่ องครอบครัวในการสร้าง
ความเข ้มแข็งของครอบครัว โดยมีผู ้เข ้าร่วมโปรแกรมเป็ นคู่สามีภรรยาทีอ่ าศัยในต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 28 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เก็บขอ้ มูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามความเขม้ แข็งของครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α) ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง
.888 - .952 และวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิตคิ ่า pair- t test ผลการวิจยั พบว่าภายหลังเข ้าร่วมโปรแกรมฯ คู่สามีภรรยา
มีคะแนนความเข ้มแข็งของครอบครัวโดยรวมเพิม่ มากขึ้นกว่าก่อนเข ้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าภายหลังเข ้าร่วมโปรแกรมฯ คู่สามีภรรยามีคะแนนความเข ้มแข็ง
ของครอบครัวด้านการยึดมัน่ ด้านความทา้ ทาย ด้านการนับถือคุณค่าและความไว ้วางใจ และด้านการจัดการ
กับความเครียดและภาวะวิกฤตเพิม่ มากขึ้นกว่าก่อนเข ้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
ส่วนด้านความมันใจ
่ และด้านการควบคุมสิง่ เร้าภายนอกก่อนและหลังเข ้าร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั นี้แสดงให ้เห็นว่าโปรแกรมทีผ่ ู ้วิจยั สร้างขึ้นมีประสิทธิผลทีผ่ ู ้เกีย่ วข ้องสามารถน�ำไปใช้ในการส่งเสริม
ความเข ้มแข็งครอบครัวได้
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Abstract
The objectives of this qausi-experimental research was to study the effectiveness of
training program. The constructed training program comprises seven activities for 7 days : 1) strong
family 2) family relationship 3) family communication 4) family stress and management 5) family
mental health and promotion 6) family conflict and management and 7) family roles and duties
enhancing family strengths. The participants were 28 husbands and wives dwelling at Bueng
Kor Hai subdistrict, Lumlookka district in Pathum Thani province, selected by purposive
sampling. The data was collected by using Family Strength Questionnaire and analyzed by
paired-t test statistics. Research findings indicated that after participation in the program
husbands and wives had higher scores on overall family strengths than before training with the
statistical significance at .001. When considered in each aspect it showed that husbands and
wives participated in the program achieved higher scores on family’s strength in commitment,
in challenge, in respect and trust and in coping stress and crisis management after training
with the statistical significance at .001; but scores on family strengths in confidence and
in control external stimulus before and after training were not different. However, training
program constructed was effective and could be applied in enhancing family strengths.
Keywords: Program, Family Strengths, Co-oriented commitment, Challenge, Respect and
Trust Stress and Crisis Management

บทน� ำ
ครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานขนาดเล็กทีส่ ุดของสังคมโดยมีหน้าทีอ่ บรมสังสอนเลี
่
้ยงดูผู ้เยาว์ ก�ำหนด
สิทธิและหน้าทีท่ ส่ี มาชิกพึงมีต่อกัน ให ้ความรักความอบอุ่น สร้างความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูล พึง่ พากันและกัน
แม ้ปัจจุบนั ครอบครัวมีขนาดเล็กลงเป็ นครอบครัวเดีย่ วก็ยงั ท�ำหน้าทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง โดยครอบครัวทีส่ ามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างสมบรู ณ์หรือมีความเขม้ แข็งย่อมส่งผลใหส้ มาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
ในขณะที่ครอบครัวที่ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่ างสมบู รณ์หรือมีความอ่ อนแอย่ อมส่งผลใหค้ ุณภาพชีวิต
ของสมาชิกในครอบครัวลดลงตาม
ปัญหาสังคมมีแนวโน้มทีซ่ บั ซ ้อนและรุนแรงขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุร่วมส�ำคัญ คือ ปัญหาในครอบครัว
และปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน จากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม เศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เกิดช่องว่างความไม่สมดุลทางวัตถุกบั คุณภาพชีวติ ของบุคคล บางครอบครัวไม่สามารถท�ำหน้าที่
ได้เต็มทีส่ ง่ ผลให ้เด็กจ�ำนวนมากถูกเลี้ยงในครอบครัวทีม่ คี วามเครียดและกลายเป็ นปัญหาสังคมอันส่งผลกระทบ
ต่อความมันคงของประเทศ
่
(Kumpfer and Bayes, 1995) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 - 12
ซึง่ ให ้ความส�ำคัญกับความเข ้มแข็งของครอบครัว มีการใช้ค�ำว่า “ความอยูด่ มี สี ขุ ของคนไทย” มุง่ เน้นไปทีก่ ารเสริมสร้าง

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 47 ฉบับที ่ 1

177

ครอบครัวให ้มีความเข ้มแข็ง มีสมั พันธภาพทีด่ ี สร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น สร้างครอบครัวอยู่ดมี สี ุข ส่งเสริม
ใหส้ มาชิกของครอบครัวทุกวัยมีพฒ
ั นาการและความเป็ นอยู่ทเ่ี หมาะสม (ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุ ช ก้อนแก้ว
และ ริฎวัน อุเด็น, 2560) สอดคล ้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564
ทีม่ เี ป้ าหมายให ้ครอบครัวมีศกั ยภาพ สัมพันธภาพทีด่ ี และสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงได้ โดยมีแนวทาง
ในการพัฒนาส่งเสริมใหค้ รอบครัวมีกระบวนการเรียนรู ร้ ่วมกัน ส่งเสริมใหค้ รอบครัวด�ำเนินชีวติ โดยยึดมัน่
ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม ด�ำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหค้ รอบครัวมีภูมิคุม้ กัน
สามารถพึง่ ตัวเองได้ภายใต้สภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์, 2559) จากการศึ กษาทางจิตวิทยาครอบครัวที่ผ่านมาแสดงใหเ้ ห็นว่า
ความเขม้ แข็งของครอบครัว (Family Strength) หรือความยืดหยุ่นของครอบครัว (Family Resilience)
เป็ นตัวท�ำนายส�ำคัญอย่างมีนยั ส�ำคัญกับความผาสุกทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัว (Pettit, Bates, &
Dodge, 1997; Duke, Lazarus, & Fivush, 2008; Leary, et.al., 2008; Garcia-Cadena, et.al, 2013)
นอกจากนี้ความเข ้มแข็งของครอบครัวยังมีความสัมพันธ์กบั ความผาสุกทางจิตใจในหลายมิติ เช่น พฤติกรรม
การกระท�ำผิด ปัญหาการปรับตัวของเด็ก ปัญหาทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้าของเด็ก และแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย
(Shek, 2005, Arshat, 2013) ความเขม้ แข็งของครอบครัวเป็ นการผสมผสานของศักยภาพทางพฤติกรรม
หน้าทีข่ องครอบครัวทีแ่ สดงออกมาในช่วงของสถานการณ์ความเครียดและความยุ่งยากทีเ่ กิดขึ้นในครอบครัว
และเป็ นความสามารถของครอบครัวทีจ่ ะฟื้ นตัวและคงสภาพของตัวเองไว ้เพือ่ ส่งเสริมความสุขและความผาสุก
ของสมาชิกภายในครอบครัวและครอบครัวโดยรวม (McCubbin, McCubbin & Thompson, 1994) จึงกล่าว
ได้ว่าครอบครัวใดมีความเขม้ แข็งและเป็ นเอกภาพ ครอบครัวนัน้ ก็จะมีความสุข สมาชิกในครอบครัวจะมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีพ่ งึ มี มีความไว ้วางใจ อบอุ่นใจเมือ่ ได้อยู่กบั ครอบครัว
ผลการส�ำรวจสถานการณ์ความเข ้มแข็งของครอบครัว ตามมาตรฐานครอบครัวเข ้มแข็ง กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์,
2559) พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ค่าความเข ้มแข็งของครอบครัวในด้านสัมพันธภาพครอบครัวและด้านบทบาทหน้าที่
ของครอบครัวมีค่าต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล ้องกับข ้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติพบว่า ดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลงจากร้อยละ 68.31 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นร้อยละ 65.34
ในปี พ.ศ. 2558 และในช่ ว งเวลาเดีย วกัน ดัช นี บ ทบาทหน้า ที่ข องครอบครัว ลดลงจากร้อ ยละ 73.85
เป็ นร้อยละ 64.92 และเมือ่ พิจารณาดัชนีสมั พันธภาพในครอบครัว พบว่าลดลงจากร้อยละ 57.88 เป็ นร้อยละ
56.86 (อ้างในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์, 2559)
ผลการส�ำรวจดังกล่าวจะเห็นว่าความเขม้ แข็งของครอบครัวโดยเฉพาะการท�ำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
และสัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นเรื่องทีค่ วรต้องปรับปรุง
แนวทางส�ำ คัญ ส�ำ หรับ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข อ้ งกับ การพัฒ นาครอบครัว จึง ควรเป็ น
การให ค้ วามส�ำ คัญ ต่ อ การสร้า งเสริ ม ความเข ม้ แข็ง ของครอบครัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นการจัด กิ จ กรรม
โปรแกรมฯ เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู ท้ ่เี หมาะสมใหก้ บั ครอบครัวเพือ่ เป็ นภูมคิ ุม้ กันส�ำหรับบุคคลใหส้ ามารถ
ด�ำเนินชีวติ ไปในทิศทางที่เหมาะสม แต่งานวิจยั เพือ่ สร้างและประเมินประสิทธิผลของโครงการและกิจกรรม
ยังมีนอ้ ย ผู ว้ จิ ยั จึงได้สร้างและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของครอบครัว
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โดยมีคู่สามีภรรยาเป็ นตัวแทนครอบครัวเพราะเป็ นองค์ประกอบแรกที่เป็ นพื้นฐานส�ำคัญของครอบครัว
ผลการศึกษาครัง้ นี้จะได้โปรแกรมในการเสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวทีห่ น่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้องสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของครอบครัวเพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ใหค้ นไทย
อยู่ดมี สี ุขได้อย่างยังยื
่ น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อ สร้า งและศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมฝึ กอบรมการเสริ ม สร้า งความเข ม้ แข็ ง ให ก้ ับ
ครอบครัวไทย

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
1. ได้โปรแกรมการเสริมสร้างความเข ้มแข็งให ้กับครอบครัวไทยเพือ่ ใช้ในการฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู ้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัว
2. ได้ทราบประสิทธิผลของโปรแกรมฝึ กอบรมการเสริมสร้างความเข ้มแข็งครอบครัวไทย
3. ผลการวิจยั สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิสำ� หรับบุคลากรในหน่ วยงาน
ในระดับพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล โรงเรียน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กและครอบครัวในชุมชน เป็ นต้น
เพือ่ พัฒนาความเข ้มแข็งสถาบันครอบครัวต่อไป

การตรวจเอกสาร
แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัวและองค์ประกอบของความเข้มแข็งของครอบครัว
งานวิจยั จ�ำนวนมากในอดีตเน้นการพยายามท�ำความเขา้ ใจการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของครอบครัว
หรือการปฎิบตั หิ น้าทีอ่ นั ไม่เหมาะสมของครอบครัว ในทางตรงกันข ้ามงานวิจยั จ�ำนวนน้อยทีจ่ ะใหค้ วามสนใจ
และท�ำการวิจยั เกี่ยวกับความเขม้ แข็งหรือสุ ขภาพของครอบครัว ส�ำหรับประเทศไทยมีการศึ กษาค�ำที่ใช้
แทนความหมายของครอบครัวที่เขม้ แข็งด้วยค�ำที่หลากหลาย เช่น ความเขม้ แข็งของครอบครัว ครอบครัว
ที่พงึ ประสงค์ ครอบครัวแข็งแรง ครอบครัวอยู่ดีมสี ุข หรือ ครอบครัวที่มคี วามสุข เป็ นต้น ความเขม้ แข็ง
ของครอบครัว หมายถึง ปฎิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเบื้องต้นและปฎิสมั พันธ์ภายในครอบครัวในการตอบสนอง
ต่ อ ความเครีย ดและภาวะวิก ฤต บรรลุค วามต้อ งการของครอบครัว และส่ ง เสริม การท�ำ หน้า ที่ข องระบบ
ครอบครัวให ้ดีข้นึ และเข ้มแข็งขึ้น ความเข ้มแข็งของครอบครัวจึงประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ของครอบครัว
ทีท่ ำ� ให ้เกิดความพึงพอใจต่อครอบครัวและการประสบความส�ำเร็จของครอบครัว ได้แก่ ความมันคง
่ ความอดทน
และความเข ้มแข็งภายในของครอบครัวหนึ่ง ๆ ท�ำใหค้ รอบครัวนัน้ สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีผ่ ่านมา
ในครอบครัว ความยุ่งยากหรือปัญหาต่าง ๆ ได้และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(McCubbin & Thompson, 1991; Strong et.al., 2001)
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ผสมผสานแนวคิดด้านองค์ประกอบความเข ้มแข็งครอบครัวของ McCubbin &
Thompson (1991) และ Strong et. al. (2001) เขา้ ด้วยกันโดยแบ่งองค์ประกอบของความเขม้ แข็ง
ของครอบครัวทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น 6 ด้าน คือ การให ้ค�ำมันและการทุ
่
่มเทใจอย่างแรงกล ้าให ้กับครอบครัว
ร่วมกัน (Co-oriented Commitment) ความมันใจ
่ (Confidence) ความท ้าทาย (Challenge) การควบคุม
สิ่งเร้าภายนอก (Control external) การนับถือในคุณค่ าและความไวว้ างใจ (Respect and Trust) และ
การจัด การกับ ความเครีย ดและภาวะวิก ฤติ (Stress and Crisis Management) โดยมีร ายละเอีย ด
ความเข ้มแข็งครอบครัวแต่ละด้านดังนี้ ด้านการให ้ค�ำมันและการทุ
่
่มเทใจอย่างแรงกล ้าให ้กับครอบครัวร่วมกัน
(Co-oriented Commitment) หมายถึง ความสามารถของสมาชิกครอบครัวในการท�ำงานและรับผิดชอบ
ร่วมกัน รู ส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่ง มีความตัง้ ใจและเป้ าหมายร่วมกันในการท�ำใหเ้ กิดความสมานฉันท์ กลมเกลียว
สงบสุข เมือ่ บุคคลมีการใหค้ ำ� มันกั
่ บครอบครัวจนเกิดการทุ่มเทท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ครอบครัวและมอบความไว ้วางใจ
ให ค้ รอบครัว จะสามารถจัด การปัญ หาต่ า ง ๆ ที่คุ ก คามความสงบสุ ข ของครอบครัว ด้า นความมัน่ ใจ
(Confidence) หมายถึง ความมันใจในความสามารถของครอบครั
่
วในการวางแผนล่วงหน้า การตัง้ เป้ าหมาย
การได้รบั การชื่นชมจากความพยายามทีส่ ามารถอดทนต่อความยากล�ำบากทีเ่ กิดขึ้นด้วยการใส่ใจและการเห็น
คุณค่ าและความหมายในสิ่งนัน้ ๆ ด้านความทา้ ทาย (Challenge) หมายถึง ความพยายามของครอบครัว
ในการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆ ทีท่ ้าทาย ตื่นตัวในสถานการณ์ใหม่ ๆ และพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ เหล่านัน้ อย่างเต็ม
ที่ ด้านการควบคุมสิง่ เร้าภายนอก (Control external) หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการควบคุม
ความเป็ นไปในครอบครัวได้ ไม่หวัน่ ไหวหรือเปลีย่ นแปลงไปง่ายตามสภาพของสิ่งแวดลอ้ มหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายนอก ด้านการนับถือในคุณค่ าและความไวว้ างใจ (Respect and Trust) หมายถึง สมาชิก
ในครอบครัวมีความนับถือต่ อความเป็ นตัวตนของกันและกัน เห็นคุณค่ าของกันและกันในฐานะที่เขาเป็ น
สมาชิกคนหนึง่ ในครอบครัว และเห็นคุณค่าของตนเอง มีความซือ่ สัตย์และไว ้วางใจซึง่ กันและกัน และด้านการจัดการ
กับความเครียดและภาวะวิกฤติ (Stress and Crisis Management) หมายถึง การทีค่ รอบครัวมีวธิ กี ารจัดการ
กับความเครียดและภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพท�ำใหค้ วามเครียดลดลงและเกิด
ความเจริญงอกงามขึ้นในครอบครัว
แนวคิดและทฤษฎีท่สี นับสนุ นโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ในการวิจยั ครัง้ นี้โปรแกรมส่งเสริมความเขม้ แข็งของครอบครัวสร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ ง ได้แก่ โมเดลการท�ำหน้าที่ของครอบครัวของ Circumplex Model ของ
Olson (1993) และ The McMaster Model of Family Functioning ของ Epstein, Bishop, and Levin
(1978)
Circumplex Model ของ Olson (1993 Cited in Segrin and Flora, 2005) ได้เสนอการท�ำหน้าที่
ของครอบครัว 2 มิตหิ ลัก ได้แก่ การยึดเหนี่ยวระหว่างกัน (Cohesion) และ การปรับตัว (Adaptability)
โดยมิติ ก ารยึด เหนี่ ย วระหว่ า งกัน คื อ ความผู ก พัน ทางอารมณ์ ท่ีส มาชิ ก ครอบครัว มีต่ อ กัน และระดับ
ความเป็ น ตัว ของตัว เองในฐานะปัจ เจกบุ ค คลของสมาชิ ก ในครอบครัว การยึด เหนี่ ย วระหว่ า งกัน ชี้ ถึง
ความผู กพันทางอารมณ์ต่อกัน การก�ำกับและการรักษาขอบเขตระหว่างกัน ความร่ วมมือกันในครอบครัว
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และการใช้เวลาและพื้นทีร่ ่วมกัน ในขณะทีม่ ติ กิ ารปรับตัว คือ ความสามารถของระบบครอบครัวในการเปลีย่ น
โครงสร้างอ�ำนาจของครอบครัว ความสัมพันธ์ทางบทบาท และกฎระเบียบเพื่อตอบสนองต่ อสถานการณ์
ความเครียดทีเ่ ผชิญ ในมิตนิ ้ ี Olson ได้กล่าวถึงความยืดหยุ่น (flexibility) ทีท่ ำ� ใหค้ รอบครัวปรับตัวได้งา่ ย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และการยึดติด (Rigid) ทีท่ ำ� ให ้ครอบครัวมีความล�ำบากในการปรับตัว ระดับความสามารถ
ในการปรับตัวของครอบครัวชี้ถงึ ปฎิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การควบคุม การปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และการประนีประนอม นอกจากนัน้ มีมติ ิสนับสนุ น คือ การติดต่อสื่อสาร (Communication) ซึ่งช่วยให ้
ครอบครัวปรับเปลีย่ นระดับของการปรับตัวและการยึดเหนี่ยวระหว่างกันเพือ่ ตอบสนองกับสิง่ เวดล ้อมทีเ่ ผชิญ
The McMaster Model of Family Functioning ของ Epstein, Bishop, and Levin (1978
Cited in Segrin and Flora, 2005) ได้เสนอการท�ำหน้าที่ของครอบครัว 6 มิติ ได้แก่ มิติการแก้ปญ
ั หา
(Problem solving) เป็ นความสามารถของครอบครัวในการจัดการกับปัญหาต่ าง ๆ ที่คุกคามครอบครัว
และสามารถแก้ปญ
ั หานัน้ ได้ การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็ นความสามารถในการแลกเปลีย่ น
ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ชดั เจนและตรงประเด็นท�ำใหเ้ กิดความพอใจและเขา้ ใจตรงกัน
บทบาท (Rules) เป็ นรูปแบบพฤติกรรมทีค่ รอบครัวสร้างขึ้นในการก�ำหนดบทบาทและหน้าทีซ่ ง่ึ สมาชิกแต่ละคน
พึงปฎิบตั ิ การตอบสนองทางอารมณ์ (Affective responsive) เป็ นความสามารถของสมาชิกครอบครัว
ในการมีประสบการณ์ทางอารมณ์และตอบสนองทางอารมณ์ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและเป็ นที่ยอมรับ
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (Affective involvement) เป็ นความสนใจของสมาชิกต่อครอบครัวและการมี
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การควบคุมพฤติกรรม (Behavior control) เป็ นความสามารถของครอบครัว
ในการแสดงหรือบอกมาตรฐานของตนต่อสมาชิกครอบครัวและรักษามาตรฐานนัน้ โดยการควบคุมพฤติกรรม
ให ้สมาชิกประพฤติตามโดยไม่เกิดความขัดแย้ง จากทัง้ 2 โมเดลสามารถสรุปได้วา่ การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
เป็ นความสามารถของครอบครัวในการสร้างความสัมพันธ์ทำ� ใหเ้ กิดความยึดเหนี่ยวระหว่างกันของสมาชิก
สามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมทางอารมณ์ การติดต่อสือ่ สารใหเ้ กิดความพอใจและเข ้าใจ สามารถควบคุม
สมาชิกใหป้ ฎิบตั ิตามบทบาทและมาตรฐานของครอบครัวได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง สามารถแก้ปญ
ั หาได้
เมือ่ เผชิญสถานการณ์ความเครียด รวมถึงสามารถปรับตัวได้ในสิง่ แวดล ้อมต่าง ๆ
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ผสมผสานโมเดลทัง้ 2 มาสร้างเป็ นกิจกรรมของโปรแกรมการเสริมสร้างความเขม้ แข็ง
ของครอบครัว โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ครอบครัวเข ้มแข็ง
ประกอบด้วย 1) การแนะน�ำตัวและการละลายพฤติกรรม 2) การใหค้ ู่สามีภรรยาท�ำแบบสอบถาม
ความเขม้ แข็งของครอบครัวเพือ่ พิจารณาครอบครัวตนเอง 3) การบรรยาย การถามค�ำถามและตอบค�ำถาม
4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ใหค้ ู่ สามี ภรรยา ประเมินจุดแข็งและจุดอ่ อนของครอบครัวตนเอง และโอกาส
ของครอบครัวในการพัฒนา การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข ้มแข็งของครอบครัว
กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ประกอบด้วย 1) การร่วมกันระดมพลังสมองของคู่ สามี ภรรยาในแต่ละกลุ่มตามประเด็นที่ผูว้ จิ ยั
ก�ำหนดและการน�ำเสนอข ้อสรุปของแต่ละกลุม่ 2) กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพือ่ ให ้คู่สามี ภรรยาได้บอกความรูส้ กึ
ของตนเองกับคู่ ของตน ทัง้ ความรู ส้ กึ ดีและไม่ดี ความห่วงใย ความรู ส้ กึ ขอบคุณและขอโทษ รวมถึงบอก
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ความคาดหวังซึง่ กันและกัน 3) ให ้คู่สามี ภรรยาบอกเล่าปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อภิปรายร่วมกัน
ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหานัน้ 4) บรรยายสรุปการส่งเสริมความสัมพันธ์
ในครอบครัว
กิจกรรมที่ 3 การสือ่ สารในครอบครัว
ประกอบด้ว ย 1) บรรยายและอภิป รายถึง กระบวนการสื่อ สารในครอบครัว องค์ป ระกอบของ
การสื่อสารในครอบครัว และปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในครอบครัว 2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อใหส้ ามี ภรรยาได้เรียนรู แ้ ละฝึ กทักษะการพูดและการฟัง 3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อใหส้ ามี ภรรยา
ได้เรียนรู แ้ ละเขา้ ใจความส�ำคัญของการเห็นอกเห็นใจผู อ้ ่ืน 4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อใหส้ ามี ภรรยา
ได้เปิ ดเผยตนเองซึง่ กันและกัน 5) บรรยายสรุปการส่งเสริมการสือ่ สารในครอบครัวทีด่ ี
กิจกรรมที่ 4 ความเครียดและการจัดการความเครียดในครอบครัว
ประกอบด้วย 1) บรรยายและอภิปรายถึงความส�ำคัญของความเครียดและการจัดการความเครียด
ในครอบครัว รวมถึงปัจจัยและสาเหตุทท่ี ำ� ให ้เกิดความเครียด 2) กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ให ้คู่สามี ภรรยาทบทวน
ประสบการณ์ทท่ี ำ� ให ้เกิดความเครียดต่อครอบครัวของตนเอง และอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นำ� เสนอกรณี ศึกษาผ่านวีดโี อ ใหส้ ามี ภรรยาร่วมกันอภิปรายและระดมพลังสมอง
เพือ่ หาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดในครอบครัว 4) บรรยายสรุปการส่งเสริมการสือ่ สาร
ในครอบครัวทีด่ ี ความเครียดและการจัดการความเครียดในครอบครัว
กิจกรรมที่ 5 สุขภาพจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
ประกอบด้วย 1) บรรยายและอภิปรายถึงความส�ำคัญของสุขภาพจิตและปัจจัยทีส่ ่งเสริมสุขภาพจิต
ในครอบครัว 2) กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ใหค้ ู่สามี ภรรยาทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นปัญหา
สุขภาพจิตภายในครอบครัว และอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซ่งึ กันและกัน 3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
น�ำเสนอกรณีศึกษาผ่านวีดโี อ ให ้สามี ภรรยาร่วมกันอภิปรายและระดมสมองหาแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ
จิตของครอบครัวเพือ่ น�ำไปปฎิบตั ติ ่อไป 4) บรรยายสรุปการส่งเสริมการสือ่ สารในครอบครัวทีด่ คี วามเครียด
และการจัดการความเครียดในครอบครัว
กิจกรรมที่ 6 ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในครอบครัว
ประกอบด้วย 1) บรรยายและอภิปรายถึงความส�ำคัญของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
ในครอบครัว ปัจจัยและสาเหตุทท่ี ำ� ให ้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว 2) กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ให ้คู่สามี ภรรยา
ท�ำแผนภูมขิ องครอบครัวตนเอง (Family Genogram) แสดงรายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว คู่ความสัมพันธ์
ทีใ่ กล ้ชิด สนิทสนม ห่างเหินหรือขัดแย้ง และอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน 3) กิจกรรมกลุม่
สัมพันธ์ใหค้ ู่สามี ภรรยาอภิปรายปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ปัจจัยและสาเหตุทท่ี ำ� ใหเ้ กิดความขัดแย้ง
ในครอบครัว และระดมพลังสมองจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาความขัดแย้งที่มผี ลกระทบต่อครอบครัว
มากที่สุด 4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ใหค้ ู่ สามี ภรรยาน�ำปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่อภิปรายในขอ้ 3
มาแสดงเป็ นละครบทบาทสมมติ (Role Play) และร่วมกันอภิปรายและระดมสมองหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
ความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อน�ำไปปฎิบตั ิต่อไป 5) บรรยายสรุปความขัดแย้งในครอบครัวและการจัดการ
ความขัดแย้งในครอบครัว
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กิจกรรมที่ 7 บทบาทและหน้าทีข่ องครอบครัวในการสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวและบทสรุป
ประกอบด้วย 1) บรรยายและอภิปรายถึงความส�ำคัญของบทบาทหน้าทีข่ องครอบครัว ซึง่ รวมไปถึง
บทบาทและกฎระเบียบของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวในการสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัว 2) กิจกรรม
กลุม่ สัมพันธ์ให ้คู่สามี ภรรยาทบทวนบทบาทและหน้าทีข่ องตนเองต่อสมาชิกคนอืน่ ๆ ในครอบครัว รวมไปถึง
กฎระเบียบของครอบครัวในการสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัว และอภิปรายแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กัน
และกัน 3) การให ้คู่สามีภรรยาท�ำแบบสอบถามความเข ้มแข็งของครอบครัว 4) บรรยายสรุปบทบาทและหน้าที่
ของครอบครัวในการสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัว

กรอบแนวคิดการวิจยั โปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ผสมผสานจาก โมเดลการทำหน้าที่
ของครอบครัว Olson’ Circumplex Model
ของ Olson (1993) และ The McMaster
Model of Family Functioning ของ
Epstein, Bishop, and Levin(1978)
ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ครอบครัวเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารในครอบครัว
กิจกรรมที่ 4 ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดในครอบครัว
กิจกรรมที่ 5 สุขภาพจิตและการส่งเสริม
สุขภาพจิตในครอบครัว
กิจกรรมที่ 6 ความขัดแย้งและการจัดการ
ความขัดแย้งในครอบครัว
กิจกรรมที่ 7 บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว
ในการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

ความเข้มแข็งครอบครัวผสมผสานแนวคิด
ด้านองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว
ของ Strong และคณะ (2001) และ McCubbin
และ Thompson (1991) เข้าด้วยกัน โดยแบ่ง
องค์ประกอบของความเข้มแข็งของครอบครัว
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น 6 ด้าน คือ
1. การให้คำมั่น และการทุ่มเทใจ
อย่างแรงกล้าให้กับครอบครัวร่วมกัน
(Co-oriented Commitment)
2. ความมั่นใจ (Confidence)
3. ความท้าทาย (Challenge)
4. การควบคุมสิ่งเร้าภายนอก
(Control external)
5. การนับถือในคุณค่าและความไว้วางใจ
(Respect and Trust)
6. การจัดการกับความเครียดและวิกฤติ
(Crisis Management)
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วิธกี ารด�ำเนิ นวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง
(One group pre-test post-test design) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัว มีขนั้ ตอนวิจยั ดังนี้
1. ก�ำหนดกลุม่ เป้ าหมายและแผนการด�ำเนินงาน
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวเข ้มแข็ง ปัจจัยเกี่ยวข ้องในการเสริมสร้าง
ความเข ้มแข็งของครอบครัว และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข ้อง
3. ด�ำเนินการสร้างโปรแกรมการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของครอบครัวเพื่อใช้ในการฝึ กอบรม
โดยผสมผสานจากแนวคิด Circumplex Model ของ Olson (1993) และ The McMaster Model of
Family Functioning ของ Epstein, Bishop, and Levin (1978) โดยโปรแกรมการเสริมสร้างความเข ้มแข็ง
ของครอบครัวเพือ่ ใช้ในการฝึ กอบรม ประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม
4. ด�ำเนินการจัดโปรแกรมแก่ผู ้เข ้ารับการอบรมซึง่ ประกอบด้วยคู่สามี ภรรยา จากครอบครัวทีอ่ าศัย
ใน ต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 28 คนทัง้ หมด 7 ครัง้ ครัง้ ละ 4 - 5 ชัว่ โมง ระหว่าง
วันที่ 10 - 12 และ 17 - 20 มิถนุ ายน 2562
5. ประเมินผลโปรแกรมโดยเปรียบเทียบคะแนนความเข ้มแข็งของครอบครัวก่อนและหลังการได้รบั
โปรแกรม โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุม่ เดียว ทดสอบก่อนและหลัง (One group pre-test post-test
design) ผ่านแบบสอบถามความเข ้มแข็งของครอบครัวประเมินผลของโปรแกรม
สถานที่ดำ� เนิ นจัดโปรแกรม
ห ้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงคอไห ต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กลุม่ ตัวอย่าง
คือ คู่สามี ภรรยาจ�ำนวน 28 คน ต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposing Sampling)
เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในทดลอง คือ
1. คู่สามี ภรรยาทีอ่ ยู่ร่วมกัน 3 ปี ข้นึ ไป
2. คู่สามี ภรรยาทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาสุขภาพ สามารถนัง่ นานและร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
3. คู่สามี ภรรยาทีส่ มัครใจเข ้าร่วมโปรแกรมอบรมและสามารถเข ้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมทุกครัง้
เกณฑ์การคัดออก
1. คู่ สามี หรือภรรยาที่ไม่สามารถเขา้ ร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรมทุกครัง้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
หรือไม่ประสงค์จะเข ้าร่วมกิจกรรม (เป็ นสิทธิ์ของคู่สามี ภรรยา)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบสอบถามปัจจัยภูมหิ ลังของหัวหน้าครอบครัว ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาของ
ผูน้ ำ� ครอบครัว และปัจจัยภูมหิ ลังของครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัว จ�ำนวนบุตร จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว จ�ำนวนผู พ้ ่งึ พิง สภาพการเงินของครอบครัว การจดทะเบียนสมรส ประเภทของครอบครัว
ลักษณะบ ้าน กรรมสิทธิ์การครอบครองบ ้าน สภาพแวดล ้อมทางกายภาพรอบบ ้าน เครื่องใช้อำ� นวยความสะดวก
และสภาพสังคมทีอ่ ยู่รอบบ ้าน
2. แบบสอบถามความเข ้มแข็งของครอบครัวใช้ของทิพย์วลั ย์ สุรนิ ยา (2549) โดยพัฒนาจากแนวคิด
ด้านองค์ประกอบความเข ้มแข็งของครอบครัวโดย McCubbin & Thompson (1991) และ Strong, et.al.
(2001) จ�ำนวน 47 ข ้อ ประกอบด้วยความเข ้มแข็งของครอบครัวด้านการให ้ค�ำมันและการทุ
่
่มเทใจอย่างแรงกล ้า
ให ้กับครอบครัวร่วมกัน 9 ข ้อ ความเข ้มแข็งของครอบครัวด้านความมันใจ
่ 4 ข ้อ ความเข ้มแข็งของครอบครัว
ด้านความทา้ ทาย 5 ข ้อ ความเข ้มแข็งของครอบครัวด้านการควบคุมสิง่ เร้าภายนอก 8 ข ้อ ความเข ้มแข็งของ
ครอบครัวด้านการนับถือในคุณค่าและความไว ้วางใจ 7 ข ้อ และความเข ้มแข็งของครอบครัวด้านการจัดการกับ
ความเครียดและภาวะวิกฤต 14 ข ้อ โดยแบ่งใช้มาตรวัด 4 ระดับตัง้ แต่ไม่ตรงเลยให ้ 0 คะแนน จนถึงตรงมากทีส่ ดุ
ให ้คะแนน 3 คะแนน และข ้อความเชิงลบให ้คะแนนตรงกันข ้าม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู ้วิจยั น�ำเครือ่ งมือไปทดลองใช้กับสามี ภรรยาทีอ่ าศัยในต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน จากนัน้ น�ำขอ้ มูลที่ได้มาค�ำนวณหาค่ าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าด้วยวิธขี องครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α)
ของแบบสอบถามความเข ้มแข็งของครอบครัวทัง้ ฉบับ เท่ากับ .952 ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α) ของแบบสอบถาม
รายด้านอยู่ระหว่าง .888 - .952 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก Corrected Item-Total Correlations (r) อยู่ระหว่าง
.230 - .881
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรู ปคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณา
ค่าคะแนนเฉลีย่ (x) และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และสถิตทิ ดสอบสมมติฐานด้วย Paired t-Test

ผลการวิจยั
ข อ้ มูล เกี่ย วกับ ปัจ จัย ส่ ว นบุค คลและปัจ จัย ภูมิห ลัง ครอบครัว พบว่า คู่ ส ามีภ รรยาเป็ น เพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 50 และเป็ นเพศชายร้อยละ 50 มีอายุเฉลี่ย 55.04 ปี ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร
คิดเป็ นร้อยละ 64.3 รองลงมารับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 21.4 ขา้ ราชการ คิดเป็ นร้อยละ 3.6 และไม่ได้ทำ� งาน
ร้อยละ 10.7 ตามล�ำดับ มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉลีย่ 12,500 บาท มีจำ� นวนบุตรเฉลีย่ 2.61 คน มีจำ� นวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ 4.08 คน มีจำ� นวนผูพ้ ่งึ พิงที่ครอบครัวต้องดู แลเฉลีย่ 2.08 คน และมีรายจ่าย
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ครอบครัวต่อเดือนเฉลีย่ 11,647.06 บาท สภาพการเงินของครอบครัวส่วนใหญ่มเี งินพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ
คิดเป็ นร้อยละ 64.3 รองลงมา มีเงินไม่พอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 21.4 และ มีเงินเหลือเก็บคิดเป็ นร้อยละ 14.3
ตามล�ำดับ ครอบครัวส่วนใหญ่สามีภรรยามีการจดทะเบียนสมรส คิดเป็ นร้อยละ 82.1 ประเภทของครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็ นร้อยละ 78.6 ลักษณะบา้ นส่วนใหญ่เป็ นบา้ นไม ้เช่าคิดเป็ นร้อยละ 60.7
ครอบครัวส่วนใหญ่ มีกรรมสิทธิ์การครอบครองบา้ นของตัวเองโดยคิดเป็ นร้อยละ 89.3 สภาพแวดลอ้ ม
ทางกายภาพรอบบา้ นส่วนใหญ่ ค่อนขา้ งถูกสุ ขลักษณะ คิดเป็ นร้อยละ 60.7 มีอุปกรณ์ เครื่องใช้อำ� นวย
ความสะดวกอยู่ระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 71.4 สภาพแวดลอ้ มของครอบครัวส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 57.1 และครอบครัวส่วนใหญ่คดิ ว่าตนเองมีสภาพสังคมรอบบ ้านอยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 50.0
ความเขม้ แข็งของครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการให ้
ค�ำมันและการทุ
่
่มเทใจอย่างแรงกล ้าใหก้ บั ครอบครัวร่วมกัน ด้านความทา้ ทาย ด้านการควบคุมสิง่ เร้าภายนอก
ด้านการนับถือในคุณค่ าและความไวว้ างใจ และด้านการจัดการกับความเครียดและภาวะวิกฤตอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ความเข ้มแข็งของครอบครัวด้านความมันใจอยู
่
่ในระดับต�ำ่
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความเข ้มแข็งของครอบครัวโดยรวมก่อนและหลังการเข ้าโปรแกรมฯ
พบว่าคู่สามีภรรยามีคะแนนเฉลีย่ ความเข ้มแข็งของครอบครัวโดยรวมเพิม่ มากขึ้นภายหลังจากได้เข ้าโปรแกรม
เสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
และเมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ความเขม้ แข็งของครอบครัวรายด้านก่อนและหลัง
การเข ้าโปรแกรมฯ พบว่าคู่สามีภรรยามีคะแนนเฉลีย่ ความเข ้มแข็งของครอบครัวรายด้านทุกด้านเพิม่ มากขึ้น
ภายหลังจากได้เขา้ โปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001 ยกเวน้ คะแนนเฉลี่ยความเขม้ แข็ง
ของครอบครัวด้านความมันใจและด้
่
านการควบคุมสิง่ เร้าภายนอกก่อนและหลังเข ้าโปรแกรมฯ ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลีย่ หลังเข ้าโปรแกรมฯ ได้เพิม่ ขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความเข ้มแข็งของครอบครัวโดยรวมและรายด้านก่อนเข ้าโปรแกรม
การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวและหลังการเข ้าโปรแกรมฯ
ความเข้มแข็งของครอบครัวโดยรวม/รายด้าน
n
x
S.D.
t
p-value
ความเข้มแข็งของครอบครัวโดยรวม
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
78.71
11.50 -4.67*** .000
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
91.61
12.60
ด้านการให้คำ� มัน่ และการทุ่มเทใจ
อย่างแรงกล้าให้กบั ครอบครัวร่วมกัน
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
19.25
5.35 -3.291** .003
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
22.89
4.34
ด้านความมัน่ ใจ
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
4.50
2.83 -1.433
.163
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
5.50
2.82
ด้านความท้าทาย
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
9.18
3.05 -3.520** .002
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
11.25
2.86
ด้านการควบคุมสิง่ เร้าภายนอก
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
9.86
5.57 -.582
.565
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
10.46
5.59
ด้านการนับถือคุณค่าและความไว้วางใจ
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
14.04
3.03 -3.205** .003
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
16.11
2.25
การจัดการกับความเครียดและภาวะวิกฤต
ก่อนการเข ้าโปรแกรมฯ
28
21.89
4.05 -3.688** .001
หลังการเข ้าโปรแกรมฯ
28
25.39
4.54

** นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001

ข้อวิจารณ์
ผลการวิจยั พบว่าความเขม้ แข็งของครอบครัวโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้
ความเข ้มแข็งของครอบครัวด้านความมันใจอยู
่
่ในระดับต�ำ ่ ซึง่ แสดงว่าครอบครัวมีการรับรูว้ า่ ครอบครัวตนเอง
มีความเขม้ แข็งภายในครอบครัวปานกลางที่เกิดจากความสามารถของสมาชิกครอบครัวในการท�ำงานและ
รับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวรู ส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความพยายามในฐานะครอบครัว
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ทีจ่ ะเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ทท่ี า้ ทายอย่างเต็มความสามารถพร้อมรับมือสถานการณ์และเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น สมาชิก
ในครอบครัวมีความนับถือต่อความเป็ นตัวตนของกันและกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน มีวธิ ีการจัดการกับ
ความเครียดและภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึ้นกับครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความมันใจในความสามารถ
่
ของครอบครัวในการวางแผนล่วงหน้าและการตัง้ เป้ าหมายยังคงบกพร่อง โปรแกรมการเสริมสร้างความเข ้มแข็ง
ทัง้ 7 กิจกรรมจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างใหค้ วามเขม้ แข็งของครอบครัวของผูเ้ ขา้ รับการอบรมสู งขึ้นแสดงถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ สอดคล ้องตามที่ Schlesinger (1998) กล่าวว่า ความเข ้มแข็งของครอบครัวเป็ น
รูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทักษะและสมรรถนะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภายในบุคคล และคุณลักษณะ
ทางสังคมและจิตวิทยาทีส่ ร้างอัตลักษณ์ทางบวกของครอบครัว ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์อนั เป็ นทีพ่ งึ พอใจและบรรลุ
ความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการในศักยภาพของสมาชิกครอบครัวและครอบครัว
สนับสนุนความสามารถของครอบครัวในการจัดการกับความเครียดและภาวะวิกฤต และ สนับสนุนความสามารถ
ของครอบครัวในการให ้สมาชิกครอบครัวช่วยเหลือและเป็ นก�ำลังใจซึง่ กันและกัน กิจกรรมต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในโปรแกรมฯ
ได้ช่วยเพิ่มทักษะและสมรรถนะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภายในบุคคลอันช่ วยเพิ่มศักยภาพของ
ครอบครัว กิจกรรมครอบครัวเข ้มแข็ง กิจกรรมความสัมพันธ์ในครอบครัว และกิจกรรมการสือ่ สารในครอบครัว
เป็ นกิจกรรมช่วยท�ำให ้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทีด่ ขี ้นึ และมีการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคลอ้ งกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวขอ้ งมากมายสนับสนุ นว่าสัมพันธภาพภายในครอบครัวและ
การสือ่ สารทีด่ เี ป็ นปัจจัยทีม่ สี ่วนท�ำใหส้ มาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แก้ปญ
ั หาร่วมกันและ
แบ่งเบาภาระซึง่ กันและกันมีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ความไว ้วางใจและการนับถือกัน รับฟังกันและกัน
ให ้ค�ำปรึกษากัน ให ้ก�ำลังใจสมาชิกในการแลกเปลีย่ นความคิดความรูส้ กึ และมีการใช้เวลาทีด่ ดี ้วยกันอันท�ำให ้เกิด
ความเข ้มแข็งของครอบครัวได้ (ทิพย์วลั ย์ สุรนิ ยา, 2549; ทิพย์วลั ย์ สุรนิ ยา, 2550; บังอร เทพเทียน, ปรินดา ตาสี
และคณะ, 2551; มาลี จีรวัฒนานนท์, 2551; พันธ์ศรี พลศรี, กิตริ ตั น์ สีหบัณฑ์ และ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, 2559;
Dunst, Trivette, and Deal, 1988; Whitchurch and Constantine, 1993; Strong, DeVault and Cohen,
2005; Schrodt, 2009; Orthner, Jones-Sanpei and Williamson, 2004)
ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงสะทอ้ นถึงระดับของการสนับสนุ นและความมุ่งมัน่ และยึดมัน่ ต่อกัน
ของสมาชิกครอบครัวที่มตี ่อกัน (Black and Lobo, 2008) และความผูกพันในครอบครัวและบรรยากาศ
ของครอบครัว ส่วนการสือ่ สารภายในครอบครัวจะเกี่ยวขอ้ งกับการแลกเปลีย่ นขอ้ มูลทีม่ คี วามหมายระหว่าง
สมาชิกครอบครัว โดยสมาชิกครอบครัวสื่อสารกันในวิธีท่หี ลากหลาย ทัง้ ภาษาพูด ภาษาท่าทาง ภาษาเขียน
และสื่ออีเลคโทรนิกส์ การปฎิสมั พันธ์โดยวิธีเหล่านัน้ ระหว่างสมาชิกครอบครัวเป็ นกลไกส�ำคัญที่ส่งเสริม
ความผูกพันของครอบครัวและความหยุ่นตัวของครอบครัว (Schrodt, 2009) การสือ่ สารทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
จะเป็ นการสื่อสารที่เปิ ดเผย ยอมรับและนับถือ ตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อสัตย์ รับฟังและตอบสนองผู ฟ้ งั
ด้ว ยความเข า้ ใจ เห็น อกเห็น ใจ และช่ ว ยให ค้ วามขัด แย้ง ระหว่า งกัน ลดลง การสื่อ สารที่มีป ระสิท ธิภ าพ
จึงเพิ่มความใกลช้ ิดสนิทสนมกันระหว่างสมาชิกครอบครัว ในขณะที่การสื่อสารที่เต็มไปด้วยความโกรธ
และความเจ็บ ปวดก็ ส ามารถท�ำ ลายความสัม พัน ธ์ไ ด้ ดัง นัน้ ความสัม พัน ธ์ใ นครอบครัว และการสื่อ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างคู่สมรส ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างพ่อแม่และเด็กจะส่งผล
ต่อการท�ำหน้าทีอ่ นั พึงประสงค์ของครอบครัวและท�ำให ้ครอบครัวเข ้มแข็งขึ้น
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กิจกรรมความเครียดและการจัดการความเครียดในครอบครัว กิจกรรมสุขภาพจิตและการส่งเสริม
สุขภาพจิตในครอบครัว และกิจกรรมความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในครอบครัวช่วยท�ำให ้ครอบครัว
มีความรูเ้ กี่ยวกับทักษะในการจัดการความเครียดและความขัดแย้งในครอบครัว และน�ำไปปรับใช้กบั ครอบครัว
ของตนเองท�ำให ้ความเครียดของครอบครัวลดลงส่งผลให ้สุขภาพจิตดีข้นึ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข ้อง
มากมายสนับสนุ นว่าการจัดการกับความเครียดและความขัดแย้ง รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
เป็ นปัจจัยทีเ่ สริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวได้ (McCubbin, H., and Patterson, J., 1983; Walsh, F., 1998)
การจัดการกับความเครียดเป็ นกลวิธีท่บี ุคคลใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ความเครียด (Lazarus and
Folkman, 1984) ดังนัน้ การจัดการความครียดในครอบครัวจะช่วยส่งเสริมใหท้ รัพยากรในครอบครัวเข ้มแข็ง
และรักษาทรัพยากรของครอบครัวไวไ้ ด้ (McCubbin et. al., 1980) ซึง่ ทรัพยากรในครอบครัว ได้แก่ เงิน
แรงงาน เวลา ความรูค้ วามสามารถ สติปญ
ั ญา ความคิด เป็ นต้น ให ้สามารถน�ำมาใช้อย่างมีคุณค่าและเหมาะสม
กลวิธีท่ีสมาชิกในครอบครัวใช้ในการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพยังจะช่ วยท�ำใหค้ วามเครียด
ครอบครัวลดลงและช่ วยปกป้ องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (Judge, 1998) นอกจากนี้การจัดการ
ความเครียดและความขัดแย้งในครอบครัวที่มปี ระสิทธิภาพจะช่วยใหค้ รอบครัวแก้ปญ
ั หาของตนได้ซ่งึ เป็ น
ภูมิคุ ม้ กัน ที่ดีใ นการลดผลที่ต ามมาจากความเครีย ดและส่ ง เสริม สุ ข ภาพจิต ที่ดีข องสมาชิก ในครอบครัว
(McCubbin et al., 1980; Lazarus and Folkman, 1984; Judge, 1998) กิจกรรมบทบาทและหน้าที่
ของครอบครัวในการสร้างความเขม้ แข็งของครอบครัวก็เป็ นกิจกรรมที่ช่วยเพิม่ ใหค้ รอบครัวมีความเขม้ แข็ง
ปฎิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวแต่ละคนผ่านบทบาทต่าง ๆ ในครอบครัวช่วยให ้สมาชิกเรียนรูท้ จ่ี ะใช้ชวี ติ
ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข คุณภาพของการได้ทำ� กิจวัตรประจ�ำวันในบา้ นและการใช้เวลาร่วมกัน
ท�ำให ้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกท�ำให ้ครอบครัวสุขภาพดีและมีความสัมพันธ์ทด่ี ซี ง่ึ เป็ นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของครอบครัว (ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, 2540;
พันธ์ศรี พลศรี, กิตริ ตั น์ สีหบัณฑ์ และ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, 2559) โดยภาพรวมโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความเขม้ แข็งของครอบครัวจึงมีประสิทธิภาพช่วยใหค้ รอบครัวมีการท�ำหน้าที่ท่เี หมาะสมและยังผลใหเ้ ป็ น
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมใหเ้ กิดความเขม้ แข็งของครอบครัว โดยโปรแกรมฯ ได้เพิ่มคุณลักษณะทางสังคม
และจิตวิทยาทีด่ ขี องครอบครัว รวมถึงทักษะทีช่ ่วยให ้ครอบครัวมีความเข ้มแข็ง เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การสื่อสารในครอบครัว การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งในครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพจิต
ในครอบครัวและบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนในครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
ชุมชนและบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้องกับการพัฒนาครอบครัวในระดับพื้นที่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล โรงเรียน และศู นย์พฒ
ั นาเด็กและครอบครัวในชุมชน เป็ นต้น สามารถน�ำผลการวิจยั โปรแกรม
การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวไปใช้ในการพัฒนาความเข ้มแข็งของครอบครัวในระดับปฎิบตั กิ ารได้
โดยโปรแกรมมีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้ทงั้ การพัฒนาความเขม้ แข็งของครอบครัวโดยรวม หรือสามารถ
ใช้เพือ่ พัฒนาความเข ้มแข็งด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะได้ และผู ้เข ้ารับการอบรมยังได้มสี ่วนร่วมในการคิดและน�ำไป
ปฎิบตั เิ พือ่ สร้างความเข ้มแข็งของครอบครัวตนเองได้
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สรุป
โปรแกรมการเสริมสร้างความเขม้ แข็งของครอบครัวที่ได้จากการวิจยั นี้นบั เป็ นรูปแบบการถ่ายทอด
ความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็ นการสือ่ สารแบบสองทางและเปิ ดโอกาสใหม้ สี ่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างผู ้เข ้าร่วมโปรแกรมฯ เองและระหว่างผู ้เข ้าร่วมโปรแกรมฯ กับวิทยากรผู ้น�ำ
โปรแกรมฯ อันเป็ นประโยชน์ต่องานการพัฒนาความเข ้มแข็งของสถาบันครอบครัวไทย
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