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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมเพื่อ 1) ศึกษาสภาพความเข้มแข็งครอบครัว 2) ศึกษาปัจจัยที่

มอีทิธิพลต่อความเข้มแขง็ครอบครวั 3) ยนืยนัปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความเข้มแขง็ครอบครัว และ 4) สงัเคราะห์

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ได้แก่ หัวหน้าครัวเรอืนหรือตวัแทนครวัเรือนในจงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 400 ตวัอย่าง ก�าหนดขนาดด้วยสตูร

ของทาโร ยามาเน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .932 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ

การถดถอยเชิงเส้นตรง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งครอบครัว

เพื่อน�าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้

กระบวนการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มปกครองและกฎหมาย ส่วนราชการและ

ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ / นักวิชาการ และภาคประชาชน รวมจ�านวน 18 คน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย จ�านวน 4 ด้าน ปัจจัย

ทีมี่อทิธิพลต่อความเข้มแขง็ของครอบครัวในจังหวดัร้อยเอด็อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ม ี3 ปัจจัย 

ได้แก่ ปัจจัยการจัดการตนเอง ปัจจัยการจัดการทรพัยากรในครอบครวั และปัจจัยสภาพแวดล้อมของชมุชน 

โดยมีค่าความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของครอบครัวในระดับต�่า และสามารถพยากรณ์ความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ถูกต้องร้อยละ 26.70 ส่วนผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความ

เข้มแขง็ของครอบครัวในจังหวดัร้อยเอด็สามารถสรปุได้ว่ารูปแบบการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของครอบครัว
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ในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยปัจจัยส�ำคัญ จ�ำนวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยกำรจัดกำรตนเอง ปัจจัยกำร

จัดกำรทรัพยำกรครอบครัว ปัจจัยค่ำนิยมและมำตรฐำนครอบครัว ปัจจัยสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและ

สังคม และปัจจัยสภำพแวดล้อมของชุมชน

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด

Abstract

 This was a qualitative and quantitative research aimed to 1) study the family 

strength, 2) study the factors affecting the family strength, 3) confirm factors affecting the 

family strength, and 4) synthesize the family strengthening model in Roi-et Province.The 

quantitative research sample was 400 householder heads or representatives, sized by using 

Taro Yamane’s formulation. Research instrument was a five-rating-scale questionnaire 

with the overall reliability value of 0.932. Statistics used were mean, standard deviation, 

correlation and multiple linear regression analysis.The qualitative research procedure was 

used to verify factors affecting family strength and to sythesize the family strengthening 

model in Roi-et Province through focus group discussion of 18 informants representing legal 

and governing agencies, local authorities, academics and public sector. Content analysis 

was also implemented.

 The study showed that the family strength condition in Roi-et Province in overall 

had low mean level: one aspect was in medium level and 4 aspects were in low level. 

Three factors which affected the family strength in Roi-et Province with the statistical 

signifigance at .05 level, were self-management factor, family resource management factor 

and community environment factor with low correlation level that may explain the family 

strength in Roi-et Province variation of 26.70 % correctly.The result of synthesizing the 

family strengthening model revealed that the model of family strengthening in Roi-et Province 

consisted of 5 main factors, namely self-management factor, family resource management 

factor, family values and standard factor, economic and social environment factor and 

commmunity environment factor.

Keyword: Model, Strengthening, Family, Roi-et Province



51

◆ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด ◆

บทน�ำ

	 ครอบครัวเป็นสังคมขนาดเล็กที่มีความส�าคัญในฐานะเป็นหน่วยปฐมภูมิของการถ่ายทอด

ทางสังคมของมนุษย์	 โดยสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่เป็นหลักส�าคัญ

ที่สุดของสังคมในการท�าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว

เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	 มีความพร้อมท่ีจะท�างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์เป็นพลังส�าคัญ

ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	ต่อไป	(ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,	2560)

	 อย่างไรก็ตาม	 สังคมไทยในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสังคมเมือง	 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม	 มีการรับเอา

วัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 จากการต่างประเทศเข้ามา	 โดยมุ่งหวังจะให้มีการพัฒนา

ประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมในอนาคต	 (NICS)	 ส่งผลให้โครงสร้างของครอบครัวมีการ

เปลี่ยนแปลงไป	 เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก

ทีเ่ป็นญาติผู้ใหญ่	โดยเฉพาะครอบครวัทีพ่่อแม่ออกไปท�างานนอกบ้าน	ท�าให้ครอบครวัมเีวลาให้แก่กนั

น้อย	การสื่อสารในครอบครัวลดลง	เกิดสภาพครอบครัวแตกแยกมีปัญหา	การทะเลาะวิวาทระหว่าง

พ่อแม่	(สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซยีน,	2558)	ซึง่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากมาย

เช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนทั้งในระดับสังคมและระดับครอบครัว	 โดย

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	และสงัคมในช่วงทีผ่่านมาน้ันได้ส่งผลกระทบและก่อปัญหา

ต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก	 โดยสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแบบ

ปัจเจกชนและแยกส่วนมากขึ้น	คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น	และมีอัตตาสูง	เชื่อมั่นในตัวเอง	ด�ารงชีวิตแบบ

โดดเดี่ยว	แปลกแยก	ใช้ชีวิตตามวิถีสุขนิยม	คือ	มุ่งการบริโภคเพื่อความสุขของตนเท่านั้น	เกิดความ

เสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ซ่ึงเห็นได้จากการที่คนในสังคมมีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไข

ปัญหามากขึ้น	ทั้งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม	ส่งผลให้คุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและ

จิตใจอ่อนแอ	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัว	 และน�าไปสู่ปัญหาของสังคม

ต่าง	ๆ	มากมายดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน	(กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,	2560)

	 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซ่ึงประสบกับปัญหา

สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวอ่อนแอลง	 ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากรายงานสถานการณ์

ความรุนแรงในครอบครัวข้อมูลเดือนสิงหาคม	 2560	 ซ่ึงพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มี

การรายงานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวสูงสุด	 1	 ใน	 10	 อันดับ	 และ

จากการส�ารวจสถานการณ์ครอบครัว	 เข้มแข็งจังหวัดร้อยเอ็ด	 ประจ�าปี	 2560	 ซ่ึงพบว่าสถานการณ์

ความเข้มแข็งครอบครัวไทยจังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมในป	ี พ.ศ.	 2560	 น้ัน	 มีสภาพความเข้มแข็ง

ของครอบครัวในจังหวัดร้อยละ	 63.50	 ซ่ึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน
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ความเข้มแข็งครอบครัวไทย	 ในขณะท่ีสถานการณ์ความเข้มแข็งครอบครัวไทยจังหวัดร้อยเอ็ดใน

รายด้าน	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 นั้น	 ยังคงมีสภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดทั้ง	 5	 ด้านไม่ผ่าน

เกณฑ์ตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานความเข้มแข็งครอบครัวไทย	 โดยมีค่าร้อยละของสภาพ

ความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวัดระหว่าง	60.28	-	74.58	ซ่ึงน้อยกว่าเกณฑ์การพจิารณามาตรฐาน

ความเข้มแข็งครอบครัวไทย	 (ร้อยละความเข้มแข็ง	 <	 80)	 อีกทั้งยังขาดการวิจัยอย่างเป็นระบบ

เพื่อสร้างรูปแบบในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดดังกล่าว	 (สถานการณ์ความ

เข้มแข็งครอบครัวไทยจังหวัดร้อยเอ็ด,	2560)

	 ดังนั้น	จากความเป็นมาดังกล่าวของสภาพปัญหาและความส�าคัญของครอบครัว	จะเห็นได้ว่า

เป็นการจ�าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	

อันจะน�าไปสู่การเข้าใจถึงสภาพความเข้มแข็ง	และปัจจัยที่มีผลความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัด

ร้อยเอ็ด	ตลอดจนแนวทางการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั	เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาความ

เข้มแขง็ของครอบครวัในจงัหวัดร้อยเอ็ด	ซ่ึงจะเป็นข้อมลูทางเลอืกของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในจงัหวดั	

เพื่อน�าไปสู่การสนับสนุนและส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศไทยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาสภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 3.	เพื่อยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.	เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 ปัจจัยการจัดการตนเอง	ปัจจัยการจัดการทรัพยากรในครอบครัว	ปัจจัยค่านิยมและมาตรฐาน

ของครอบครัว	ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ

สื่อเทคโนโลยี	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ในการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดน้ี	 ผู้วิจัยได้

ก�าหนดของเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้	
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◆ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด ◆

 1.	ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้มาจากการสังเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว	ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแปรอิสระจ�านวน	5	ปัจจัย	ดังนี้

  1)	ปัจจัยการจัดการตนเอง	(ดุษฏี	โยเหลา,	2545;	บังอร	กล�่าสุวรรณ์,	2551)	

	 	 2)	ปัจจัยการจัดการทรัพยากรในครอบครัว	(พันธ์ศรี	พลศรี	และคณะ,	2559)	

	 	 3)	ปัจจัยค่านิยมและมาตรฐานของครอบครัว	(จรวยพร	สุภาพ,	2556)	

	 	 4)	ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	(พันธ์ศรี	พลศรี,	2559)	

	 	 5)	ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสื่อ	 เทคโนโลยี	 (กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว,	2560)		

 2.	ตัวแปรตำม	 (Dependent	 Variable)	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 ความเข้มแข็งของ

ครอบครวัในจังหวดัร้อยเอ็ด	ซ่ึงประกอบด้วยการวดัครอบครวัเข้มแขง็ตามมาตรฐานครอบครวัเข้มแขง็

จ�านวน	5	ด้านได้แก่	 1)	 ด้านสัมพันธภาพ	2)	ด้านการท�าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว	 3)	 ด้านการ

พึ่งพาตนเอง	 4)	 ด้านทุนทางสังคม	 และ	 5)	 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวในภาวะ

ยากล�าบาก	(กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั,	2560;	ส�านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั,	

2554)	

	 3.	กรอบแนวคดิในกำรวจิยั	ในการวิจยัครัง้น้ี	ผู้วจัิยได้สรปุกรอบแนวคิดในการวจัิย	เพือ่แสดง

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	และกระบวนการวิจัยดังแสดงในรูปที่	1	ดังนี้
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◆ ดวงจันทร์ มงคลชู สิทธิพรร์ สุนทร สมเกียรติ เกียรติเจริญ ◆

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 กำรวิจัยระยะที่	 1	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ซ่ึงมุ่งศึกษาสภาพ

ความเข้มแข็งของครอบครัว	 และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	

มีดังนี้

	 1.	ขอบเขตด้ำนประชำกร	และกลุ่มตัวอย่ำง	สามารถแบ่งได้ดังนี้	

	 	 1.1	 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นี	้ได้แก่	หวัหน้าครวัเรอืนหรอืตัวแทนครวัเรอืนในจังหวดั

ร้อยเอ็ดที่มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	และสามารถเลือกตั้งได้	จ�านวนทั้งสิ้น	310,739	ครัวเรือน	(กรม

การพัฒนาชุมชน,	กระทรวงมหาดไทย,	2560)

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนใน

จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอายุต้ังแต่	 18	 ปีขึ้นไป	 และสามารถเลือกต้ังได้	 จ�านวนทั้งสิ้น	 400	 คน	 ได้มา

	ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)	 ตัวแปรตำม	(Dependent	Variable)

รูปที่	1	แสดงกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมเข้มแข็งของครอบครัว

ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจัยกำรจัดกำรตนเอง

1)	 ด้านการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว

2)	 ด้านความสามารถแก้ปัญญหาตนเองและครอบครัว

3)	 ด้านทัศนคติในการมองมุมบวก

ปัจจัยกำรจัดกำรทรัพยำกร

1)	 ด้านการจัดการทรัพยากรเวลา

2)	 ด้านมาตรฐานของครอบครัว

3)	 ด้านความตระหนักต่อปัญหาสังคม

ปัจจัยสภำพแวดล้อมของชุมขน

1)	 ด้านการพนันในชุมชน

2)	 ด้านสิ่งเสพติดในชุมชน

3)	 ด้านสภาพที่อยู่อาศัยในชุมชน

4)	 ด้านภาวะผู้น�าของชุมชน

5)	 ด้านความสามัคคีของชุมชน

ปัจจยัสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิ	สังคม	และสือ่เทคโนโลยี

1)	 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ

2)	 ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ค่านิยม	และวัฒนธรรม

3)	 ด้านสื่อเทคโนโลยี	และสารสนเทศ

ควำมเข้มแข็งของครอบครัว

1)	 ด้านสัมพันธภาพ

2)	 ด้านการท�าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว

3)	 การพึ่งพาตนเอง

4)	 ด้านทุนทางสังคม

5)	 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวใน

	 ภาวะยากล�าบาก

รูปบบกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด







55

◆ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด ◆

โดยการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ	Yamane	(1973,	p.727)	ดังนี้

   n = 

	 	 	 n	 =	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 N	=	จ�านวนประชากร

	 	 	 e	 =	ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้	

	 แทนค่า		n = 

	 	 	 	 =	399.486	

	 จากการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรทาโร่ยามาเน่	ดังกล่าว	ได้หน่วยตัวอย่าง

ประมาณ	399.449	ตัวอย่าง	 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้	มีความสมบูรณ์ในการด�าเนินการหาสัดส่วนกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ผู้วิจัยได้ปรับเป็นตัวอย่างจ�านวน	 400	 คน	 โดยผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ

อย่างเป็นสัดส่วน	 (Stratified	 Proportional	 Random	 Sampling)	 โดยการใช้เขตพื้นที่อ�าเภอใจ

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นภูมิ	จ�านวนทั้งสิ้น	20	อ�าเภอ	ดังตารางที่	1	(ส�านักงานสถิติ

จังหวัดร้อยเอ็ด,	2561)

ตำรำงที่	1	แสดงจ�านวนประชากร	และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยระยะที่	1	จากการแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน

เขตพื้นที่อ�ำเภอ ประชำกร	N

กลุ่มตัวอย่ำง	n	

(คน)

เขตพื้นที่อ�ำเภอ ประชำกร	N

กลุ่มตัวอย่ำง	n	

(คน)

1.	เมืองร้อยเอ็ด 35,541 47 11.	โพธิ์ชัย 15,071 19

2.	เสลภูมิ 28,052 37 12.	ปทุมรัตน์ 8,826 11

3.	สุวรรณภูมิ 30,194 40 13.	จังหาร 14,234 18

4.	โพนทอง 14,638 19 14.	ศรีสมเด็จ 6,931 9

5.	เกษตรวิสัย 29,953 39 15.	โพนทราย 3,392 4

6.	จตุรพักตร 24,067 31 16.	เชียงขวัญ 2,442 2

7.	อาจสามารถ 22,593 29 17.	หนองฮี 4,022 5

8.	พนมไพร 22,903 30 18.ทุ่งเขาหลวง 2,889 3

9.	ธวัชบุรี 21,866 28 19.	เมืองสรวง 3,064 4

10.	หนองพอก 14,708 19 20.	เมยวดี 4,923 6

รวม	N 310,739 รวม	n 400

N

1+N(e2)

310,739

1+	(310,739)(0.05)
2
)
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◆ ดวงจันทร์ มงคลชู สิทธิพรร์ สุนทร สมเกียรติ เกียรติเจริญ ◆

 2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย	 การวิจัยระยะนี้	 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

5	ระดับ	(5-Rating	Scale	Questionnaire)	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	

โดยแบบสอบถามมีค่า	 IOC	 ต้ังแต่	 0.80–1.00	 ขึ้นไปทุกข้อ	 มีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธิ์

อัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ	 0.932	 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟารายข้อ	 >	 0.20	 ขึ้นไป

ทุกข้อ	(Cronbach,	1970)

	 3.	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 ในการวิจัยระยะนี้	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติการวัด

แนวโน้มเข้าส่วนกลาง	และสถิติการวดัการกระจายได้แก่	ค่าเฉลีย่	(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(Standard	 Deviation)	 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	Moment	

Correlation)	และการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง	(Multiple	Linear	Regression	Analysis)	

	 กำรวิจัยระยะที่	2	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซึ่งมุ่งยืนยันปัจจัยที่มี

อิทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวั	เพือ่น�าไปสูก่ารสงัเคราะห์รปูแบบการเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)	 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้

 1.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ที่ใช้ในการวิจัยระยะที่	2	ประกอบด้วย	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	4	กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	ตัวแทนกลุ่มปกครองและกฎหมาย	จ�านวน

5	 คน	 2)	 ตัวแทนส่วนราชการและท้องถ่ิน	 จ�านวน	 5	 คน	 3)	 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	 /	 นักวิชาการ	

จ�านวน	5	คน	และ	4)	ตัวแทนภาคประชาชน	จ�านวน	3	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	18	คน  

	 2.	กำรวิเครำะห์ข้อมูลของกำรวิจัยระยะนี้	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา	 (Content	Analysis)	 จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)	 และ

การถอดเทปการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 และท�าการยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของ

ครอบครัวที่ได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ทั้ง	18	ท่าน	

สรุปผลกำรวิจัย

 ในการวิจัยนี้	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล�าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	

 ผลกำรวิจัยระยะที่	1	กำรวิจัยเชิงปริมำณ	พบดังนี้

	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	 400	 ตัวอย่าง	 พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	206	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.50	โดยส่วนใหญ่มีอายุ	41-50	ปี	จ�านวน	

181	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.25	และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	จ�านวน	212	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	53.00	อีกทั้งส่วนใหญ่อยู่ในอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จ�านวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.75	
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	 2.	ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของสภาพความเข้มแข็งของครอบครวั

ในจังหวัดร้อยเอ็ดทัง้โดยรวม	และรายด้าน	พบว่า	สภาพความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยรวม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย	 (X	=	 2.550,	 S.D.=	 .352)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	 1	 ด้าน	

ได้แก่	ด้านสัมพันธภาพ	(X	=	2.904,	S.D.=	.358)	และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยจ�านวน	4	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านการพึ่งพาตนเอง	 (X	 =	 2.580,	 S.D.=	 .372)	 ด้านการท�าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว

(X	=	2.530,	S.D.=	.540)	ด้านทุนทางสังคม	(X	=	2.426,	S.D.=	.481)	และด้านการหลีกเลี่ยง

ภาวะเสี่ยงและการปรับตัวในภาวะยากล�าบาก	(X	=	2.312,	S.D.=	.606)

	 3.	ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวดัร้อยเอ็ดโดยใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง	สามารถแสดงได้ดังตารางที่	2	ดังนี้

ตำรำงที่	2	แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 Coefficientsa

	 	 Unstandardized	 Standardized	

Model	 	 B	 S.	E.	 Beta	 t	 Sig.  

1	 (Constant)	 1.563	 .106	 -	 14.765	 .000**

	 X
2
	 .283	 .027	 .472	 10.655	 .000**

R = .472 / R
2
 =. 222 / R

2

adj.
 = .220 / R

2

chg.
 = .222

2	 (Constant)	 1.385	 .111	 -	 12.469	 .000**

	 X
2
	 .197	 .033	 .328	 6.041	 .000**

	 X
5
	 .160	 .036	 .239	 4.409	 .000**

R = .509 / R
2
 =. 259 / R

2

adj.
 = .255 / R

2

chg.
 =.036

3	 (Constant)	 1.468	 .118	 -	 12.473	 .000**

	 X2	 .246	 .040	 .410	 6.091	 .000**

	 X5	 .163	 .036	 .242	 4.486	 .000**

	 X1	 .072	 .035	 .123	 2.058	 .040*

R = .516 / R
2
 =. 267 / R

2

adj.
 = .261 / R

2

chg.
 = .008

	 จากตารางที	่2	พบว่า	การวิเคราะห์ปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวดั

ร้อยเอ็ดซ่ึงใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบก�าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการเป็น

ขั้นตอน	 (Stepwise	Method)	 เพื่อหาตัวแปรพยากรณ์สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัด
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ร้อยเอ็ดโดยรวม	จากตัวแปรอิสระจ�านวน	5	ตัวแปร	พบว่า	มจี�านวนปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็

ของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และที่ระดับ	 .05	

จ�านวน	3	ตัวแปร	ได้แก่	ปัจจัยการจัดการทรพัยากรในครอบครวั	(X
2
)	ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	

(X
5
)	และปัจจัยการจัดการตนเอง	(X

1
)	ซ่ึงสามารถอธบิายถงึการเปลีย่นแปลงในการพยากรณ์ทีเ่กดิขึน้

จากการน�าตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอยแบบเป็นขั้นตอนทีละตัวแปรได้ดังนี้เรียบล�าดับผลการ

วิเคราะห์ได้ดังนี้	

	 1.	ปัจจัยการจัดการทรัพยากรในครอบครัว	 (X
2
)	 สามารถพยากรณ์สภาพความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมได้ดีที่สุด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับสภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมในระดับต�่า

(R	 =	 .472)	 และสามารถพยากรณ์สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมได้

อย่างถูกต้องร้อยละ	22.20	(R
2
	=	.220)	

	 2.	เมื่อเพิ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	 (X
5
)	 เข้าไปในสมการถดถอย	พบว่า	 ปัจจัยที่มี

อิทธิพลฯ	ทั้ง	 2	 ปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยรวมได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับสภาพความ

เข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมในระดับต�า่	(R	=	.509)	และสามารถพยากรณ์สภาพ

ความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมเพิม่ขึน้จากเดิมเป็นร้อยละ	25.90	(R
2
	=	.259)	

	 3.	เมื่อเพิ่มปัจจัยการจัดการตนเอง	(X
1
)	เข้าไปในสมการถดถอย	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	

ทั้ง	 3	 ปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับสภาพความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมในระดับต�่า	 (R	 =	 .567)	 และสามารถพยากรณ์สภาพความ

เข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ	26.70	(R
2
	=	.267)	

	 ทั้งนี้	ตัวแปรอิสระที่เหลือจ�านวน	2	ตัวแปรได้แก่	ปัจจัยค่านิยมและมาตรฐานของครอบครัว	

(X
3
)	 และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม	 (X

4
)	 ได้รับการตัดออกจากสมการถดถอย	

เนือ่งจากผลการทดสอบพบว่าไม่มอิีทธพิลต่อสภาพความเข้มแข็งของครอบครวัในจังหวัดร้อยเอ็ดโดย

รวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	จากผลการวิเคราะห์การถดถอยสามารถสรุปได้ว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็ง

ของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญที่	 .05	 มีจ�านวน	 3	 ปัจจัย	 สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้เรียงล�าดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลในการผันแปรต่อตัวแปรตามในแบบ

คะแนนมาตรฐานจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังน้ี	 ปัจจัยการจัดการทรัพยากรในครอบครัว	 (X
2
 Beta 
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=	.410)	ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	(X
5
	Beta	=	.242)	และปัจจัยการจัดการตนเอง	(X

1	
Beta = 

.123)	ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า	เมื่อปัจจัยการจัดการทรัพยากรในครอบครัว	(X
2
	Beta	=	.410)	มีการ

เปลีย่นไป	1	หน่วย	จะท�าให้สภาพความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมเปลีย่นแปลง

ไป	.410	หน่วยในทิศทางเดียวกัน	ในขณะที่เมื่อปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	(X
5
	Beta	=	.242)	

มีการเปลี่ยนไป	 1	 หน่วย	 จะท�าให้สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม

เปลี่ยนแปลงไป	 .242	หน่วยในทิศทางเดียวกัน	 และสุดท้ายเมื่อปัจจัยการจัดการตนเอง	 (X
1
 Beta 

=	 .123)	 มีการเปลี่ยนไป	 1	 หน่วย	 จะท�าให้สภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยรวมเปลี่ยนแปลงไป	.123	หน่วยในทิศทางเดียวกัน	ดังนั้น	เมื่อทราบค่าคงที่	และค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์	 จะสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ	 และคะแนนมาตรฐาน	 ได้

ดังนี้	 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบมีดังนี้	Ŷ =	 1.468	 +	 (.072X
1
)	 +	 (.246X

2
)	 +	 (.163X

5
)	

และสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานมีดังนี้	Ẑ	=	.123Z
1
	+	.410Z

2
	+	.242Z

5
 

 ผลกำรวิจัยระยะที่	2	กำรวิจัยเชิงคุณภำพ	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 1.	ผลการยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 จากข้อสนเทศที่ผู้วิจัยได้รับจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่เข้าร่วม

การสนทนากลุ่มในครั้งนี้	 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 ปัจจัยการจัดการตนเอง	 ปัจจัยการจัดการ

ทรัพยากรครอบครัว	 ปัจจัยค่านิยมและมาตรฐานครอบครัว	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ

สังคม	 และปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน	 เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวใน

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.	ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	

สามารถสรุปได้ดังภาพที่	2	ดังนี้



60

◆ ดวงจันทร์ มงคลชู สิทธิพรร์ สุนทร สมเกียรติ เกียรติเจริญ ◆

อภิปรำยผล

	 จากผลการวิจัยที่ได้รับ	มีประเด็นซึ่งสามารถน�ามาสู่การอภิปรายผลการวิจัยได้	ดังนี้	

	 1.	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงพบว่า	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย	ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สมาชิกในครอบครัวในจังหวัด

ร้อยเอ็ดไม่ค่อยมกีารช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระงานบ้านซ่ึงกนัและกนั	ขาดการแสดงความช่ืนชมและเหน็

คุณค่าซ่ึงกนัและกนั	โดยไม่ค่อยมกีารตัดสนิใจเรือ่งส�าคัญต่าง	ๆ 	ในครอบครวัร่วมกันเพือ่แก้ปัญหาข้อ

ขัดแย้งด้วยเหตุผล	 ซ่ึงมีสาเหตุส�าคัญมาจากการที่ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ยังขาดการมี

อาชีพทีม่ัน่คง	อีกทัง้ส่วนใหญ่ไม่มทีีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเอง	ซ่ึงส่งผลให้ครอบครวัต้องมกีารด้ินรน	และ

รูปที่	2	แสดงรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด

สัมพันธภาพ

การได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัว

ทัศนคติในการมอง

มุมบอกของตนเอง

ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาตนเอง

และครอบครัว

ทรัพยากรเวลา

ทรัพยากรแรงงาน

ทรัพยากรเงิน

ค่านิยมของครอบครัว

มาตรฐานครอบครัว

ภาวะผู้น�าและ

ความสามัคคี

ความตระหนักต่อปัญหา

สภาพความเป็นอยู่

สิ่งเสพติด

สิ่งผิดกฎหมาย

การพนัน	สิ่งอบายมุข

สภาพทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม

สื่อและเทคโนโลยี

ปัจจัย

การจัดการตนเอง






ปัจจัยการจัดการ

ทรัพยากร





ปัจจัยค่านิยมและ

มาตรฐานครอบครัว





ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ชุมชน







ปัจจัยค่านิยมและ

มาตรฐานครอบครัว





ความเข้มแข็ง

ของครอบครัว

บทบาทหน้าที่

การพึ่งตนเอง

ต้นทุนทางสังคม

การหลีกเลี่ยงภาวะ

เสี่ยงและการปรับตัว
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ขาดการใช้เวลาร่วมกันให้เกดิความเข้มแขง็	อีกทัง้ส่งผลต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่ต่าง	ๆ 	ในสงัคม	

เช่น	การไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาสังคม	และไม่เข้าร่วมกิจกรรม

เพือ่เตรยีมความพร้อมในการป้องกนัปัญหาภัยพบิติัต่าง	ๆ 	เนือ่งจากเหน็ว่าเสยีเวลาในการท�ามาหากิน	

หรอืการด้ินรนเพือ่เลีย้งชีพ	และครอบครวั	นอกจากน้ี	จากการทีค่รอบครวัในจังหวดัร้อยเอ็ดส่วนใหญ่

ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	ยังส่งผลให้ขาดการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	ส่งผลให้ขาดการแลก

เปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหว่างคนในครอบครวัและกบัคนในชุมชน	และขาดการน�าข้อมลูข่าวสาร/ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ�าวันของตนเองและครอบครัว	ส่งผลให้สภาพความเข้มแข็งของครอบครัว

ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย	 โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

พัชชา	 เจิงกลิ่นจันทร์	 (2558)	 ที่ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครอบครัว

ลกัษณะพเิศษ	โดยผลการวจิยัพบว่า	ครอบครวัลกัษณะพเิศษน้ันจะมสีภาพความเข้มแขง็ของครอบครวั

ในระดับต�่า	อันเป็นผลมาจากช่องว่างระหว่างวัย	รายได้	และการประกอบอาชีพ

	 2.	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัด

ร้อยเอ็ด	สามารถอภิปรายผลการวิจัยที่พบจ�าแนกตามตัวแปรดังนี้

	 	 2.1	 จากผลการวจัิยทีพ่บว่า	จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็

ของครอบครวัในจังหวัดร้อยเอ็ด	ซ่ึงพบว่า	ปัจจัยการจดัการทรพัยากรในครอบครวัเป็นปัจจัยทีม่อิีทธพิล

ต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	โดยผลการ

วิจัยดังกล่าวเป็นเพราะทรัพยากรครอบครัวและชุมชน	(family	and	community	resources)	คือ	สิ่ง

ต่าง	ๆ	ที่อยู่ในครอบครัวและชุมชน	ได้แก่	ตัวบุคคล	วัสดุสิ่งของ	หรือเครื่องใช้ต่าง	ๆ	รวมถึงสิ่งที่มี

อยู่ในธรรมชาติ	ซึ่งทุกครอบครัวจ�าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรครอบครัวและชุมชน	เพื่อการด�ารง

ชีวติประจ�าวัน	จงึต้องมกีารประกอบอาชีพหารายได้และวางแผนการจัดสรรทรพัยากรทีค่รอบครวัและ

ชุมชนมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพราะทรัพยากรทุกชนิดมีขีดจ�ากัดในด้านปริมาณ	การใช้ทรัพยากรจึง

ต้องใช้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	 นอกจากนี้	 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

ว่ายังเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ครอบครัวและคนในชุมชนปรับตัวได้ตามสภาวะแวดล้อม	 และส่งผลให้

ครอบครวัมคีวามเข้มแขง็เกดิความมัน่คงเป็นปึกแผ่น	เนือ่งจากมคีวามเหน็ว่าเงินเป็นทรพัยากรทีม่นษุย์

ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้ในทางเศรษฐกิจ	 และยังเป็นทรัพยากรที่มีขีดจ�ากัดและมีความส�าคัญต่อการด�าเนิน

ชีวิตของมนุษย์	 เพราะเงินสามารถสนองความต้องการด้านต่าง	 ๆ	ของมนุษย์เป็นอย่างดี	 มนุษย์ต้อง

เหน็ดเหนื่อยในการท�างาน	ต้องเสียแรงงาน	และใช้เวลาเพื่อแลกกับเงิน	ดังนั้น	เงินจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ส�าคัญต่อมนุษย์	ส่งผลให้ปัจจัยการจัดการทรัพยากรในครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้ม

แข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัยที่ต้ังไว้	 โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ	 จิตตินนท์	 เดชะคุปต์	 และ
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◆ ดวงจันทร์ มงคลชู สิทธิพรร์ สุนทร สมเกียรติ เกียรติเจริญ ◆

ณชิชนา	พวงทอง	 (2560)	ที่ได้อธิบายถึงความส�าคัญของการการจัดการทรัพยากรในครอบครัวไว้ว่า

เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวซ่ึงจ�าเป็นจะต้องได้รับการจัดการให้

เหมาะสมอย่างมีมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับครอบครัว

	 	 2.2	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวัในจงัหวดั

ร้อยเอ็ด	ซ่ึงพบว่า	ปัจจยัสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวั

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยผลการวิจัยสามารถพิจารณาได้จากการ

ที่ชุมชนซ่ึงมีการพนันและสิ่งเสพติดในชุมชนและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงการพนันและสิ่ง

เสพติดในชุมชนได้ง่าย	 จะมีภาวะความเข้มแข็งของครอบครัวน้อยกว่าชุมชนซ่ึงปลอดการพนันและ

สิง่เสพติด	อีกท้ังชุมชนซ่ึงครอบครวัซ่ึงอาศัยอยูใ่นชุมชนทีม่สีภาพทีอ่ยูอ่าศัยทีค่วามปลอดภัย	สะอาด

เป็นระเบียบและอยู่ห่างไกลจากอบายมุข	 มีผู้น�าชุมชนท่ีมีภาวะผู้น�าเข้มแข็ง	 และสมาชิกในชุมชน

มีความสามัคคีกันดีจะมีภาวะความเข้มแข็งของครอบครัวในระดับสูงกว่าครอบครัวซ่ึงอาศัยอยู่ใน

ชุมชนที่มีลักษณะตรงกันข้าม	เนื่องจากสิ่งแวดล้อมของครอบครัวและชุมชนมีผลต่อการใช้ทรัพยากร

ของครอบครัวและชุมชน	 รวมถึงผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชนน้ัน	

หากครอบครัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เจริญทันสมัย	 เช่น	 ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่	 ครอบครัวจะเสีย

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันสูง	 หากครอบครัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกใน

ครอบครัว	 ดังนั้น	 สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	

ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นตัวแปรซ่ึงส่งผลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวั	ส่งผลให้

ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวัในจังหวดัร้อยเอ็ด	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้	 โดยผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สุชาติ	ลี้ตระกูล	และปวีณา	ลี้ตระกูล	(2556)	ที่ได้ศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตหมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงราย	 โดยผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในเขตหมู่บ้านชายแดน	 จังหวัดเชียงราย	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ได้แก่	ความสามัคคีและสภาพแวดล้อมของชุมชน

	 	 2.3	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวัในจงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ซ่ึงพบว่า	 ปัจจัยการจัดการตนเองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวใน

จังหวัดร้อยเอ็ด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผลการวิจัยดังกล่าวเป็นผลการจากการ

ที่ปัจจัยการจัดการตนเองเป็นปัจจัยที่แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่

เกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว	 ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารกันอย่าง

มีคุณภาพระหว่างกัน	 และเกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ
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◆ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด ◆

ที่เกิดขึ้นในครอบครัว	 โดยมีแนวทางในการจัดการข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลและไม่ใช้ความรุนแรง	 ซ่ึง

นอกจากจะเกดิจากการสือ่สารทีม่คุีณภาพแล้ว	ยังมาจากการทีส่มาชิกในครอบครวัได้รบัการสนบัสนนุ

จากครอบครัวในด้านต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นก�าลังใจ	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ซึ่งจะท�าให้ครอบครัวมี

ความเข้าใจซ่ึงกนัและกนัและเหน็ความส�าคัญระหว่างกัน	และน�าไปสูก่ารมคีวามเข้มแขง็ของครอบครวั	

ส่งผลให้ปัจจัยการจัดการตนเองเป็นปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อความเข้มแขง็ของครอบครวัในจงัหวัดร้อยเอ็ด	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้	 โดยผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Ryan	M.	Hill,	Evan	E.	Rooney,	Megan	A.	Mooney	and	

Julie	B.	Ivaplow	(2017)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับ

การมีภาวะครอบครัวเข้มแข็งของนักศึกษาวิทยาลัย	โดยผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษาวิทยาลัยซึ่งได้รับ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัวท่ีดีนั้น	 จะมีภาวะครอบครัวเข้มแข็งในระดับที่สูงกว่า

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 	 	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า	สภาพความเข้มแข็งในครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับน้อย	

ทั้งที่มีความส�าคัญอย่างมากส�าหรับการใช้ชีวิตในครอบครัว	เพราะครอบครัวเข้มแข็งจะสามารถผลิต

บุคคลที่ดีมีคุณภาพออกสู่สังคม	ดังนั้นข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้จึงมีดังนี้

	 	 1.1	 คู่สมรสจึงต้องเรียนรู้ซ่ึงกันและกันและต้องช่วยเหลือกันในการดูแลจัดการภายใน

ครอบครัว	 ไม่ผลักภาระให้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 เนื่องจากปัจจุบันสตรีมีแนวโน้มในการท�างาน

นอกบ้านมากขึ้น	และมีบาทบาทหน้าที่มากมาย	ทั้งในฐานะภรรยา	แม่ของลูก	

	 	 1.2	 คู่สมรสควรให้ก�าลังใจและช่วยเหลือในการดูแลจัดการภายในครอบครัว	 และต้อง

ร่วมมือช่วยเหลือกันให้สามารถพ้นฝ่าอุปสรรคต่าง	ๆ	ไปพร้อมกันได้	

	 	 1.3	 จากผลการวจิยัทีไ่ด้พบว่า	ครอบครัวจะเข้มแขง็ได้ต้องอยูบ่นหลักพื้นฐานของศาสนา	

เริ่มตั้งแต่การหาคู่ครองที่ดี	และใช้ชีวิตครอบครัวตามครรลองที่ศาสนาได้ก�าหนด	ดังนั้น	คู่ชีวิตควรจะ

ท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับทั้งในฐานะสามี	 ฐานะภรรยา	 โดยน�าหลักการ

ทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�าวันในทุก	 ๆ	 อิริยาบถเพื่อให้ได้ครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและมี

ความสุข 
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◆ ดวงจันทร์ มงคลชู สิทธิพรร์ สุนทร สมเกียรติ เกียรติเจริญ ◆

	 2.	ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในชุมชนพื้นที่เขตต่าง	 ๆ	 ในสังคมไทยทั้ง

ภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 ภาคใต้	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยพิจารณาดัดแปลงให้เหมาะสมกับ

บริบทของแต่ละชุมชน	 รวมถึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งในประเด็นสภาพความ

เข้มแขง็	และประเด็นตัวแปรปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ระหว่างชุมชนทีเ่ข้าร่วมการศึกษากบัชุมชน	

ทีม่ไิด้เช้าร่วมการศึกษาว่าตัวแปรปัจจัยใดบ้างทีส่่งผลให้ความเข้มแขง็ระหว่างขมุชนเกดิความแตกต่าง

กัน



65

◆ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด ◆

รำยกำรอ้ำงอิง

กรมการพัฒนาชุมชน,	กระทรวงมหาดไทย.	(2560).	ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดร้อยเอ็ด และข้อมูล

 พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค).	ร้อยเอ็ด:	ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.	(2560).	นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ.  2560-2564.	

	 กรุงเทพ:	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

จรวยพร	สุภาพ.	(2556).	ครอบครัวไทย ความสุข ความเข้มแข็ง.	ในเอกสารการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัว

	 แห่งชาติ	ครั้งที่	6.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยมหิดล.

จิตตินนท์	เดชะคุปต์	และณชิชนา	พวงทอง.	(2560).	การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 2).	นนทบุรี:	

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ดุษฏี	 โยเหลา,	 งามตา	 วนินทานนท์	 และชัยวัฒน์	 วงศ์อาษา.	 (2545).	 “ความเข้มแข็งของครอบครัว:	 ครอบครัว

	 สุขภาพดี”.	วารสารพฤติกรรมศาสตร์,	8(1),	1-10.

พัชชา	เจิงกลิ่นจันทร์.	 (2558).	“สภาพปัญหาและความต้องการของครอบครัวลักษณะพิเศษ”.	สักทอง	:	วารสาร

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,	21(1),	27-38.

พนัธ์ศร	ีพลศร,ี	กติิรตัน์	สหีบณัฑ์	และบณุยสฤษฎ์	อเนกสขุ.	(2559).	“แนวทางการสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั

	 ในชุมชนแออัด	จังหวัดอุบลราชธานี”.	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,	7(1),	64-73.

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.	(2558).	โครงการส�ารวจสภาพครอบครัวและสัมพันธภาพใน ครอบครวัไทย 

 ตามตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง	รายงานการวิจัย.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุชาติ	ลี้ตระกูล	และ	ปวีณา	ลี้ตระกูล.	(2556).	“การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อ

	 การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตหมู่บ้านชายแดน	จังหวัดเชียงราย”.	วารสาร

 การวิจัยกาสะลองค�า,	7(1),	1-13.

ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.	(2554).	การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย/มาตรการใน

 การให้ความช่วยเหลือครอบครัวลักษณะพิเศษ ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และ

 ครอบครวัเร่ร่อน ระยะที ่1	รายงานการวจัิย.	กรงุเทพฯ	:	กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์.

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด.	 (2560).	 รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

 ร้อยเอ็ด ปี 2560.	ร้อยเอ็ด:	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด.

ส�านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด.	 (2561).	 รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด. http://roiet.old.nso.go.th/nso/project/

	 search/index.jsp?province_id=72&fid=3&pro_code=O-src-01&pro_year=2561&data_type=3	

	 (สืบค้น	13	ตุลาคม	2561).

Cronbach,	L.,	J.	(1970).	Essentials of Psychological Testing.	New	York:	Harper	and	Row.

Yamane,	T.	(1973).	Statistics: An Introductory Analysis.	(3rd	ed).	New	York:	Harper	&	Row.

Ryan	M.	Hill,	Evan	E.	Rooney,	Megan	A.	Mooney	and	Julie	B.	Ivaplow.	(2017).	“Links	between	Social	

	 Support	and	Family	Strengths”.	Journal of Family Strengths,	17(2),	1-22.


