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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุง่หมาย เพื่อศึกษาสัมพนัธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของ
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปญัจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรยีนช่วงชั้นที ่2 ของ
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย ์ จ านวน 281คน เป็นนักเรียนหญิง 161 คนและนักเรียนหญิง 
120 คน โดยการสุม่ตัวอยา่งอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.93 เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนีเ้ปน็ แบบสอบถามปจัจัยทางด้านส่วนตัวและปัจจยัทางด้านครอบครัวและแบบสอบถาม
สัมพันธภาพในครอบครัว สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการทดสอบค่าทีแบบไม่เปน็อิสระ (t - test 
independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่มคี่าเฉล่ียอยูใ่นระดับดีเหมาะสมที่สุด 
(X = 3.77) 
 2. ปัจจัยด้านส่วนตัวที่มีผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน ดังรายละเอียดดังนี้  
   2.1 นักเรยีนที่มเีพศต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2 นักเรยีนที่มีระดับของชัน้ปีศกึษาต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   2.3 นักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่างกันมีสัมพนัธภาพในครอบครัวไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิต ิ
 3. ปัจจัยด้านครอบครัว ที่มีผลต่อสัมพนัธภาพในครอบครวัของนักเรียน ดังรายละเอียดดังนี้  
   3.1 นักเรียนที่มีสถานภาพของครอบครัวต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   3.2 นักเรียนที่มีขนาดของครอบครัวต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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    The purpose of this research was to study Family relationship of second level 
students in Panchasap school. The subjects were 281 students in Panchasap school by 
simple random sampling.The research instrument was the Family Relationship 
questionnaires, Cronbach’s alpha coefficients was 0.93. The data was analyzed by using 
Independent t-test, One-way ANOVA and Scheffe’s method. 
   The results of the study were as follows: 

1. The Family relationship of the second level students in Panchasap school 
was found to be at the high level (X = 3.77). 

2. The Personality of second level students had effect on Family relationship as 
this follows. 

2.1 There was significant different by sex at .05 level. 
   2.2 There was significant different by grade level at .05 level. 
   2.3 There was no significant of Family relationship of second level by GPA. 

3. The Family factor of the second level students had effect on Family 
relationship as this follows. 

3.1  Students form difference status family had different of Family  
relationship at the .05 level. 

3.2  Students form difference family side had no statistical  
significant difference of Family relationship. 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเรจ็ได้ด้วยดเีพราะความกรณุาของ  อาจารย์อนุสรณ์ อรรถศิริ ประธาน
ควบคุมสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์  ดร.นันทา สู้รักษา ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.ทศวร  มณีศรีข า และ  
กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ใหข้้อเสนอแนะ  ตลอดจนการแก้ไข ปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุอย่างสูงไว้  ณ  ที่นี่ด้วย 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยช์ูชพี อ่อนโคกสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราณี เสนีย์ อาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  ที่ได้กรณุาใหค้วามช่วยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยัด้วยความรักและเมตตา 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยาการศึกษาที่ให้ความรู้และ
ค าแนะน า  ตลอดระยะเวลาการศึกษาและการท าวิจยั 
 ขอขอบคุณองค์การมูลนิธิกรณุา (Kharuna Foundation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สนบัสนนุ
ทุนการศกึษา ตลอดจนจบการศึกษาในครัง้นี ้
 ขอขอบคุณ  พ.ต.ท.หญิง  วันเพญ็  วิวิธสิริ   คุณลินดา  พรมลักษณ์  คุณกรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
และเพื่อนๆ วิชาเอกจิตวทิยาการแนะแนวทุกคน  ทีใ่ห้ค าแนะน า  ใหก้ าลังใจแก่ผู้วิจยัตลอดมา 
 ขอขอบคุณซิสเตอร์ศรีไพร กระทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญจทรัพย์ดนิแดงที่อนุญาตและให้
ความสะดวกในการใหน้ักเรียนในโรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง เป็นผูถู้กวิจยั จ านวน 282 คน 
 ขอบใจนกัเรยีนโรงเรยีนปญัจทรัพย์ ดนิแดง ในช่วงชั้นที ่ 2 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามด้วยความอุตสาหะ 
 
 ขอบคุณ คณุเรณ ู วุฒิสวัสด์ นางสาวเบนยามิน วุฒิสวัสดิ์ เดก็หญงิมิเรียม วุฒิสวัสดิ์ ทีใ่ห้
ก าลังใจ ให้ความร่วมมือทกุอย่างในการท าวิจยัครั้งนี้ ท้ายสุดนี้ผู้วิจยัขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันสงูสุด
ของบิดา  มารดา  ครูอาจารย์  และผู้มีพระคุณ  ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ  ความห่วงใย  ตลอดจนก าลังใจ
ต่อผู้วิจัยตลอดมา  จนสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพืน้ฐานของทุกชีวิตทีเ่กิดมาและอาศัยอยู่ในโลกนี้ เป็นสถาบัน
แห่งแรกทีใ่หช้ีวิต ช่วยสอนการมชีีวิตให้อยู่อย่างการเป็นมนุษย์ เปน็สถาบนัที่สอนในการด าเนนิชีวิตใน
โลกว่าควรจะด าเนินชีวิตใหด้ีได้อย่างไร เป็นสถาบันที่ทุกๆ คนจะต้องเรียนรูใ้นทกุๆ ศาสตร์ที่อยูใ่นนั้น
เพื่อใหช้ีวิตเป็นชีวิต ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบนัที่ส าคัญที่สุดแห่งแรกของชีวิตและของสังคม 
ซึ่งในสถาบันครอบครัวนี้ได้มีการก าหนดกฎระเบยีบ บทบาทของสมาชิกแต่ละคน มีรูปแบบการส่ือสาร 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทางอารมณ์และจิตใจและเป็นสถาบันที่มพีื้นฐานของสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น 
เป็นสถาบันที่มีความอบอุ่น ม่ันคง เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ ความห่วงหาอาทรต่อกันและกันอยู่
เสมอ เพราะสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างกเ็รียนรูท้ี่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้ดทีี่สุด โดยพ่อแม่มี
หน้าทีใ่นการประกอบสัมมาชีพเพื่อเลีย้งครอบครัวให้อยู่ดมีีความสุข ในขณะเดียวกนัก็ได้อบรมส่ังสอน
ปลูกฝังทัศนคตทิี่ดีต่อลูก เพื่อขัดเกลาใหม้พีฤตกิรรมที่ดทีี่เหมาะสมส าหรับการด าเนนิชีวิต เพราะเมื่อ
เติบโตข้ึนจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมศีักยภาพเป็นประชากรทีม่ีคุณภาพของครอบครัว ของสังคมและของ
ประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อทีจ่ะให้เกิดความเจริญก้าวหนา้ทั้งในชีวิต ในครอบครัว ในสังคม ในประเทศ 
ชาติบ้านเมืองและในโลกเพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน และอย่างสันต ิ

เพราะฉะนั้นชีวิตทกุๆ ชีวิตที่เกดิมาแล้ว จ าเปน็อย่างยิ่งทีจ่ะมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของแต่
ละคนให้อาศัยอยู่ในครอบครัว อยู่ในสงัคม และอยู่ในโลกนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตใหม่ของลูกน้อย
ชีวิตของลูกน้อยจะประสบผลส าเร็จได้มากน้อยแค่ไหนเพยีงใดกจ็ะได้มาจากประสบการณ์ ที่ได้รับมา
จากครอบครัว (ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์.2547 : 9) ครอบครัวไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ไว้ดังต่อไปนี้คือ 

1. ครอบครัวแบบแรกนี้เรียกว่าครอบครัวขยาย (Extended family) ซึ่งครอบครัวขยายนี้จะประกอบ
ไปด้วย พ่อ แม่และลูก รวมทั้งปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา และอาจจะมีเครือญาติของสามีหรือ
ภรรยาอาศัยรวมอยู่ด้วย อาจจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ทีม่ีคนอยู่รวมกันหลายคน เราจะพบกบั
ครอบครัวแบบนี้ได้ในชนบทและเริ่มทีห่าย เพราะในชนบทในปจัจบุันเริ่มที่จะเปน็ครอบครัว
แบบประเภทที่ 2 มากยิ่งขึ้นนั่นอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 



 2 

2. ครอบครัวประเภทที่สองนี้เรียกันว่าครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก 
ครอบครัวประเภทนี้ก าลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ครอบครัว
ประเภทนี้จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมือง 

3. ครอบครัวประเภทที่สามคือ ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว (Single-Parent family) ครอบ 
ครวัในลักษณะนี้ เปน็ครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อหรือแม่ท าหน้าที่เป็นผู้น าครอบครัวเพียงคน
เดียว และก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังที่มีสถิตกิารหย่าร้างเกิดขึน้และเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
ครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพนักนัทางอารมณ์และจิตใจมีการด าเนินชีวิตร่วมกนัมีใน 

เวลาความสัมพันธ์กนัทางกฎหมายและสายโลหติ ซึ่งเป็นการสะท้อนใหเ้หน็ถึงสัมพนัธภาพระหว่าง
สมาชิกในครองครัว เปน็สัมพันธภาพทีเ่ปน็กระบวนการทีเ่กิดขึ้นระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการที่มัน
สะสมและก่อก าเนดิขึ้นที่ละเล็กทีละน้อย และเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง และจงึรวมกันเข้าเปน็ส่วนประกอบ
ของกระบวนการ ท าให้เกิดความคุน้เคยระหว่างบคุคลทีเ่กี่ยวข้องกนัในครอบครัว และโดยการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัวนัน้ เราจ าเปน็ที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษยเ์สียก่อน 
โดยใหเ้ราเริ่มศกึษาเรยีนรูจ้ากการเข้าใจในตนเองทั้งหมดเสียก่อน เรียนรู้จกัอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้
จักพฤติกรรมว่าตนเองเปน็คนอย่างไร และรวมไปถึงการรู้จักในการจดัการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งแนน่อนว่าเมื่อบุคคลสามารถทีจ่ะเข้าใจตนเองอย่างถ่อนแท้แล้ว เชื่อว่าบุคคลก็สามารถ
ที่จะเรียนรูเ้พื่อทีจ่ะเข้าใจบุคคลอ่ืนๆ ทั้งที่อยูใ่นครอบครวัและในสังคมอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดีและได้ไม่ยาก
นัก การด าเนนิชีวิตของบคุคลทีเ่ป็นสมาชิกในครอบครัวให้เปน็อย่างราบรื่นและเป็นไปอย่างมคีวามสุข
อย่างสมบูรณ์กจ็ะท าให้เกิดทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล ไม่เพียงแตท่ี่อาศัยอยู่ครอบครัวเท่านัน้
แต่จะขยายออกไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เต็มไป
ด้วยคุณภาพและประสทิธิภาพนี้จะท าใหเ้กดิความแน่นแฟ้น เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ได้ดี น ามาซึ่งความสุข ความส าเร็จตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว สังคมและไปจนถึงประเทศชาตบิ้านเมืองที่
ตนเองเป็นสมาชิกให้ด าเนินไปอย่างสนัติและความผาสุกตลอดไป 

แต่อย่างไรก็ตามในท่ามของความเจรญิก้าวหน้าของสังคมปัจจบุันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอย่างรวดเร็วรวมทั้งความกดดันทางด้านเศรษฐกจิและสังคมนั้น ไดท้ าให้ลกัษณะโครงสร้างของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยายเปน็ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ความผูกพันใกลช้ิดระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ไม่มีเวลาสนทนากบัลูก คนแกก่ับหลานมีช่องว่าระหว่างวัยไม่
สามารถจะเข้าใจความต้องการของกันและกนัได้ ท าใหเ้กิดความขัดแย้งระหว่างสมาชกิในครอบครัว 
ซึ่งส่งผลให้เกิดปญัหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปญัหาการติดยาเสพติด อาชญากรรม ไปจนถึง
ครอบครัวแตกแยก ดังมีสถิตกิารหย่าร้างของส านักงานสถติิแห่งชาตใินป ีพ.ศ.2548 มากถึง 86,982 คู่
(ส านักงานสถิติแหง่ชาติ. 2548) และนอกจากนี้มีครอบครัวที่มีสมาชิกมีความสัมพนัธ์ทีห่่างเหินกนั ซึ่ง
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ก็เปน็อีกสาเหตุหนึง่ที่ท าใหช้ีวิตครอบครัว“เสื่อมถอย” (Rodger 1996) และจากการศึกษาของ ทิพย์
วัลย์ สุทิน (2542:1) พบว่า จะพบเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดนีั้นมักจะประสบ
ปัญหาทางด้านจติใจ ปรับตัวได้ไม่ดีไปด้วย มักมปีัญหาในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของ
ตนเอง ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อตัวเด็กเอง รบกวนบรรยากาศในการเรียนรู้ การศึกษาภูมิหลังทางครอบครัว
ของนักเรียนที่มปีัญหาพฤติกรรม ได้แก่ ขาดเรียนบ่อย หนเีรียน ลกัขโมย พูดปด ก้าวร้าว มีปัจจัยสง่เสริม
ให้ปญัหาคงอยู่มากที่สุดคือ สัมพนัธภาพในครอบครัวที่ผดิปกติ (จ าเนียร์ สตารเ์ขต 2541:171) ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่ของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ต่างมาจากการขาดสัมพันธภาพที่ดี  ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาท าใหห้ลายๆ 
ประเทศไดท้ าการรนณรงค์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างให้สถาบนัครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพ  โดยปี ค.ศ. 
1994  เป็นปีครอบครัวสากล (International Year of the Family) ซึ่งประเทศไทยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาน
บันครอบครัวและพัฒนาประชากรให้มีคณุภาพอย่างยั่งยนื ซึ่งเปน็แผนต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็นแผนพัฒนาประเทศโดยยึดเอาคนเป็นศนูยก์ลาง
ของการพัฒนา และนอกจากนี้ยังมีพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ (2545-2549) ที่รัฐบาลมคีวาม
ประสงค์จะพัฒนาบุคคลในชาติให้เจริญเติบโตข้ึนอย่างมคีุณภาพ ประสิทธิภาพสามารถทีจ่ะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างดี อย่างมีความสุข มีอย่างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นก าลังที่เข้มแข็ง
ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งนั่นแสดงใหเ้หน็ว่าครอบครัวเป็นหน่วยที่ส าคัญเป็นหน่วยแรกของการ
พัฒนาประเทศ ครอบครัวมหีน้าที่พืน้ฐานในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ปกป้องและใหก้ารศึกษาอบรมเลี้ยงดู
บุตร ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชกิในครอบครัว และที่ส าคัญที่สุดคือการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสนัตสิุข   

โดยเหตุผลดังกล่าวท าใหเ้กิดปจัจัยทีท่ าใหม้ีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดหีรือไม่
ดีนั้น ก็ขึ้นอยูก่ับองค์ประกอบหลายประการด้วยกนั เชน่บทบาทของสมาชิก การแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ การเปิดเผยตนเอง การตระหนกัถึงความรู้สึกและ ความเข้าใจต่อสมาชิกในครอบครัว การหา
ทางเลือกทีด่ีในการก าจดัความขัดแย้งใหห้มดไป (สุพิศ รณขาว. 2542:48) การเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือ การร่วมมือกนัแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน ด้วยการ
หันหน้าเข้าหากนัปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยกันแก้ไขในข้อบกพร่องของกนัและกัน ช่วยกนั
พัฒนาให้แต่ละคนสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์ (สมบูรณ์ ชนชัญญา.2540:141) 

จากปัญหา จากอุปสรรค ดังที่กล่าวมาข้างตน้ทีเ่กิดขึน้กับหลายๆ ครอบครัว เราจะเหน็ได้ด้วย
ว่าแต่ละครอบครัวได้ท าการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย และมีผลลัพท์ที่แตกต่างกันไป นั้นกเ็ปน็เพราะว่า
แต่ละคน แต่ละครอบครัวมีวิธีคิด มีวิธใีนการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ในสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายและ
ย่ าแย่ในครอบครัว หากสมาชิกในครอบครัวมีวุฒิภาวะ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ที่ดี ก็จะสามารถช่วย
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ให้การทีจ่ะเผชญิหน้ากับอุปสรรค ปัญหาต่างๆ เป็นไปด้วยดี นั่นกเ็ป็นเหตุผลที่มีคนได้กล่าวว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์เปน็ศิลปะของการเอาตัวรอดที่จะน าพาชีวิตใหด้ าเนินไปอย่างสร้างสรรค์ ดงัจากการ
เขียนไว้ของ (กรมสุขภาพจติ, 2543, 22) เพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่สมบูรณน์ั้นจะมี
ลักษณะที่ดีดังต่อไปนีค้ือ 1) เปน็บุคคลที่มีความเข้าใจในตนเองได้เป็นอย่างดีและลกึซึ้ง รู้จักจุดเด่นจุด
ด้อย หรือจุดอ่อนจดุแข็งของตนเองเปน็อย่างดี เป็นบคุคลที่สามารถในการครอบครองควบคุมอารมณ์
ได้ดี พร้อมทั้งเปน็บุคคลที่สามารถจะแบ่งแยกจุดหมายหรือตั้งเป้าหมายให้เปน็ระยะได้ คือระยะสั้น
และระยะยาวของชีวิตเพื่อง่ายแก่การประเมินของการด าเนินชีวิต 2)เป็นบคุคลที่มีความเข้าใจในตัวตน
ผู้อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักในการผ่อนหนักผ่อนเบา มกีารยึดหยุน่ของการด าเนินชีวิต และสามารถ
ที่จะแสดงออกของแต่ละอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และถกูต้องตามกาละเทศะ ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เป็นอย่างดใีนทุกๆ สถานะการณ์ 3) เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสนิใจของการแก้ปญัหา 
และแก้ไขความขัดแย้งได้เปน็อย่างดี เปน็บุคคลที่สามารถที่จะก าจัดความวิตกกังวลและความเครียดที่
จะเปน็อุปสรรคต่อการทีจ่ะมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งทีด่ีๆ ในชีวิตได้ ผ่องพรรณ เกิดพทิักษ ์ (2542, 
หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกกนัทั้งทางด้านความคิด 
ความฉลาดในอารมณ์ บางคนเป็นบุคคลที่ชาญฉลาดและมีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน และบางคร้ังก็เปน็
บุคคลที่ลึกลบัซบัซ้อนยากแก่การเข้าใจ บางคนแม้จะเปน็คนที่ฉลาดหลักแหลมแต่กเ็ป็นคนทีห่งุดหงิด
ง่าย มีอารมณ์ที่ไม่ดีมีความวุ่นวายใจอยูเ่ป็นประจ า และใน ขณะทีบ่างคนมคีวามสงบเงยีบ มีความ
เยือกเย็น มีความมัน่คง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มสีมาธิ ไม่วอกแวกวุ่นวาย ดังนั้นอารมณ์หรือ
ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความคิดและการกระท าของแต่ละบุคคล บางคนใช้อารมณ์ในการ
ตัดสินใจ บางคนมีคตวามหวังในชีวิตและมองโลกในแงด่ี บางคนก็สามารถทีจ่ะระงับอารมณห์รือ
ความรู้สึกต่างๆ ได้เก่ง จึงท าให้อุปสรรคป์ัญหาต่างๆ ในการด าเนินชีวิตแก้ไขได้ด้วยดี การใช้อารมณ์ใน
เรื่องการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพในครอบครัวนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคญัๆ ดังนี้คือ 1) มีความเข้าใจ
และความรู้สึก มีมุมมอง ทัศนคติ และสนใจในสิง่ทีเ่ป็นกงัวลของสมาชิกในครอบครัว 2) มีจิตใจแห่ง
การรับรู้และตอบสนองความต้องการของตนเองในครอบครัวได้เป็นอย่างดี 3) มีความเข้าใจในการรับรู้
ในความต้องการและพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ถกูต้องและ
ให้ถกูวิธี และเปน็ไปอย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล (คมเพชร ฉตัรศุภมงคล และผ่อนพรรณ เกิด
พิทักษ์, 2544, หน้า 3) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ที่เกีย่วข้องในครอบครัวจ าเปน็ทีจ่ะต้องปลูกฝงัให้
เด็กและวัยรุน่ได้รับการพัฒนาใหเ้หมาะสมอย่างเปน็ล าดบั 

เพราะฉะนั้นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ีในครอบครัว และใหเ้ป็นไปอย่างมคีุณภาพประสิทธิภาพ
ในครอบครัวนัน้จ าเป็นที่จะต้องเริ่มตน้จากตัวของบุคคลในครอบครัวเปน็อันดับแรก ด้วยการให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาการความฉลาดทางอารมณใ์ห้ดีและใหสู้งข้ึน เพราะว่าบุคคลที่สามารถจะปรับตัว
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ให้ดีและให้สูงข้ึนนั้นเป็นบุคคลที่จะอยูใ่นครอบครัวและในสังคมได้ดีด้วย พร้อมกันนี้บุคคลดงักล่าวก็
จะสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และปกติดสุขในครอบครัวและในสังคมทั้งยังจะเป็นบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ มีมนุษย์สัมพันธ์กบับุคคลทั่วๆ ไปได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างดี ทั้งเป็นการ
เพิ่มพูนความฉลาดทางอารมณ์ให้มากยิง่ขึ้นเป็นการฝกึฝนทุกช่วงของชีวิตเป็นไปอย่างดีและเหมาะสม 
พร้อมทั้งน าประสบการณ์จากการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่ได้รับจากสมาชิกในครอบครัวไปเปน็
บรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนและเป็นบนัไดของการสร้างตนเอง สร้างครอบครัวของตนเองใน
อนาคต เพื่อใหต้นเองมคีวามสุข เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข เพื่อให้สังคมมีความสุข และที่สุดเพื่อให้
ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นไปอย่างมคีวามสุข ซึ่งนัน่เปน็ผลแห่งการปลกูฝังการมีสัมพนัธภาพที่ดีของ
สมาชิกทกุคนในครอบครัวของทกุคน และทุกคนก็อยู่กนัอย่างมีความสุขและปกติสุขตลอดไป 

จากเหตุผลที่ไดก้ล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสัมพันธภาพภายในครอบครัวของ
นักเรยีนช่วงชั้นที 2 เพราะเป็นช่วงชัน้ที่มีการผลัดเปลีย่นจากช่วงของการเป็นเดก็มาเปน็วัยรุ่นตอนต้น
เป็นวัยที่เริ่มมีสังคมทีก่ว้างขวางขึ้น เปน็วัยที่เริ่มออกมาจากอ้อมอกของพ่อแม่มาสู่โลกกว้าง มีเพื่อนฝูง
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัมีความเชื่อมั่นว่าช่วงวัยของเด็กในช่วงนีเ้ป็นช่วงทีด่ี เพราะ
เป็นช่วงทีเ่ด็กก าลังย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น เป็นวัยแหง่การอยากรู้อยากเห็น เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ 
เป็นวัยแห่งการแสวงหาความเปน็เอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นวัยทีก่ าลังสั่งสอนได้ง่าย เชื่อได้ง่าย เปน็วัย
ที่จะเรียนและรับรูเ้อาแบบอย่างทุกอย่างทัง้ที่ดีและไม่ดีทีม่าจากผู้ใหญ่ เชน่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่
น้อง ญาติๆ และจากครูอาจารยท์ี่ก าลังสอนอยูใ่นโรงเรียน ไปถึงการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
สื่ออีกมากมาย ที่จะมาในรูปแบบต่าง และไม่ว่าแบบอย่างจากสมาชกิในครอบครัว จากสงัคม จากสื่อ
ต่างๆ จะมาในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่งถ้ามีสัมพนัธภาพที่ดีแล้ว กจ็ะป้องกันไมใ่หเ้ด็กหว่ันไหวไปตาม
กระแสเหล่านั้น  ผูท้ าการวิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทีไ่ด้รับจากการท าการศึกษาคน้คว้าและท าการ
วิจัยในครั้งนีจ้ะเป็นข้อมูลให้ทั้งแก่ครูแนะแนวและให้ค าปรกึษาได้น าไปพิจารณาเพื่อทีจ่ะหาทางในการ
ช่วยเหลือนักเรียนในช่วงชัน้ที่ 2 นี้ ให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองเพื่อน าไปช่วยสง่เสริม และเพื่อที่จะช่วย
เพิ่มพูนทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดใีนครอบครัวใหก้ับนักเรียน ซึ่งจะสามารถทีจ่ะน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวและกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนกัเรยีนช่วงชั้นที 2 ของโรงเรียนปัญจทรพัย์ดินแดง 
กรุงเทพฯ  
 2.เพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนกัเรยีนช่วงชั้นที 2 ของโรงเรียนปญัจทรพัย์ดนิแดง 
กรุงเทพฯ จ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยท าให้ทราบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนอยูใ่นระดบัใดและปัจจัยด้าน
ส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธก์ับสัมพนัธภาพในครอบครัวมากน้อยเพยีงใด เพื่อที่จะ
น ามาเป็นข้อมูลให้กบัครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับนักเรียนไดน้ าใช้ในการสร้างเสริมทักษะ 
ให้กับนักเรียนในการสร้างสัมพันธภาพที่ดกีับบคุคลอ่ืนในครอบครัว 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนกัเรยีนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาปทีี่ 4-6     
ปีการศึกษา  2551  ของโรงเรียนปัญจทรัพย์ กรุงเทพฯ จ านวน  750  คน   
 กลุม่ตัวอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาสัมพันธภาพในครอบครัวเปน็นักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับประถมศกึษาปทีี่ 4 -6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพยด์ินแดง กรุงเทพฯ โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ อยูท่ี่ระดับความเชื่อมัน่ที่ 95 เปอร์เซ็นต ์
(องอาจ นัยพัฒน์. 2548: 125: อ้างอิงจาก Yamane. 1967) นักเรียนจ านวน 281 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แยกเป็นนักเรียนชาย จ านวน 120 คน และนักเรียนหญิง 161 คน  
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรของการศึกษาคน้คว้าครั้งนี้ ดังนี ้
  1.  ตัวแปรต้น  ได้แก่   
   1.1.1  ปัจจัยด้านส่วนตัว  ได้แก่ 
     1.1.1.1  เพศ 
     1.1.1.2  ระดับชัน้ 
     1.1.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.1.2  ปัจจัยด้านครอบครัว  ได้แก่ 
     1.1.2.1  สภาพครอบครัว 
     1.1.2.2  ขนาดครอบครัว   
  2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่   
   2.1.1  สัมพันธภาพในครอบครัว  ได้แก่ 
     2.1.1.1  ภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาท และหน้าที ่
     2.1.1.2  การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
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     2.1.1.3 การแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
     2.1.1.4 การให้ความช่วยเหลือ และเอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกนัและกัน 
     2.1.1.5 การแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน 
     2.1.1.6 การใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกนั 
     2.1.1.7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว 
 
 นิยามศพัท์เฉพาะ 
  1. สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของสมาชิกที่อยูใ่นครอบครัว
ของนักเรียนที่มปีฏิสัมพันธ์กบับุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ และลูกๆ
หรือผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เพื่อที่จะท าให้
ครอบครัวด าเนนิไปได้อย่างมีความสุข มีความเข้าใจอันดี ประกอบด้วยด้านต่างๆ ต่อไปนี ้
   1.1 ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนจะต้องรับผิดอบตามบทบาทและหน้าที่ หมายถึง 
พฤติกรรมทีน่ักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ในการท างานบ้านที่ได้รบัมอบหมายโดยไม่ต้องให้
สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวเตือน เชน่ การท าความสะอาดโต๊ะหลังรับประทานอาหารเสร็จ เป็นตน้ 
   1.2 ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว หมายถงึ พฤตกิรรมที่นกัเรียนและ
สมาชิกในครอบครัวได้ท าการแสดงออกด้วยการพูดคยุกันอย่างตรงไปตรงมา ทั้งด้านค าพูดและท่าทาง 
โดยสมาชิกในครอบครัวจะสามารถเข้าใจความหมายในสิง่ที่พุดคุยไดต้รงกัน 
   1.3 ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันอันดีระหว่างสมาชกิในครอบครัว ซึ่งหมายถึง 
พฤติกรรมทีน่ักเรียนแสดงออกในลกัษณะของความผูกพัน ห่วงใย และรักใคร่ระหว่างกนัและกัน เช่น 
การซื้อขนมทีบ่ิดามารดาชอบมาฝาก เป็นต้น 
  1.4 การใหค้วามช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึง่หมายถึงพฤตกิรรมที่
นักเรยีนได้แสดงออกในลักษณะการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลอืกันทั้งทางสหีน้า ท่าทาง ค าพูด ให้ความ
ช่วยเหลือคนในครอบครัวอย่างเหมาะสม  
   1.5 การแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน หมายถึงพฤตกิรรมที่นักเรียนและสมาชกิ
ในครอบครัวแสดงออกถงึการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและความขัดแย้งในครอบครัว  
   1.6 การใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่าง
ของครอบครัวร่วมกัน โดยที่นกัเรียนและสมาชกิในครอบครัวทุกคนจะมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม 
มีความยินดีและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัตติามกิจกรรมที่ก าหนด และมีความพึงพอใจภายหลังการท ากจิกรรม
ร่วมกัน เช่น การช่วยกันปลูกตน้ไม้ในวันหยดุ การไปพักผอ่นต่างจังหวัด เปน็ต้น 
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   1.7 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบของครอบครัว ซึ่งได้หมายถึง พฤติกรรมที่
นักเรยีนแสดงออกโดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการด าเนินชีวิตประจ าวันของครอบครัว รวมทั้งการ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการไม่กระท าตามข้อก าหนด เช่น เด็กๆ อาจถูกท าโทษต้องท าการบ้านใหเ้สร็จ
ก่อนจึงจะดูทีวีได้ เป็นตน้ 
  2.  เพศ หมายถึง เพศของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาปทีี ่
4- 6 ปีการศึกษา 2551 ที่ศึกษาครั้งนี้ แบ่งเปน็ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง   
  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลการวัดความรู้ความสามารถในด้านการเรียนของ 
นักเรยีนช่วงชั้นที ่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average) ของทุกวิชาในเทอมที่ผ่านมา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า หมายถึง ระดับผลการเรยีนที่ต่ ากว่า 2.00 ลงมา 
   3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง หมายถึง ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 – 2.99   
   3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 - 4.00 
  4.  ระดับชั้น หมายถึง ระดับชัน้เรยีนที่นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่ก าลังศกึษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2551 ก าลังศึกษาอยู่ แบ่งเปน็ 3 ระดับ คือ   
   4.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   4.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  5. สภาพครอบครัว หมายถึง ลักษณะการอยู่รวมกนัของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน
ช่วงชั้นที ่2 ที่ก าลังศกึษาอยู่ในระดับประถมศกึษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2551 แบ่งเป็น 
   5.1 ครอบครัวปกติ หมายถึง สภาพครอบครัวของนกัเรยีนที่บิดา มารดายังมีชีวิตอยู่
และอยู่ด้วยกัน 
   5.2 ครอบครัวหย่าร้าง หมายถึง สภาพครอบครัวของนักเรียนที่บดิา มารดายังมีชีวิต
อยู่แต่แยกกนัอยู ่
   5.3 ครอบครัวที่บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต หมายถึง สภาพครอบครัวของนักเรยีนที่
บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหนึ่งคนและสภาพครอบครัวของนกัเรียนที่บิดและมารดาเสียชีวิตทั้งสองคน 
โดยที่นกัเรียนอาจอาศัยอยู่กบับิดาหรือมารดาหรือญาติพีน่้อง 
  6.  ขนาดครอบครัว หมายถึง จ านวนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่2 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2551 แบ่งเป็น 
   6.1 ครอบครัวบุตรหรือธิดาคนเดียว หมายถึง ครอบครัวทีม่ีสมาชิกประกอบด้วยบิดา 
มารดา และบุตรหรือธิดาหนึ่งคน 
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   6.2 ครอบครัวขนาดเลก็ หมายถงึ ครอบครัวที่มีสมาชกิประกอบด้วยบิดามารดาและ
บุตรธิดา 2-3 คน 
   6.3 ครอบครัวขนาดใหญ่ หมายถึง ครอบครัวที่ที่มีสมาชิกประกอบด้วยบิดามารดา
และบุตรหรือธิดาตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 ที่มเีพศต่างกันมีสัมพนัธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 
  2.  นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 ที่มีระดบัชั้นในการเรียนต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกนั 
 3.  นักเรยีนในช่วงชั้นที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันนัน้ ก็มีสัมพนัธภาพในครอบครัว
แตกต่างกัน  
 4. นักเรียนในช่วงชั้นที ่ 2 ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนต่างกันก็มีสัมพนัธภาพใน
ครอบครัวแตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านส่วนตัว 
-  เพศ 
-  ระดับชัน้ 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 สัมพันธภาพในครอบครัว 
 

1. ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรบัผิดชอบ 
   ตามบทบาท และหน้าที ่
2. ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชกิในครอบครัว 
3. การแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิก 
   ในครอบครัว 
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือ และเอ้ือเฟื้อ  
    เผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั 
5. ด้านการแกป้ัญหาและความขัดแย้งร่วมกนั 
6. ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
7. ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว 

ปัจจยัด้านครอบครัว 
-  สภาพครอบครัว 
-  ขนาดครอบครัว   
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 5. นักเรียนในช่วงชัน้ที่ 2 ที่มีการปรบัตัวด้านการเรียนที่ตา่งกันนัน้มีสัมพันธภาพในครอบครัว
แตกต่างกัน  
 6. นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 ที่มีสภาพครอบครัวต่างกันมีสัมพนัธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 
 7. นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 ที่มีขนาดครอบครัวต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศกึษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนกัเรยีนในช่วงชั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่วข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดขอบเขตของการศกึษาตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับครอบครัว 

1.1 ความหมายของครอบครัว 
1.2 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
1.3 ประเภทของครอบครัว 
1.4 คุณลักษณะของครอบครัวที่พงึประสงค ์
1.5 ความส าคัญของครอบครัว 
1.6 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับครอบครัว 

2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสัมพันธภาพในครอบครัว 
2.1 ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัว 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
2.3 องค์ประกอบของสัมพันธภาพในครอบครัว 
2.4 ลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัว 
2.5 ความส าคัญของสัมพันธภาพในครอบครัว 
2.6 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับสัมพนัธภาพในครอบครัว 

3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัปัจจัยด้านส่วนตัว 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนตัว 
3.2 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับปจัจยัด้านส่วนตัว 
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1.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว 
 1.1 ความหมายของครอบครัว 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542:220) ได้ให้ความหมายของครอบครัวไว้อย่างชัดเจนว่า หมายถงึ 
สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามี ภรรยาและหมายความถึงลกูด้วย 
 ทัศนีย ์ทองสว่าง (2543:93) ได้ให้ความหมายของครอบครัวไว้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบนัทาง
สังคมที่ส าคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่างเพศตั้งแต ่ 2 คนขึ้นไปมีความสัมพนัธ์ทางเพศซึ่งกันและ
กัน อาจมีบุตรด้วยกันโดยการสืบสายเลือด หรือมีบุตรบุญธรรมโดยกฎเกณฑ์ของสังคมก็ได้และมีความ
ผูกพันกนัในทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งสงัคมที่ดจีะต้องรับผิดชอบร่วมกนัในการอบรมส่ังสอนสมาชกิ
ในครอบครัวให้มีระเบียบวนิัย นั่นคือตั้งอยู่ในแบบแผนของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาต ิ
 สุพัตรา สุภาพ (2541:65) ได้ให้ความหมายของครอบครวัว่า เป็นสถาบันสังคมที่ส าคญัที่สุด 
ความคงทนมากที่สุด และเป็นสถาบันทางสังคมกลุ่มแรกที่เราทกุๆ จะต้องมีตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตใน
ครอบครัว โดยครอบครัวจะให้ต าแหน่ง ชื่อ นามสกุล ซึ่งเป็นเครื่องบอกสถานภาพและบทบาทในสังคม
ที่เรามีส่วนร่วม ตลอดจนก าหนดสิทธิและหน้าที่ที่สมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม ซึง่จะเห็นได้ว่าสถาบัน
ครอบครัวเป็นจุดช่วยยึดโยงชีวิตคนให้มีเสถียรภาพให้มีคณุภาพมากที่สุดภายใต้ความรัก ความอบอุ่น 
ความเข้าใจ และความเอ้ืออาทรด้วยการอยู่ร่วมกนัเปน็ครอบครัว 
 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ ์ (2546:1) ได้ให้ความหมายของครอบครัวไว้ด้วยว่า หมายถึงสถาบนั
ทางสังคมแห่งแรกที่มนษุย์สร้างขึ้นจากความสัมพนัธ์ที่มตีอ่กัน 
 เพ็ญนภา กุลนภาดล (2547:14) ได้ให้ความหมายของครอบครัวไว้ว่าหมายถึง กลุ่มบุคคลที่
ประกอบด้วยบคุคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและได้มาอาศัยอยูร่่วมกัน มีความสัมพนัธ์กันทางสายโลหิตหรือ
กฎหมาย การแต่งงาน หรือ การเลี้ยงดู   

เพราะฉะนั้น ความหมายของครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกัน มคีวาม 
สัมพันธ์กันอย่างใกลช้ิดโดยทางสายโลหติ หรือการสมรสเช่น บิดา มารดา และบุตร ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของครอบครัวนั้นต้องอาศัย ความรักและความปรารถนาดีต่อกนั ซึง่มีการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมและจริยธรรมต่างๆ แก่สมาชิกเพื่อการด ารงอยูใ่นสังคมต่อไป 
 1.2 บทบาทและหน้าท่ีของครอบครัว  
  ครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ ที่จะต้องประพฤตปิฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
ในครอบครัว ให้สามารถอยูใ่นสังคมได้ด้วยด ี บทบาทและหน้าที่ต่างๆ ของครอบครัวนั้นล้วนมีอิทธิพล
ต่อสังคมทั้งสิ้นเนื่องจากการกระท าหน้าที่ของสถาบันสงัคมแต่ละสถาบันนั้น ย่อมส่งผลกระทบถึงผู้อ่ืน
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในระบบสงัคมโดยรวม (พิมพ์ใจ ไมตรีเปรม.2543:10) 
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 สุภัตรา สุภาพ (2536:34) ได้รวบรวมหน้าที่ของครอบครัวไว้ดังนี้ 
1. สร้างสมาชิกใหม่ (Reproduction) นั้นก็เพื่อให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้และสังคมจะ 

ต้องมีสมาชิกใหม่ขึ้นมาทดแทนสมาชิกเดิมที่จากไป หน้าที่นี้มีความส าคัญมากถ้าไม่มีการสร้างสมาชกิ
ใหม่สังคมนั้นๆ กจ็ะต้องสูญหายไป 

2. บ าบัดความต้องการทางเพศ (Sexual gratification) ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของการ 
สมรสเพื่อเปน็การลดปญัหาทางเพศบางอย่าง การสมรสจึงเปน็สิ่งทีจ่ าเป็นในสังคมที่มีการจัดระเบียบ
เพราะการสมรส คือ วิธีหนึ่งที่สังคม เข้ามาควบคุมความสัมพันธ์ให้อยู่ในขอบเขต 

3. เลี้ยงดูผูเ้ยาว์ให้เตบิโตข้ึนในสังคม (Maintenance of immature children of raising  
The young) เราจะเห็นได้ว่าไม่มีสถาบันใดสามารถท าหน้าที่ดีกว่าสถาบนันี้ เพราะความรักและความ
อบอุ่น เด็กจะหาที่อ่ืนใดเสมือนครอบครัวไม่มี ส่วนใหญพ่่อแม่จะมีความรักลูก ช่วยประคับประคอง
เลี้ยงดูลูของตนเปน็อย่างดี แม้จะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม ครอบครัวจึงเลี้ยงดบูุตรของตนตั้งแต่แรก
เกิดจนกระเติบใหญ ่

4. ให้การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ครอบครัวเปน็แหล่งของการอบรมเบื้องตน้ 
ที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด เปน็สถาบนัเตรยีมตัวเด็กให้ออกไปเผชญิกับสิ่งแวดล้อม ครอบครัวจะช่วย
อบรมเด็กให้รู้จกักฎเกณฑ์ ค่านยิม แบบของความประพฤติ ฯลฯ สอนใหเ้ด็กปรบัตัวเข้ากบัสิ่งแวดล้อม
ในสังคม วิธีการอบรมก็อาจจะท าไดท้ั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม โดยตรงก็โดยการส่ังสอนหรือว่ากล่าว
ตักเตือน โดยทางอ้อมก็โดยการท าตัวเปน็แบบอย่างที่ดีใหเ้ห็น การอบรมนี้มีอยูต่ลอดเวลาจงึนับว่าเป็น
สถาบันทีใ่หก้ารอบรมแก่เดก็ตั้งแตเ่กิดจนไปจนวันสดุท้ายของชีวิต 

5. ก าหนดสถานภาพ (Social placement) เราได้เชื่อมสกุลจากครอบครัว ซึ่งส่วนมากก ็
เปลี่ยนได้ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นฝ่ายหญิง เมื่อแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนตามชื่อสกุลของ
สามี สถานภาพต าแหน่งที่ครอบครัวให้นีท้ าใหเ้รารู้ว่าเราเป็นใครอยูก่ลุ่มไหน และนอกจากนี้สถานภาพ
ก็เปน็สิ่งที่ตดิตัวมาแต่ก าเนิด ซึ่งสถานภาพดังกล่าว อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่ับสังคมที่บุคคลนั้นๆ 
เป็นสมาชิกอยู่ เพราะฉะนั้น สถานภาพเกิดก็มีส่วนช่วยสร้างความเจริญหรือความล้าหลังแกบุ่คคลไม่
มากก็น้อยและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

6. ให้ความรักความอบอุ่น(Affection)ครอบครัวเป็นแหล่งของสมาชิกได้รับความรักและ 
ความอบอุ่นอย่างบริสุทธิ์ใจ เปน็แหล่งที่ท าให้ประกนัได้ว่าจะมีคนที่เรารักและคนที่รกัเราอยู่ตลอดเวลา 
และนอกจากนั้น ถ้าสมาชิกคนใดประสบความผิดหวัง ไม่ว่าจะในด้านการงาน หรือด้านอ่ืนๆ ครอบครัว
จะเปน็แหล่างให้ก าลังใจและปลุกปลอบใจ เพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคนัน้ๆ ไปได้  
  จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ก็สามารถสรุปได้ว่าครอบครัวเป็นแหล่งที่มีบทบาทหน้าทีใ่นการให้
ความรัก ความอบอุ่น ให้ความคุ้มครองและให้ความมัน่คงทางด้านจิตใจให้แก่สมาชกิในครอบครัว ท า
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ให้สมาชกิเจริญเติบโตข้ึนมาอย่างมีคุณภาพและมีพลังในการที่จะฝ่าฟนัอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ไป
ได้อย่างเหมาะสมกบัพัฒนาการในแต่ละช่วงอาย ุ

1.3 ประเภทของครอบครัว 
ประเภทของครอบครัว ครอบครัวสามารถแบ่งได้ตามขนาดของครอบครัวและ สถานภาพของ 

ครอบครัว ได้ดังต่อไปนี ้
 1.3.1 ประเภทของครอบครัวที่แบ่งตามขนาดครอบครัว ไดแ้ก่ 
  สุพัตรา  สุภาพ  (2539: 66) ได้แบ่งครอบครัวเปน็ 3 ประเภท 
  1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วย สามี ภรรยาและบุตร
หรือบุตรบญุธรรม เปน็ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมคีวามสัมพันธ์กันอย่างใกลช้ิดที่สุด ครอบครัว
ประเภทนี้ มีอิสระสูงมากแต่กท็ าให้ห่างเหินจากญาติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความว้าเหว่และขาดความอบอุ่น
ได้ในภายหลัง 
  2.  ครอบครัวขยาย (Extended Family) เปน็ครอบครัวทีป่ระกอบไปด้วย ครอบครัวเดีย่ว
และญาติพี่น้อง ซึ่งอาจพกัอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกนั หรืออยู่ในเขตบ้านเดียวกนั หรืออาจอยู่ใกลเ้คียง
กันก็ได้ โดยมีพี่น้องที่สมรสแล้วหลายคู่และมี ปู่ ย่า ตา ยาย รวมอยู่ด้วย ซึ่งบางครอบครัวอาจมีสมาชกิ
มากถึง 20 คนกเ็ปน็ได้ ญาติพีน่้องต่างกช็่วยกนัเลีย้งดูลกูหลาน ถือว่าครอบครัวประเภทนี้เปน็ครอบ 
ครัวที่มีความรักความอบอุ่น สมาชกิอาวุโสสูงสุดจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคอยควบคุมดูแลทุกข์สุขของ
สมาชิกในครอบครัว 
  3. ครอบครัวที่มีสามีหนึ่งคนและภรรยาหลายๆ คน (Polygamous Family) ครอบครัว
ประเภทนีเ้ปน็ครอบครัวเดีย่ว 2 ครอบครัวหรือมากกว่า โดยมีสามีและพ่อร่วมกัน 
   เฮอร์ลอค (Hurlock. 1967: 608) ได้สรุปลักษณะสมัพันธภาพในครอบครัวโดยมีตัวแปร 
เกี่ยวกบัขนาดของครอบครัวจากผลการวิจยัต่างๆ ไว้ดังนี ้
  1. ครอบครัวที่มีลูกเพียงคนเดียว ลูกมกัได้รับความทุกขท์รมานจากการใหค้วามปกป้อง
มากเกนิไป นอกจากนั้นทั้งพ่อแม่ยังมคีวามหวังกับลกูมากด้วย ในอีกลกัษณะหนึ่งนั้นพ่อแม่มกัมีความ 
สัมพันธ์กับลกูแบบประชาธิปไตยมากกว่าแบบเผดจ็การ พ่อแม่ของลูกคนเดียวก็มีแนวโน้มตามใจลูก
มากโดยการให้สิทธิ์พเิศษรวมทั้งวัตถุสิ่งของต่างๆ เพราะลูกคนเดียวมักเปน็ที่ภูมิใจของพ่อแม่ปู่ย่าตา
ยาย ลูกคนเดยีวมักได้รับความสุขอย่างเต็มที่โดยปราศจากความขัดแย้งที่บ้านเพราะว่าไม่มีพี่น้องมา
ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย 
  2. ครอบครัวขนาดเลก็เป็นครอบครัวที่มีลูก 2-3 คน ครอบครัวเล็กมักมคีวามสัมพันธใ์น
ลักษณะแบบประชาธิปไตย ในการควบคุมสมาชิกซึ่งจะท าให้สมาชิกมีความมัน่ใจในการแสดงออกถึง
ความคิดและความรู้สึกอย่างเป็นอิสระ ครอบครัวขนาดเล็กมักมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกว่าครอบครัว
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ใหญ ่ พ่อแม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถงึ ท าใหเ้ด็กเจรญิเติบโตอย่างไม่มีปัญหา พ่อแม่มักส่งเสริม
ความส าเร็จแต่มักรู้สกึผิดหวังถ้าลูกล้มเหลว ซึ่งก่อใหเ้กิดความยุ่งยากใจในครอบครัว 
  3. ครอบครัวขนาดใหญ่ จะมีสมาชิกตั้งแต่ 6 คนขึน้ไป เพราะฉะนั้นจงึต้องมีการควบคมุ
ในลักษณะเผด็จการ วับรุ่นในครอบครัวใหญ่มักได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าครอบครัวเล็กและเนื่องจาก
สถานะทางเศรษฐกจิที่ค่อนข้างล าบาก จึงต้องมกีารจ ากัดในเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ 
  1.3.2 ประเภทของครอบครัวท่ีแบ่งตามสถานภาพของครอบครัว ได้แก ่
   ลักขณา สริวัฒน ์ (2530: 22-23) ได้กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวต่างๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพจิตของวัยรุ่น ครอบครัวมีความส าคัญมากที่สุดในการก่อบุคลิกภาพและสุขภาพจติของมนุษย์
เพราะมนุษย์จะเรียนรู้การปรับตัวจากครอบครัวของตนเอง ลักษณะการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกภายใน
ครอบครัวแบ่งได้ดังต่อไปนี ้
   1. ครอบครัวที่ให้ความรักความอบอุ่นแกก่ัน สมาชิกมีความสัมพันธ์สอดคล้องในแนว
เดียวกนัในเรื่องของเจตคต ิ ค่านิยม มีความรักความเข้าใจกัน บิดามารดาเป็นที่ปรึกษาของครอบครัว
ไม่เกิดความว้าเหว่ มีความใกลช้ิดกนัระหว่างบดิามารดาและบุตร ครอบครัวลักษณะเช่นนี้จะสง่ผลให้
สมาชิกมีสุขภาพจิตด ีปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได ้

   2. ครอบครัวที่บิดามารดาทะเลาะกนัประจ า จะเปน็การแสดงถึงการขัดแย้งไม่มกีาร
ควบคุมอารมณ ์ ก้าวร้าว ซึ่งท าใหบุ้ตรเกิดความกระทบกระเทือนใจ ไม่มีความสุขและอาจมีปฏิกิริยา
ตอบโต้ 2 แบบ คือ อาจสงบ เศร้าสร้อย หลบหน้าผู้คน หรืออาจจะมีลักษณะต่อต้าน ก้าวร้าว หงุดหงิด 
ลักษณะครอบครัวแบบนี ้ก่อให้สุขภาพจิตเสีย หรือบุตรตอ้งไปแสวงหาตัวแบบนอกบ้านหรือหาทีพ่ึ่งอ่ืน 
   3. ครอบครัวที่มีบิดามารดาหย่าร้างกัน และบุตรจะต้องไปอยู่กับคนอ่ืนท าให้บุตรเกิด
ความว้าเหว่ ไม่มั่นคงทางด้านจิตใจ มักจะท าให้มีปญัหาทางอารมณ ์สติปัญญา สังคม และพฤติกรรม
แสดงออกในรูปแบบของการซึมเศร้า ผลการเรียนตกต่ า ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนล้มเหลว เมื่อโตขึ้น
มีปัญหาทางเพศ เชน่ มีเพศสัมพันธ์ตัง้แต่อายุยังน้อย หรือลงเอยด้วยการหย่าร้าง 

4. ครอบครัวที่มีบดิา หรือมารดาเพียงคนเดียว ก็จะท าใหบุ้ตรขาดความอบอุ่น กรณทีี ่
ครอบครัวต้องสูญเสยีคู่ชีวิต เหลือเฉพาะบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ผู้ที่เหลืออยู่ต้องรับภาระหนกั
ขึ้น ท าใหเ้กิดความเครียด ซึ่งส่งผลมายังบุตร 
  เฮอร์ลอค (Hurlock. 1967: 608) ได้สรุปลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัวโดยมีตัวแปร
เกี่ยวกบัขนาดของครอบครัวจากผลการวิจยัต่างๆ ไว้ดังนี ้
  1. ครอบครัวที่มีลูกเพียงคนเดียว ลูกมกัได้รับความทุกขท์รมานจากการใหค้วามปกป้อง
มากเกนิไป นอกจากนัน้พ่อและแม่ยังมีความหวังกับลูกมากด้วย ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือ พ่อแม่มักมี
ความสัมพันธ์กับลกูแบบประชาธิปไตยมากกว่าแบบเผดจ็การ พ่อแม่ของลูกคนเดยีวมีแนวโน้มตามใจ
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ลูกมากโดยการให้สิทธิ์พิเศษรวมทั้งวัตถุสิ่งขอต่างๆ เพราะลูกคนเดียวมักเปน็ที่ภูมิใจของพ่อแม่ปู่ย่าตา
ยาย โดยปกติลูกคนเดียวมักได้รับความสุขอย่างเต็มที่โดยปราศจากความขัดแย้งทีบ่้านและไม่มีพี่น้อง
มาทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย 
  2. ครอบครัวขนาดเล็กที่มีลูกเพียง 2-3 คน ครอบครัวเล็กมักมีความสัมพันธ์ในลกัษณะ
ประชาธิปไตย ในการควบคมุสมาชิกก็จะท าให้สมาชิกมคีวามมั่นใจในการแสดงออกถึงความคดิและ
ความรู้สึกอย่างมีอิสระ ส่วนครอบครัวขนาดเลก็มักมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกว่าครอบครัวใหญ่ พ่อแม่
สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ท าใหเ้ด็กเจรญิเติบโตอยา่งไม่มีปัญหา พ่อแม่มักส่งเสริมความส าเรจ็
แต่มักรู้สึกผิดหวังถ้าลูกล้มเหลว ซึ่งก่อใหเ้กิดความยุ่งยากใจในครอบครัว 
  3. ครอบครัวขนาดใหญจ่เปน็ครอบครัวที่มีสมาชิกตัง้แต่ 6 คนขึ้นไป ฉะนั้นจึงต้องมกีาร
ควบคุมในลกัษณะเผดจ็การ วัยรุ่นในครอบครัวใหญ่มกัได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าครอบครัวเล็กและ
เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างล าบาก จึงต้องมกีารจ ากัดในเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ  
 สรุปได้ว่า  สภาพครอบครัวนั้นมีผลส่งผลต่อเดก็อย่างมาก  โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์

หรือครอบครัวแตกแยกย่อมมีผลกระทบทางด้านจิตใจและพฤติกรรม  ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อ

การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวของเดก็ด้วย  และยังมีแนวโน้มต่อการเสี่ยงที่จะมปีัญหาต่างๆ 

มากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่อยู่ด้วยกนัอย่างปกติสุข 

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นก็พอจะสรุปประเภทของครอบครัว ที่แบ่งตามขนาดครอบครัวสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ครอบครัวขยาย (Extended Family) 

และครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน 2 ครอบครัวหรือมากกว่า (Commune Family) ซึ่งรูปแบบและโครงสร้าง

ของ ซึ่งครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตของครอบครัว ส่วนครอบครัวที่แบ่งตามสถานภาพ

ครอบครัวแบ่งได้เปน็ 2 ประเภท ได้แก่ ครอบครัวปกติ ครอบครัวแตกแยก (สาเหตจุากการหย่าร้าว การ

ที่บิดาและ/หรือมารดาเสยีชีวิต) 

1.4 คุณลักษณะของครอบครัวท่ีพึงประสงค์ 

  นโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พิมพ์ใจ ไมตรีเปรม.2543: 11-12 :

อ้างอิงจากนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบนัครอบครัว.2540) ได้ก าหนดคุณลักษณะครอบ 

ครัวที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี ้

1. สมาชิกทกุคนในครอบครัวมีความรักใครก่ลมเกลยีว สมานฉันท์สามัคคีกัน ช่วยเหลือ 

เกื้อกูล มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีการพูดจาใหเ้กิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั และมีการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค ์
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2. สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจกรรมร่วมกัน และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ 

3. พ่อ-แม่ และสมาชิกในครอบครัวมีความรับผดิชอบประกอบอาชีพสุจริตรู้จักประหยัด 

และออม ร่วมกันเสริมฐานะของครอบครัวให้มัน่คง 

4. พ่อและแม่ หรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว จะต้องท าตนเปน็แบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

อย่างมีคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ท าร้ายกันและกัน อบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีและ

มีประโยชนต์่อสังคม ปฏิบัติตนตามหลกัคุณธรรมของศาสนา 

5. พ่อและแม่หรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวถ่ายทอดการเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาแก่สมาชิกและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา มีความสนใจใฝ่ความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จกัใช้เหตุผล 

6. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สถานที่อยู่อาศัย 

ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 

7. สมาชิกในครอบครัวบ าเพ็ญตนเป็นประโยชนท์ี่ดีต่อสังคม โดยส่วนร่วมกันในการท าน ุ

บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

8. สมาชิกปฏิบัติตนตามครรลองประชาธิปไตยในครองครัว เคารพกฎหมาย รู้จกัใช้สิทธ ิ

และปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตนส่งเสริมการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นองค์พระประมุข 

  Stinnett N. (วินิรณี ทศันะเทพ.2542:16-17; อ้างอิงจาก Stinnett N.1983: 27-38) ได้

เขียนคณุสมบัติของครอบครัวที่มีคณุภาพไว้ดังนี ้

1. ชื่นชมคุณค่าของสมาชิกในครอบครัว โดยปกติทกุคนจะมสี่วนดีในตัวมากมาย เมื่อคนใน 

ครอบครัวแสดงความรู้สึกที่ดี แสดงการกระท าว่าพึงพอใจในคนอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกัน

ตระหนักถึงคณุค่าซึ่งแก่และกัน คณุสมบัตเิหล่านีจ้ะเป็นพื้นฐานของความอบอุ่น และความมั่นคงใน

ครอบครัว 

2. มีเวลาอยู่ร่วมกัน ทกุคนในครอบครัวควรท ากิจกรรมร่วมกนัและควรเปน็กจิกรรมทีทุ่กคน 

พึงพอใจที่จะเข้าร่วม มิใชเ่ปน็การบังเอิญหรือบังคับ 

3. มีพันธะต่อความสุข  และสวัสดิภาพของทุกคนในครอบครวัร่วมกัน ครอบครัวที่มีคณุภาพ 
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มักจะมีพนัธะดังกล่าวนี้สูง โดยที่แต่ละคนจะมานั่งลงพร้อมหน้ากัน แล้วเล่าให้คนในครอบครัวฟังถึง
กิจกรรมที่วุ่นวายของแต่ละคนในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรบา้ง 

1. มีการติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างดี พดูคุยกนัอย่างสม่ าเสมอ  และเป็นไปอย่างเปิดเผย 
ไม่ปิดบังมีความไว้วางใจต่อกนั การน าความขัดแย้งมาพดูคุยกนัไม่ปกติหรือปกปิดหรือปกปิดหรือเกบ็
ไว้ในใจ ซึ่งจะช่วยท าใหก้ารค้นหาทางเลือกในการแก้ปญัหา เป็นไปด้วยดีส าหรับทุกคน 

2. มีศรัทธาต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือจะช่วยให้มีสติมีความอดทนต่อกนัมีการให้อภัย 
ผู้อ่ืน ระงับความโกรธได้และรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม 

3. สมรรถจัดการกับวิกฤติการณ์ของครอบครัวได้อย่างดี ทุกคนร่วมกันต่อสู้ปญัหาแทน 
ที่จะท้อถอย คุณสมบตัินีจ้ะเปน็การป้องกันปญัหาสังคมได้อย่างดี 
 1.5 ความส าคัญของครอบครัว 
  ครอบครัวเป็นสถาบันพืน้ฐานทางสังคมที่มีบทบาทส าคญัในการเลี้ยงดูสมาชิกในวัยเยาว์ 
ให้เจริญเติบโตให้ความรักความอบอุ่น ท าหน้าที่สร้างคนให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีบุคลกิภาพ
และค่านิยมที่พงึประสงค์ ประพฤติตนเป็นประโยชนต์่อตนเองและสังคม เพื่อทีจ่ะสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสงบสุข 
  เกษม ตนัติผลาชีวะ (2540:209) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของครอบครัว ที่มีต่อสมาชิกใน 
ครอบครัว พอสรุปได้ว่า ครอบครัวมีผลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ซึ่งพัฒนาการทางบุคลิกภาพนัน้
เกิดขึ้นจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ตั้งแต่วัยทารก ผ่านวัยเดก็และวัยรุ่น จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ แต่ละ
คนจะมบีุคลิกภาพแบบใด มคีวามมั่นคงทางด้านจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณภาพและ
คุณธรรมเพยีงใดย่อมข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโต และจากการมีปฏิสัมพันธ์กบัคน
ในครอบครัวเป็นส าคญั ความรักความอบอุ่นในครอบครัวมีความจ าเปน็ส าหรับชีวิตทกุคนแม้ในปัน้
ปลายของชีวิต คนเรายงัต้องการความอบอุ่นจากครอบครัว จากลูกหลาน และเมื่อวาระสุดท้ายของ
ชีวิตมาถึงกจ็ะจากโลกไปโดยปราศจากความกังวล เมื่อไดอ้ยู่ในความดูแลครอบครัวที่เปน็สุข 
  สายสุรี จุตกิุล (2540:3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของครอบครัวต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตสรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพืน้ฐานของสังคมทีม่ีบทบาทส าคญัในการหล่อหลอม และสร้าง
เสริมความเปน็มนษุย์ ถ้าครอบครัวมีพลัง และมคีวามสามารถในการสร้างเสริมคุณภาพของคนและ
คุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่แล้วชุมชนและสังคมกจ็ะมีคณุภาพดีไปด้วย 
  สุมน อมรวิวัฒน์ (2540:54) ได้กล่าวถึงความส าคัญของครอบครัวสรุปได้ว่า ครอบครัวมี
บทบาทส าคญัในการอบรมเลีย้งดเูด็ก ซึ่งมีผลอย่างมากตอ่การเติบโตของเดก็ทั้งทางจติใจและร่างกาย 
สติปัญญา บุคลกิภาพ ลักษณะนิสัย และการทีเ่ด็กจะรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
รวมทั้งยังมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน 
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1.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว 

  มะลิ อุดมภาพ (2538: 7) ได้กล่าวไว้ว่า พ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรแบบปล่อยปละละเลย

จนท าใหเ้ด็กรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการเอาใจใส ่ขาดความอบอุ่น จะท าให้เด็กกลายเปน็คนชอบใช้อารมณ ์

  พรรณธิพา เนื่องทวี (2539: 197) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคยุ

และเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุตรวัยรุน่กับบิดาในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่บดิามารดาอยู่

ด้วยกัน มีค่าเฉล่ียคะแนนการปรึกษาพูดคยุ แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับบิดามากกว่านักเรียนที่บิดา

มารดาอย่าร้างกันหรือแยกกันอยู ่

  พรรณพิมล หล่อตระกูล และคณะ (2542) ศึกษาพฤตกิรรมของคู่สมรสไทยในเรื่องการท า

หน้าทีใ่นครอบครัวซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

การศึกษาพฤติกรรมของคู่สมรสในการท าหน้าทีค่รอบครัว 7 ด้าน คือ การแก้ไขปญัหา การสื่อสาร การ

แสดงบทบาทหน้าที่ การตอบสนองทางอารมณ์ การแสดงห่วงใยเอ้ืออาทร การควบคุมพฤติกรรมและ

การท าหน้าที่ทั่วไป ในครอบครัวปกติ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะโครงสร้างของครอบครัวมีผลต่อ

คะแนนของแบบบันทกึ ความผูกพันทางอารมณ์ และการส่ือสาร จ านวนปีที่แต่งงานไม่มีผลต่อลักษณะ

ครอบครัวขยาย ในครอบครัวเดี่ยวจ านวนปทีี่แต่งงานต่างก็มีผลต่อการแก้ไขปัญหา และการควบคมุ

พฤติกรรม ครอบครัวที่มฐีานะทางเศรษฐกจิดี มีผลต่อการท าหน้าที่ของครอบครัวดใีนทุกด้าน แต่ไม่มี

นัยทางสถิติ ทางครอบครัวทีม่ีระดับการศกึษาตั้งแตป่ริญญาตรีข้ึนไป มีหน้าที่ในด้านการส่ือสารและ

การท าหน้าที่ทั่ว ๆ  ไป ดีกว่าครอบครัวที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี   

  ณัฐวัตร ลุณหงส์ (2544:82) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทางครอบครัว สังคม 

และสภาพแวดล้อมกับการควบคุมตนเอง และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน: ศึกษาเฉพาะ

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 477 คน พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว

ของนักเรียนดีค่อนข้างมาก โดยในครอบครัวที่บิดามารดาเป็นผู้อบรมเลี้ยงดู มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี

ที่สุด รองลงมาคือ มารดาเป็นผู้อบรมเลี้ยงดู ถัดมาคือนักเรียนที่บิดาเปน็ผู้อบรมเลี้ยงดู นอกจากนัน้ ยัง

พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดู นักเรียนทกุแบบ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และแบบใช้เหตุผล

มากกว่าอารมณ์ในระดับปานกลาง และการอบรมเลี้ยงดูลูกแบบควบคุมน้อยมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวในระดับต่ ามาก 
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  ชนาภา เอ้ือเสถียร (2544: 67) โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้เวลาในการดูแล

บุตรกับตัวแปรจ านวนสมาชิกคนอ่ืนทีเ่ปน็ผู้ใหญ่ในครัวเรอืน พบว่าจ านวนสมาชิกคนอ่ืนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ใน

ครัวเรือนมีความสัมพันธเ์ชงิลบกบัระยะเวลาในการดูแลบตุร กล่าวคือ ครัวเรือนที่มีจ านวนสมาชกิอื่นที่

เป็นผูใ้หญ่อยู่ในครัวเรือนมาก และตัวมารดาจะมีระยะเวลาในการดูแลบตุรน้อยกว่ามารดาที่มจี านวน

สมาชิกอื่นทีเ่ปน็ผู้ใหญ่ในครัวเรือนน้อยกว่า 

  อมราวดี ณ อุบล (2544: 110-114) ได้ศึกษาสุขภาพจิตของนักเรยีนวัยรุน่ที่มีลักษณะ

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรยีนวัยรุน่ที่

ก าลังศึกษาอยูใ่นโรงเรยีนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 400 คน พบว่า วัยรุ่นที่อยู่

ในครอบครัวทีม่ีสัมพันธภาพในครอบครัวดี มีสุขภาพจติดีกว่าวัยรุ่นที่อยูใ่นครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ

ในครอบครัวไม่ดี อย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

  นงลักษณ์ ปรชีาดิเรก (2546:14) ได้กล่าวไว้ว่า จ านวนสมาชิกในบ้านนั้นต่างก็มีอิทธิพล

ต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะหากมีสมาชิกทีเ่ปน็ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้าน เมื่อ

เด็กมีปญัหาอาจจะปรึกษาผู้สูงอายุหรือผู้มีอาวุโสอ่ืนๆ ที่อยู่ในบ้านแทนการปรึกษากับบดิามารดา  

  สุมาล ีวงษ์สุวรรณ (2546: 44-48) ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม

ด้านความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกุหลาบวัฒนา เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร พบวา่ สถานภาพการสมรสของบิดามารดาหรือผู้ปกครองประเภท ”คู่” ของนักเรยีน

มัธยมศึกษาตอนต้น ต่างก็มีความสัมพันธท์างบวกกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความเอ้ือเฟื้อของ

นักเรยีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยูท่ี่ระดับ .01 ทั้งนี้ก็เพราะ การที่นักเรยีนได้อยู่กบับิดามารดาที่อยู่

ด้วยกันหรือผู้ปกครองประเภท ”คู่” ท าใหน้ักเรียนได้มีโอกาสใกลช้ิดได้รับความอบอุ่นได้รับการปลูกฝัง 

ได้รับการถ่ายทอดการส่ังสอนทางจริยธรรมด้านความเอ้ือเฟื้อได้ดีกว่านักเรยีนได้อยู่กบับิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองประเภทโสดหรือหม้าย แต่ในขณะเดียวกันผลการศึกษาก็พบว่าสถานภาพของบิดามารดา

หรือผู้ปกครองประเภททีเ่ป็นหม้าย ไม่มีความสัมพนัธ์การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมด้านความเอ้ือเฟื้อของ

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก็ได้แสดงว่า นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบดิามารดาหรือผู้ปกครองประเภท

หม้าย อาจได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนทางจริยธรรมมาเป็นอย่างดีก็ได้ เพราะบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ประเภทคู่ อาจจะถ่ายทอดปลกูฝังเหตุผลเชิงจริยธรรมไดด้ีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กบัลักษณะการถ่ายทอด

และการดูแลเอาใจใส่ของแต่ละบุคคล 
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  ชนันภรณ์ ลักษมีพิเชษฐ์ (2545: 55) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 ของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ก็ได้พบว่า สภาพแวดล้อมใน

ครอบครัวทุกๆ อย่างนั้นต่างก็เป็นปจัจยัอันดับสามที่จะส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที4่-6เนื่องจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวทีด่ีจะก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดซีึ่งกนัและ

กันในครอบครัว วัยรุ่นทกุคนจะเรยีนรู้และเรียนแบบบุคคลที่ตนชื่นชอบและใกลช้ิด โดยบคุคลกลุ่มแรก

ที่วัยรุ่นจะยึดถือเป็นแบบอย่างคือบิดามารดา และจะเรยีนรู้ถึงบทบาทที่ตนเปน็โดยผูเ้ป็นบดิามารดา

เป็นผูก้ าหนดให้ สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ดกี็จะมสี่วนท าให้วัยรุ่นรู้จกัปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ

การเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม 

  จอห์นสัน (Johnson.2003: 1) ได้ท าการศึกษาค้นึคว้าถงึความเข้มแข็งของครอบครัวด้าน

ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวในเดก็ ทีป่ระสบกับภาวการณเ์ปลี่ยนแปลงในชั้นเรยีน 

จากขั้นอนบุาลไปสู่ชั้นประถมศกึษา วัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทยีบความแตกต่างในรูปแบบโครงสร้าง

ของครอบครัว ครอบครัวที่บิดามารถดาอยู่ร่วม บิดามารดาแยกกันอยู่ ครอบครัวที่มีความผูกพันกนั

มาก และครอบครัวที่มีความผูกพันกนัน้อยกว่า มีการปรับตัวแตกต่างกนัหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า

เด็กทีม่ีครอบครัวทีท่ าตามบทบาทหน้าที่ได้ดี มีความผูกพนักัน ครอบครัวที่บิดามารดาอยู่ร่วมกนั มีการ

ปรับตัวได้ดีกว่าเดก็ที่บดิามารดาแยกกนัอยู่และมีความผูกพันกนัน้อย 

  จากเอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับความส าคญัของครอบครัวที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้

เห็นว่า ครอบครัวมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการทีจ่ะสร้างเด็กให้เป็นทรัพยากรบคุคลที่มีคณุภาพแก่

สังคมและประเทศชาติ เพราะหากเดก็ได้รับการอบรมเลีย้งดูอย่างถูกต้องด้วยความรักและความเอาใจ

ใส่เปน็อย่างดีก็สามารถช่วยกล่อมเกลาให้เด็กเจรญิเตบิโตสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความ

เชื่อมั่นในตนเอง มีบคุลิกภาพที่มัน่คง และเป็นผู้ใหญท่ี่มีคณุสมบัติทีเ่หมาะสมกับสังคมต่อไป   

  ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาในครัง้นี้ผู้วิจยัจึงสนใจทีจ่ะศึกษาลักษณะของครอบครัวของเด็ก

นักเรยีน 2 ด้าน คือ ด้านขนาดของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวที่มีลูกคนเดยีว ครอบครัวขนาดเล็ก และ

ครอบครัวขนาดใหญ่ และด้านสถานภาพครอบครัว ไดแ้ก่ ครอบครัวปกติ ครอบครัวหย่าร้าง และ

ครอบครัวที่บิดาและ/หรือมารดาเสยีชีวิต 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
 2.1 ความหมายของสมัพันธภาพในครอบครัว   

  โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม (2541:9) ได้ให้ความหมายของสมัพันธภาพในครอบครัวไว้อย่าง

น่าสนใจไว้ว่า หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมภายในครอบครัว โดยการแสดงออกด้านความสัมพนัธ์

ของบิดามารดา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร และการมีส่วนร่วมในครอบครัว 

  ทัดดาว ลิมพะสุต (2543:5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัวหมายถงึ

ความสัมพันธ์ของบิดามารดาและบุตร อันประกอบด้วย การพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของครอบครัว การ

ที่สมาชิกมเีวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัว การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความคล้ายคลึง

กันในด้านความคดิเหน็ การรับรู้ปญัหา และการแก้ไขปญัหาร่วมกัน การใชเ้หตุผลในครอบครัว การมี

ศรัทธาต่อศาสนา และความขัดแย้งในครอบครัว 

  สุพัชรีย์ หนใูหญ่ (2544:3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัวนั้นหมายถงึ 

ความผูกพัน รกัใคร่ ความสามัคคีในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจและช่วยเหลือกัน ได้

ท ากิจกรรมที่พึงพอใจร่วมกนั มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก บดิามารดาเลี้ยงดูบุตรโดยให้อิสระ

ทางความคิด และการแสดงออก ไม่คอยควบคุม หรือบังคับบุตรมากเกินไป เลีย้งดูแบบมีเหตุมีผล มี

ความผาสุกในครอบครัว และมีความมัน่คงในชีวิตสมรส 

  อมราวดี ณ อุบล (2544:6) ได้ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวว่า หมายถึง

ลักษณะทางพฤตกิรรมภายในครอบครัวที่ประกอบด้วย พอ่แม่ และลูกๆ ที่อาศัยอยูใ่นครอบครัวเดียว 

กัน มีความรัก ความห่วงใย มีการดูแลเอาใจใส่ต่อกนั มปีฏิสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง

สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ 

1. ครอบครัวที่สัมพันธภาพในครอบครัวทีด่ี หมายถงึเดก็ได้รบัความรักความอบอุ่นจาก 

จากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และสมาชิกมีความสัมพนัธ์กนัด ีบุคคลในครอบครัวอยู่ด้วยกนัอย่างอบอุ่น 

2. ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ดหีมายถงึเดก็ที่อยู่ในครอบครัวที่ประกอบ 

ไปด้วย พ่อและแม่ที่มีความสัมพนัธ์ที่ไม่ดีต่อกนั เด็กกบัผูป้กครองมีความสัมพันธท์ี่ไม่ดีต่อกัน เดก็กับ

สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ที่ไม่ดีต่อกนั และบุคคลในครอบครัวมกีารทะเลาะวิวาทขดัแย้งกนั

เป็นประจ าอยู่ตลอดเวลา 
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  อัญมณี สมตัว (2544:5) ได้ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวไว้ว่า หมายถึง
ความสัมพันธ์ที่ราบรืน่ระหว่างบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเปน็ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือผู้ปกครองกต็าม 
ซึ่งอาจจะเปน็พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ทั้งผู้ที่มีสถานภาพสมรสเป็น
ผู้สมรส หรืออาจจะเปน็โสดก็ได้ โดยความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวนัน้จะต้องเปน็สัมพันธท์ี่
ดี มีความเชื่อและไว้วางใจกัน รักใคร่ ผูกพนักัน มีเวลาใหแ้ก่กันและกนั ท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
  จากความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ พอจะสรุปได้ว่า 
สัมพันธภาพในครอบครัวนั้น หมายถึง การที่สมาชกิในครอบครัวสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่ลูกหรือผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่คน
อ่ืนๆ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ด้วยความรักใครผู่กพัน สมาชกิในครอบครัวมีความเข้าใจและ
ช่วยเหลือกัน ท ากจิกรรมร่วมกนั มีการติดต่อสื่อสารที่ดรีะหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความเชื่อและ
ไว้วางใจกัน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
  สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมีองค์ประกอบส าคัญคือ การปฏิบัติตามบทบาทและพันธกิจ
ของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว การใช้หลักมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสารที่ดีภายในครอบครัวเป็นสิ่ง
ส าคัญ (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 2545:260) 
  แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว จงึเปน็แนวคิดเกีย่วกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครอบครัว ได้แก่ แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดทางครอบครัวบ าบัด 
  2.2.1 แนวคิดเกีย่วกับการปฏิบตัิหน้าที่ของครอบครัวทางสังคมวิทยา 
  เดวิส (Davis.1955:295) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในแง่ของสังคมวิทยา 
วิทยา โดยอธิบายว่าหน้าที่ครอบครัวในทกุสังคมต้องปฏิบตัิ คือ 

1. การสร้างสมาชิกใหม่ของครอบครัว (Reproduction) อันเป็นการสืบพนัธุ์มนษุยชาต ิ
ให้มีการด ารงคงอยู่ในสังคม 

2. การให้การสนับสนนุ ค้ าจนุ เดก็ที่เกิดมาให้การเติบโตข้ึนในสังคม (Maintenance) 
3. การก าหนดสถานภาพทางสังคมของบุตรทีเ่กิดมา (Social Placement) 
4. การให้บุตรไดเ้รียนรู้เพื่อทีจ่ะอยู่ร่วมในสังคมนั้นได้ (Socialization) ซึ่งเป็นการให้การ 

ฝึกอบรมแก่สมาชิกในครอบครัวที่จะเข้ามารับบาทในสงัคมสืบต่อไป 
 สุพัตรา สุภาพ (2539: 68) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครอบครัวทางสังคมวิทยาไว้ดังนี ้

1. การสร้างสมาชิใหม่ แทนสมาชิกเดิมทีเ่สียชีวิตไป  เพื่อใหส้ังคมด ารงอยู่ได้ไม่สูญหาย 

หายไป ทั้งนี้การมีสมาชกิใหม่ก็ต้องมใีห้สมดุลกับทรัพยากรภายในประเทศ คือไม่มากเกนิไปหรือน้อย

จนเกินไปเพื่อไม่ใหเ้กิดการไม่สมดุลของประชากรในโลก 
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2. การบ าบัดความต้องการทางเพศ (Sexual Gratification) ซึ่งจะปรากฏในรูปของการ 

สมรสอันเป็นวิธหีนึ่งที่สังคมน ามาควบคุมความสัมพนัธ์ทางเพศให้อยู่ในขอบเขต 

3. การเลี้ยงดูผูเ้ยาว์ให้เจริญเติบโตข้ึนในสังคม (Maintenance of Immature Children  

or Rising the Young) สถาบนัครอบครัวจะปฏิบัติหน้าทีน่ี้ได้ดีกว่าสถาบันอ่ืนๆ พ่อ-แม่ จะให้ความรัก  

ความอบอุ่น ประคับประคองเลี้ยงดูลกูเป็นอย่างดี ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 

4. การให้การอบรมส่ังสอนแก่เดก็ให้รู้จกัระเบยีบของสังคม ให้มีหน้าที่และบทบาทอยู่ใน 

สังคมครอบครัวจะเป็นแหล่งการอบรมเด็กเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด เป็นสถาบันที่เตรยีมเดก็

เพื่อที่จะออกไปเผชญิโลกภายนอก ครอบครัวจะช่วยอบรมเด็กให้รู้จกักฎเกณฑ์ คุณค่าแบบของความ

ประพฤติ สอนให้เดก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งวิธีการอบรมจะท าให้ได้ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ทางตรง เชน่ การส่ังสอน ดุด่าว่ากล่าว ส่วนทางอ้อมก็โดยการท าตัวเป็นแบบที่ดี ซึง่การอบรม 

นี้ก็มีอยู่ตลอดเวลา 

5. การก าหนดสถานภาพทางสังคมของบุคคล เพราะฉะนั้นสมาชิกในครอบครัวจะได้รบั 

ชื่อและนามสกุลจากครอบครัวซึง่สามารถเปลีย่นไดใ้นเวลาต่อมาโดยเฉพาะถ้าเป็นหญิง เมื่อสมรสแล้ว

ก็เปลีย่นตามชื่อสกลุของสามี สถานภาพที่ครอบครัวใหน้ี้ จะท าให้สมาชกิครอบครัวรู้สถานภาพของ

ตนเองว่า เป็นใครอยู่กับคนกลุ่มไหน เช่น นามสกุลเป็นไทย ก็จัดว่าเป็นคนไทย ชื่อสกุลเป็นแซ่ กจ็ัดว่า

เป็นคนจีน นอกจากนั้นสถานภาพกเ็ป็นสิ่งที่ติดตัวมาตัง้แต่เกิด เชน่ เปน็ลูกคนจน คนรวย เปน็เชื้อ

ราชวงศ์ เป็นลกูรัฐมนตรี เป็นพ่อค้า ลูกชาวนา ฯลฯ สถานภาพดังกล่าวเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้เกิดขึ้นอยู่

กับสังคมที่สมาชิกนั้นเป็นสมาชิกอยู่ว่าเปิดโอกาสมากน้อยเพียงไร 

6. การให้ความรักความอบอุ่น (Affection) ครอบครัวเป็นแหล่งที่สมาชกิได้รับความรัก

และความอบอุ่นอย่างบริสุทธิ์ใจ เป็นแหล่งที่ให้หลักประกนัว่าจะมีคนที่รักเราและรักเราเสมอ เชน่ความ

รักของสามี ภรรยา หรือความรักของ พ่อ แม่ที่มีต่อลูก หากสมาชิกคนใดมคีวามผิดหวังไม่ว่าด้านใดก็

ตาม ครอบครัวจะเป็นแหลง่ใหก้ าลังใจและปลุกปลอบใจ เพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ โดยสรุป

แล้วครอบครัวจึงเปน็แหล่งที่ให้ความรัก ความคุ้มครอง และความมั่นคงทางด้านจติใจแก่สมาชกิมีพลัง 

ใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปได ้

  จากเอกสารดงักล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่าการปฏิบัตหิน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดทาง

สังคมวิทยา มีดังต่อไปนีค้ือ 
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1. การสร้างสมาชิกใหม ่

2. การบ าบัดความต้องการทางเพศ 

3. การเลี้ยงดูผูเ้ยาว์ให้เจริญเติบโตในสังคม 

4. การให้การอบรมส่ังสอนให้แก่เดก็ให้รู้ระเบยีบของสังคม 

5. การก าหนดสถานภาพทางสังคม 

6. การให้ความรักความอบอุ่น 

2.2.2 แนวคิดปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวด้านครอบครัวบ าบัด ได้แก่ 

1. แนวคิดของสกินเนอร์ สไตนฮาวน์ และซานตาบาบารา (Skinner, Steinhauer; 

& Santa-Barbara.1995: 1) กล่าวว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของครอบครัวเปน็รูปแบบที่สมาชิกในครอบครัว

ปฏิบัติต่อกันเป็นประจ าหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ ์ (interaction) 

ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ตามโครงสร้างหลักของครอบครัว และได้ท าการสร้างรูปแบบของการ

ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว โดยใช้แบบประเมินของครอบครัว (Family Assessment 

Measure) ซึ่งประเมินการปฏิบัติที่ของครอบครัว ใน 7 องค์ประกอบดังนี้  

   1.1 ความส าเร็จในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของครอบครัวนัน้(Task Accomplishment) 

หมายถึง การที่ครอบครัวสามารถปฏิบัติภาระกิจหรือภาระหน้าที่ของครอบครัวเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

หลักของครอบครัวตามวัตถปุระสงค์ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 

                   1.1.1 ภารกิจขั้นพื้นฐาน (Basic Tasks) เป็นภารกิจพืน้ฐานที่ครอบครัวจะต้อง

กระท าเพื่อให้สมาชกิสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น การจัดหาที่อยู่อาศัยให้สมาชกิ การดูแลให้มีอาหาร

และเครื่องนุ่งห่มทีเ่หมาะสมรวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยเปน็ต้น 

                  1.1.2 ภารกิจด้านพัฒนาการ (Developmental Tasks) เป็นการที่ครอบครัว

จะต้องพัฒนาไปตามข้ันตอนต่างๆ ของชีวิต การที่จะพฒันาไปด้วยดี ครอบครัวจะต้องปฏิบัติภารกิจ

หลายประการ เชน่ การสร้างเอกลักษณ์ในครอบครัว การสร้างขอบเขตที่ชดัเจน การมีทิศทางในการ

พัฒนาใหค้รอบครัวเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 

    1.1.3 ภารกิจในยามวิกฤติ (Crisis Tasks) เป็นวิกฤตการณ์ในครอบครัวที่เกิดขึ้น

มากมาย เช่น การตกงาน การเจบ็ป่วย การเสียชีวิต ซึง่มีผลกระทบต่อสมาชิกและครอบครัวโดยรวม 

ครอบครัวจะต้องปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวอยู่ได้อย่างสมดุลซึ่งในการ
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บรรลุภารกิจแต่ละประการครอบครัวจะต้องมีกระบวนการภายในครอบครัวเพื่อให้บรรลเุป้าหมายนี ้

         1.2 การแสดงบทบาท (Role Performance) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิก

ในครอบครัวปฏิบัตติ่อกัน เพื่อให้ครอบครัวปฏิบัติภารกิจของครอบครัวได้บรรลุความส าเรจ็และให้

ครอบครัวด ารงได้อยู่อย่างปกติสุข 

   1.3 การสื่อสาร (Communication) หมายถึงการแลกเปลีย่นข้อมูลซึ่งกันและกนั อาจ

แบ่งเปน็การสื่อสารโดยใช้ค าพูด และการสื่อสารโดยไม่ใช้ค าพูด แต่จะเนน้ที่ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สื่อสารตรงต่อบุคคลเป้าหมาย ไม่อ้อมค้อมผ่านผู้อ่ืน โดยให้เกิดความเข้าใจกัน

ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

   1.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (Affective Expression) หมายถึงความสามารถใน

การแดงออกทางอารมณ์ต่อกันอย่างเหมาะสม เปน็การทีบุ่คคลในครอบครัวมีความสามารถในการสื่อ

ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร และ แสดงออกทางอารมณ์ทั้งเชิงบวกและลบได้อย่างเหมาะสม 

       1.5 ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Involvement) หมายถึงระดบัความผูกพนั

ห่วงใยที่สมาชิกมีต่อกันรวมทัง้การแสดงออกซึง่ความสนใจและการเห็นคณุค่าของกันและกัน 

      1.6 การควบคุมพฤติกรรม (Control) หมายถึงกระบวนการที่สมาชิกในครอบครัวมี

อิทธิพลซึ่งกนัและกนั ส่วนในการควบคุมหรือ จัดการกับพฤติกรรมสมาชกิในครอบครัวการควบคุมเปน็

สิ่งจ าเปน็เพื่อให้สมาชิกประพฤติตนให้อยูใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสม ไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง 

และผู้อ่ืน 

      1.7 ค่านิยม (Values) หมายถึง ความเชื่อของสมาชิกครอบครัวแต่ละครอบครัว 

  สกินเนอร์ สไตน์ฮาวน์ และซานตาบาบารา (Skinner, Steinhauer; & Santa – Babara. 1995: 

2) ไดก้ล่าวว่าองค์ประกอบการปฏิบัตหินา้ที่ของสมาชิกในครอบครัวในองคป์ระกอบทั้ง 7 องค์ประกอบคือ

ความส าเร็จในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของครอบครัว การแสดงบทบาท การสื่อสาร การแสดงออกทาง

อารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมทางพฤตกิรรม และค่านิยม ในแต่ละองค์ประกอบมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและเนน้ที่พลวัตของครอบครัว 

   2. แนวคดิของเอปสไตน์และคณะ (Epstein, Bishop; & Levin. 1978: 21) 

   เอปสไตนแ์ละคณะได้สร้างรปูแบบของแมคมาสเตอร์ซึ่งเปน็รูปแบบของการปฏิบัติหน้าที ่
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ของครอบครัว (McMaster Model Of Family Functioning) ซึ่งรูปแบบนีเ้ป็นผลจากการศึกษาครอบครัว

ทั้งปกติและมีปัญหามาเป็นเวลานาน โดยเริ่มจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแมคกริลล์ (McGill) ประเทศ

แคนาดา ในช่วงปี 1950 ในเวลาต่อมาแนวคิดนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมาโดย เอปสไตน์ บิชอป และเลวิน แห่ง

มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ (McMaster) ประเทศแคนาดาและมหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown) ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   แมคมาสเตอร์ มองครอบครัวเปน็ระบบเปิด (Open System) ซึ่งประกอบด้วยระบบ

ย่อยอันได้แก่ ระบบญาตพิี่น้อง (Sibling Subsystem) ระบบเพศ (Gender) นอกจากนี้ครอบครัวยังมี

ความสัมพันธ์กับระบบภายนอกอื่นๆ เช่น ระบบชุมชน โรงเรียน เปน็ต้น ตามรูปแบบของแมคมาสเตอร ์

(McMaster Model) ซึ่งเป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าทีข่องครอบครัวในด้านที่เป็นสาเหตุของปญัหา

สุขภาพจิต และมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติหน้าทีใ่นปจัจบุันของครอบครัว เอปสไตน์ บชิอป ไรอัน มิเลอร์

และคีทเนอร์ (Epstein, Bishop, Ryan, Mille; & Keitner.1993: 2) ได้แบ่งการปฏิบัตหิน้าที่ของสมาชิก 

ครอบครัวเป็นด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังนี ้

  ด้านที่ 1 การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 

  เป็นกลไกที่ส าคญัอย่างยิ่งในการปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว และครอบครัวแต่ละ

ครอบครัวจะมีความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆ ซึ่งในเวลาไปนี้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้

ในครอบครัว วิธีการที่ใช้ในการเผชญิกับปญัหา ทักษะการแก้ปัญหา ครอบครัวที่มกีารปฏิบัติหน้าที่ของ

สมาชิกครอบครัวที่มปีระสิทธิภาพจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ปัญหาที่มีจึงมกัเป็น

ปัญหาทีเ่พิ่งเกิดใหม่ไม่ใช่ปญัหาเรื้อรังที่แก้ไม่ได้ และเมื่อประสบปัญหาครอบครัวก็จะมีวิธีการทีเ่ป็น

ระบบในการแก้ปญัหา ส่วนครอบครัวที่มีการปฏิบัตหิน้าที่ ที่ไม่เหมาะสมนั้นมกัแก้ปญัหาอย่างไม่เป็น

ระบบ ปัญหาไม่ได้แก้ไขอย่างเสร็จสิ้นและเกดิเปน็ปญัหาเรื้อรัง 

  ด้านที่ 2 การสื่อสาร (Communication)  

  เป็นการแลกเปลีย่นข้อมูล ข่าวสารระหว่างกันและกนัของสมาชิกในครอบครัว เอ็ปสไตน ์

บิชอป และเลวิน (Epstein, Bishop; & Levin.1978: 25) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบแมคมาสเตอร์จะเน้นที่การ

สื่อสารโดยใช้ค าพูด (Verbal Communication) หรือเป็นการสื่อสารที่ไม่ใช่ต้องการค าพูด (Nonverbal 

Communication) เนื่องจากเราสามารถทีจ่ะประเมินไดช้ดัเจนกว่า ซึ่งรูปแบบการสื่อสารสามารถแบ่ง

ได้เป็น 3 ประเภทดังนี ้
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  2.1 การสื่อสารที่มีเนื้อหาเกีย่วข้องกับกจิวัตรประจ าวันหรอืวัตถุ 

  2.2 การสื่อสารที่มีเนื้อหาเกีย่วข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก 

  2.3 การสื่อสารเกี่ยวกับทศันคต ิหรือความคิดเหน็ในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับทั้ง กิจวัตร

ประจ าวันของครอบครัวและอารมณ์ความรู้สึก 

  การสื่อสารสามารถพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ 

  1. เนื้อหา การสื่อสารที่ดี เนื้อหาที่สื่อสารต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือไม่เป็นเนื้อหาที่ไม่

สามารถจับใจความอะไรได้ 

   2. จุดหมายปลายของการส่ือสารที่ดี จะต้องให้ตรงกบับุคคลที่ต้องการจะสื่อสารด้วย

ครอบครัวที่มีการปฏิบัตหิน้าที่ของสมาชิกครอบครัวทีม่ีประสิทธิภาพ จะต้องมีการสื่อสารทีช่ัดเจน ทั้ง

เนื้อหา และจุดหมายปลายทาง นอกจากนั้นครอบครัวแตล่ะครอบครัวยังมีความสามารถในการสื่อสาร

แตกต่างกัน จึงส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีสภาพปัญหาทีเ่กิดจากการส่ือสารแตกต่างจึงส่งผลให้แต่ละ

ครอบครัวมีสภาพปัญหาทีเ่กิดจากการสื่อสารที่แตกต่างกนั 

  ด้านที่ 3 บทบาท (Roles)  

  เป็นพฤติกรรมที่สมาชิกปฏิบัติต่อกันและกันภายในครอบครวั บทบาทที่สมาชิกในครอบครัว

ต้องปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข (Epstein, Bishop; & Levin.1978: 26) เช่น 

  1. การจัดหาปัจจัยพืน้ฐานทีจ่ าเปน็ให้แก่สมาชกิ (Provision of Resources) 

       2. การเลี้ยงดูและให้การประคบัประคองแก่สมาชิก (Nurturance and Support) 

  3. การตอบสนองความต้องการทางเพศระหว่างคู่สมรส (Sexual Gratification of Marital 

Partners) 

  4.การพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่สมาชกิ (Life Skills Development) เช่นการช่วยเหลือให้

สมาชิกในครอบครัวมีทกัษะในการเข้าสังคม หรือการเริ่มท างาน เปน็ต้น 

  5. การจัดการระบบภายในครอบครัว และการด ารงไว้ซึ่งสิ่งที่ก าหนดร่วมกันในครอบครัว 

(Systems Management and Maintenance) เช่นการตดัสินใจในปญัหาต่างๆ การก าหนดกฎระเบยีบ

ภายในครอบครัว 

  นอกจากนั้นสมาชิกในครอบครัวยังมบีทบาทเฉพาะบุคคลและเฉพาะครอบครัวซึ่งในการ 

พิจารณาบทบาทสมาชิกในครอบครัว ต้องพจิารณาในลักษณะ คือ 
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  1. การจัดบทบาทหน้าทีใ่ห้แก่สมาชิกรับผดิชอบ (Role Allocation) ครอบครัวที่มีการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพจะมีการจัดบทบาทให้กบับุคคลที่เหมาะสม 

  2. การที่สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ (Role Accountability) 

การที่สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที่ จะท าให้สมาชกิในครอบครัวมีการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้ครอบครัวมีกาปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

  ด้านที่ 4 การตอบสนองทางอารมณ์ (Affective Responsiveness)  

  หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการที่จะตอบสนองทางอารมณ์ต่อ

บุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งอ่ืนที่มากระตุน้อย่างเหามะสม โดยอารมณ์ที่กล่าวถึงนี้ อาจเป็นทั้งอารมณ ์

รัก อารมณ์สุข อารมณ์ยินดี หรือเป็นอารมณใ์นสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น กลัว โกรธ เศร้า เสียใจ ผิดหวัง 

  ในครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้น มีการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว

จะแตกต่างกัน ดงันั้นในการใหค้ าปรึกษาครอบครัวต้องประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องการตอบสนองทางอารมณ์ของ

ครอบครัวก็ควรค านึงถงึความแตกต่างของวัฒนธรรมด้วย 

  ด้านที่ 5 ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Involvement)  

  เป็นความรู้สกึที่สมาชกิในครอบครัวแสดงออกถึงความห่วงใย ความผูกพนั ความสนใจ

ซึ่งกันและกัน ซึ่งเอปสไตน์ บิชอป ไรอัน มิเลอร์ และ คีทเนอร์ (Epstein, Bishop, Ryan, Miller; &  

Kietner. 1993: 4) ได้กล่าวถึง ระดับความผูกพนัทางอารมณ์ไว้ดังนี้ คือ 

1. สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนขาดความผูกพนัซึ่งกันและกนั (Lack of Involvement)  

โดยสมาชิกในครอบครัวไม่สนใจใยดซีึ่งกนัและกนัเลย เพยีงแต่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเท่านัน้ 

2. สมาชิกในครอบครัวที่มีผกูพันกัน   โดยมีความรู้สึกโดยมีความรู้สึกผูกพันกนัเพยีงเลก็ 

เล็ก (Involvement of Feelings) โดยสมาชกิในครอบครัวมีความสนใจซึ่งกันและกนับ้าง แต่ความรู้สึก

ทางอารมณ์และความห่วงใยความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งมีเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีเลย และส่วน

ใหญเ่ปน็ไปตามหน้าที ่

  3. สมาชิกในครอบครัวสนใจแต่ตนเอง (Narcissistic Involvement) โดยการแสดงความ 
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สนใจที่สมาชกิในครอบครัวต่ออีกฝ่ายหนึ่งนัน้ท าไปเพื่อก็เพียงเพื่อตนเอง (Egocentric) เพื่อใหต้นเองดู

ดี เสริมสร้างคุณค่าให้ตนเอง ไม่ให้ความสนใจหรือความผูกพันกนัต่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างจรงิใจ 

  4. สมาชิกในครอบครัวมคีวามผูกพันกันอย่างแทจ้ริง (Empathic Involvement) สมาชิก 

ในครอบครัวจะให้มีความผูกพันต่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างแทจ้รงิ 

  5. สมาชิกในครอบครัวมคีวามผูกพันกันจนเปรียบเสมือเปน็บุคคลเดียวกนั (Symbiotic  

Involvement) สมาชิกในครอบครัวจะมีความผูกพนัแน่นแฟ้นจนเหมือนกับทั้งคู่เป็นบคุคลเดียวกนัและ

ขอบเขตของความเปน็บุคคลของแต่ละคน (Personal Boundary) นั้นไม่มเีลย 

  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวในด้านความผูกพนัทางอารมณ์ดังกล่าวข้างตน้ ถ้า

สมาชิกในครอบครัวใดมีการแสดงออกถึงความผูกพันกันมากเกนิไปหรือน้อยเกินไป กจ็ะส่งผลให้

ครอบครัวนั้นมีการปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวที่ไมม่ีประสิทธิภาพ จนกระทั่งถึงเป็นครอบครัวมี

ปัญหาในที่สดุ 

  ด้านที่ 6 การควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control)  

  เป็นวิธกีารในการบริหารจดัการพฤตกิรรมของสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ในขอบเขต  

การควบคุมความประพฤติในครอบครัวแบ่งไดเ้ป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. การควบคุมพฤตกิรรมแบบเข้มงวดกวดขนั(Rigid Behavior Control)เปน็การควบคุม 

พฤติกรรมภายในครอบครัวโดยมกีารก าหนดหน้าที่แนน่อน ตายตัว สมาชิกแต่ละคนจะทราบดีว่าแต่

ละคนต้องท าอะไร แต่ถ้าการควบคุมพฤติกรรมในลกัษณะที่เข้มงวดเกนิไป อาจเปน็ต้นเหตใุหเ้กิดการ

ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในครอบครัว การมีพฤติกรรมแบบดื้อเงียบ หรือการแสดงออกความไม่พอใจ  

หรือความโกรธที่มุ่งไปสู่บุคคลภายในและภายนอกครอบครัว 

2. การควบคุมพฤตกิรรมแบบยืดหยุ่น (Flexible Behavior Control) ครอบครัวจะมีการ 

ก าหนดกฎระเบียบส าหรับสมาชิกในครอบครัว แต่ก็มคีวามยืดหยุน่พอประมาณ มีการปรับเปลี่ยนกฎ

ภายในครอบครัวได้ตามความเหมาะสม การควบคุมพฤติกรรมในลักษณะนีเ้ปน็ลักษณะทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะสมาชกิในครอบครัวจะมีความเข้าใจ ให้การสนับสนนุ ท าให้สมาชกิเต็ม

ใจร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎของครอบครัวทีต่ั้งไว้ 

3. การควบคุมพฤตกิรรมแบบปล่อยปละละเลย (Laissez – Faire Behavior Control)  
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การที่ครอบครัวไม่ได้มีการก าหนดทิศทางที่แน่นอนว่า สมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติอย่างไร ไม่มี

การชี้น า ไม่มีการตดัสิน จากสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ลกัษณะการควบคุมพฤติกรรมแบบนี้สมาชกิใน

ครอบครัวคนใด จะท าอะไรก็ได้ตามใจชอบ ครอบครัวแบบนี้จะปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีประสทิธิภาพ และ มี

ปัญหาในครอบครัวเป็นอย่างมาก 

4. การควบคุมพฤตกิรรมแบบยุ่งเหยิง สับสน วุ่นวาย ไร้ระเบยีบ (Chaotic Behavior  

Control) เปน็การที่ครอบครัวมีการควบคุมพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบที่แนน่อน ใน 

บางคร้ังเข้มงวด บางครั้งยืดหยุ่น การควบคุมความประพฤติแบบนีเ้ปน็แบบที่ท าให้ครอบครัวมีการ 

ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมที่สุดในทั้ง 4 แบบที่กล่าวมา 

3. แนวคิดการปฏิบัตหิน้าที่ของสมาชิกครอบครัวของมูส์ (Moos) 

   มูส์ (Goldenberg & Goldenberg .1995:347: อ้างอิงจาก Moos) ได้กล่าวถึงการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว โดยเชื่อว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวแบ่งได้เป็น 3 มิติ คือ  

   1. มิติด้านความสมัพันธ์ของสมาชกิในครอบครัว (Relationship Dimensions) จะได้

พิจารณาจาก 

    1.1 ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สมาชกิในครอบครัวจะตกลงกัน ว่าแต่

ละคนในครอบครัวจะมคีวามผูกพัน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนนุกันและกันในระดับใด 

    1.2 การแสดงออก เป็นสิ่งที่สมาชกิในครอบครัวจะมกีารตกลงซึ่งกันและกนั ถึง

การแสดงออกอย่างเปิดเผยถึงอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง 

1.3 ความขัดแย้ง ของสมาชิกในครอบครัวจะต้องสามารถทีจ่ะแสดงออกถึงความ 

โกรธ ความขัดแย้ง และปัญหาจากการมีปฏิสัมพันธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ 

    2. มิติด้านพัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Growth Dimension) ซึ่งมิตดิ้านนี้จะ

พิจารณาได้จาก 

    2.1 สมาชิกในครอบครัวต่างก็มีความเป็นอิสระ สมาชกิในครอบครัวจะต้อง มี

ความสามารถในการตดัสินใจด้วยตนเอง และให้บคุคลอ่ืนในครอบครัวคิดและตัดสินใจด้วยตนเองด้วย  

และให้สมาชกิมีความกล้าแสดงออก 

    2.2 สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีจรยิธรรม 

    2.3 สมาชิกในครอบครัวมีกจิกรรมที่ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
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    2.4 สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีการปฏิบตัิตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี มี

ลักษณะที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 

   3. มิติด้านการด ารงไว้ในระบบของครอบครัว (System Maintenance Dimensions) 

สมาชิกในครอบครัวจะต้องด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของครอบครัว ตามกฎหรือตามระเบยีบของครอบครัว 

หรือตามโครงสร้างต่างๆ ของครอบครัว 

  เมื่อพิจารณาแนวคิดการปฏิบัตหิน้าที่ของครอบครัว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  เราจะพบว่า 

แนวคิดส่วนใหญ่ของการปฏิบัติหน้าที่คอรบครัว จะกล่าวในรายละเอียดที่คล้ายคลึงกนั ดังจะสรุปได้

เป็น 7 องค์ประกอบคือ ต้านภารกิจแสดงออกถึงความผูกพัน ด้านการใหค้วามช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่

ซึ่งกันและกัน ด้านการณ์แก้ปญัหาและความขัดแย้ง ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน และ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว (เพ็ญนภา กุลนภาดล.2547:33) 

2.3 องค์ประกอบของสัมพันธภาพในครอบครัว 

  ได้มีผู้สรุปองค์ประกอบของสัมพันธภาพในครอบครัวไว้หลายคน  ดังนี ้

  สิริพรรณ มิ่งวานิช (พิมพ์ใจ ไมตรีเปรม.2543:30; อ้างอิงจาก สิริพรรณ มิ่งวานิช.

2537:52) กล่าวว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีมากน้อยเพียงใดนั้นควรค านงึถึงบทบาทหน้าที่ และ

การปรับตัวเข้าหากันของสมาชกิของในครอบครัวเปน็องคก์ระกอบที่มีความส าคญัยิ่ง จากความหมาย

องค์ประกอบของครอบครัวและปัจจัยที่ดีของความสัมพันธ์ในครอบครัวดังกล่าวสรุปได้ว่าสัมพันธภาพ

ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดยีวกันโดยมีองคป์ระกอบดังนี้คือ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน 

2. มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

3. มีการยอมรับซึ่งกันและกนั 

4. ไม่มีความขัดแย้งบาดหมางกัน 

5. มีการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใสซ่ึ่งกนัและกัน 

6. มีความสัมพันธ์ รักใคร่ทางความรู้สึก และอารมณท์ี่ดีต่อกนั 

  กุหลาบ รัตนสจัธรรม และคณะ (2541: 15) ได้ให้ความเหน็ไว้ว่าการสร้างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวให้มัน่คงได้ขึ้นอยู่กบัองค์ประกอบ ดังนี ้

  1. สัมพันธภาพในครอบครัวจะต้องยั่งยนืและขยายใหญ่ 
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  2. บุตรควรมีความสัมพนัธ์ต่อบิดามารดา 

  3. สังคมควรยกย่องครอบครัวมีสัมพนัธภาพที่ด ี

  4. ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ด ี สมาชิกในครอบครัวจะเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและเจต

คติที่ดีต่อสังคม 

  5. ความผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตรต้องมีความเกีย่วข้องกันตลอดเวลา 

  Grandall (ปิยะวดี สิงห์พนัธ์.2544:33-34; อ้างอิงจาก Grandall.1980:410-411) กล่าว 

ว่าสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary Relationship) ซึ่งมีองค์ประกอบ 

ดังต่อไปนี ้

  1. จ านวนของบทบาท (Number of Role) สัมพันธภาพในครอบครัวซึ่งมีความสัมพนัธ์

กันหลายบทบาท เช่น เปน็พ่อแม่ เปน็ผู้ส่ังสอน เป็นผูเ้ลีย้งดู เป็นผช็่วยเหลือ สมาชิกครอบครัวมีการ

ปฏิสังสรรค์กันในหลายๆ ด้าน ท าให้เกิดความสนใจ ไดรู้้จักค่านยิม ความเชื่อถือ ตลอดจนบุคลิกที่

แท้จริงของกนัและกัน 

  2. การสื่อสาร (Communication) สัมพันธภาพในกลุม่ปฐมภูมิเป็นการสื่อสารแบบเปิดม ี

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็อย่างอิสระและกว้างขวาง 

  3. อารมณ์ (Emotion) สัมพันธภาพในกลุ่มปฐมภูมิหรือในครอบครัวก่อรูปขึ้นจากอารมณ ์

ต่างๆ ระหว่างสมาชิกก่อใหเ้กิดความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันรักใคร่ ความคิดถงึ ความขัดแย้งหรือ 

ความโกรธ 

  4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก (Transferability) สัมพันธภาพแบบปฐมภูมิ

จะก่อรูปข้ึนกับบุคคลใดบคุคลหนึ่งเท่านั้น มนัจะไม่สามารถมีจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอ่ืนได้ง่ายๆ เปน็

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเป็นคนๆ ไป มีความรู้สึกผูกพนัเฉพาะเจาะจงยากที่จะเปลีย่นแปลงได้ 

  จึงสรุปได้ว่า ครอบครัวที่มีสัมพนัธภาพที่ดี คือ ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยความรักความ

เมตตาและหลกัคุณธรรมในการประพฤตปิฏิบัติต่อกันแต่ล าพัง ความรักความเมตตาและความหวังดี

ต่อกันภายในครอบครัวอย่างเดยีวนั้นยังไม่พอยังต้องมีสิ่งอ่ืนประกอบด้วยสิ่งนั้น คือ ความดงีาม ความ

ถูกต้อง และความเหมาะสม ซึ่งเรียกว่าคณุธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อกนั สัมพันธภาพในครอบครัว

ย่อมเกิดขึน้อย่างถาวรไม่ว่าเหตกุารณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม อะไรมาคุกคามก็ไม่อาจท าลายท าลาย

สัมพันธภาพอันนี้ให้แตกสลายลงได้ (จรญู ทองถาวร.2542: 107) 
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2.4  ลักษณะของสมัพันธภาพในครอบครัว 

  ได้มีผู้สรุปลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัวไว้หลายคน  ดังนี้ 

  กิติพัฒน์ นนทปทัมะดุล (2530: 5) ได้กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวที่มีสัมพันธภาพทีด่ ี

พอสรุปได้ลักษณะ 6 ประการ คือ 

  1. การชื่นชมคณุค่าของคนในครอบครัว ความพึงพอใจ ชืน่ชมและเห็นคุณค่าของกนัและ 

กันในครอบครัว ควรจะได้มกีารแสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง 

  2. การมีเวลาอยู่ร่วมกัน การที่ทกุคนในครอบครัวได้ร่วมท ากิจกรรรมหลายอย่างร่วมกัน 

และเป็นกิจกรรมที่ทกุคนพอใจจะท าร่วมกนั 

  3. การมพีันธะต่อความสุขของสวัสดิภาพของครอบครัวร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวที่มี

สัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพมักจะมีพนัธะดังกล่าวนี้อยู่ในระดับสูง ห่วงใยกนัและกันอย่างแท้จริง 

  4. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเปน็อย่างดี ย่อมมีเวลาส าหรับการพูดคยุกันเสมอโดยจะ

พูดคุยรับรู้เรื่องราวกันโดยตรงไม่ปกปิด ไมเ่ก็บไว้ในในหรือไม่จ าเป็นต้องรับรูเ้รื่องราวของบุคคลอ่ืนใน

ครอบครัว โดยอาศัยบุคคลที่ 3 หรือบุคคลนอกครอบครัวเป็นสื่อ 

  5. การมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้าและอย่างเต็มไปด้วยความเลื่อมใส บุคคลใน

ครอบครัวมักมีกจิกรรมทางศาสนาร่วมกัน 

  6. การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัวได้อย่างดี ทุกคนในครอบรัวจะ

ร่วมกันต่อสู้กับปญัหาให้ก าลังใจซึ่งกนัและกนั และร่วมกนัคลี่คลายปญัหาให้ได้ในที่สุด 

  ศุภลักษณ์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ (2544:5) กล่าวถึงสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวว่าบิดามารดา

ถือว่าเป็นสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ของเดก็ เป็นการผูปู้พื้นฐานทางอุปนิสยับุคลกิต่างๆ ให้แก่บตุร 

รวมทั้งเปน็ผู้ปูพื้นฐานด้านสุขภาพจิตให้แกบุ่ตรด้วย เพราะสัมพันธภาพที่ดีมีความรักต่อกัน ย่อมท าให้

บิดามารดาท าหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จรงิใจและดีขึ้น ท าใหเ้กิดความรัก ความอาทร ความผูกพัน 

ความเข้าใจ การยอมรับ การให้อภัย ให้สวัสดกิาร ให้การตอบสนองในด้านต่างๆ แก่บตุร บุตรจึงเตบิโต 

ขึ้นด้วยความสมบูรณ์ มีความแข็งแรงทางจติใจที่พร้อมจะก้าวไปในสังคม 

  สมพงษ์ ธนธญัญา (อัญมณี สมตัว.2544: 34-35; อ้างอิงจากม.ป.ป.:195-197) ได้ศึกษา

ลักษณะความสัมพนัธ์ของสมาชกิในครอบครัวและสรุปเปน็ภาพรวมของความสัมพันธ์ที่ดใีนครอบครัว 

ที่มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อสมาชิกในครอบครัว และสังคมโดยรวมโดยการจะสง่เสริมความสัมพนัธ์ใน
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ครอบครัวให้มีความมัน่คง และเปน็เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของบุคคลในครอบครัวได้ เนื่องจาก

ครอบครัวประกอบด้วยการติดสื่อสาร ทัศนคติ และการปฏิบัติตนโต้ตอบกันระหว่างสามีภรรยา บดิา

มารดาและบุตร พี่และน้องและมวลสมาชิกทกุคน ซึ่งลกัษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง

จะประกอบไปด้วย 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา สามีภรรยาเปน็จุดเริ่มตน้ของสัมพันธภาพที่ส าคญั 

ที่สุดในครอบครัวเพราะถ้าคู่สามีภรรยามีความรักใครเ่ข้าใจซึ่งกันและกนั มีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกนัและ

กัน พยายามที่ปรบัตัวเข้าหากัน ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั ตลอดจนรับผิดชอบและ

แก้ไขปัญหาต่างๆภายในครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปดว้ย โดยเฉพาะบุตร แตใ่นทางตรงข้าม ถ้า

สามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน ไม่มีความรักใคร่ปรองดองกัน ขาดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกัน 

และขาดความรับผิดชอบร่วมกนัแล้ว ย่อมเกิดความขัดแย้งกันอยูเ่สมออันอาจจะท าให้ครอบครัวต้อง

แตกสลายลงหรือขาดความสงบสุข โดยเฉพาะบุตรเมื่อประสบกับสภาพการณ์ของความขัดแย้งนี้อยู่

เป็นประจ าย่อมกระทบกระเทือนจิตใจมาก ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่มีถ้อยค าทีเ่ปน็ปรปักษ์ต่อกัน แต่เขาก็

อาจจะทราบถึงความไม่ปรองดองกันในบ้านได้ และถ้าเดก็รู้สึกเช่นนี้อยู่เปน็เวลานานกจ็ะเป็นอันตราย

ต่อระบบประสาทของเขายิ่งกว่าการเลกิร้างกนัไปโดยเด็ดขาดเสียอีก 

2. สัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และบุตร ความสัมพนัธน์ี้มีพื้นฐานมาจาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา และเมื่อมีการให้ก าเนิดบตุรแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็

เพิ่มข้ึนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตรตามมา ดังรูปภาพสามเหลี่ยมทีร่แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกไว้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

  วรรณา ล าเจียกเทศ (2530: 17-20) ได้ท าการรวบรวมลักษณะสัมพนัธภาพของสมาชิก

ในครอบครัว โดยแยกกล่าวออกเป็นส่วนๆ ดังนี ้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา สามีภรรยาเป็นจุดเริ่มตน้ของสัมพันธภาพที่ส าคญั 
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ที่สุดในครอบครัว เพราะถ้าคู่สามีภรรยามีความรักใครเ่ขา้ใจซึง่แก่กนัและกัน มีสัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 

พยายามปรับตัวเข้าหากนั ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับผิดชอบและแก้ไข

ปัญหาต่างๆภายในครอบครัวร่วมกนั ย่อมท าใหค้รอบครัวนั้นมีความราบรื่นมัน่คงสมาชกิอื่นๆ ใน

ครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปด้วย โดยเฉพาะบุตร แตใ่นทางตรงข้าม ถ้าสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่

ไม่ดีต่อกัน ย่อมเกิดความขัดยง้กันอยูเ่สมอ อันอาจจะท าให้ครอบครัวต้องแตกสลายลง หรือถ้าไม่

ถึงกับแตกสลายกจ็ะท าให้ครอบครัวขาดความสงบสุข โดยเฉพาะบตุรเมื่อต้องประสบกับสภาพการณ์

ของความขัดแย้งนี้อยู่เป็นประจ าย่อมกระทบกระเทือนจิตใจมาก เพราะเด็กมีอ านาจการส าเนียกหรือมี

จิตส านึกสงูมาก ถงึแม้ว่าพ่อแม่จะไม่มีถ้อยค าที่เปน็ปรปกัษ์ต่อกัน พูดออกมา เขาก็อาจจะทราบถงึ

ความไม่ปรองดองกันในบ้านได้ถ้าความรู้สึกเช่นนี้มีอยู่เปน็เวลานานก็จะเปน็อันตรายต่อระบบประสาท

ของเขายิ่งกว่าการเลกิร้างกันไปโดยเด็ดขาดเสยีอีก 

2. สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตร ความสัมพันธ์นีม้ีพื้นฐานมาจาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา เพราะเมื่อมีการใหก้ าเนิดบุตรแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็

เพิ่มข้ึน เป็นความสัมพนัธภาพระหว่างบิดามารดากับบุตรตามมา ซึ่งในเรื่องนี้ สเตรียร์แรต จิตแพทย์

เด็กผูห้นึ่งได้สร้างรูปสามเหลี่ยมสัมพันธ์ไว้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

และเขาได้อธิบายประกอบภาพว่า สายโยงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรและสายโยงนั้น

จะแน่นดีอยู่เสมอถ้าบดิามารดาท าตัวเป็นหลักรักใคร่ผูกพนักันดี ความรักใคร่ผูกพันแนน่หนาของบิดา

มารดานั้นจะมีผลสะท้อนไปผูกพันรักใคร่ต่อบุตรให้แนน่ตอ่ไปเองโดยปริยาย 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง เมื่อมารดาให้ก าเนิดบุตรคนที่ 2 ที่ 3 และคนต่อๆ มา  

ความสัมพันธ์ระหว่างพีน่้องย่อมเกดิขึ้น สัมพนัธภาพระหว่างพี่น้องจะดหีรือไม่จะมีมากน้อยแค่ไหนนัน้

ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในครอบครัว อันประกอบด้วยความสัมพันธ์พื้นฐานและลักษณะการอบรมเลี้ยงดู

ของบิดามารดา เพราะถ้าบิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และให้การอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก 
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ความเข้าใจ ให้ความยุติธรรม ตลอดทั้งสร้างเสริมความรักใคร่ในระหว่างพี่น้องแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง

พี่น้องย่อมด าเนินไปด้วยดี มีความรักใคร่ช่วยเหลือปกป้องซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีครอบครัว

ใดที่มีลูกมากกว่าคนหนึ่งจะห้ามไม่ให้มีการอิจฉา การแข่งขัน หรือทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ หรืออย่าง

น้อยที่สุดเด็กอาจจะซ่อนความน้อยใจไว้อย่างเงียบๆ ก็ได้ เพราะฉะนั้นบิดามารดาจะต้องใช้ความอดทน 

ใช้ปัญญา และความเข้าใจต่อเหตุการณ์ เพื่อจะให้ความรู้สึกไม่ดีระหว่างบุตรมีอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อย

ได้เพราะนั่นเป็นการท าร้ายและท าลายจิตใจของเขา 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทกุคนในครอบครัวโดยเฉพาะในครอบครัวเดี่ยวนัน้จะม ี

ความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกๆ คนในครอบครัวก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสามีกบัภรรยา มารดากับบุตร 

และพี่กับน้อง หรือเปน็การรวมความสัมพันธใ์น 3 ข้อแรกเข้าไว้ด้วยกันนั่นเอง ซึง่ในกรณทีี่เปน็ครอบ 

ครัวเดี่ยวเช่นนี้ Harighurst ได้อธิบายถึงความสัมพันธข์องบุคคลในครอบครัวว่าเป็นความสัมพันธท์ี่

ใกล้ชดิกัน มีการเผชญิหน้าซึ่งกันและกนั นอกจากนีเ้ขาไดแ้สดงใหเ้หน็ถึงระบบของความสัมพันธ์ดังรปู 

 

 

 

 

 

 ส าหรับครอบครัวขยาย สมาชกิในครอบครัวจะขยายตัวรวมออกไปถึงปู-่ย่า ตา-ยาย ลุง-

ป้า นา้-อา ลูกพี่ลูกน้อง ตลอดจนลูกเขยและลกูสะใภ้ ซึ่งเมื่อจ านวนสมาชกิในครอบครัวมีมากขึ้นเช่นนี้

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันภายในครอบครัวก็ย่อมเพิม่ข้ึน และมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย มีตัง้แต่วัย

ใกล้เคียงกนัไปจนกระทัง่ถึงวัยที่แตกต่างกันมากๆ นอกจากนี้ บทบาทของแต่ละคนกเ็พิ่มมากขึ้น เช่น 

นอกจากจะเป็นลูกของพ่อแม่ น้องของพี่ พี่ของน้องแล้ว ยังจะต้องเป็นหลานของปู-่ย่า ตา-ยาย ลุง-ป้า 

น้า-อา เป็นต้น 

2.5 ความส าคัญของสัมพันธภาพในครอบครัว 

  ความสัมพันธภาพในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูก  จ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้

เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตและความต้องการของเด็ก โดยเฉพาะในปีแรกๆ ของชีวิต  ความสัมพันธ์

ระหว่างพ่อแม่และลูกควรมีลักษณะของการป้องกนัคุ้มครอง เพราะเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้ 



 37 

ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ทุกอย่าง เมื่อเดก็มีวุฒิภาวะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เด็กจ ากเ็ป็นที่จะต้องเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 

เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกจึงอยู่ในลักษณะทีพ่่อแม่ต้องสั่งสอนลูกของตน  

และเมื่อเด็กสามารถพึ่งตนเองได้มีวุฒิภาวะที่ใกล้เคียงกับพอ่แม่  เด็กก็ต้องการความเป็นเพื่อน ดังนั้น

สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และลูกต้องเปลี่ยนไปตามลักษณะของการยอมรับความสามารถในการกระท า

สิ่งต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจและมีความรักไว้วางใจในตัวลูก  จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก

ด าเนินไปด้วยดีเพราะพ่อแมไ่ด้ท าการสนองความต้องการของลูกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (เสาวภา 

เบ็ญจพนัธุ์ทวี. 2540: 25)   

  นอกจากนั้น สัมพันธภาพภายในครอบครัวยังมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะครอบครัวที่มี

ความสุขคือ ครอบครัวที่มีความรักใคร่ ผูกพันกัน และมีความเข้าใจซึ่งกันและกนัซึ่งแสดงถึงการมี

สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ในทางตรงกนัข้ามถ้าครอบครัวที่มีวิกฤตการต่างๆ เกิดขึ้นภายใน

ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปญัหาความขัดแย้ง ปัญหาการนอกใจของคู่สมรส ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหา

ความตรึงเครียดหรือปัญหาอ่ืนใดก็ตามกย็่อมจะส่งผลท าให้ครอบครัวไม่มีความสุข ซึ่งสาเหตเุกิดจาก

สัมพันธภาพที่ไม่ดีภายในครอบครัวก่อนที่จะใหเ้กิดความไม่เข้าใจต่อกัน และท าให้ส่งผลของความรัก

กลายเปน็ความร้าวฉานได้ (โพธิพนัธ์ พานิช. 2544:30-32) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ฝน แสงสิง

แก้ว (2543:5) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของสัมพันธภาพในครอบครัวไว้ด้วยว่า ความผูกพันรักใคร่ใน

ครอบครัวเป็นรากฐานของความสุขแหง่ชีวิตเป็นรากฐานของความเป็นปกึแผ่นของสังคมของบ้านเมือง 

ของประเทศชาติบ้านเมือง และของโลกในที่สุด ชีวิตสังคมย่อมตั้งต้นมาจากครอบครัว ถ้าครอบครัว

แตกแยก หรือครอบครัวขาดความรักใคร่ต่อกัน ชีวิตในสงัคมจะแตกแยกประดจุเงาตามตัว ครอบครัวที่

เป็นสุข เปน็ครอบครัวมีความอบอุ่นในครอบครัว และมคีวามเข้าใจระหว่างสมาชกิในครอบครัวดี จะ

ช่วยส่งเสริมสุขภาพทัง้ร่างกายและจิตใจของบุคคลในครอบครัว แต่ถ้าครอบครัวไม่สงบสุข ขาดความ

รัก ความอบอุ่นในครอบครัว จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจน

หน้าที่การงานต่างๆ ที่ตามมาจะแปรปรวนไปในทางที่ไม่ดดี้วย 

  ดังนั้น ครอบครัวที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวดี นอกจากจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุข

แล้วได้กล่าวถึงความส าคัญของสัมพันธภาพในครอบครัว  

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความสัมพันธใ์นครอบครัวเป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึ่ง

ที่จะช่วยให้เดก็เจริญเติบโตข้ึนมาเปน็คนที่มีคณุภาพของสังคมและประเทศชาติได ้ เพราะครอบครัวที่มี
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สัมพันธภาพที่ดี เด็กจะได้รบัความรักความอบอุ่น มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อันมี

ผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและคณุภาพชีวิตของเด็ก ยังจะช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ในครอบครัวได้

เป็นอย่างดี แม้ปัญหานัน้ๆ จะหนักหนาสาหัสเพียงไร ส่วนครอบครัวที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวที่ไม่

ค่อยดีนั้น ปญัหาต่างๆ ในครอบครัวไม่สามารถแก้ไขได้ แม้ว่าปัญหานัน้ๆ จะเป็นปญัหาเล็กน้อยก็ตาม

จะกลับกลายเป็นปญัหาที่รนุแรงถึงขัน้ท าให้ครอบครัวแตกสลายได้  

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัว 

  นวรัตน์ ศรีรัญเพชร (2539: 63-67) ได้ศึกษาถึงสัมพันธภาพของพ่อแม่ลูกกับรูปแบบการ

แก้ไขปัญหาความขัดแยง้ระหว่างบุคคลของวัยรุ่น จ านวน 611 คน ได้พบว่าสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่

ลูกที่มีความสัมพันธ์กันในทางลบกับรปูแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล โดยใช้การแสดง

ออกแบบหลีกหนีและแบบใช้อ านาจบังคบัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติอยู่ในระดับที่ 0.01 และนอกจากนี ้

สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูก ยังเป็นความสัมพนัธ์กนัทางบวกกับรูปแบบการแก้ปญัหาความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลโดยใชก้ารแสดงออกแบบใช้ความอ่อนโยน แบบประนีประนอม และแบบหันหน้าเข้าหา

กันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  ยิ่งยง ยุทธศกัดิ์ (2539: 122-128) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมทางสังคมของเดก็ที่มีลักษณะ

ครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัวมีผลที่ต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่าเดก็ที่อยู่ในครอบครัวทีม่ี

สัมพันธภาพดี มีพฤตกิรรมทางสังคมที่พึงประสงค์มากกว่าเด็กที่อยูใ่นครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ด ี

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพดี กจ็ะมีพฤตกิรรมทาง

สังคมที่ไม่พึงประสงคน์้อยกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ค่อยดี อย่างมีนยัส าคัญอยูท่ี่

ระดับ .01 

  สมพงษ์ ธนธนัญา (2540: 97) ได้ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

เพื่อส่งเสริมการศกึษาของนกัเรียน ศกึษาเฉพาะกรณี: โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ผลจาก

การศึกษาความสัมพนัธ์ของบิดามารดาและบุตรในด้านการท ากิจกรรมร่วมกนั พบว่าความสัมพันธ์

ของบิดามารดาและบุตรในการท ากจิกรรมร่วมกนัโดยรวมอยู่ในระดับดี ในด้านการที่สมาชิกในครอบ 

ครัวร่วมกันรับประทานอาหารและดูโทรทศัน์ร่วมกนั พบได้ว่า สมาชิกในครอบครัวของนักเรยีนปฏิบตัิ

ร่วมกันอยู่ในระดับทีน่่าพอใจมากที่สดุ ส่วนการมีเวลาไตถ่ามทุกข์สุขและไต่ถามเรื่องการเรียนของบุตร 
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พบว่า บิดามารดาของนักเรียนปฏิบัติได้อยูใ่นระดับที่น่าพอใจมากทัง้สองประเดน็ ส าหรับข้อเสนอแนะ

ในการเสริมสร้างความสัมพันธใ์นครอบครัวกระท าผิดพลาดในเรื่องต่างๆ เปน็อันดับแรก  

  สมนึก แกระหัน (2541) ได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมของนกัเรียนในชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านความสามัคคี ด้านความเมตตากรุณา ด้านการมีวินยั ด้านความซื่อสัตย์สุจรติ 

ความขยันหมัน่เพยีรและความเสียสละ พบว่า นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกว่านักเรียน

ชายทกุด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพของสังคมไทย ครอบครัวและผู้ใหญ่มักให้ความสนใจใส่ใน

การอบรมบุตรหลานที่เปน็เพศหญิงมากกว่าเพศชายนอกจากนี้ค่านิยมในสังคมไทยยังมีอิทธิพลต่อการ

แสดงออกของเพศหญิงทีเ่บี่ยงเบนไปจากคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงคจ์ะท าให้ไม่เป็นที่

ยอมรับและท าให้ได้รับความอับอาย 

  นุชลดา โรจนประภาพรรณ (2541: 101-111) ได้ท าการศึกษาเกีย่วข้องกับความสัมพนัธ์

ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูของบดิามารดากับความรู้สึกมีคณุค่าในตนเองของ

วัยรุ่นตอนตน้ ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแก้ว จ านวน 192 คน และก็พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้นอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

ของบิดามารดามีความสัมพันธ์กบัความรู้สึกมีคณุค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้นอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถิติอยู่ที่ระดบั 0.01 

  โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม (2541: 88-100) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจต

คติต่อบทบาททางเพศ สัมพนัธภาพในครอบครัว กบับทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัด

หนองคาย จ านวน 371 คน พบว่านักเรียนวัยรุ่นที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวต่างกันมบีทบาททางเพศ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 นอกจากนีย้ังพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาททางเพศ ซึง่นั่นหมายถงึ ถ้านักเรียนวัยรุ่นมีสัมพนัธภาพในครอบครัว

ดี นักเรยีนวัยรุน่จะแสดงบทบาททางเพศทีเ่หมาะสมกับตนเอง 

  อมราวดี ณ อุบล (2544: 110-114) ได้ศึกษาสุขภาพจิตของนักเรยีนวัยรุน่ที่มีลักษณะ

ครอบครัว การอบรมเรื่องการเลี้ยงดู และสมัพันธภาพในครอบครัวต่างกนั กลุ่มตัวอย่างเปน็นักเรียน

วัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยูใ่นโรงเรยีนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 400 คน  และพบว่า 
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วัยรุ่นที่อยูใ่นครอบครัวทีม่ีสัมพันธภาพในครอบครัวด ี มีสุขภาพจิตดีกว่าวัยรุ่นที่อยูใ่นครอบครัวที่มี

สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 

  ชนันภรณ์ ลักษมีพิเชษฐ์ (2545: 55) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั และก็พบว่า สภาพแวดล้อมใน

ครอบครัวเป็นปัจจัยอันดบัสามที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4-6 เนื่องจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ดี ก็จะก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดซีึ่งกนัและกนัได้ใน

ครอบครัว วัยรุ่นจะเรียนรู้และเรียนแบบบคุคลที่ตนชืน่ชอบและใกลช้ิด โดยบุคคลกลุ่มแรกที่วัยรุ่นจะ

ยึดถือเปน็แบบอย่างคือบิดามารดา และจะเรยีนรู้ถึงบทบาทของตนเองเป็นโดยผู้เป็นบิดามารดาเป็นผู้

ก าหนดให้ สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ดีกจ็ะมีส่วนท าให้วัยรุ่นรู้จกัปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเปน็

สมาชิกที่ดใีนสังคม 

  ชัยณรงค์ ศรีสุข (2545) ศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตามการรับรู้ของนักเรียนชายและนกัเรยีนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาคณุธรรม จริยธรรม 5 

ด้าน คือด้านความซื่อสัตย์สจุริต ด้านความเมตตากรณุา ด้านการมีวินัย ด้านการมีความรับผดิชอบ

และด้านการประหยัด พบว่า นกัเรยีนหญิงมีค่าเฉล่ียคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์

โดยรวมทั้ง 5 ด้านสูงกว่านกัเรยีนชายรองลงมา คือสมาชิกในครอบครัวควรมีเวลาในการพูดคยุปรึกษา 

หารือกันด้วยความจริงใจและเปิดเผย 

  สุมาล ีวงษ์สุวรรณ (2546: 39) ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม

ด้านความเอ้ืออาทร และก็มีผลปรากฏว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองมี

ความสัมพันธ์กับการใหเ้หตุผลเชิงจรยิธรรมด้านความเอ้ือเฟื้ออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

  นงลักษณ์ ปรีชาดเิรก (2546:64-65) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อการปรึกษา

พูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย และพบว่า ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างมารดากับบตุรมี

อิทธิพลต่อระดับการปรึกษาพูดคยุระหว่างมารดากับบุตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดย

พบว่า ในทุกกลุ่มอายุของมารดา ค่าเฉล่ียคะแนนการปรึกษาพูดคยุระหว่างมารดากบับุตรจะสูงข้ึน

ตามระดับความสัมพันธ์โดยทั่วไปทีเ่พิ่มข้ึนระหว่างมารดากับบุตร และพบว่า การท ากจิกรรมในวันหยุด

ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อระดับการปรึกษาพดูคุยระหว่างมารดากบับุตรอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ในกลุ่มอายุ 35-39 ปี และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มารดาที่ท ากิจกรรม
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ในวันหยุดร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวมีค่าเฉล่ียการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรสูงสุดเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัมารดาที่อยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกต่างคนต่างท ากิจกรรมในวันหยุด และมารดาที่อยู่

ในครอบครัวที่สมาชิกไม่มีวันหยุดหรือท างานทกุวัน   

  สุมาลี วงศ์ษา (2550:74-75) ศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านความเมตตากรณุา

ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม พบว่านักเรียนหญิงมีคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ด้านความเมตตากรุณาสูงกว่านักเรียนชาย เนื่องจากคุณลักษณะของเพศหญิงจะเปน็ผู้

ที่มีความอ่อนโยนสุภาพ 

  ศศิพิมล วังรัตนากร(2551:83-85) ศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธก์ับความเอ้ืออาทร

ของนักเรียนช่วงชั้นที ่ 2โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า เพศส่งผลทางบวกต่อความเอ้ืออาทร 

และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกต่างกัน โดยนักเรียนหญิงจะ

มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกว่านักเรียนชาย   

  มุสส์ และคองเกอร์ (Mussen and Conger.1969: 250) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพบที่มตี่อ

พัฒนาการของเดก็ พบว่า พฤตกิรรมพื้นฐานของเด็ก ไดแ้ก่ความขยันหมัน่เพียร ความซื่อสัตย์ การมี

มนุษย์สัมพนัธ์ที่ดเีกดิขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ถ้าทุกคนในบ้านมีสัมพนัธภาพที่ดี

ต่อกันกจ็ะแสดงพฤติกรรมทีด่ี เปน็มิตรสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกบับุคคลอ่ืนด้วย 

  แอนเดอร์สัน  แลเฟลมมิ่ง  (Anderson and Fleming. 1987: 785-796) ได้ท าการศึกษา

กระบวนการสร้างเอกลักษณ์แห่งตน (Ego Identity)  ของนิสิตวัยรุ่นจ านวน  93  คน  โดยให้รายงาน

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งก็มีผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้วามสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัวในลักษณะที่แน่นแฟ้นกบัการสร้างเอกลกัษณ์แห่งตนของวัยรุน่ 

  จากงานศกึษาคน้คว้าและวิจัยที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวดังกล่าว จึงสามารถ

กล่าวได้ว่าสัมพันธภาพในครอบครัวจะมีผลต่อการพัฒนาการของบุคคลในทุกๆ ด้าน ซึ่งสัมพันธภาพ

ในครอบครัวทีบุ่คคลเคยได้รับในช่วงพัฒนาการต่างๆ ของชีวิต จากวยัเดก็เข้าสู่วัยรุน่ และผ่านไปถึงวัย

ผู้ใหญน่ั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะพัฒนาบคุลิกภาพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดใีห้เกิดขึ้น

แก่บุคคล ช่วยใหบุ้คคลสามารถมชีีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น  สัมพันธภาพทีด่ีระหว่าง

พ่อแม่ลูก และสัมพันธภาพที่ดีของสมาชกิในครอบครัวจงึเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาการของ

มนุษยท์ุกๆ คน 
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  จากความส าคัญของสัมพนัธภาพในครอบครัว จะสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตของเดก็ทั้ง

ด้านร่างกายและด้านจิตใจดงักล่าวมาข้างต้น ท าใหผู้้วิจัยสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกบัสัมพันธภาพใน

ครอบครัวที่มีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ด้านภารกจิแสดงออกถึงความผูกพัน ด้านการให้ความช่วยเหลือ

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ด้านการแก้ปญัหาและความขัดแย้ง ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรม

ร่วมกัน และ ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว (เพ็ญนภา กุลนภาดล.2547:33) 

 

3. เอกสารเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนบุคคล 
 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

  กรองแก้ว อยู่สุข (2537) ได้อธิบายเกี่ยวกบัคุณลกัษณะสว่นบุคคลไว้ว่า คนแต่ละคนจะม ี

ลักษณะเฉพาะของตนไมเ่หมือนผู้อ่ืน เพราะในระหว่างที่เจรญิวัยคนทุกคนจะมีประสบการณ์ผ่านเข้า

มาในชีวิตไมเ่หมือนกัน ได้แก ่การศึกษา การเลีย้งดู การอบรม และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท าให้คน

แต่ละคนมีค่านยิม ทัศนคติและบุคลกิลักษณะที่แตกต่างกันไปส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาของ

บุคคลแตกต่างกัน  

  แมคคอร์มิค และ ไลเกน (Mc.Cormick and Leigen.1985:308) ได้ท าการอธิบายไว้ว่า

คุณลักษณะส่วนบคุคล หมายถึง ลักษณะที่แสดงใหเ้หน็เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะบคุคลใดบุคคลหนึ่ง ซึง่

จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และจะส่งผลท าให้พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

แตกต่างกันไป ได้แก่ ความถนดั ลักษณะทางบคุลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ ความสนใจ อายุ เพศ 

การศึกษาและประสบการณ ์

   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 81) กล่าวว่าลักษณะและคุณสมบัตปิระจ าตัวของบุคคล

ที่ต่างกันมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมที่แตกต่างกนั ซึ่งลักษณะประจ าตัวเหล่านี้ได้แก่ บคุลิก 

ความถนัด ความสนใจในงาน อายุ เพศ การศึกษา และประสบการณใ์นงาน เพราะการเคยเรียนรูง้าน

มาก่อนย่อมมีความช านาญในงานนั้น อันจะท าใหก้ารปฏิบัติงานนัน้มีผลงานที่แตกต่างกันกบัผู้ไม่มี

ประสบการณห์รือมีประสบการณ์น้อยกว่า ท าให้บคุคลมีความแตกต่างกันและมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

  ในการศกึษาครั้งนี้ ผู้วิจยัได้น าปจัจยัด้านส่วนบุคคลของนักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 ในด้านเพศ 

ระดับชั้นปีที่ศกึษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้มาท าการศึกษาความแตกต่างของสัมพันธภาพใน

ครอบครัว ดังนี ้
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  3.1.1 เพศ   หมายถึง เพศชายและเพศหญิงซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้าน ซึ่งมีผู้ศึกษา

ไว้หลายด้าน เช่น  

   Bennett และ Cohen (ลลนา พรหมสุวรรณ.2547:9; อ้างอิงจาก Bennett และ  

Cohen. 1959) ได้สรุปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงไว้ดังนี้ 

1. เพศชายมีความคิดหนักแน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง 

2.  เพศชายมักคิดการล่วงหน้าถึงรางวัลและการลงโทษที่เปน็ผลของความเหมาะสม 

และไม่เหมาะสมทีเ่กิดขึน้กับตนเอง ในขณะที่เพศหญิงคดิการล่วงหน้าเกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษที่

เป็นผลของความเป็นมติรหรือความเปน็ศัตรูกนัของสิ่งแวดล้อม 

3.  เพศชายมักคิดถึงสิ่งเกี่ยวข้องกับความปรารถนาให้เกิดความส าเร็จส่วนตัว  

ในขณะที่เพศหญิงคิดเกี่ยวกับความปรารถนาด้านความรักทางสังคมและมิตรภาพมากกว่า  

   Terman และ Tyler (ลลนา พรหมสุวรรณ.2547: 9; อ้างอิงจาก Terman and Tyler. 

1954) ศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า เพศหญงิมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ การ

เขียนและศิลปะมากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์มากกว่าเพศหญิง 

   McKee (ลลนา พรหมสุวรรณ.2547:9; อ้างอิงจาก. McKee.1962) ได้ศึกษาพบด้าน

อารมณ์ว่า เพศหญงิมีอารมณ์มั่นคงน้อยกว่าเพศชายแต่เพศชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิง 

  อย่างไรก็ตามบางที่อาจจะมีปัจจัยอืน่ๆ ที่ท าใหเ้พศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนั

ในเรื่องอ่ืนๆ  เชน่ การอบรมเลี้ยงดู วัฒนธรรมของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นตน้ 

  3.1.2 ระดับชั้นปทีี่ศึกษา ในการศกึษาครั้งนี้หมายถึง ระดบัชั้นปทีี่ศึกษาในช่วงชั้นที่ 2  ซึ่ง

หมายถึง ชัน้ปะถมศึกษาปทีี่ 4 ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6    ซึ่งเด็กนักเรียนในช่วง

ชั้นที2่ นี้จะต้องมีการเตรียมตัวในการเปลี่ยนช่วงชั้นในการศึกษาที่สูงขึน้ โดยเฉพาะชั้นปะถมศกึษาปทีี ่

6 จะต้องมกีารเตรียมตัวในการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนชว่งชั้นในการศกึษา นอกจากนั้นยังอยูใ่นช่วง

ของเด็กตอนปลายทีจ่ะก้าวสู่วัยรุ่นตอนต้นดังการศึกษาของ ชนันภรณ์ ลักษมีพิเชษฐ์ (2545: 54) ที่

พบว่า นักเรยีนที่อยูใ่นระดับชัน้สูงจะมีความเครยีดเกี่ยวกับการเรยีนมากขึน้ จะต้องสอบแข่งขนัเข้า

ศึกษาในระดับที่สูงข้ึน ท าให้ต้องสนใจแตเ่รื่องการเรยีนมากยิ่งขึ้น จึงไม่ค่อยมีเวลาทีจ่ะเข้าร่วมกบั

กิจกรรมกบัผู้อ่ืน 
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  3.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลาย 

คน ดังนี ้

   อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชชูม (2530: 35) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 

   ปิติพงศ์ ประเสริฐผล (2535: 35) กล่าวถึงผลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นความสามารถ 

ทางการเรียนของนักเรียน วัดได้จากคะแนนเฉล่ียสะสม โดยค านวณได้โดยเอาผลคูณของหน่วยการ

เรียนกับระดับคะแนนเฉล่ียที่ได้ของทุกวชิามารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยการเรียนทุกวชิา

ทั้งหมด 

   น้ าเพชร สินทอง (2541: 16) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหมายกึง ความสามารถ

ของนักเรียนแต่ละคน วัดได้จากคะแนนเฉล่ียสะสมของผลการเรียนปลายปี ที่ต้องอาศัยการท างาน

และการทดสอบด้วยวิธกีารต่างๆ  

   Good และคณะ (ศรีระพร จนัทโนทก.2538:12: อ้างอิงจาก Good and other 1973) 

ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ไว้ว่า หมายถึงความส าเรจ็ ความคล่องแคล่ว ความ

ช านาญในการใชท้ักษะหรือการประยกุต์ใช้ความรู้ต่างๆ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic 

Achievement) หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ที่ไดเ้รียนมาแล้ว ซึ่งได้

จากผลการทดสอบของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่างรวมกัน 

   สุภาพรรณ โคตรจรัส (2527,1) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนัน้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

   1. องค์ประกอบด้านคณุลักษณะเกี่ยวกบัตัวผู้เรยีน ได้แก ่ เชาวน์ปัญญา ความถนดั 

ความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิมของนกัเรยีนและอารมณเ์ปน็แรงจูงใจ ความสนใจ ทศันคติและนิสัยใน

การเรียน ความนึกคิดเกีย่วกับตนเอง ตลอดจนการปรับตัวและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ  

   2. องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกจิ ที่

อยู่อาศัย ความคาดหวังของบิดามารดา 

   Gagne (น้ าเพชร สินทอง.2541: 17; อ้างอิงจาก Gagne.1970) ได้กล่าวว่า อิทธิพลที่

มีผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ พันธกุรรมและสิ่งแวดล้อม ตามที่ยอมรับกนัว่า สติปัญญาของคนได้รับการ
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ถ่ายทอดมาทางพนัธุกรรม แตย่ังมีองค์ประกอบอย่างอ่ืนทีแ่ทรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เชน่ ประสบการณ์

การเรียนรู้ สังคมและเศรษฐกจิ 

  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จในด้านความรู้ หรือทักษะที่ได้

จากการเรยีนวิชาต่าง ๆ สามารถวัดได้ด้วยคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบและปจัจยัที่มีอิทธิพลที่มีผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ พันธกุรรมและสิ่งแวดล้อม 

 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 

  พัชรา พันธ์พัฒนกุล (2527:54-56) ได้ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนกัเรยีนวัยรุน่

ที่เข้าร่วมกจิกรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดพะเยา ที่ก าลัง

เรียนอยูใ่นระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ระดบัละ 200 คน เปน็ชาย 

100 คน และหญิง 100 คน พบว่านักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดพะเยามีสัมพนัธภาพใน

ครอบครัวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียสัมพนัธภาพในครอบครัว

ของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครจะต่ ากว่าของนักเรียนวัยรุ่นในจงัหวัดพะเยา และเมื่อได้ท าการ

เปรียบเทยีบตามระดบัการศึกษา เพศ และการเข้าร่วมกจิกรรมของนักเรยีน พบว่า วัยรุ่นที่ก าลังศึกษา

ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่แตกต่าง

กัน วัยรุ่นชายและหญงิมีสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย

คะแนนเฉล่ียของสัมพันธภาพในครอบครัวของวัยรุน่หญงิสูงกว่าวัยรุ่นชาย ส่วนการเข้าร่วมกจิกรรม

ของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมในระดับสงูจะมีสัมพันธภาพในครอบครัวสูงกว่านักเรียน

ที่เข้าร่วมกจิกรรมในระดับต่ า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 

  นวรัตน์ ศรีรัญเพชร (2539) ศึกษาสัมพันธภาพของพ่อแม่ลูกกับรูปแบบการแก้ปญัหา

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลของวันรุ่นอายุระหว่าง 11-19 ปี พบว่า เพศหญิงมีสัมพนัธภาพกับพ่อแม่

ดีกว่าเพศชาย และวัยรุน่ตอนตน้ (11-13 ปี) ใช้การแก้ปัญหาเหมาะสมและเปน็ที่ยอมรับของสังคมและ

มีสัมพันธภาพน้อยกว่าวัยรุน่ตอนกลางและวันรุ่นตอนปลาย ยังพบว่าวัยรุน่เพศหญิงมีการใช้การแสดง

ออกแบบใช้ความอ่อนโยน แบบประนีประนอมและแบบหนัหน้าเข้าหากันมากกว่าวัยรุ่นเพศชาย 

  ชนันภรณ์ ลักษมีพิเชษฐ์ (2545: 54) ระดับชัน้มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์

อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองลงมาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามล าดับ จากการศกึษาพบวา่ นักเรียนที่อยูใ่นระดบัชัน้สูงจะมีความฉลาด
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ทางอารมณ์ต่ า ในขณะเดียวกนันักเรียนที่อยูใ่นระดับชั้นต่ าจะมีความฉลาดทางอารมณ์สูง ซึ่งอาจเป็น

เพราะนักเรียนที่อยูใ่นระดับชั้นสูงจะมีความเครียดกับการเรียนมากขึ้น เพราะจะต้องสอบแข่งขันเข้า

มหาวิทยาลัย ท าให้ต้องสนใจแตเ่รื่องเรียนมากยิง่ขึ้น ไม่ค่อยมีเวลาในการท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อ

พักผ่อนคลายความเครียด 

  ลลนา พรหมสุวรรณ (2547:62) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านส่วนตัว ด้าน

ครอบครัวและด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนกับความตั้งใจเรียนของนกัเรยีนประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 

บุคลิกภาพของนักเรียนกลุ่มตังอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจเรียนของนักเรียน อาจเป็นเพราะ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชเ้ป็นนักเรยีนประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอยูใ่นช่วงการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กตอนปลายสู่

วัยรุ่นตอนตน้ ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่นการเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกายจติใจ 

รวมถึงการแสวงหาตนเอง หากเด็กสามารถปรบัตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดีก็จะสง่ผลท า

ให้เกิดพัฒนาตนเองใหด้ีขึ้นได ้

  สุมาลี วงศ์ษา (2550:74-75) ศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านความเมตตากรณุา

ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม พบว่านักเรียนหญิงมีคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ด้านความเมตตากรุณาสูงกว่านักเรียนชาย 

  คลาร์ค-เลมเพอร์ เลมเพอร์และโฮ (นวรัตน์ ศรีรัญเพชร 2539; 27; อ้างอิงจาก Clack-

Lemper, Lemper and Ho 1991:3301-3302) ได้ศึกษาสัมพันธภาพ 9 ด้าน ได้แก่ ความศรัทธา

เลื่อมใส ความรัก ความเมตตา เมตรภาพ ความขัดแย้ง การช่วยเหลือ ความใกล้ชดิอย่างลึกซึ้ง การ

บ ารุงทะนุถนอม ความสัมพันธ์อย่างเชื่อใจกัน และความพึงพอใจในสัมพนัธภาพ โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เปน็เด็กวัยรุ่นอายุ 11-19 ปี จ านวน 1,100 คน ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นตอนต้น (11-13 ปี) 

ให้คะแนนของสัมพันธภาพสูงกว่าวัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) 

  บอนด์ (สุมาล ีวงษ์สุวรรณ .2546:19; อ้างอิงจาก Bound 1969) ศึกษาความสัมพันธ์ของ

ความเอ้ือเฟื้อของเด็กชั้นประถม โดยวัดลกัษณะของความเอ้ือเฟื้อจากการประเมนิผลของครูแล้วดูจาก

จ านวนขนมที่กลุ่มตัวอย่างบริจาคให้แกเ่ดก็ยากจน ผลการศึกษาพบว่า ส าหรับเด็กชายความเอ้ือเฟื้อ

สัมพันธ์ทางลบกับความรับผิดชอบทางสงัคม และเดก็ทีม่ีลักษณะ Quit Neuroticism จะมีความ

เอ้ือเฟื้อสูงมากกว่า นอกจากนีย้ังพบว่าสติปญัญาสัมพนัธ์โดยตรงกับความเอ้ือเฟื้อและพบว่าเด็กหญิง

มีลักษณะของความเอ้ือเฟื้อมากกว่าเด็กชาย 



บทที่  3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศกึษาแบบส ารวจ เพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน
ช่วงชั้นที ่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดนิแดง กรุงเทพฯ ที่
จ าแนกตามด้านส่วนตัวและปจัจยัด้านครอบครัว ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการค้นคว้าวิจยัในเปน็นกัเรียนทีเ่รียนอยูช่ว่งชั้นที ่2 (ชั้นประถมศึกษาปีที ่
4-6) ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนปญัจทรพัย์ ดินแดง กรุงเทพฯ จ านวน 750 คน   
 
 กลุม่ตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาสัมพันธภาพในครอบครัวนี้เป็นนักเรียนทีเ่รียนอยูใ่นช่วงชัน้
ที่ 2 ที่ก าลังศกึษาอยูใ่นระดับชั้นประถมศกึษาปีที ่ 4-6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปญัจทรัพย์ ดินแดง 
กรุงเทพฯ โดยใช้ตารางส าเรจ็รูปค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ที่ 95 
เปอร์เซ็นต์ (องอาจ นยัพัฒน์.2548:125: อ้างอิงจาก Yamane.1967) จ านวน 281 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แยกเป็นนักเรียนชาย จ านวน 120 คน และนักเรียนหญิง 161 คน  
  
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว  
 1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นหว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับครอบครัวและสัมพันธภาพ
ในครอบครัวเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว
ให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายในการศกึษา 
 2. ผู้วิจัยศกึษาแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวของ เพ็ญนภา กุลนภาดล (2547:73) 
ซึ่งเปน็แบบสอบถามที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ซึ่งก็ประกอบไปด้วยองค ์
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ประกอบทั้ง 7 ด้าน อันได้แก่ ด้านภารกิจที่สมาชิกรับผดิชอบตามบทบาทและหน้าที ่  ด้านการส่ือสาร
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนั  ด้านการแก้ปัญหาและการขัดแย้ง  ด้านการใช้เวลา
ว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน และ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว มีข้อค าถามจ านวน 
65 ข้อ ข้อค าถามของแบสอบถามเปน็แบบมาตรประเมนิค่า 4 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ไม่จริง และไม่
จริงเลย ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ทั้งฉบบัเท่ากับ 0.93 และได้น ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาวิจยัในครั้งนี ้ 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัวที่พฒันาแล้ว ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษา
สารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความสอดคล้องของข้อค าถาม และท าการแก้ไขปรับปรุงข้อ
ค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ ์
 
ตัวอย่างแบบสอบถามสมัพันธภาพในครอบครัว 
 

ค าชี้แจง  ให้นกัเรยีนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วเขียนเครือ่งหมาย √ ลงในช่องค าตอบที่เห็นว่าตรงกับ
ความคิดเหน็ ความรู้สึก หรือการกระท าที่แทจ้ริงของนกัเรยีน  

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น เป็นแบบสอบถามทีถ่ามข้อมูลปัจจยัด้านส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

1. ชื่อ.............................. นามสกุล ...................... 
2. เพศ  � ชาย  � หญิง 
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่  � ป.4 � ป.5  � ป.6 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม ณ ปัจจุบัน) 
        � 0.00-1.99   � 2.00-2.99  � 3.00-4.00 
5. สถานภาพครอบครัว 
         � บิดามารดาอยู่ร่วมกัน    � บิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกัน 
         � บิดามารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือบิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู ่
6. ขนาดของครอบครัว 
              � ครอบครัวมีบุตรคนเดี่ยว  
         � ครอบครัวมีบุตร 2-3 คน 
     � ครอบครัวมีบุตรตั้งแต่ 4 คน ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว  
 เป็นแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว  ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว ของ เพ็ญนภา กุลนภาดล (2547:73) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.93 เพื่อน ามาปรับและ
พัฒนา โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย 
ประกอบ ด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน จ านวน 65 ข้อ ดังนี้ 

1. ด้านภารกิจที่สมาชิกรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่จ านวน 9 ข้อ 
2. ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว จ านวน 9 ข้อ 
3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว จ านวน 12 ข้อ 
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั จ านวน 11 ข้อ 
5. ด้านการแก้ปญัหาและการขัดแย้ง จ านวน 7 ข้อ 
6. ด้านการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน จ านวน 9 ข้อ 
7. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว จ านวน 8 ข้อ 

 
ตัวอย่างแบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว 
 

1. ด้านภารกิจท่ีสมาชกิรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ี 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. ทุกคนในครอบครัวของฉันมีงานบ้านที่ต้องรับผดิชอบ     
0. ฉันท าตามหน้าที่ที่ฉนัรับผิดชอบในครอบครัว     
0. ครอบครัวของฉันแบ่งหน้าที่กนัตามความเหมาะสม     
2. ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. สมาชิกในครอบครัวของฉันพูดคุยกนัอย่างชดัเจน 
เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม 

    

0. เพียงคนในครอบครัวแสดงท่าทางออกมา ฉันสามารถ
บอกความรู้สึกของคนนัน้ได ้

    

0. เมื่อคนในครอบครัวของฉันต้องการพูดคุยปรึกษาหารือ
กับฉัน ฉันก็ยินด ี
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3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. ฉันให้ความสนใจเอาใจใสก่ับทกุคนในครอบครัว     
0. เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึน้กับคนในครอบครัว ฉันจะแสดง

ความรู้สึกห่วงใยเขา 
    

0. คนในครอบครัวของฉันต่างคนต่างเอาใจใส่ดูแลกัน
และกัน 

    

4. ด้านการให้ความชว่ยเหลือ เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและกัน 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. ทุกคนในครอบครัวของฉันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน     
0. เวลาฉันขอให้คนในครอบครัวท าอะไรให ้ เขากย็ินดที า

ให้ด้วยความเต็มใจ 
    

0. ฉันสามารถพึ่งพาคนในครอบครัวได้เวลาประสบ
ปัญหาในชีวิต 

    

5. ด้านการแก้ปญัหาและการขัดแย้ง 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. ไม่ว่าปัญหาในครอบครัวจะใหญ่หรือเล็กทุกคนใน
ครอบครัวจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

    

0. เวลาเกิดปัญหาคนในครอบครัวของฉันทุกคนสามารถ
แก้ปัญหาที่ท าให้ไม่สบายใจที่มีต่อกันได ้

    

0. เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว ฉันและคนในครอบครัวจะ
ร่วมกันวางแผนก่อนลงมือแก้ไขปัญหา 
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6. ด้านการใช้เวลาวา่งในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. ฉันและทุกคนในครอบครัวจะไปวัด โบสถ์ หรือมัสยดิ
ด้วยกันเสมอ 

    

0. สมาชิกในครอบครัวของฉันชอบดูโทรทศัน์หรือฟังวิทยุ
ร่วมกัน 

    

0. แม้ว่าสมาชิกในครอบครัวของฉันจะใชเ้วลาอยู่ร่วมกัน
ที่บ้าน แต่ส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู ่

    

7. ด้านการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ
จริงทีสุ่ด จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

0. ทุกคนในครอบครัวของฉันต้องท าตามกฎเกณฑ์ทีต่ก
ลงกันไว้ 

    

0. ฉันและทุกคนในครอบครัวช่วยกันท าก าหนดกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในบ้าน 

    

0. กฎเกณฑ์ ข้อตกลงต่างๆ ของครอบครัวของฉัน
สามารถยืดหยุน่ได ้

    

 เกณฑ์การให้คะแนน แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว ก าหนดดังนี ้
จริงที่สุด  ให้คะแนน   4 คะแนน 
จริง   ให้คะแนน   3 คะแนน 
ไม่จริง  ให้คะแนน   2 คะแนน 
ไม่จริงเลย ให้คะแนน   1 คะแนน 

 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนนของ แบบสอบถามสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย (เพญ็นภา กุลนภาดล. 2547:77)  ดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย            การแปลความหมาย 
 3.51 - 4.00         สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดบัเหมาะสมที่สุด 
 2.51 - 3.50         สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดบัเหมาะสม 
 1.51 - 2.50         สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง 
 1.00 - 1.50         สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดบัต้องปรับปรุงมากที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ท าการขอหนังสือแนะน าตัวจากบณัฑติวิทยาลัย เพื่อติดต่อขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว โรงเรียนปัญจทรัพย ์ดินแดง 
2. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว

ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามก าหนดเวลาที่ได้นดัหมายกบัทางโรงเรยีน 
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกแบบสมัพันธภาพในครอบครัวเฉพาะฉบบัที่

สมบูรณ์ เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมตฐิาน 
 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การจดัท าข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวแตล่ะฉบบั   

จ านวน 300 ฉบับ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามได้จ านวนทั้งสิ้น 281 ฉบับ 
 2. ผู้วิจัยตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 3. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิต ิ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the social science for Windows) 
  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยันีจ้ะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the social science for Windows) วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ของสมัพนัธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่ 2 (ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4-6) 
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปญัจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพฯ 
 2. วิเคราะห์สัมพนัธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 (ชัน้ประถม ศึกษาปทีี่ 4-6) ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพฯ จ าแนกตามปจัจัยด้านส่วนตัวและปัจจัยด้าน
ครอบครัว  
 3.  สถิติทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 สถิติพืน้ฐาน เปน็สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อบรรยายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรต่างๆ (องอาจ นัยพัฒน์.2548:194-197) ได้แก่    
   3.1.1   คะแนนเฉล่ีย (Mean)  
   3.1.2   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation)    
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   3.1.3   ค่าความถี่ (Frequencies) 
   3.1.4   ค่าร้อยละ (Percentage) 
  3.2 สถิตทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิาน 
   ได้ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนในช่วง
ชั้นที ่ 2 (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย ์ ดินแดง กรุงเทพฯ จ าแนก
ตามปัจจัยด้านส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ
ประชากร 2 กลุ่มที่เปน็อิสระต่อกัน (Independent t-test) (องอาจ นัยพัฒน์.2548:209-212) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe (องอาจ นัยพัฒน์.2548:213-218) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล 
 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจงึได้ก าหนด
สัญญาลักษณ์ทีใ่ช้แทนความหมายของข้อมูล ดังนี้ 
 n  แทน จ านวนนักเรยีนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ในกลุ่มตัวอย่าง 
     X  แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 t  แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้พิจารณาในการทดสอบค่า t 
 F  แทน ค่าสถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่แตกต่างกนั 
 SS  แทน ผลรวมก าลังสองของค่าความแปรปรวน 
 MS  แทน ผลรวมก าลังสองเฉล่ียของค่าความแปรปรวน 
 df  แทน ชั้นความเป็นอิสระของกลุ่มตัวอย่าง 
 *  แทน ค่าความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.5 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจยัน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยด้านส่วนตัวและปจัจัยด้านครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่2 
โรงเรียนปญัจทรัพย์ ที่วิเคราะห์และเสนอเป็นค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัมพนัธภาพใน
ครอบครัวของนักเรยีนช่วงชั้นที ่2 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่2 โรง
เรียนปญัจทรัพย์ ดนิแดง จ าแนกตามปจัจัยด้านส่วนตัวและปัจจยัด้านครอบครัว 
 
 



ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยด้านส่วนตัวและปจัจัยด้านครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่2                        
       โรงเรียนปัญจทรัพย์   
 

ตาราง  1   จ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
      ในด้านเพศ ระดับชั้นปีการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยด้านครอบครัว ในด้าน 
       สถานภาพของครอบครัว  และขนาดของครอบครัว  
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

จ านวน(คน) 
 

ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 120 42.7 
 หญิง 161 57.3 

รวม 281 100.0 
ระดับชั้นปีที่ศึกษา   
 ประถมศึกษาปทีี่  4 89 31.7 
 ประถมศึกษาปทีี ่  5 94 33.5 
 ประถมศึกษาปทีี่  6 98 34.9 

รวม 281 100.0 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 0.00  - 1.99 2 0.7 
 2.00 – 2.99 59 21.0 
 3.00 – 4.00 220 78.3 

รวม 281 100.0 
สถานภาพครอบครัว   
 บิดาและมารดาอยู่รว่มกัน 245 87.2 
 บิดามารดาหยา่ร้างกัน 27 9.6 
 บิดาและ/หรอืมารดาเสียชวีิต 9 3.2 

รวม 281 100.0 
ขนาดของครอบครัว   
 ครอบครัวเด่ียว (บุตรหรอืธิดาคนเดียว) 93 33.1 
 ครอบครัวขนาดเล็ก (มีบุตรหรือธิดา 2 – 3 คน) 130 46.3 
 ครอบครัวขนาดใหญ่ (มีบุตรหรอืธิดา 4 คนขึ้นไป) 58 20.6 

รวม 281 100.0 
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 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุม่ตัวอย่างจ านวน 281 คน จ าแนกตามปจัจัยด้าน
ส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว   ดังนี ้
 ด้านเพศ พบว่า นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนหญิง
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาเป็นนกัเรียนชาย จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7  
 ด้านระดับชั้นปกีารศึกษา  พบว่า นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  98 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.9  รองลงมาได้แก่ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 94 คน คิดเปน็ร้อยละ 33.5 และเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  
89 คน  คิดเป็นร้อยละ  31.7  ตามล าดับ 
 ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน พบว่า นกัเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน              
ส่วนใหญ่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่นระดับ 3.00 – 4.00 จ านวน 220 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 78.3 รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่นระดบั 2.00 – 2.99 จ านวน 59 คน 
คิดเปน็ร้อยละ 21 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 0.00 – 1.99 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ  
 ด้านสถานภาพของครอบครัว  พบว่า นักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ส่วน
ใหญเ่ปน็ครอบครัวที่บดิาและมารดาอยู่ร่วมกันจ านวน 245 คน คิดเปน็ร้อยละ 87.2 รองลงมาได้แก่ 
ครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ครอบครัวที่บิดาและ/หรือมารดา
เสียชีวิต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ 
 ด้านขนาดของครอบครัว พบว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ส่วนใหญ่
ครอบครัวมีขนาดเลก็ (บตุรหรือธิดา 2 – 3 คน)  จ านวน  130 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.3  รองลงมา 
ได้แก่ ครอบครัวเดีย่ว (บตุรหรือธิดาคนเดยีว)  จ านวน 93 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.1  และครอบครัวมี
ขนาดใหญ่ (มีบตุรหรือธิดาตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป)  จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของ 
       นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสมัพันธภาพในครอบครัว รายด้านและโดยรวม  
       (n=281) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว X SD ระดับ 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตาม 
บทบาทและหน้าที ่

3.66 0.481 เหมาะสมที่สดุ 

2. ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชิกในครอบครวั 3.74 0.486 เหมาะสมที่สดุ 
3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัว 

3.60 0.504 เหมาะสมที่สดุ 

4.ด้านการให้ความชว่ยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
ซึ่งกันและกัน 

3.79 0.423 เหมาะสมที่สดุ 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งรว่มกัน 3.63 0.497 เหมาะสมที่สดุ 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท ากิจกรรมรว่มกัน 3.37 0.498 เหมาะสม 
7. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของครอบครวั 

3.35 0.519 เหมาะสม 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  
 โดยรวม 

3.77 0.429 เหมาะสมที่สดุ 

 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวมอยู่
ในระดับเหมาะสมที่สุด (X = 3.77) 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุดคือ ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั (X =3.79) 
รองลงมาได้แก่ ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครวั (X =3.74) ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ (X =3.66) ด้านการแก้ปญัหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X = 3.63) 
และด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X = 3.60) ตามล าดับ 
 ส่วนด้านการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน(X = 3.37) และด้านการปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบของครอบครัว (X = 3.35) อยู่ในระดับเหมาะสม  
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ตาราง  3 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสมัพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชัน้ที่  
      2 โรงเรียนปญัจทรัพย์ ดินแดง จ าแนกตามเพศ (n=281) 
 

 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
 

เพศหญิง 
 

เพศชาย 

X SD ระดับ 
X SD ระดับ 

1.ด้านภารกิจที่สมาชิกแตล่ะคน
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่

3.67 0.47 เหมาะสม
ที่สุด 

3.64 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

2. ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัว 

3.74 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

3.73 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนั
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

3.66 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

3.53 0.52 เหมาะสม
ที่สุด 

4.ด้านการให้ความชว่ยเหลือและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

3.81 0.41 เหมาะสม
ที่สุด 

3.77 0.44 เหมาะสม
ที่สุด 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง
ร่วมกัน 

3.65 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

3.61 0.51 เหมาะสม
ที่สุด 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

3.41 0.51 เหมาะส
ม 

3.32 0.48 เหมาะสม 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของครอบครวั 

3.37 0.51 เหมาะสม 3.32 0.53 เหมาะสม 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  
 โดยรวม 

3.79 0.40 เหมาะสม
ที่สุด 

3.74 0.46 เหมาะสม
ที่สุด 

 
  จากตาราง 3 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม
เพศ พบว่า 
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นเพศหญิง มีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมที่สุด (X=3.79)  เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 5 ด้าน คือ 
ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชกิในครอบ 
ครัว ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนั
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และด้านการแก้ปญัหาและความขัดแย้งร่วมกัน อยู่ในระดับเหมาะสม
ที่สุด  โดยพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกัน (X=3.81)   ด้านการ
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สื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.74)  ด้านภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาท
และหน้าที่ (X=3.67)   ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.66)   
และด้านการแก้ปญัหาและความขัดแยง้ร่วมกัน (X=3.65) ตามล าดับ  ส่วนด้านการใช้เวลาว่างในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว อยู่ในระดบัเหมาะสม โดยพบว่า 
ด้านการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน (X = 3.41) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัวมีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X = 3.37)  
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ปน็เพศชาย มีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมที่สุด (X=3.74)  เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 5 ด้าน คือ 
ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ด้านของการสื่อสารกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบ ครัว ด้านของภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแก้ปญัหาและ
ความขัดแย้งร่วมกัน และด้านของการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอยูใ่นระดับ
เหมาะสมที่สดุ  โดยพบว่า ด้านของการให้ความช่วยเหลอืและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนั (X=3.77)   
ด้านของการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.73)  ด้านภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรบัผิดชอบ
ตามบทบาทและหน้าที ่ (X=3.64) ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.61) และด้าน
การแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.53)   ตามล าดับ  ส่วนด้านของการใช้
เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน และด้านของการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของครอบครัว อยู่ในระดับ
เหมาะสม โดยพบว่า ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน (X = 3.32) และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของครอบครัว มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X = 3.32)  
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ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสมัพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน             
      ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนปัญจทรัพย์ จ าแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา (n=281) 
 

 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและ
หน้าที ่

3.70 0.46 เหมาะสม
ที่สุด 

3.63 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

3.64 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

2. ด้านการสือ่สารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

3.82 0.39 เหมาะสม
ที่สุด 

3.85 0.36 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.56 0.61 เหมาะสม
ที่สุด 

3. ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว 

3.64 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

3.54 0.50 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.63 0.53 เหมาะสม
ที่สุด 

4.ด้านการให้ความชว่ยเหลือ
และเอื้อเฟือ้เผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน 

3.86 0.34 เหมาะสม
ที่สุด 

3.81 0.40 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.71 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

3.66 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

3.60 0.49 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.64 0.52 เหมาะสม
ที่สุด 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

3.46 0.50 เหมาะสม 3.35 0.48 เหมาะ 
สม 

3.31 0.51 เหมาะสม 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของครอบครวั 

3.37 0.49 เหมาะสม 3.39 0.51 เหมาะ 
สม 

3.27 0.55 เหมาะสม 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  
 โดยรวม 

3.83 0.38 เหมาะสม
ที่สุด 

3.80 0.39 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.68 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

 

  จากตาราง 4 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม
ระดับชั้นปี่การศึกษา พบว่า 
 นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเ่รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มีสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมที่สุด (X=3.83)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 
5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ด้านภารกจิที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแกป้ัญหาและ
ความขัดแย้งร่วมกัน และด้านของการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอยูใ่นระดับ
เหมาะสมที่สดุ  โดยพบว่า ด้านของการให้ความช่วยเหลอืและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนั (X=3.86)   
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ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.82)  ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าที่ (X=3.70) ด้านการแกป้ัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.66) และด้านการ
แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.64) ตามล าดับ  ส่วนด้านการใชเ้วลาว่าง
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบของครอบครัว อยูใ่นระดบัเหมาะสม โดย
พบว่า ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกนั (X = 3.46) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของครอบครัว มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X = 3.37) 
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเ่รียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 5  มีสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมที่สุด (X=3.80)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 
5 ด้าน คือ ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน ด้านภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรบัผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแก้ปัญหาและ
ความขัดแย้งร่วมกัน และด้านของการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอยูใ่นระดับ
เหมาะสมที่สดุ  โดยพบว่า ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.85)  ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกัน (X=3.81)   ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าที่ (X=3.63) ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.60) และด้านของการ
แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.54) ตามล าดับ  ส่วนด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของครอบครัวและด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกนั อยู่ในระดับเหมาะสม โดย
พบว่า ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว (X = 3.39) และ ด้านการใช้เวลาว่างในการท า
กิจกรรมร่วมกนัมีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X = 3.35)  
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเ่รียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  มีสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมที่สุด (X=3.68)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 
5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ด้านภารกจิที่สมาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่ ด้านการแกป้ัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน  ด้านการแสดงออกถึง
ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว อยูใ่นระดบั
เหมาะสมที่สดุ  โดยพบว่า ด้านของการให้ความช่วยเหลอืและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนั (X=3.71)   
ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ (X=3.64) ด้านของการแก้ปัญหาและ
ความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.64) ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว 
(X=3.63) และด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.56)  ตามล าดับ  ส่วนด้านของการ
ใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน และด้านของการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัวอยูใ่นระดับ
เหมาะสม โดยพบว่า และ ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกนั (X = 3.31) และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัว มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X = 3.27) 
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ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัมพนัธภาพในครอบครัวของนกัเรยีนช่วงชั้นที่  
      2 โรงเรียนปญัจทรัพย์ ดินแดง จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (n=281) 
 

 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
ต่ า (1.00-1.99) ปานกลาง(2.00-2.99) สูง(3.00-4.00) 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและ
หน้าที ่

4.00 0 เหมาะสม
ที่สุด 

3.72 0.44 เหมาะสม
ที่สุด 

3.60 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

2. ด้านการสือ่สารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

3.50 0.71 เหมาะสม 3.78 0.57 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.76 0.46 เหมาะสม
ที่สุด 

3. ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว 

3.50 0.71 เหมาะสม 3.54 0.50 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.62 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

4.ด้านการให้ความชว่ยเหลือ
และเอื้อเฟือ้เผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน 

4.00 0 เหมาะสม
ที่สุด 

3.74 0.48 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.80 0.41 เหมาะสม
ที่สุด 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

4.00 0 เหมาะสม
ที่สุด 

3.66 0.48 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.62 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

3.50 0.71 เหมาะสม 3.34 0.48 เหมาะ 
สม 

3.38 0.50 เหมาะสม 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของครอบครวั 

3.50 0.71 เหมาะสม 3.32 0.51 เหมาะ 
สม 

3.35 0.52 เหมาะสม 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  
 โดยรวม 

3.50 0.71 เหมาะสม 3.75 0.44 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.78 0.42 เหมาะสม
ที่สุด 

 
  จากตาราง 5 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงในชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัต่ า (1.00-1.99) ที่เปน็เพศ
ชาย มีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสม (X=3.50)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
สัมพันธภาพในครอบครัว 3 ด้าน คือ ด้านการใหค้วามช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ด้าน
ภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรบัผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ และด้านของการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด  โดยพบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (X=4.00) ส่วนด้านการสื่อสาร
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ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านของการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว ด้าน
การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ ด้านของการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัว อยู่ใน
ระดับเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (X=3.50) 
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัปานกลาง (2.00-2.99) มี
สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม (X=3.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า 
สัมพันธภาพในครอบครัว 5 ด้าน คือ ด้านของการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกัน ด้านของภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนที่รบัผิดชอบตามบทบาท
และหน้าที่ ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกนัและด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด โดยพบว่า ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว
(X=3.78)   ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึง่กันและกนั (X=3.74)   ด้านของภารกิจที่
สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ (X=3.72) ด้านของการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง
ร่วมกัน(X=3.66)  และด้านการแสดงออกถงึความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.54) ส่วน
ด้านการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน และด้านของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวนั้น
ได้พบว่า ด้านการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน (X=3.34)  และด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ของครอบครัวมีค่าเฉล่ียต่ าสุด(X=3.32) 
 นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใ่นระดบัสูง (3.00-4.00) มี
สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม (X=3.75) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน ได้พบว่า 
สัมพันธภาพในครอบครัว 5 ด้าน คือ ด้านการใหค้วามช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ด้าน
การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านของการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างกนัและกันของ
สมาชิกในครอบครัว ด้านของการแก้ปญัหาและความขัดแย้งร่วมกัน และด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ อยูใ่นระดบัเหมาะสมที่สุด โดยพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือ
และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั (X=3.80) ในด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.76) 
ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.62) ด้านการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน (X=3.62)  และในด้านของภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่
(X=3.60) ด้านของการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกนั และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว โดยพบว่าด้านการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน (X=3.38)  และด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของครอบครัวมีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X=3.35)   
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ตาราง  6 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับสมัพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน 
      ช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนปัญจทรัพย์ จ าแนกสถานภาพครอบครัว (n=281) 
 

 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
บิดามารดาอยู่รวมกัน บิดามารหย่ารา้ง บิดาและ/หรอืมารดา

เสียชวีิต 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและ
หน้าที ่

3.67 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

3.62 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

3.44 0.53 เหมาะสม 

2. ด้านการสือ่สารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

3.77 0.43 เหมาะสม 
ที่สุด 

3.67 0.62 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.00 0.87 เหมาะสม 

3. ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว 

3.63 0.49 เหมาะสม 
ที่สุด 

3.44 0.58 เหมาะ 
สม 

3.33 0.50 เหมาะสม 

4.ด้านการให้ความชว่ยเหลือ
และเอื้อเฟือ้เผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน 

3.81 0.39 เหมาะสม
ที่สุด 

3.67 0.48 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.55 0.73 เหมาะสม
ที่สุด 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

3.65 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

3.51 0.51 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.67 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

3.37 0.49 เหมาะสม 3.29 0.54 เหมาะ 
สม 

3.44 0.53 เหมาะสม 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของครอบครวั 

3.36 0.51 เหมาะสม 3.14 0.60 เหมาะ 
สม 

3.44 0.52 เหมาะสม 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  
 โดยรวม 

3.79 0.41 เหมาะสม 
ที่สุด 

3.62 0.49 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.56 0.53 เหมาะสม
ที่สุด 

 
  จากตาราง 6 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม
สถานภาพครอบครัว พบว่า 
  นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่บิดามารดาอยูร่่วมกัน มีสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสม (X=3.79) เมื่อพิจารณารายด้าน ก็ได้พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟือ้เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ด้านของภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรบัผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่ ด้านของการ
แก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกนั และด้านการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
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อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด โดยได้พบว่าด้านของการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
(X=3.81) ด้านของการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.77) ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่ (X=3.67) ด้านการแกป้ญัหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.65)
และด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.63) ส่วนด้านการใชเ้วลาว่าง
ในการท ากิจกรรมร่วมกันและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัว โดยพบว่าด้านการใช้เวลา
ว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน (X=3.37) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัวมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด (X=3.36)   
  นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่บิดามารดาหย่าร้าง มีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม
อยู่ในระดับเหมาะสม (X=3.62) เมื่อพิจารณารายด้าน ก็จะพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 4 ด้าน               
คือ ด้านของการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชกิใน
ครอบครัว ด้านภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรบัผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่ และด้านการแกป้ัญหาและ
ความขัดแย้งร่วมกัน อยูใ่นระดับเหมาะสมที่สุดโดยพบว่าด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน (X=3.67)ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.67) ด้านภารกิจที่สมาชิก
แต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่ (X=3.62) และด้านการแก้ปญัหาและความขัดแยง้ร่วมกัน 
(X=3.51) ส่วนด้านการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านการใช้เวลาว่างใน
การท ากิจกรรมร่วมกันและด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว อยู่ในระดับเหมาะสม โดย
พบว่าในด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.44) ด้านการใชเ้วลาว่าง
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน (X=3.29) และด้านของการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัวมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด (X=3.14)   
  นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่บดิาและ/หรือมารดาเสียชีวิต มีสัมพนัธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสม (X=3.56) เมื่อได้พิจารณาเป็นรายด้านแล้วก็พบว่า สัมพันธภาพใน
ครอบครัว 2 ด้าน คือ ในด้านการแก้ปญัหาและความขัดแย้งร่วมกันและด้านการให้ความช่วยเหลือและ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ซึง่อยู่ในระดับเหมาะสมที่สดุ โดยได้พบว่าการแก้ปญัหาและความขัดแยง้
ร่วมกัน (X=3.67) และด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั (X=3.55) ส่วน
ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรม
ร่วมกัน ในด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว ด้านของการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดบัเหมาะสม โดยพบว่า 
ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ (X=3.44) ด้านการใชเ้วลาว่างในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน (X=3.44) ในด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของครอบครัว (X=3.44)  ในด้านการ
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แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.33) และด้านการส่ือสารระหว่างสมาชกิ
ในครอบครัวเฉล่ียมีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X=3.00) 
 
ตาราง 7 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัมพนัธภาพในครอบครัวของนกัเรยีน 
      ช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง จ าแนกผลขนาดครอบครัว (n=281) 
 

 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวขนาดเล็ก ครอบครัวขยาย 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาทและ
หน้าที ่

3.71 0.46 เหมาะสม
ที่สุด 

3.63 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

3.66 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

2. ด้านการสือ่สารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

3.72 0.49 เหมาะสม 
ที่สุด 

3.73 0.51 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.79 0.41 เหมาะสม
ที่สุด 

3. ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว 

3.56 0.52 เหมาะสม 
ที่สุด 

3.64 0.49 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.58 0.49 เหมาะสม
ที่สุด 

4.ด้านการให้ความชว่ยเหลือ
และเอื้อเฟือ้เผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน 

3.78 0.41 เหมาะสม
ที่สุด 

3.77 0.45 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.84 0.36 เหมาะสม
ที่สุด 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

3.63 0.48 เหมาะสม
ที่สุด 

3.63 0.51 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.64 0.50 เหมาะสม
ที่สุด 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

3.37 0.51 เหมาะสม 3.33 0.49 เหมาะ 
สม 

3.44 0.50 เหมาะสม 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของครอบครวั 

3.37 0.55 เหมาะสม 3.27 0.50 เหมาะ 
สม 

3.44 0.50 เหมาะสม 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  
 โดยรวม 

3.76 0.43 เหมาะสม 
ที่สุด 

3.76 0.45 เหมาะ 
สมที่สุด 

3.81 0.40 เหมาะสม
ที่สุด 

 
  จากตาราง 7 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม
ขนาดครอบครัว พบว่า 
 นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่นครอบครัวเดี่ยวมีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม
อยู่ในระดับเหมาะสม (X=3.76) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 5 ด้าน คือ 
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ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในด้านของการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ในด้านภารกจิที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแกป้ัญหาและ
ความขัดแย้งร่วมกัน และด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว อยู่ในระดับ
เหมาะสมที่สดุ โดยพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน (X=3.78) ด้าน
การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.72) ในดา้นของภารกิจที่สมาชกิแต่ละคนรับผิดชอบ
ตามบทบาทและหน้าที ่ (X=3.71) ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.63) และด้าน
การแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.56) ส่วนด้านของการใชเ้วลาว่างใน
การท ากิจกรรมร่วมกันและด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบของครอบครัว อยู่ในระดบัเหมาะสม โดยได้
พบว่าด้านของการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกนั และในด้านของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากัน (X=3.37)   
 นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในครอบครัวขนาดเล็ก มีสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสม (X=3.76) เมื่อพิจารณารายด้าน ก็ได้พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว        
5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละ
คนรับผิด ชอบตามบทบาทและหน้าที่และด้านการแก้ปญัหาและความขัดแย้งร่วมกัน อยู่ในระดับ
เหมาะสมที่สดุ  โดยพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั (X=3.77) ด้าน
การสื่อสารระหว่าง สมาชิกในครอบครัว (X=3.73) ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว (X=3.64)   ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ (X=3.63) 
และด้านการแก้ปญัหาและความขัดแยง้ร่วมกัน (X=3.63) ส่วนด้านการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรม
ร่วมกันและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบของครอบครัว อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพบว่าด้านการใช้
เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน (X=3.33)  และในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด (X=3.27)   
 นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่นครอบครัวขยายนั้นมีสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสม (X=3.81) เมื่อพิจารณารายด้าน ได้พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 5 
ด้าน คือ ด้านการใหค้วามช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแกป้ัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน และด้านของการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชกิในครอบครัว อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมที่สดุ  โดยพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน (X=3.84) ด้าน
การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X=3.79)  ด้านของภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าที ่ (X=3.66) ในด้านการแก้ปญัหาและความขัดแย้งร่วมกัน (X=3.64) และด้านการ
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แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X=3.58) ส่วนในด้านการใชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมร่วมกนัและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบของครอบครัว ก็อยู่ในระดับเหมาะสม โดยได้พบว่า
ด้านการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกัน และในด้านของการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของครอบครัว 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (X=3.44)   
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของสัมพันธภาพในครอบครัว จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัด้านครอบครัว 
 
ตาราง 8 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถติทิี่ใชใ้นการเปรยีบเทียบความแตกต่างของ 
     สัมพันธภาพในครอบครัว จ าแนกตามเพศ (n=281) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
เพศหญิง เพศชาย 

t-test 
x  SD x  SD 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาท 
 และหน้าที ่

3.68 0.469 3.64 0.499 0.608 

2. ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชิกในครอบครวั 3.75 0.491 3.73 0.480 0.205 
3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัว 

3.66 0.489 3.53 0.517 2.052* 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 3.81 0.406 3.77 0.444 0.922 
5. ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งรว่มกัน 3.65 0.493 3.62 0.505 0.488 
6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท ากิจกรรมรว่มกัน 3.41 0.506 3.32 0.485 1.566* 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครวั 3.37 0.509 3.32 0.534 0.794 
   ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั  โดยรวม 3.80 0.405 3.74 0.458 1.014 

 

     ระดับนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 จากตาราง 8 เมื่อวิเคราะห์ถงึสัมพันธภาพในครอบครัว จ าแนกตามเพศ พบว่า นักเรยีนช่วง 
ชั้นที ่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 โดยนักเรียนเพศหญิง (X = 3.80) มีสัมพันธภาพในครอบครัวสูงกว่านกัเรยีนเพศชาย       
(X = 3.74)  
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 เมื่อพิจารณารายด้าน ก็พบว่า นักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีสัมพันธภาพ
ในครอบครัว ด้านของการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิก ในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิตทิี่ระดับ.05 โดยนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 เพศหญิงมีสัมพนัธภาพในครอบครัวด้านการ
แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว (X = 3.66) และด้านการใชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมร่วมกนั  (X = 3.41) สูงกว่าเพศชาย ( X = 3.53),( X = 3.32) ตามล าดับ ส่วนสัมพนัธภาพ
ในครอบครัวด้านการให้ความช่วยเหลือ และเอ้ือเฟื้อ เผือ่แผ่ซึ่งกันและกนั ในด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ด้านภารกจิที่สมาชกิแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที ่  ในด้านของการ
แก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกนั และด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบของครอบครัว ของนักเรยีนช่วง
ชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกนัไม่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ตาราง 9 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัว รายด้านและโดยรวมจ าแนกตาม 
       ระดับชั้นปีที่ศึกษา (n=281) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว แหลง่ความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
P 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาท และหนา้ที ่

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.276 
64.607 
64.883 

0.148 
0.232 

0.594 0.553 

2. ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  4.864 
61.171 
66.036 

2.432 
0.220 

11.054 0.000* 

3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนั
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.553 
70.600 
71.153 

0.277 
0.254 

1.089 0.338 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลอื และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  1.093 
48.935 
50.028 

0.547 
0.176 

3.105 0.046* 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง
ร่วมกัน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.220 
69.026 
69.246 

0.110 
0.248 

0.442 0.643 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  1.156 
68.344 
69.509 

0.583 
0.246 

2.370 0.095 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.755 
75.761 
75.516 

0.377 
0.269 

1.403 0.248 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั 
โดยรวม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  1.205 
50.219 
51.423 

0.602 
0.181 

3.334 0.037* 

 

 ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสัมพันธภาพในครอบครัวนั้น โดยรวม
จ าแนกตามระดบัชัน้ปีทีศ่ึกษา ก็ได้พบว่า นักเรียนช่วงที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นปทีี่ศึกษาต่างกันมี
สัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถติิที่ 0.05   

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรยีนในช่วงที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกนัมี
สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชกิในครอบครัว และด้านการให้ความช่วยเหลือ 
และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนัแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .05 ส่วนสัมพันธภาพใน
ครอบครัวด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน ด้านการใช้เวลาว่างใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน  และในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวของนักเรียนช่วงที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับชั้นปทีี่ศึกษาต่างกันไมม่ีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   
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ตาราง 10 ค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงที่ 2   
      จ าแนกตามระดับชั้นในราบคู่ที่พบความแตกต่าง (n=281) 

 
สัมพันธภาพในครอบครัว ระดับชั้น  ป.4 ป.5 ป.6 

  
X 3.82 3.85   3.56 

ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 

ป.4 3.82 - -0.03 0.26* 
ป.5 3.85  - 0.29* 

 ป.6 3.56   - 
  

X 3.86 3.80   3.71 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั 

ป.4 3.86 - 0.06 0.15 
ป.5 3.80  - 0.09 
ป.6 3.71   - 

  
X 3.83 3.80   3.68 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั 
โดยรวม 

 

ป.4 3.83 - 0.02 0.15 
ป.5 3.80  - 0.12 
ป.6 3.68   - 

 

   ระดับนัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 
 

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างสัมพนัธภาพในครอบครัว  จ าแนกตามระดับชัน้
ปีที่ศึกษาเปน็รายคู่ พบว่า นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นปทีี่ศึกษาต่างกันมีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 (X=3.82) และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 (X=3.85)  มีสัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัวสูงกว่านักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (X=3.56) 
 ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม และสัมพนัธภาพในครอบครัวในด้านของการให้ความ
ช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกันที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 และเมื่อท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ก็ไม่พบรายคู่ใดที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม และสัมพันธภาพใน
ครอบครัวด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั ซึ่งแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิต ิ 
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ตาราง 11 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวมและรายด้าน 
 จ าแนกตามสัมฤทธิ์ทางการเรียน (n=281) 

 
สัมพันธภาพในครอบครัว แหลง่ความ

แปรปรวน 
 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

P 
1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาท และหนา้ที ่

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

0.590 
64.293 
64.883 

0.295 
0.231 

1.275 0.281 

2. ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

 0.422 
65.613 
66.036 

0.211 
0.236 

0.895 0.410 

3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนั
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

 0.323 
70.830 
71.153 

0.161 
0.255 

0.633 0.532 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลอื และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.247 
49.782 
50.028 

0.123 
0.179 

0.688 0.503 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง
ร่วมกัน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

 0.339 
68.907 
69.246 

0.169 
0.248 

0.684 0.506 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.102 
69.407 
69.509 

0.051 
0.250 

0.205 0.815 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว 

 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
    2 
278 
280 

  
 0.085 
75.431 
75.516 

 
0.042 
0.271 

 
0.156 

 
0.856 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั 
โดยรวม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

0.210 
51.214 
51.423 

0.105 
0.184 

0.569 0.567 

 

 ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบสัมพันธภาพในครอบครัว จ าแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนในช่วงที่ 2 กลุม่ตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมี
สัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ   
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ตาราง 12 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม และรายด้าน 
      จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว (n=281) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว แหล่งความ
แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

P 

1. ด้านภารกิจทีส่มาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาท และหนา้ที ่

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.759 
64.124 
64.883 

0.253 
0.231 

1.092 0.353 

2. ด้านการสือ่สารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  7.183 
58.853 
66.036 

2.394 
0.212 

11.269 0.000* 

3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพนั
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  2.348 
68.805 
71.153 

0.783 
0.248 

3.150 0.025* 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลอื และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  3.294 
46.735 
50.028 

1.098 
0.169 

6.507 0.000* 

5. ด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง
ร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.599 
68.647 
69.246 

0.200 
0.248 

0.805 0.492 

6. ด้านการใชเ้วลาวา่งในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

0.476 
69.033 
69.509 

0.159 
0.249 

0.637 0.592 

7. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  2.639 
72.877 
75.516 

0.880 
0.263 

3.344 0.020* 

ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครวั 
โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  1.781 
49.642 
51.423 

0.594 
0.179 

3.313 0.021* 

 ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม
จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว พบว่า นักเรียนช่วงที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกนัมี
สัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถติิ .05 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  นักเรยีนช่วงที่ 2 กลุ่มตัวอยา่งที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกันมี
สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชกิในครอบครัว ด้านการให้ความช่วยเหลือและ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั  และในด้านของการแสดงออกถึงความผูกพนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัวด้านภารกิจที่สมาชกิ
แต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ในด้านการแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกนั ด้านการใช้
เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน และด้านของการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของครอบครัวไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
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ตาราง 13 ค่าสถิติเปรียบเทียบรายคู่ความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2   
      จ าแนกตามสถานภาพครอบครัวในรายคู่ที่พบความแตกต่าง (n=281) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว   
บิดาและ
มารดาอยู่
ร่วมกัน 

บิดามารดา
หย่าร้างกัน 

บิดาและ/
หรือมารดา
เสียชีวิต 

  
X 3.78 3.67 3.00 

ด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

บิดาและมารดา
อยู่ร่วมกัน 

3.78 - 0.95 0.16* 

บิดามารดาหย่า
ร้างกัน 

3.67  -  0.67* 

 บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวิต 

   3.00   - 

  
X 3.63 3.44 3.33 

ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

บิดาและมารดา
อยู่ร่วมกัน 

3.63 - 0.10 0.17 

บิดามารดาหย่า
ร้างกัน 

3.44  - 0.19 

 บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวิต 

3.33   - 

  
X 3.82 3.67 3.00 

ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กัน 

บิดาและมารดา
อยู่ร่วมกัน 

3.82 - 0.08 0.14 

บิดามารดาหย่า
ร้างกัน 

3.67  - 0.16 

 บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวิต 

3.56   - 

  
X 3.80 3.63 3.56 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
โดยรวม 

บิดาและมารดา
อยู่ร่วมกัน 

3.80 - 0.09 0.14 

บิดามารดาหย่า
ร้างกัน 

3.63  - 0.16 

 บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวิต 

3.56   - 

 

   ระดับนัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 
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 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัว  จ าแนกสถานภาพ
ครอบครัวเป็นรายคู่ พบว่า นักเรียนช่วงในชั้นที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกนัมี
สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชกิในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีจ านวน 2 คู่ ได้แก่นักเรียนช่วงในชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่บิดามารดาอยู่ร่วมกนั
(X=3.78)  และบิดามารดาหย่าร้างกัน(X=3.67)  มีสัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกครอบครัวสูงกว่านักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีบิดาและ/หรือมารดาเสยีชีวิต(X=3.00)   
 ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม และสัมพนัธภาพในครอบครัวด้านของการแสดงออก
ถึงความผูกพันระหว่างสมาชกิในครอบครัว และในด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกันที่แตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ไม่พบรายคู่
ใดที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัว ในด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 
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ตาราง 14 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวมและรายด้าน  
          จ าแนกตามขนาดของครอบครัว (n=281) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว แหล่งความ
แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

P 

1. ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคน
รับผิดชอบตามบทบาท และหน้าที ่

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.341 
64.542 
64.883 

0.170 
0.232 

0.734 0.481 

2. ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชกิ
ในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

0.210 
65.825 
66.036 

0.105 
0.237 

0.444 0.642 

3. ด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.436 
70.717 
71.153 

0.218 
0.254 

0.857 0.425 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือ และ
เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.195 
49.833 
50.028 

0.098 
0.179 

0.545 0.581 

5. ด้านการแกป้ัญหาและความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.002 
69.243 
69.246 

0.001 
0.249 

0.004 0.996 

6. ด้านการใชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.559 
68.950 
69.509 

0.280 
0.248 

1.127 0.325 

7. ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ
ของครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  1.312 
74.204 
75.516 

0.656 
0.267 

2.459 0.087 
 

ปัจจยัสัมพันธภาพในครอบครัว 
โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

    2 
278 
280 

  0.106 
51.317 
51.423 

0.053 
0.185 

0.288 0.750 

 ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตาราง 14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรยีบเทียบสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม และ
รายด้าน จ าแนกตามขนาดของครอบครัว พบว่า นักเรียนในช่วงที ่2 ที่มีขนาดของครอบครัว ที่ต่างกันมี
สัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ   
 

 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  เพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
กรุงเทพฯ  
 2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที 2 โรงเรียน
ปัญจทรัพย์ กรุงเทพฯ จ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว 
 
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีเพศต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 
  2.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีระดับชั้นในการเรียนต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 
 3.  นักเรียนช่วงชั้นที่  2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัว
แตกต่างกัน  
 4.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีสภาพครอบครัวต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 
 ถ.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีขนาดครอบครัวต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)                 
ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนปัญจทรัพย์ กรุงเทพฯ จ านวน 750 คน   
 
 กลุม่ตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาสัมพันธภาพในครอบครัวเปน็นักเรียนช่วงในชัน้ที ่2 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดนิแดง กรุงเทพฯ โดย
ใช้ตารางส าเรจ็รูปค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต ์
(องอาจ นัยพัฒน์.2548:125: อ้างอิงจาก Yamane.1967) จ านวน 281 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย แยกเป็นนักเรียนหญิง 161 คน และนักเรียนชาย จ านวน 120 คน  
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วิธีการศึกษาค้นคว้า 
ในการวิจยัครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อติดต่อขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว โรงเรยีนปญัจทรพัย์ 
2. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว

ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามก าหนดเวลาที่ได้นดัหมายกบัทางโรงเรยีน 
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกแบบสมัพันธภาพในครอบครัวเฉพาะฉบบัที่

สมบูรณ์ เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมตฐิาน 
 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การจดัท าข้อมูล 
1. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวแต่ละฉบับ   

จ านวน 300 ฉบับ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามได้จ านวนทั้งสิ้น 281 ฉบับ 
 2. ผู้วิจัยตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 3. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิต ิโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the social science for Windows) 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยันีจ้ะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the social science for Windows) วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชั้นที ่2 (ชัน้ประถม ศึกษาปทีี่ 4-6) 
 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ดนิแดง กรุงเทพฯ โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรยีนช่วงชั้นที ่ 2 (ชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 4-6) ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปญัจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพฯ จ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนตัว
และปัจจัยด้านครอบครัว โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มที่เปน็
อิสระต่อกัน (Independent t-test) (องอาจ นัยพฒัน์.2548:209-212) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะหค์วามแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe (องอาจ 
นัยพัฒน์.2548:213-218) 
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี ้
 สัมพันธภาพในครอบครัวนักเรียนในช่วงชัน้ที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน     
ปัญจทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด (X = 3.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพ
ในครอบครัวของนกัเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเหมาะสมที่สดุคือ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกัน (X =3.79) รองลงมาได้แก่ ด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว (X =3.74) ด้านภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผดิชอบตามบทบาทและหน้าที่ (X =3.66) 
ด้านการแก้ปญัหาและความขัดแยง้ร่วมกัน (X = 3.63) และด้านการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว (X = 3.60) ตามล าดับ ส่วนด้านการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมร่วมกนั (X = 
3.37) และด้านการปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบของครอบครัว  (X = 3.35)  อยู่ในระดับเหมาะสม  

2. สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงชัน้ที ่2 กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2551      
โรงเรียนปญัจทรัพย ์จ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนตัวและปจัจัยด้านครอบครัว ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

2.1  ปัจจยัด้านส่วนตัว 
  เพศ. 
  นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มเีพศต่างกันมีสัมพนัธภาพในครอบครัวแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 โดยนักเรียนหญิงมีสัมพันธภาพ
ในครอบครัว (X = 3.80) สูงกว่านักเรียนชาย (X = 3.74) 
    เมื่อพิจารณารายด้าน ได้พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และด้านการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกันแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนหญิงมีสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการแสดงออกถึง
ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (X = 3.66) สูงกวา่เพศชาย ( X = 3.53) และสัมพันธภาพใน
ครอบครัวด้านการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน (X = 3.41) สูงกว่าเพศชาย ( X = 3.32) 
    ระดับชั้นปีที่ศกึษา 

  นักเรยีนในช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มใีนระดบัชัน้ปีที่ศกึษาต่างกันมีสัมพนัธภาพใน 
ครอบครัวแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 โดยพบว่า
นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที ่4และนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีสัมพันธภาพในครอบครัวเหมาะสม
กว่านักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   เมื่อพิจารณาในรายด้าน ก็ได้พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยพบว่านกัเรยีนทีเ่รียนอยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (X=3.82) และนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (X=3.85) มีสัมพันธภาพใน
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ครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัวสูงกว่านักเรยีนประถมศึกษาปีที่ 6 (X=3.56)ส่วน
สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนั และกันแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ไม่พบรายคู่ใดที่มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวด้านการให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน และกันแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิต ิ 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ที่มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที3่   

2.2 ปัจจยัด้านครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว 

    นกัเรยีนช่วงชั้นที2่ กลุ่มตัวอย่างปีการศกึษา2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ที่มีสถานภาพ 
ครอบครัวที่ต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งก็
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที ่4  
   เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  สัมพันธภาพในครอบครวัในด้านการส่ือสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่
บิดาและมารดาที่อยู่ร่วมกัน(X=3.78)และนักเรียนช่วงชั้นที ่ 2 ที่บิดามารดาหย่าร้างกัน (X=3.67) มี
สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการสื่อสารระหว่างสมาชกิในครอบครัวสูงกว่านกัเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ที่มี
บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต (X=2.50)  ซึ่งส่วนสัมพนัธภาพในครอบครัวด้านการแสดงออกถึงความ
ผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและด้านการให้ความชว่ยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อได้
ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ไม่พบรายคู่ใดที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัว ซึ่งด้านการแสดงออกถึง
ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และด้านการใหค้วามช่วยเหลือและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกนัและ
กันและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติ ิ 

ขนาดของครอบครัว   
นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง ที่ม ี

ขนาดครอบครัวต่างกนัมีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม และรายด้านนั้นต่างก็ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เปน็ไปตามสมมตฐิานข้อที ่5 
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อภิปรายผล 
การศึกษาสัมพนัธภาพในครอบครัวของนักเรยีนในช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน   

ปัญจทรัพย์ ดินแดง จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ซึ่งได้จ าแนกตามปจัจยัด้านส่วนตัว 3 ด้าน 
ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ปีที่ศกึษา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และปัจจยัทางด้านครอบครัว 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ 
สถานภาพครอบครัวและขนาดครอบครัว จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลใน
ประเดน็ ส าคญัไดด้ังนี ้

1. จากผลการศึกษาได้พบว่านักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 นั้นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกนัม ี
สัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมุติฐานข้อ  
ที่ 1 โดยได้พบว่า นักเรียนหญิงมีสัมพันธภาพในครอบครัวมากกว่านักเรียนชาย อาจเนื่องมาจากสภาพ
สังคมไทยที่ครอบครัว และผู้ใหญเ่อาใจใส่การอบรมบตุรหลานเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ซึ่งประกอบ
กับเพศหญงิว่านอนสอนง่ายอยูใ่นระเบียบค าสอนมาตั้งแต่เด็ก (จารุวรรณ พานทอง .2536:76, สมนึก 
แกระหัน. 2541) ซึ่งท าให้นกัเรยีนหญิงรู้สึกว่าได้ถึงความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความเอาใจใสจ่าก
บิดาและมารดา และสมาชกิในครอบครัว  จงึท าใหเ้กดิความไว้วางใจ ความรกัความผกูพนักับบดิา
มารดาและสมาชกิในครอบครัวส่งผลให้มีสัมพนัธภาพในครอบครัวดีด้วย  
   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

   นักเรยีนหญงิมีสัมพันธภาพในครอบครัว ในทางด้านการแสดงออกถึงความผูกพัน

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกบันกัเรยีนชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งเนื่องจาก

นักเรยีนหญงิซึ่งมีลกัษณะสุภาพอ่อนโยน และว่านอนสอนง่ายอยู่ในระเบียบค าสอนของครอบครัว จึง

ท าใหเ้ป็นที่รักของครอบครัวท าให้บดิามารดา และสมาชิกในครอบครัวให้ความใกล้ชิดสนิทสนม ความ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ความรักความอบอุ่น (สุดา สงเดช.2546:114) นกัเรียนหญิงจะรู้สึกว่าตนได้รบั

ความรกัจากบดิามารดามาก จึงท าใหเ้กดิมีความผูกพนักบับิดามารดามากกว่าบุคคลอ่ืนๆ  (นงลกัษณ์ 

ปรีชาดิเรก .2546:19;อ้างอิงจาก ปฐม กลิน่ดอกไม.้2525 ) สอดคล้องกับจอหน์สัน (Johnson.2003: 1) 

ที่พบว่าเดก็ที่มีครอบครัวที่ท าตามบทบาทหน้าที่ไดด้ีก็จะมคีวามผูกพันกนัเปน็อย่างดใีนครอบครัว และ

ถ้าครอบครัวอยู่ร่วมกันและมีการปรับตัวได้ด ี

   นักเรียนหญงิมีสัมพนัธภาพในครอบครัว ด้านการใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกนั

แตกตา่งกบันกัเรียนชายอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  เป็นเพราะนกัเรียนหญงิมีความผูกพนั รกั

ใคร่สนิทสนมกบัครอบครัวมากกว่านกัเรียนชาย จึงท าใหน้ักเรียนหญงิมีความยนิดีและสมัครใจที่ร่วมท า

กิจกรรมในวันหยดุกบัครอบครัว เชน่ การปลกูตน้ไม้ การไปท่องเทีย่ว เปน็ตน้ (สุจรติ สุวรรณชื่น. 2539:92) 
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และการเข้าร่วมท ากจิกรรมเหล่านี้ ทั้งยังช่วยให้นกัเรยีนหญิงมีโอกาสในการจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเหน็กับบิดามารดาได้อย่างเปดิเผยและสบายใจสอดคล้องกับ นงลักษณ์ ปรีชาดเิรก (2546: 64 -65) 

ที่ได้พบว่า มารดาที่อยู่ในครอบครัวและสมาชกิทุกคนท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกันในวันหยดุมีค่าเฉล่ียการ

ปรึกษาพูดคยุกับบุตรอยู่ในระดับสูงสุด และท าให้มารดาได้รับรู้และให้ค าปรึกษาพูดคยุกับบุตรได้เปน็

อย่างดีและมากกว่ามารดาที่อยูใ่นครอบครัวที่ต่างคนต่างท ากิจกรรมในวันหยดุ หรือกับครอบครัวที่ไม่

มีวันหยุดหรือท างานทกุวัน ซึ่งมีผลท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีและแน่นเฟ้นมากขึน้ 

2. จากผลการศึกษาครั้งนีก้็ได้พบว่านักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา2551ของโรงเรียน 

ปัญจทรัพย์ ดนิแดง ที่มีระดับชัน้ของปีที่ศกึษามีสัมพนัธภาพในครอบครัว โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งเปน็ไปตามสมมตฐิานในข้อที่ 2 โดยนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 

(X=3.83) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที ่ 5 (X=3.80) มสีัมพันธภาพในครอบครัวเหมาะสมกว่า

นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 (X=3.68)  อาจเปน็เพราะบิดามารดายังคงให้การอบรมเลี้ยงดบูุตร 

โดยเฉพาะบุตรที่เรยีนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  แบบการเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็ก โดยการให้ความรัก 

ความห่วงใย มีการดูแลเอาใจใสต่่อกัน และเด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากบดิามารดาและท าให้มี

ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ทกุคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น ท าใหเ้ด็กมีสัมพันธภาพในครอบครัว

ที่ดี (อมราวดี ณ อุบล.2544:6) ในขณะทีน่ักเรียนที่เรียนอยู่ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จะเปน็ช่วงที่จะ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุน่ตอนตน้ ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และมีความสับสนทาง

จิตใจ ซึ่งเป็นช่วงที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวระหว่างบิดามารดา-บุตรไม่ดี เนื่องจากมีความขัดแย้งกับ

บิดามารดามากขึ้นรวมทั้งเปน็ช่วงที่นักเรียนที่เรยีนอยูใ่นชัน้ถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งต่างก็มีความเครียดกบั

การเรียนมากขึ้น เพราะต้องสอบเพื่อเปลีย่นระดบัการศึกษาและสอบแข่งขันเข้าสู่สถาบนัศึกษาของรัฐ 

ท าให้ต้องสนใจแต่เรื่องเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีเวลาในการท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกับ

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งนั่นก็เพื่อพักผ่อนคลายความเครียด ท าใหเ้ด็กมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ด ี

(ชนนัภรณ์ ลักษมพีิเชษฐ์.2545: 54)  

   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 และนักเรียนชั้นประถมศกึษาปี่ที่ 5 มีสัมพันธภาพใน

ครอบครัวด้านการส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ทาง

สถิติที่ระดับ .01 อาจเปน็เพราะว่า นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  ที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวที่ดี
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ระหว่างบิดามารดา บิดามารดาให้ความสนทิสนม เอาใจใส่  (นงลักษณ์ ปรชีาดิเรก .2546:18) และจะ

มีเวลาที่จะท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนักับบิดามารดา เชน่เรื่องการดูโทรทัศน์ร่วมกัน การรับประทาน

อาหารร่วมกัน เป็นตน้ จึงท าให้นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-5  มีโอกาสในการพุดคยุกับบดิามารดา

และสมาชิกในครอบครัว (นงลกัษณ ์ปรีชาดเิลก .2546:65 ) มากกว่านักเรียนชัน้ถมศกึษาปีที ่6  ซึ่งอยู่

ในช่วงที่จะก้าวสู่วัยรุ่นท าให้มคีวามสับสนและชอบแยกตัวอยู่คนเดยีวและ ร่วมกับต้องให้ความสนใจ

กับการเรยีนมากขึน้ จึงท าให้ไม่มีเวลาทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวจึงท าให้มีสัมพันธภาพ

ด้านการสื่อสารกับสมาชกิในครอบครัวน้อยกว่านักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 4-5   

  3. จากผลการศึกษาพบว่า นักเรยีนในช่วงชัน้ที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกนัก็มี

สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม และรายด้านไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ซึ่งไมเ่ป็นไป

ตามสมมุติฐานข้อที่ 3 ที่กล่าวว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุม่ตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมี

สัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะในการสุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยได้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 

กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนต่ ากว่า 1.99 มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.7) 

เท่านัน้ จึงท าให้มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศกึษาไม่พบความแตกต่างของสัมพันธภาพใน

ครอบครัวทั้งโดยรวม และรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็สอดคล้องกับ ทิพวรรณ กมลพัฒนานนัท ์

(2543:131) ที่ได้ศึกษาก็พบว่าปจัจยัทางครอบครัวด้านความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบตุรไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิท์างการเรยีน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลวรรณ วิทยาวงศรจุิ 

(2526:58-59) ที่พบว่า นักเรียนวัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีสัมพันธภาพในครอบครัวดกีว่า

นักเรยีนวัยรุน่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และไม่เปน็ไปตามผลการศึกษาของ ลลนา พรหมสุวรรณ 

(2547:62) ที่ได้พบว่า บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับความตั้งใจเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  โดยครอบครัวที่มีบรรยากาศในครอบครัวดีต่างกจ็ะมีความตั้งใจของ

ในการเรียนสูงด้วย 

  4. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกนัมี

สัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ข้อที่ 4  เปน็เพราะว่า สถานภาพของครอบครัว หรือลักษณะของครอบครัวมีความส าคัญต่อบคุลิกภาพ 

พฤติกรรม และสุขภาพจิตของเดก็ เพราะว่าเด็กจะเรียนรูก้ารปรับตัวจากครอบครัวและลักษณะการอยู่

ร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัว โดยครอบครัวที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่กัน จะเปน็ครอบครัวทีม่ี
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ความรักความเข้าใจ และถ้าบิดามารดาเปน็ที่ปรกึษาของครอบครัวไม่เกิดความว้าเหว่ มีความใกล้ชดิ

กันระหว่างบดิามารดาและบุตร ครอบครัวลักษณะเชน่นีจ้ะส่งผลให้สมาชิกมีสุขภาพจิตดี ปรับตัวเข้า

กับบุคคลอ่ืน และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี (ลักขณา สริวัฒน์.2530: 22-23) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ยิ่งยง ยุทธศักดิ์ (2539: 132-137) ที่พบว่า พฤติกรรมของเด็กดจีะมีพฤตกิรรมทางสังคม

ที่พึงประสงค์มากหรือน้อยนั้น ก็ขึน้อยู่กบัสัมพันธภาพในครอบครัวเปน็สิ่งส าคัญ และรองลงมาก็คือ 

ลักษณะครอบครัวซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมที่ดเีปน็ที่ยอมรับของสังคมนั้น ต้องมีสัมพันธภาพในครอบครัว

ที่ดี ส่วนเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ขาดความสมบูรณซ์ึ่งเปน็ผลมาจากการตาย การหย่าร้างพ่อแม่

แยกกันอยู่และสภาวะอ่ืนๆ ทีท่ าให้สญูเสยีพ่อแม่  ก็จะท าให้เดก็ขาดความรักและความอบอุ่น เป็นคน

มีปมด้อยในตนเอง  และเมือ่โตขึ้นอาจประสบปัญหาการปรับตัวและการสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกบัผู้อ่ืน 

(สุชา จันทนเ์อมและสุรางค์ จันทนเ์อม.2529: 156-157)   แสดงใหเ้หน็ว่าสถานภาพครอบครัวส่งผลต่อ

เด็กอย่างมาก  โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ย่อมมีผลกระทบทางด้านจติใจและพฤตกิรรม  ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวของเด็กด้วย และยังมีแนวโนม้ต่อการ

เสี่ยงทีจ่ะมีปจัจยัเสีย่งพร้อมกับมปีัญหามากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข  

(ชนินภรณ์ ลักษมีพิเชษฐ์.2545: 25) 

   เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า   

   นักเรยีนในช่วงชั้นที่ 2 มีสัมพันธภาพในครอบครัวในด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก

ในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนในช่วงชั้นที ่2 ที่บิดา

และมารดาที่อยู่ร่วมกันมีสัมพนัธภาพในครอบครัว ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวสูงกว่า

นักเรยีนในช่วงชั้นที่ 2 ที่บิดา และ/หรือ มารดาเสียชีวิต เนือ่งจากบุตรที่อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาอยู่

ด้วยกัน รักใคร่กนัและบิดามารดามเีวลาใหก้ับบุตร เมื่อบุตรมีปัญหาก็สามารถพูดคุยปรึกษากับบดิา

มาราได้อย่างสะดวกใจ (นงลกัษณ์ ปรีชาดเิรก .2546:19;อ้างอิงจาก ประเวศ วสี.2539) ในทางตรงกัน

ข้ามหากเดก็ทีเ่ติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งนัน่ก็เปน็ผลมาจากการตาย การหย่าร้าง การ

แยกกันอยู่และสภาวะอ่ืนๆ ที่ท าให้สญูเสยีบิดามารดา จะท าใหเ้ด็กขาดความรัก ความอบอุ่นเปน็คนมี

ปมด้อยในตนเอง (ชนนิภรณ์ ลักษมีพเิชษฐ์.2545 : 21; อ้างอิงจาก สุชา จันเอม และสุรางค์ จันทรเ์อม.

2529)สอดคล้องกับการศกึษาของ พรรณธิพา เนื่องทวี (2539: 197) ที่พบว่า นักเรียนที่บิดามารดาอยู่
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ด้วยกัน ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนการปรึกษาพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบิดามากกว่านักเรียนที่บิดา

มารดาหย่าร้างกันหรือแยกกนัอยู ่

   นักเรยีนช่วงในชั้นที่ 2 มีสัมพันธภาพในครอบครัวในด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก

ในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนในช่วงชั้นที ่2 ที่บิดา

มารดาหย่าร้างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัว ทางด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวสูงกว่า

นักเรยีนช่วงชั้นที่ 2 ที่บิดา และ/หรอื มารดาเสียชีวิต เนื่องจากบุตรที่อยู่ในครอบครัวที่มีบดิามารดาหย่า

ร้างกัน ก็จะท าให้สถานการณ์ภายในบ้านค่อนข้างที่ตึงเครยีด แต่หากบิดาหรือมารดาสามารถสรรเวลา

ว่างให้กับบุตรเพื่อท ากิจกรรมร่วมกันในวันว่าง ซึ่งกจ็ะเปน็การเปดิโอกาสให้บตุรสามารถพูดคยุปัญหา

ได้อย่างสะดวกใจ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก (2546:64)พบว่า มารดาที่ท า

กิจกรรมในวันหยุดร่วมกนัของสมาชกิในครอบครัว ซึ่งกม็ีค่าเฉล่ียการปรึกษาพูดคยุระหว่างมารดากบั

บุตรสูงสุด และได้ท าการเมื่อเปรยีบเทียบกับมารดาที่อยูใ่นครอบครัวที่มีสมาชิกต่างคนต่างท ากิจกรรม

ในวันหยุด และมารดาที่อยู่ในครอบครัวที่สมาชิกไม่มีวันหยุดหรือท างานทุกวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ

ที่สมาชิกท างานในวันหยุดร่วมกนั เชน่ การปลูกต้นไม้ การไปท่องเที่ยว เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วย

เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกนัและกัน ซึ่งกจ็ะส่งผลให้

มารดาได้รับรู้ปัญหา และได้ให้ค าปรึกษาพูดคุยกับบุตรมากกว่ามารดาอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชกิต่าง

คนต่างท ากจิกรรมในวันหยุด และส่วนมารดาที่อยูใ่นครอบครัวที่สมาชิกไม่มีวันหยุดหรือท างานทกุวัน

และในขณะที่เด็กที่มีบิดา และ/หรือ มารดาที่เสียชีวิต จะมีความเครียดมากกว่าเดก็จากครอบครัวที่ไม่

สมบูรณ์จากสาเหตุอ่ืนๆ ซึ่งจะท าใหเ้ดก็ซึมเศร้า แยกตัว เมื่อมีปัญหาก็จะไม่ค่อยพูดคุย ไม่อยากบอก

ถึงปัญหาหรือปรึกษาผูใ้หญ่หรือผู้ปกครอง 

  5. จากผลการศึกษาพบว่า นักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดครอบครัวต่างกันมี

สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ซึ่งก็ไม่เปน็ไป

ตามสมมุติฐานในข้อที่ 5 แตอ่ย่างไรก็ตามผลการศึกษายงัพบว่า ครอบครัวของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่

มีค่าเฉล่ียสัมพนัธภาพในครอบครัวโดยรวมสูงสุด คือ ครอบครัวขยายมีบุตรมากกว่า 4 คน (X=3.81) 

รองลงมาคือครอบครัวเดี่ยวกบัครอบครัวเลก็มีค่าเฉล่ียเทา่กัน (X=3.76) อาจเปน็เพราะว่า ครอบครัว

ที่มีจ านวนสมาชิกมาก อาจมีญาติผูใ้หญ่อ่ืนๆ ได้อาศัยร่วมอยู่ในบ้านที่สามารถให้ค าปรึกษาพูดคยุกับ

บุตรแทนบดิามารดาได้ หรืออาจเป็นไปได้ว่า ในครอบครัวที่มีสมาชิกมากเพราะมีบตุรมากท าให้บิดา
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มารดาต้องท างานหนักเพื่อหารายได้มาเลี้ยงบุตร ท าให้ไม่มีเวลาพูดคุยหรือให้ค าปรึกษาแกบุ่ตร และ

หากบุตรอยูใ่นวัยใกลเ้คียงกันกค็งปรึกษากันเองในกลุ่มพีน่้อง(นงลกัษณ ์ ปรีชาดเิรก.2546:63) ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนาภา เอ้ือเสถียร (2544: 67) ก็ได้พบว่ามารดาจะมีเวลาในการดูแลบตุร

น้อยลงหากมีสมาชิกในครอบครัวที่เปน็ผู้ใหญ ่

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ในการกก าหนดแนวทางในการพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึน้ 
1.2 ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ในการกก าหนดแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจะมีผลมาจากสัมพนัธภาพใน
ครอบครัว 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยั 

2.1 ควรมีศึกษาวิจยัเกยีวกับปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง  กับของการใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรม 
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากผลการศกึษาพบว่าสัมพันธภาพด้านการใชเ้วลาว่างในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชกิในครอบครัวมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

2.2 ควรมีศึกษาวิจยัสัมพันธภาพในครอบครัวของครอบครัวทีบ่ิดา และ/หรือ มารดา 
เสียชีวิต เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัวของนกัเรยีนทีบ่ิดามารดา
หย่าร้างกันกับแตกต่างจากนักเรียนที่บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต 
  2.3 ควรมีการศึกษาของการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรม 
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เพื่อใช้ในการพัฒนาสัมพนัธภาพในครอบครัวที ่
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แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว จ านวน 2 ตอน ได้แก ่
 

            ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
ตอนที ่2 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว 
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ตัวอย่างแบบสอบถามสมัพันธภาพในครอบครัว 
 

ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องค าตอบที่เห็นว่าตรงกบั
ความคิดเหน็ ความรู้สึก หรือการกระท าที่แทจ้ริงของนกัเรยีน  

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น เป็นแบบสอบถามที่ถามข้อมูลปัจจัยด้านส่วนตัวและปัจจัยด้านครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

1. ชื่อ.............................. นามสกุล ...................... 
2. เพศ  � ชาย  � หญิง 
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่  � ป.4 � ป.5  � ป.6 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม ณ ปัจจุบัน) 
        � 0.00-1.99   � 2.00-2.99  � 3.00-4.00 
5. สถานภาพครอบครัว 
         � บิดามารดาอยู่ร่วมกัน    � บิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกัน 
         � บิดามารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือบิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ 
6. ขนาดของครอบครัว 
              � ครอบครัวมีบุตรคนเดี่ยว  
         � ครอบครัวมีบุตร 2-3 คน 
     � ครอบครัวมีบุตรตั้งแต่ 4 คน ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 แบบวัดสัมพันธภาพของคนในครอบครัว 
 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับการปฏบิัต ิ
จริง
ที่สุด 

 

จริง 
ไม่
จริง 

 

ไม่จริงเลย 

1 ทุกคนในครอบครัวของฉันมีงานบ้านที่ต้องรับผดิชอบ     

2 ฉันท าตามหน้าที่ที่ฉนัรับผิดชอบในครอบครัว     

3 ครอบครัวของฉันแบ่งหน้าที่กนัตามความเหมาะสม     

4 ครอบครัวของฉัน ตกลงว่า ใครควรจะรับผิดชอบงาน
อะไรในบ้าน 

    

5 ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนใด ฉันก็ไมไว้วางใจให้เขา
รับผิดชอบท างานบ้าน 

    

6 ฉันพอใจที่จะท างานบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย     

7 ครอบครัวของฉันปรึกษาพูดคุยกนัเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายใน
บ้าน 

    

8 เวลาอยู่ในบ้าน ทุกคนในครอบครัวฉันจะอาสาช่วยกั้น
ท างานบ้าน 

    

9 ทุกคนในครอบครัวของฉันต่างรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

    

10 สมาชิกในครอบครัวของฉันพูดคุยกนัอย่างชดัเจน 
เปิดเผยตรงไป ตรงมาไม่อ้อมค้อม 

    

11 เพียงคนในครอบครัวแสดงท่าทางออกมา ฉันสามารถ
บอกความรู้สึกของคนนัน้ได ้

    

12 ฉันสามารถระบายความไม่สบายใจให้คนในครอบครัว
ฟังได้ตามความเปน็จริง 

    

13 เมื่อคนในครอบครัวของฉัน ต้องการพดูคุยปรกึษาหารือ
กับฉัน ฉันก็ยินด ี

    

14 ไม่ว่าสิ่งที่ฉันพูดจะชัดเจนหรือไม่ คนในครอบครัวของฉัน
จะเข้าใจความหมายในสิ่งที่ฉนัพูดเสมอ 
 

    

15 ฉันคิดอะไรรู้สึกอย่างไร กับคนในครอบครัว ฉันก็สามารถ     
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บอกใหเ้ขาทราบ 
16 ฉันสามารถบอกให้คนในครอบครัวรู้ได้ว่า ฉันไม่สบายใจ

เรื่องอะไร 

    

17 ในครอบครัวของฉัน ฉนัมีอิสระที่จะพูอะไรก็ได้ตามที่ฉัน
คิดและคนในครอบครัวของฉันก็พร้อมจะรับฟงั 

    

18 ถ้าฉันไม่พอใจใครในครอบครัว ฉันกจ็ะบอกใหเ้ขาทราบ     

19 ฉันให้ความสนใจ เอาใจใสก่ับทกุคนในครอบครัว     

20 เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึน้กับคนในครอบครัว ฉันจะแสดง
ความรู้สึกห่วงใยเขา 

    

21 คนในครอบครัวของฉัน ต่างคนต่างเอาใจใส่ดูแลกันและกัน     

22 ทุกคนในครอบครัวของฉันใกลช้ิดสนิทสนมกัน     

23 เวลาฉันอยู่ในบ้าน ไม่ค่อยมใีครสนใจฉนั     

24 ฉันรักทุกคนในครอบครัว     

25 บางคร้ังคนในครอบครัวของฉัน ก็พูดไม่ดีกบัฉัน ท าให้ฉัน
รู้สึกเสียใจ 

    

26 ฉันไว้วางใจทกุคนในครอบครัว     

27 ไม่ว่าฉันจะมีงานยุ่งสกัเพียงใด ฉันจะพยายามหาเวลา 
ดูแลสมาชิกในครอบครัวของฉัน 

    

28 ถ้าใครบางคนในครอบครัว หมดก าลังใจ ฉันกจ็ะคอยให้
ก าลังใจเขา 

    

29 สมาชิกในครอบครัวของฉันต่างเข้าใจซึ่งกันและกนั     

30 เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวอ่ืนฉนัคิดว่าครอบครัวของ
ฉันมีความสุข 

    

31 ทุกคนในครอบครัวของฉันต่างช่วยเหลือกันและกนั     

32 เวลาฉันขอให้คนในครอบครัวท าอะไรให้ เขาก็ยนิดีท าให้
ด้วยความเต็มใจ 

    

33 ฉันสามารถพึ่งพาคนในครอบครัวได้เวลาประสบปญัหา     
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ในชีวิต 
34 เมื่อฉันหมดก าลังใจ ท าอะไรไม่ถูก คนในครอบครัวของ

ฉันจะให้ก าลังใจให้ฉนัสู้ต่อไป 

    

35 คนในครอบครัวของฉันมีน้ าใจให้กนัละกนั     

36 เวลามีใครในครอบครัวประสบปัญหา ทุกคนใน
ครอบครัวของเรา สามารถพึ่งพาอาศัยกั้นได ้

    

37 การตกลงเรื่องต่างๆ ในครอบครัวเป็นไปได้ง่าย เพราะคน
ในครอบครัวของฉันจะให้ก าลังใจให้ฉันสูต้่อไป 

    

38 ฉันเชื่อว่า ทกุสิ่งทุกอย่างที่คนในครอบครัวของฉันท าเป็น
สิ่งส าคัญ และฉันพร้อมทีจ่ะให้สนับสนุนในทุกเรื่อง 

    

39 คนในครอบครัวของฉันต่างช่วยกนัตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกบัครอบครัว 

    

40 คนในในครอบครัวของฉันต่างสนบัสนุนให้แต่ละคน
พยายามรักษาสทิธิของตนเอง 

    

41 ทุกคนในครอบครัวของฉัน พร้อมที่จะใหก้ารสนับสนนุใน
งานที่ฉันท า 

    

42 ครอบครัวของฉันช่วยกนัหาวิธีต่างๆ ในการแก้ไขปญัหา
ที่เกิดขึน้ในครอบครัว 

    

43 เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างขัดแย้งกนัในครอบครัวทุกคนใน
ครอบครัวจะพยายามหาทางพูดคุยกนั 

    

44 เวลามีปัญหา คนในครอบครัวของฉันจะช่วยกัน
แก้ปัญหา 

    

45 เมื่อมีปัญหาในครอบครัว ฉันจะให้บคุคลอ่ืนที่ไมใ่ช่คนใน
ครอบครัว ช่วยแก้ไขปัญหา 

    

46 ไม่ว่าปัญหาใน ครอบครัวจะใหญ่ หรือ เล็ก ทกุคนใน
ครอบครัวจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

    

47 เวลาเกิดปัญหา คนในครอบครัวของฉันทุกคนสามารถ     
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แก้ปัญหาที่ท าให้ไม่สบายใจที่มีต่อกันได ้
48 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว ฉันและคนในครอบครัว

จะร่วมกันวางแผน ก่อนลงมือแก้ปญัหา 

    

49 ฉันและทุกคนในครอบครัว จะไปวัด โบสถ์หรือมัสยิด 
ด้วยกันเสมอ 

    

50 สมาชิกในครอบครัวของฉัน ชอบดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ
ด้วยกัน 

    

51 แม้ว่าสมาชิกในครอบครัวของฉันจะใชเ้วลาอยู่ร่วมกันที่
บ้าน แต่ส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู ่

    

52 การไปท่องเทีย่วกับสมาชิกในครอบครัวในวันหยุด ท าให้
ฉันและทุกคนในครอบครัวรักใคร่กันมากขึ้น 

    

53 ในครอบครัวของฉันมกัจะไปซื้อของกินของใช้ต่างๆ
ด้วยกัน  

    

54 พอถึงวันส าคัญต่างๆ เชน่ วันพ่อ วันแม่ ฉันและสมาชิก
ครอบครัวจะมาร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ 

    

55 พอถึงวันหยดุ และ ฉันต้องอยู่บ้าน ฉันจะรู้สกึหงุดหงิด     

56 หลังเลิกเรียน หรือ เลิกท างาน ทกุคนในครอบครัวมกัไป
ออกก าลังกายด้วยกัน 

    

57 สมาชิกในครอบครัวของฉันมักจะออกไปพักผ่อนหย่อน
ใจนอกบ้านด้วยกัน 

    

58 ทุกคนในครอบครัวของฉันต้องท าตามกฎเกณฑ์ทีต่กลง
กันไว้ 

    

59 ฉันและทุกคนในครอบครัวช่วยกันก าหนดกฎเกณฑต์่างๆ
ในบ้าน 

    

60 กฎเกณฑ์ ข้อตกลงต่างๆของครอบครัวของฉันสามารถ
ยืดหยุน่ได ้

    

61 ในครอบครัวของฉัน ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวใคร     
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อยากท าอะไรก็ท า 
62 กฎระเบียบในครอบครัวของฉัน บางอย่างไม่ค่อย

สมเหตุสมผลท าให้ไม่มใีครอยากปฏิบตัิตาม 

    

63 ในครอบครัวของฉัน มกีารตัดสินลงโทษกนัตามที่ตกลง
กันไว้ 

    

64 ครอบครัวของฉันห้ามท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกนั     

65 หากท าสิ่งใดผิดกฎระเบียบของครอบครัวฉันรู้ได้อย่าง
แน่นอนว่าฉันจะได้รับการลงโทษอย่างไร 
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