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Abstract
This study aimed 1 ) to find out meaning, components and conditions
related to self-management and family coping of married Muslim women
teachers that lead to the strong family. The qualitative research using case study
technique was employed in this study. The key informants were 7 married
Muslim women teachers in the three southern border provinces of Thailand
including Yala, Pattani, and Narathiwat. The study found that the components of
self- management and family coping had five components namely 1) family
support 2) self and family problem solving 3) positive thinking 4) peer support,
and 5) use reason/ logic to solve the problem. While the components of strong
family had eight components namely 1) exercising the Islamic teaching in daily
life 2) the ability to manage stress and crisis 3) expressing love and care openly
and heartening family members 4) using time together 5) supporting and taking
care of each other 6) participating in social activities 7) obeying her husband
8) positive communicating. It was found two related conditions namely
1) individual condition and 2) social condition.
Keywords: married Muslim women teacher, strong family, self-management,
family coping
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การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
ของครูสตรีมุสลิมสมรสในพื้นที่บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้1
นัชชิมา บาเกาะ2
อังศินันท์ อินทรกาแหง3
พัชรี ดวงจันทร์4
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมาย องค์ประกอบ และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง
ดาเนินการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) มีผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 7 คน คือ ครู
สตรีมุสลิมสมรส ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า การจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัว มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว 2) การ
แก้ปัญหาตนเองและครอบครัว 3) การมองในมุมบวก 4) การได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบ
ข้าง และ 5) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา สาหรับครอบครัวเข้มแข็ง มี 8 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิต 2) ความสามารถในการจัดการความเครียด
และวิกฤต 3) การแสดงความรักอย่างเปิดเผยและให้กาลังใจคนในครอบครัว 4) การใช้เวลา
ร่วมกันในครอบครัว 5) การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 6) การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม 7) การเชื่อฟังสามี และ 8) การสื่อสารเชิงบวก และพบว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เงื่อนไขจากตัวบุคคล และ 2) เงื่อนไขทางสังคม
คาสาคัญ: ครูสตรีมุสลิมสมรส ครอบครัวเข้มแข็ง การจัดการตนเอง การจัดการภายในครอบครัว
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกทางสังคมที่ มีความสาคัญอย่า งยิ่ งในการขัดเกลาและพัฒนาสมาชิก ซึ่ งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่จะมีบทบาทในสังคมอย่างมีคุณภาพ สิ่งสาคัญครอบครัวจาเป็นต้องมีความเข็มแข็งที่จะสามารถ
ดูแลและพัฒนาสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามในภาวะสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ทาให้ปัจจุบันครอบครัว
ต้องประสบกับปัญหาหลายด้าน ซึ่ งส่ งผลต่อความมั่นคงและความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวมุสลิม ก็
เช่นเดียวกัน ปัจจุบันเผชิญปัญหาด้านครอบครัวมากมาย ดังที่นักวิชาการมุสลิมได้กล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวของ
มุสลิมในปัจจุบันขาดความเข้มแข็ง (Islam & Islam, 2011: 82) โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากปัจจัยและปัญหาครอบครัวทั่วไปแล้ว ยังมีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอาชีพหนึ่งที่สาคัญของสตรีมุสลิมคือการประกอบอาชีพครู ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบนี้
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตและครอบครัวของครู อย่างไรก็ตามท่ามกลางภาวะปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีครอบครัวหลายครอบครัวที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ ตัวอย่างเช่น ครูสตรีมุสลิมสามารถดูแลจัดการชี วิตส่วนตัวและครอบครัว ให้เป็นครอบครัวที่
เข้มแข็งประสบความสาเร็จและผลิตสมาชิกที่ดีออกสู่สังคมได้อย่างน่าชื่นชม ผ่านกระบวนการจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว โดยนาหลักคาสอนของศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจาวัน
ดังนั้น การเสริมสร้างครอบครัวที่ดีจึงมีความสาคัญต่อสังคม ซึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริมให้
ครอบครัวเข้มแข็งได้เกิดจากบทบาทสตรี ซึ่งองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) เชื่อว่าครอบครัวจะเข้มแข็งได้ด้วยการให้
สิทธิแก่เด็กและสตรี (UNICEF Executive Board, 2004: 1-2) ดังนั้นหากสตรีมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลและ
สามารถจัดการตนเองและภายในครอบครัวได้ จะส่งผลดีต่อตนเองและชีวิตครอบครัว ดังเช่นงานวิจัยของแคมเบล
(Campbell, 1985) ที่พบว่าคู่สมรสที่มีคุณสมบัติด้านความอดทน มีความเข้าใจและความผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน
จะเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็ง ในทางกลับกันหากสตรีที่ไม่สามารถจัดการตนเองและภายใน
ครอบครัวได้ ก็จะเกิดปัญหาครอบครัวตามมา เช่น ปัญหาการจัดการครอบครัว ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร ดังที่ ทีเยน
(Tijen, 2007: 69) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงออกไปทางานทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและเรื่องงานส่งผล
ให้ความพึงพอใจในชีวิตน้อยลง รวมทั้งความต้องการที่จะทางานและการดูแลในครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งในบทบาทเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือทาให้เกิดปัญหาในการดูแลบุตร และความพึงพอใจในชีวิตลดลง
รวมทั้งการที่ผู้หญิงออกมาทางานนอกบ้านมากขึ้ น และยังต้องเป็นฝ่ายที่รับภาระในการทางานบ้านเป็นส่วนใหญ่
ทาให้เหน็ดเหนื่อย เกิดภาวะเครียด นาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในครอบครัว และขาดความตระหนักใน
ความสาคัญของบทบาทครอบครัว (สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2558: 13-14)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวในมิติบทบาท
ของสตรี และครอบครัวเข้มแข็งในบริบทของสังคมมุสลิม มีการศึกษาเป็นจานวนไม่มาก และส่วนใหญ่ทาการศึกษา
ในบริบททางการแพทย์ที่บุคคลในครอบครัวช่วยเหลือดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยมากกว่าการศึกษาใน
บริบทของบุคคลทั่วไปในครอบครัว วิธีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าศึกษาในเชิงลึก รวมทั้งยังขาดการ
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อธิบายถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว ซึ่งการทาความ
เข้าใจถึงสาเหตุและเงื่อนไขดังกล่าวต้องอาศัยการศึกษาในเชิงลึก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ตามแนวทางกรณีศึกษา (Case study) เนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ความจริงทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการนามาศึกษา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและ
ครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู้ของครูสตรีมุสลิมสมรส
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิม
สมรสที่นาไปสู่ความเป็นครอบครัวเข้มแข็ง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนและรวบรวมเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว และแนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว มีผู้นิยามและศึกษาไว้มากมาย สามารถสรุป ได้ว่า เป็น
ความพยายามในการจัดการระบบตนเองและระบบของครอบครัว เพื่อให้ตนเองและครอบครัวสามารถควบคุม
ตัดสินใจ อดทน หรือลดความต้องการที่เกินขีดจากัดของครอบครัว ความพยามโดยบุคคล สมาชิก ครอบครัว
องค์ประกอบย่อยของครอบครัว และหน่วยครอบครัวนั้น ก็เพื่อมุ่งสู่ความสมดุลของระบบครอบครัว เพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล (ระดับปัจเจกบุคคล) การอานวยความสะดวกภายในครอบครัวและ
ความเป็นเอกภาพ (ระดับภายในครอบครัว) และการจัดการความต้องการภายในและภายนอกตามความเหมาะสม
ของทรัพยากรครอบครัวที่มีอยู่ (ระดับครอบครัว) เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ
โทบิน (Tobin, 2001) มาเป็นแนวทางในการสร้างคาถามสัมภาษณ์และเป็นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว โดยโทบินเป็นผู้ พัฒนาแบบวัดกลยุทธ์ในการจัดการ (Coping
strategic inventory) แบ่งการวัดออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) การแก้ปัญหา (Problem solving) 2) การปรับ
โครงสร้างความรู้และความเข้าใจ (Cognitive restructuring) 3) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) และ
4) การแสดงออกทางอารมณ์ (Express emotion)
แนวคิดครอบครัวเข้มแข็งมีผู้ศึกษาไว้มากมายเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัย ได้ใช้แนวคิดครอบครัว
เข้มแข็ง (Family strengths model) ตามแนวคิดของ Defrain (1999) มาเป็นแนวทางในการศึกษา เหตุผลที่
เลือกแนวคิดนี้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่เป็นการดาเนินการศึกษาวิจัยที่มีนักวิจัยได้ทาการสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็งจากนักวิจัยหลายท่าน (Stinnett & Defrain, 1985; McCubbin et al., 1989) แล้ว
นามาปรับเป็นตัวชี้วัดหรือโมเดลครอบครัวเข้มแข็ง 6 ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมกิจกรรมครอบครัว ตลอดจนตัวชี้วัดนี้มี
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็งตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาที่มีความครอบคลุมกับชีวิต
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ครอบครัวของครูสตรีมุสลิมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ประกอบด้วยดังนี้ 1) ความผูกพัน
(Commitment) 2) การสื่อสารเชิงบวก (Positive communication) 3) ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual
wellbeing) 4) การชื่นชมและการแสดงความรัก (Appreciation and affection) 5) การใช้เวลาร่วมกัน (Time
together) และ 6) ความสามารถในการจัดการกับความเครียดและวิกฤตร่วมกัน (Ability to cope with stress
and crisis)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รู ป แบบของการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) ในรู ป แบบ
การศึ ก ษาแบบรายกรณี (Case study) ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษารายกรณี ข องกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ที่อาศัยการทาความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูลที่มองเป็นแบบองค์รวมในหลากหลายมิติ
2. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ จังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความเฉพาะ มีเอกลักษณ์ทางด้าน
สังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมุสลิมที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย
3. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informants) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ทั้ ง หมด 7 คน คื อ ครู ส ตรี มุ ส ลิ ม สมรสที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา อาศัยอยู่ใ นพื้ นที่ ใ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยผู้วิจัยใช้วิธีการคั ดเลื อกผู้ ใ ห้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี การ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Inclusion Criteria) คือ ผู้วิจัยนาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่กาหนดขึ้น ให้แก่ประธาน
ชมรมครูมุสลีมะฮ์ (สตรี) เพื่อนารายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ให้กับสมาชิกในชมรม
ร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กาหนด โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูล คือ 1) ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพครู และสมรส มีบุตรอย่างน้อย 1 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี 2) ใช้ชีวิตครอบครัวไม่ต่ากว่า 10 ปี 3) ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถจัดการ
ตนเองและภายในครอบครัวได้ดี 4) ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 5) เป็นครูสตรีมุสลิมสมรสประสบความสาเร็จใน
หน้าที่การงาน 6) สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด และ 7) สมาชิกในครอบครัวมีจิต
สาธารณะ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุด และ
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ แนวค าถามส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(Guideline) มีลักษณะเป็นประเด็นกว้างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบประเด็นปัญหาวิจัยที่ตั้งไว้ ร่วมกับการเก็บข้อมูลด้วยกับการสังเกตและการจด
บันทึกข้อมูล (Field note) ระหว่างทาการสัมภาษณ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของไมลส์และฮิวเบอร์แมน (Miles;
& Huberman, 1994) ประกอบด้วย 1) การจัดระเบียบข้อมูล 2) การแสดงข้อมูล 3) การหาข้อสรุปการตีความ
และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาของผลการวิจัย และทาการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกับ
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การวิเคราะห์แบบกรณีเฉพาะพหุนามองค์รวม” (Holistic-case study designs) ตามแนวทางของยิน (Yin, 2012)
กล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นาข้อมูลต่างๆ ของแต่ละบุคคล (Multiple case study) มาวิเคราะห์ตาม
เนื้อหาเป็นรายบุคคล (Individual) ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytic Comparison) พร้อมทั้งบรรยาย
เปรียบเทียบสิ่งที่มีความเหมือนกัน และเปรียบเทียบสิ่งที่มีความแตกต่างกันออกไป
6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบแบบสามเส้าจากหลากหลาย
แหล่ง (Data Triangulation) คือ การใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือ
ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มา จากผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน ได้แก่ จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารโรงเรียน ประธาน
ชมรมครูมุสลีมะฮ์ และสมาชิกในครอบครัว เพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผลสรุปไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ 2) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
การที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ผู้วิจัยสัมภาษณ์พร้อมกับ
การสังเกตผู้ให้ข้อมูลหลัก ดูอากัปกิริยา สีหน้า ท่าทาง และนาข้อมูลผลการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตรวจสอบ
ว่าผลการสัมภาษณ์นั้นถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 3) การตรวจสอบการดาเนินการวิจัย
จากผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) ในทุกขั้นตอนของการวิจัย เป็นวิธีการที่ผู้วิ จัยขอให้บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการของสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ แ ละกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชายภายนอก ร่ ว มกั น ให้ ร ายละเอี ย ด
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูล ข้อค้นพบต่างๆ เพื่อดูว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องเหมาะสมและ
ตรงประเด็นคาถามการวิจัยหรือไม่อย่างไร
7. การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล โดยก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจัยขออนุญาตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและขออนุญาตดาเนินการสัมภาษณ์ รวมถึงแจ้งการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลได้
รับทราบ และภายหลังการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตรวจสอบสิ่งที่ผู้วิจัยบันทึกทุกครั้ง โดยผู้วิจัยมีการ
นาเสนอผลการวิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ถูกศึกษาอ่าน และให้เขาวิจารณ์ เพื่อดูว่าข้อสรุปและการตีความของผู้วิจัย
ถูกต้องหรือใช้ได้ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ผู้วิจัยทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งทาหนังสือขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัย ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก การให้ความหมายและ
องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู้ของครูสตรี
มุสลิมสมรส และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่
นาไปสู่ความเป็นครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ครูสตรีมุสลิมสมรสทั้งหมด 7 คน จากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถสรุปลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่
1
2
3
4
5
6
7

นามสมมุติ
บุหลัน
บินตัง
ดุนยา
บูงอ
บาจอ
บูกู
บีรู

อายุ
35
42
40
45
45
39
50

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
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จากตาราง 1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยระยะนี้ มีทั้งหมด 7 คน โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 35 – 50 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 4 คน และปริญญาตรี 3 คน โดยศึกษาเกี่ยวกับครุศาสตร์ การสอน
และการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีบุตรจานวนตั้งแต่ 2–7 คน
2. การให้ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวและ
ครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู้ของครูสตรีมุสลิมสมรส
2.1 การให้ความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว การจัดการตนเองและ
การจัดการภายในครอบครัว คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมีความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว และมีการปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ เช่น การ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูบุตร การทางานนอกบ้าน การทากิจกรรมทางสังคม รวมทั้ง การช่วยให้
สมาชิกในครอบครัวสามารถควบคุม ตัดสินใจแก้ไขปัญหา การลดอารมณ์เชิงลบ การมองในเชิงบวกต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อทาให้เกิดความสมดุลในครอบครัว ดังคากล่าวที่ว่า
“คือการที่เราสามารถทางานของเรา ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ทั้งการดูแลสามี ดูแลลูก ดู แล
งานในบ้านทุกอย่าง แต่ก็คือเราก็ต้องช่วยกันนะ แล้วก็งานกิจกรรมช่วยสังคม งานศาสนาแบบ
นี้ แล้วก็เวลามีอารายเกิดขึ้นในบ้าน ก็ต้องช่วยกันแก้ไขตรงนั้นให้ได้” (บินตัง)
“คือการที่คนหนึ่งสามารถที่จะจัดการดูแลเรื่องของตัวเอง ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ทางาน
งานบ้าน สามี ลู ก ต่างๆ เราก็ต้องจัดการดูแลให้ได้ คล้ายๆ กับการบริหารวางแผนและ
พยายามทาให้ได้ เหมือนเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องจัดการช่วยกันแก้ให้ได้ ประมาณนั้นอ่า
นะ” (บีรู)
2.2 องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ครูสตรีมุสลิมสมรส พบว่า องค์ประกอบของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว
ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว 2) การแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว
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3) การมองในมุมบวก 4) การได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง และ 5) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) การได้รับการสนับสนุน จากคนในครอบครัว การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว คือ
การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสได้รับความเข้าใจ การสนับสนุน และกาลังใจจากสมาชิกในครอบครัวในการทางานนอก
บ้าน การทางานกิจกรรมทางสังคม โดยครูสตรีมุสลิมสมรสและสามีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเห็นความสาคัญ
ของการทางานเพื่อสังคม บ่อ ยครั้งที่ครูสตรีมุสลิมสมรสต้องออกไปทางานเพื่อสังคม จะมีสามีคอยสนับสนุนและ
เห็นชอบ เพราะมองว่าสังคมยังต้องการคนที่จะมาช่วยเหลือในการพัฒนาสังคม จึงสนับสนุนเต็มที่ รวมทั้งมักจะ
ได้รับกาลังจากคนในครอบครัว จึงทาให้ครูสตรีมุสลิมสมรสมีพลังในการที่จะทางานและดาเนินชี วิต ดังคากล่าว
ที่ว่า
“สามีก็จะสนับสนุนเต็มที่ เวลาเราออกไปทางานนอกบ้าน อย่างงานศาสนา งานสังคมเค้าจะ
เข้าใจว่าเราต้องออกไปทาหน้าที่ตรงนี้นะ” (บูงอ)
2) การแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว การแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว คือ การที่ครูสตรีมุสลิม
สมรสและครอบครัว เมื่อเกิดปัญหา จะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการทาง
ศาสนามาช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา รวมทั้งการไม่หนีปัญหา พูดคุยถึงปัญหาอย่างจริงใจตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ยังสนับสนุนและช่วยให้สมาชิกในครอบครัวแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดังคากล่าวที่ว่า
“แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ ก็จะพูดคุยทางด้านศาสนา มันจะได้ยืนยาว จะดับทุกข์ได้ทุก
เรื่องนะ" (บินตัง)
“ส่วนถ้ามีปัญหาอะไรเราอย่าหนี เราต้องคุย อย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องนี้ เราก็ต้องมานั่งคุยกัน
ระหว่างสามีภรรยา” (บาจอ)
“เราพยายามคุ ย กั น กั บ ลู ก พยายามที่ จ ะพู ด มี บ้ า งที่ ขึ้ น เสี ย งกั น บ้ า ง แต่ จ ะพยายามคุ ย
พยายามให้คิดให้เขาจัดการปัญหา แก้ปัญหาด้วยตนเอง เราก็เสนอแนะช่วยเหลือห่างๆ และ
ให้รู้สึกว่าเขาทาได้นะ” (บูงอ)
3) การมองในมุมบวก คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมี ความพยายามในการหาข้อดี หรือมุมดีจาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว และทาให้ตนเองสามารถเผชิญปัญหาและใช้
ชีวิตได้ดี ซึ่งในชีวิตครอบครัว มักพบกับอุปสรรคต่างๆ แต่ครูสตรีมุสลิมสมรสก็สามารถผ่านบททดสอบหรือปัญหา
ต่างๆ มาได้ด้วยดี เนื่องจากการเป็นคนที่มองในมุมบวก เวลาที่ประสบปัญหา จะใช้ความพยายามที่จะหาข้อดีหรือ
มุมดีๆ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งนั้นเป็นบททดสอบชีวิตและจะเป็นกาลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ดังคา
กล่าวที่ว่า
“การที่เรามองอะไรบวกๆ มันทาให้เรามีพลังในการทาอะไรได้อีกเยอะเลย เวลาเราเจอปัญหา
เนี่ยะ ก็จะพยายามหาข้อดีจากตรงนั้น แล้วมันจะทาให้เราไม่คิดมาก ทาให้เราสบายใจ ยิ่งเรา
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ขอพรต่ออัลลอฮ์ด้วย ยิ่งทาให้เรามีพลังมากขึ้น คือจริงๆ ขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดกับปัญหาทุก
อย่ า งที่ เ ข้ า มานะ คิ ด ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งเจอ เพราะในความลาบากตรงนั้ นมั นจะมีค วาม
ง่ายดายเสมอ” (บาจอ)
4) การได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสได้รับความช่วยเหลือใน
การดูแลจัดการในครอบครัวจากสามี ลูก และบุคคลใกล้ชิด โดยสามีมีส่วนช่วยในการจัดการดูแลลูกๆ ลูกก็มีส่วน
ช่วยในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้าน ซึ่งครูสตรีมุสลิมสมรสทุกคนมีบทบาทและหน้าที่มากมายที่จะต้อง
รับผิดชอบ ในหลายๆ ครั้งที่จะต้องจัดการตนเองและพยายามที่จะจัดการเรื่องราวภายในครอบครัว แต่ด้วย
ภาระหน้าที่ บางครั้งมีงานประชุม อบรม จึงไม่มีเวลาในการที่จะดูแลคนในครอบครัว แต่ครูสตรีมุสลิมสมรสมักจะ
ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัว ที่มีความเข้าใจและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่
เสมอ ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่เวลาช่วงที่เราต้องไปอบรมไปประชุม อาบี (พ่อ) เขาก็จะสอนดูแลต่อสานต่อเขาก็ทาได้ดี
บางครั้งทาได้ดีกว่าเราด้วยซ้าไป เพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลา” (บินตัง)
“ลูกๆ เค้าก็จะช่วยงานบ้าน ถึงแม้จะมีลูกชายนะ แต่เค้าดูแลตัวเองได้ ทางานบ้านได้ อย่าง
บางคนช่วยกวาดบ้าน ทากับข้าว ล้างจาน ถามว่ายากมั้ย ก็ไม่ยากสาหรับลูกชายนะ ทาได้
ตรงนี้ก็ช่วยงานเราได้เยอะ” (บีรู)
5) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสพยายามควบคุมอารมณ์เชิงลบ
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว และใช้วิธีการพูดคุยด้วยเหตุและผล ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จาก
การสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสครูสตรีมุสลิมสมรสได้
กล่าวถึงความพยายามควบคุมตนเอง ไม่ให้ใช้อารมณ์เชิงลบในการแก้ไขปัญหา แต่จะใช้วิธีการนั่งคุยกับสามี รีบทา
ความเข้าใจให้ตรงกันในประเด็นปัญหานั้นๆ ด้วยเหตุและผล โดยจะไม่ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจ ดังคา
กล่าวที่ว่า
“ก็มีบ้างนะ เวลาเราไม่พอใจหรือโกรธกัน คือเราเองพยายามคุมอารมณ์ไม่ให้มันระเบิด ให้
อารมณ์เย็นลงก่อน แล้วค่อยมานั่งคุยกันว่า มันผิดยังไง ไม่งั้นคงทะเลาะใหญ่โตได้” (บีรู)
“เวลามีปัญหากับสามีก็จะต้องมานั่งคุย รีบเคลียร์ ให้เข้าใจกันเลย จับมือคุยเลยนะ วันนี้ทา
อะไรๆ ที่เราไม่พอใจ บางทีเขาจะไม่พูด เพราะตอนนั้นเราอารมณ์ร้อน เขาจะรอให้เราอารมณ์
เย็นก่อน แล้วค่อยมาพูดกัน” (บูงอ)
2.3 การให้ความหมายของครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง คือ ครอบครัว ที่นาหลักการของ
ศาสนาอิ ส ลามมาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ครอบครั ว โดยที่ ส มาชิ ก ภายในครอบครั ว ของครู ส ตรี มุ ส ลิ ม สมรส มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการทาหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ในโครงสร้างต่าง ๆ ของครอบครัว ซึ่งครูสตรี
มุสลิมสมรสทุกคนให้ความเห็นที่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ครอบครัวจะเข้มแข็งได้ต้องอยู่บนหลักพื้นฐานของ
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อิสลาม เริ่มตั้งแต่การหาคู่ครอง และเมื่อแต่งงาน ควรใช้ชีวิตตามครรลองที่อิสลามได้กาหนดไว้ และเดินตาม
แนวทางของหลักศาสนาที่ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของสามี ภรรยา และลูกในการดาเนินชีวิต จะต้องเรียนรู้และ
เข้าใจกัน ดังคากล่าวที่ว่า
“คือครอบครัวที่ใช้หลักการของศาสนา หรือยึดหลักศาสนามาใช้ในชีวิตของตัวเองและสาคัญ
คือมาใช้ในชีวิตของครอบครัวให้ได้มากที่สุด เพราะอิสลามได้บอกทุกอย่างไว้หมดแล้วเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตครอบครัวยังไงให้สาเร็จ” (บูกู)
“เป็นครอบครัวที่รักกัน เอาใจใส่กัน คนเป็นพ่อเป็นแม่ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดี ลูกก็ต้องทา
หน้าที่ของตัวเองให้ดี แล้วก็จะต้องเอาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจาวันของตัวเองให้ได้” (บินตัง)
2.4 องค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูสตรีมุสลิมสมรส
พบว่ า องค์ ป ระกอบของครอบครั ว เข้ ม แข็ ง ประกอบด้ ว ย 1) การน าหลั ก ศาสนาอิ ส ลามมาใช้ ใ นชี วิ ต 2)
ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤต 3) การแสดงความรักอย่างเปิดเผยและให้กาลังใจคนใน
ครอบครัว 4) การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว 5) การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 6) การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม 7) การเชื่อฟังสามี และ 8) การสื่อสารเชิงบวก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิต คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสนาหลักคาสอนทางศาสนา
อิสลามมาใช้ในการดาเนินชีวิตตนเองและครอบครัว ซึ่งศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากสาหรับชีวิตครอบครัว
เมื่อพิจารณาในช่วงวัยเด็กพ่อแม่ของครูสตรีมุสลิมสมรสจะคอยปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาแก่ลูก
เนื่องจากมองว่าการที่สมาชิก ในครอบครัวยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศาสนาจะทาให้ชีวิตประสบ
ความสาเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และเมื่อมามีชีวิตครอบครัวเป็นของตนเองก็ยังคงนาหลักการทางศาสนานี้มา
ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูลูก การแก้ปัญหาต่างๆ เพราะเป็นพื้นฐานของชีวิต ให้ตระหนักในการมีอยู่ของพระเจ้า การ
ทาความดี จะทาให้ชีวิตมีแนวทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความสงบสุข ดังคากล่าวที่ว่า
“ที่บ้าน (พ่อแม่) ก็จะเน้นย้านะว่า ศาสนาสาคัญนะ อย่าทิ้งนะ ต้องเอาใช้ตลอดเวลานะต่อไป
ข้ า งหน้ า ถ้ า มี ส ามี มี ค รอบครั ว ก็ อ ย่ า ทิ้ ง นะ เพราะจะเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ชี วิ ต มี ค วามบารอกั ต
(ประเสริฐ) และมีความสงบสุข” (บูกู)
“ตอนนี้เด็กๆ ก็จะปลูกฝังเรื่องศาสนา เรื่องละหมาด อ่านอั ลกุรอาน แต่ก็เรื่องละหมาดเขาก็
จะไม่ขาด เวลาขับรถไปส่งลูกเรียนก็จะพยายามพูดคุยเรื่องอัลอิสลามอยู่ตลอด เวลากินข้าว
อะไรต่างๆ” (บินตัง)
2) ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤต คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถที่จะ
เผชิญปัญหาความเครียดและวิกฤตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ด้วยกับการอดกลั้นอดทน และการขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า ดังคากล่าวที่ว่า
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“ถ้าถามว่าเรามีปัญหาไหม มีแน่นอน แต่สิ่งแรกที่มักจะทา หมายถึงตัวเราเองและครอบครัว
คือเรามักจะมานั่งคิดก่อนว่า ปัญหานั้นคืออะไร มันมาได้ยังไง แล้วเราจะแก้ปัญหานั้นยังไง
ค่อยๆคิดทีละสเตป สาคัญก็คือเรามองว่าปัญหาต่างๆ พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราได้ ก็จะขอดุอา
(ขอพร) ควบคู่กับการแก้ปัญหาจากเรา” (ดุนยา)
3) การแสดงความรักอย่างเปิดเผยและให้กาลังใจคนในครอบครั ว คือ การที่สมาชิกในครอบครัว
ของครูสตรีมุสลิมสมรสมีการแสดงพฤติกรรมระหว่างกันที่แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยกันอย่างเปิดเผย และ
มีการให้กาลังใจซึ่งกันและกันในครอบครัว โดยก่อนที่จะออกไปทางาน หรือลูกจะไปโรงเรียนจะเป็นช่วงเวลาของ
การแสดงความรักกันบ่อยที่สุด ครูสตรีมุสลิมสมรสกล่าวว่า เธอกับสามีจะกอดกัน หอมแก้มกัน โดยไม่มีการปกปิด
ลูกๆ แต่จะแสดงให้ลูกเห็น เพื่อให้ลูกๆ ได้ซึมซับว่าการแสดงความรักกันในครอบครัวเป็นเรื่องปกติที่ควรจะมีขึ้นใน
ครอบครัว ดังคากล่าวที่ว่า
“ส่วนใหญ่ก่อนจะไปโรงเรียนและกลับบ้านก็จะสลามกัน ต้ องหอมแก้มด้วย ส่วนเรากับสามีก็
สลามหอมแก้มกัน ทาให้ลูกๆ เห็น จะเกิดความเคยชิน” (บีรู)
4) การใช้เวลาร่วมกัน คือ การที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน ได้
อยู่พร้อมหน้ากันในครอบครัว ซึ่งการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมีความสาคัญ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่
พร้อมหน้า ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสมักใช้เวลาร่วมกันใน
ช่วงเวลาของการรับประทานอาหารเป็นหลัก และในช่วงของวันหยุดยาว ทุกคนในครอบครัวจะพากันไปท่องเที่ยว
สถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการพักผ่อนและใช้เวลาในการเดินทางร่วมกัน ทาให้สัมพันธภาพในครอบครัวแน่นแฟ้นมา
กยิ่งขึ้น และบางครอบครัวก็จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาของการดู โทรทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และช่วงเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจพร้อมกัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่สามารถปลูกฝังให้ค วามรู้เกี่ยวกับศาสนา
ให้สมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจและนามาปฏิบัติได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่การรับประทานอาหารเช้าจะบ่อย กินข้าวพร้อมกันตลอด จะมานั่งคุยกันหลังละหมาด
อีชา (สองทุ่ม) ตลอด คุยทุกเรื่อง” (บูงอ)
5) การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือ เอาใจใส่
ดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ผลักภาระงานให้คนใดคนหนึ่ง แต่ช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระงานภายในบ้านด้วยกัน ซึ่งครู
สตรีมุสลิมสมรสมีบทบาทหน้าที่มากมาย บางครั้งไม่ มีเวลาในการจัดการภายในครอบครัว แต่มักได้รับความ
ช่วยเหลือจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะสามีที่มีความเข้าใจและคอยให้ความช่วยเหลือในการดูแลลูก และงานใน
บ้านเท่าที่สามีสามารถช่วยได้ รวมทั้งคอยดูแลเอาใจใส่ ให้การสนับสนุนในการทางานโดยตลอด นอกจากนี้ ลูกแต่
ละคนมักจะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เช่น พี่ดูแลน้อง พี่ให้คาปรึกษาน้อง เป็นต้น ดังคากล่าวที่ว่า
“ปกติยอ (สามี) ก็จะช่วยอะไรที่เราทาไม่ทัน บางทีเราต้องรีบไปตอนเช้า ล้างจานไม่ทัน เขา
จะช่วยล้างให้ ตากผ้าไม่ทันก็ช่วยตากผ้าให้” (บูงอ)
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6) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม คือ การที่ครูสตรีมุสลิ มสมรสมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนงานทางสังคม ซึ่งเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนช่วยเหลือสังคม เพื่อให้
สังคมมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าทาให้ครอบครัวดีอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ แต่ต้องสนับสนุนให้สังคมดี
ตามไปด้วย และที่สาคัญอิสลามให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือสังคม ดังนั้นครูสตรีมุสลิมสมรสจึงพยายามเข้าร่วม
ทากิจกรรมทางสังคม โดยการเข้าไปเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชมรมครูมุสลีมะฮ์ของจังหวัดตนเอง และองค์กร
สตรีต่างๆ โดยสามีให้การสนับสนุน เพื่อเป็นแบบอย่างและปลูกฝังลูกๆ ให้ทากิจกรรมเพื่อสังคม ดังคากล่าวที่ว่า
“ครอบครัวเราดีอย่างเดียวไม่พอนะ เราต้องช่วยให้สังคมดีด้วย ไม่งั้นก็แย่ จริงๆ อิสลามเราก็
สอนนะ ว่าทุกคนจะต้องช่วยเหลือสังคม คนดีๆ เสียสละก็เยอะมีให้เห็น” (บินตัง)
7) การเชื่อฟังสามี คือ การน้อมรับเชื่อฟังและทาตามในสิ่งที่สามีบอกกล่าว หรือสิ่งที่สามีได้วางแผน
เอาไว้ว่าในครอบครัวจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง สิ่งไหนควรทาหรือไม่ควรทา ซึ่งการเชื่อฟังสามีเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
สาหรับชีวิตครอบครัวและการครองชีวิตคู่ ที่ภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามี เพราะหลักการศาสนาได้ระบุถึงหลักการที่
ทุกคนในฐานะภรรยาจะต้องปฏิบัติและยึดถือเป็นสาคัญนั่นก็คือการเชื่อฟัง สามีและปฏิบัติตามที่สามีได้วางแผนไว้
เพราะถือว่าหากเชื่อฟังสามี ชีวิตจะมีแต่ความดีงามเข้ามาในชีวิต ดังคากล่าวที่ว่า
“ถึงแม้เราจะเป็นคนทางาน แต่เรายึดหลักว่าต้องเชื่อฟังสามี ที่บ้านก็จะสอนตั้งแต่เด็กเรื่อง
การตออัต (เชื่อฟัง) สามี เพราะเป็นสิ่งที่ศาสนาได้บอกและมีความสาคัญสาหรับชีวิตคู่มาก คือ
ถ้าเชื่อฟังและทาตามชีวิตก็จะดี แต่จะต้องไม่ขัดกับหลักการศาสนาด้วยนะ” (บีรู)
8) การสื่อสารเชิงบวก คือ การที่บุคคลในครอบครัวมีการแสดงพฤติกรรมต่อกันที่ดี ทั้งสีหน้า แวว
ตา ท่าทาง และมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ รวมทั้งมีการรักษาน้าใจของคนในครอบครัว ผลการ
สัมภาษณ์พบว่าช่วงเวลาที่มีการสื่อสารบ่อยมากที่สุด คือ ช่วงเวลารับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็น เพราะ
เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในบ้านอยู่พร้อมหน้ากัน รวมทั้งช่วงเวลาของการไปรับส่งลูกไปโรงเรียน การดู โทรทัศน์ การ
ปฏิบัติศาสนกิจ เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สิ่งสาคัญเป็นการมองว่าควรให้โอกาสลูกๆ ได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ของ
ตนเอง และรับฟังสมาชิกในครอบครัวให้มาก ดังคากล่าวที่ว่า
“พูดคุยกันเป็นเรื่องสาคัญ ตั้งวง แล้วก็แลกเปลี่ยน ฟังกันและกัน ให้กาลังใจกันและกัน” (ดุนยา)
“เราเองก็เป็นคนที่เปิดกับลูก เรามองว่าให้เขามีโอกาสให้เขาได้แสดงความเห็น เขาสามารถ
แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ได้ ” “และสิ่งสาคัญอย่างก็คือ อายเมสเสจ เราจะบอกให้เขารู้ว่า
ตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร บอกไปว่าเราตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยนะ ก็บอกให้เขารู้” (ดุนยา)
3. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่
นาไปสู่ความเป็นครอบครัวเข้มแข็ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
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ตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้ มแข็ง สามารถแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือ 1) เงื่อนไขจากตัวบุคคล และ 2) เงื่อนไขทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 เงื่อนไขสาเหตุจากตัวบุคคล เงื่อนไขสาเหตุจากตัวบุคคลที่ให้ทาสามารถจัดการตนเองและจัดการ
ภายในครอบครัว ได้แก่ 1) มีความรับผิดชอบ 2) มีการบริหารและจัดการเวลาที่ดี 3) มีความเป็นผู้นา 4) มีวินัย
5) มีการมองโลกในแง่ดี และ 6) มีความมั่นใจในตนเอง
1) มีความรับผิดชอบ คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
โดยต้องมีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานครอบครัว จากการศึกษาพบว่า
ครูสตรีมุสลิมสมรสส่วนใหญ่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่วัยเด็ก โดยการช่วยแม่ทาขนมขายก่อนออกไป
โรงเรียนทุกเช้า และยังต้องรับผิดชอบในการดูแลงานในบ้าน ดูแลน้อง บางคนต้องช่วยพ่อแม่ทางาน เพราะฐานะ
ทางบ้านค่อนข้างยากจน และในส่วนของการเรียนมักเป็นคนตั้งใจเรียน และทากิจกรรมของโรงเรียนค่อนข้างมาก
ดังนั้นเมื่อแต่งงานมีครอบครัวจึงส่งผลให้ตนเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เนื่องจากได้รับการฝึกฝน
ตั้งแต่เด็ก ดังคากล่าวที่ว่า
“5-6 ขวบ ก็จะต้องเอาข้าวเหนียวไปวางไว้ ต้องเอาข้าวเหนียวที่คุณแม่ทาเสร็จซึ่งคุณแม่จะ
ตื่นตั้งแต่ตีสาม แล้วเราก็จะต้องเอาพวกข้าวเหนียว พวกขนมที่เขามักจะกินกันตอนเช้าไปวาง
ไว้ที่ร้าน” (บุหลัน)
2) มีการบริหารและจัดการเวลาที่ดี มีการบริหารและจัดการเวลาที่ดี คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรส
มีความสามารถในการจัดแบ่งเวลาและบริหารเวลาในการทาภาระงานต่างๆ ได้ดี สามารถจัดสรรเวลาสาหรับการ
ทางานและเวลาในการดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างสมดุล ตั้งแต่ในวัยเด็กครูสตรีมุสลิมสมรสจะต้องมีความ
รับผิดชอบในการช่วยเหลื องานของทางบ้าน และการเป็ นเด็กที่เรียนดี มีความขยันและเป็นนักกิจกรรมของ
โรงเรียนอยู่เสมอ ทาให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี สามารถทาคะแนนได้ดี และยิ่งทากิจกรรมมาก ก็จะยิ่งเกิด
ผลดีต่อตัวเอง เนื่องจากทาให้รู้จักการบริหารเวลา และเมื่อใช้ชีวิตครอบครัวจึงส่งผลให้ตนเองสามารถบริหารเวลา
ได้ดี ดังคากล่าวที่ว่า
“เป็นคนที่ทากิจกรรมพอสมควร แต่รู้ไหมว่ายิ่งทากิจกรรมเยอะ แต่ผลการเรียนดีนะ มันทาให้
เราต้องพยายามจัดสรรเวลาให้เป็น กลายเป็นว่าผลออกมาดีสะอีก” (ดุนยา)
3) มีความเป็นผู้นา คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมีภาวะของการที่จะสามารถดูแลคนอื่น สามารถ
วางแผน บริหารจัดการ นาคนอื่นให้ปฏิบัติตามได้ และสามารถเป็นตัวแทนในการทากิจกรรมต่างๆ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ครูสตรีมุสลิมสมรสส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากสมัยเด็กมักได้รับเลือกเป็ นแกนนา
ของเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ตลอด และเมื่อเข้าสู่ระบบการทางาน ก็ยังคงมีความเป็นผู้นา โดยส่วนใหญ่จะได้รับเลือก
เป็นหัวหน้าวิชาของโรงเรียน บางคนได้รับเลือกเป็นผู้จัดการโรงเรียน และนอกจากนี้ในการทางานเพื่อสังคมก็ยังคง
เป็นผู้นาในการทากิจกรรมอยู่เสมอ ดังคากล่าวที่ว่า
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“ตอนเด็กๆ ก็จะเป็นนาของเพื่อน เพราะเราเป็นคนกล้าแสดงออก ชอบถามชอบคิด ครูก็เลย
จับมาเป็นตัวนาเวลาแสดงงานของโรงเรียน” (บาจอ)
4) มีวินัย คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมีคุณลักษณะของความสามารถในการควบคุมตนเองให้
เป็นไปตามที่ตัวเองมุ่งหวัง มีความตั้งใจและมั่นใจในสิ่งที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งความมีวินัยในตนเองทาให้ครู
สตรีมุสลิมสมรสสามารถจัดการตนเองและในครอบครัวได้ดี โดยได้รับมาจากการเห็นแบบอย่างจากพ่อแม่ที่คอย
อบรมสั่งสอนอย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงมีผลต่อการมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวในปัจจุบัน เมื่อ
ได้รับบทบาทเป็นแม่และเป็นภรรยา จึงต้องมีวินัยในตนเอง โดยมีการวางแผนงานให้ชัดเจน และพยายามทาให้
สาเร็จ ดังคากล่าวที่ว่า
“เราจะเป็นคนเป๊ะทุกอย่าง เราถือว่าถ้าเราไม่มีวินัย คือเราไมใช่แม่บ้านที่จะตามแก้ เพราะงั้น
เราจะต้องมีแผนและทาให้ได้ตามแผน” (บูกู)
5) มีการมองโลกในแง่ดี คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมีกระบวนการคิดที่มีต่อมุมมองชีวิตของ
ตนเองและต่อผู้อื่นในด้านดี และมองปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในทางที่ดี และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกกาหนดไว้แล้วจากพระเจ้า โดยในชีวิตครอบครัว ครูสตรีมุสลิมสมรสมักพบกับ อุปสรรคอยู่เสมอแต่
สามารถผ่านปัญหาต่างๆ มาได้ด้วยดี เนื่องจากการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี และเชื่อว่าการได้รับบททดสอบหรือ
เผชิญปัญหา เปรียบเสมือนของขวัญที่พระเจ้ามอบให้ ซึ่งการมองโลกในแง่ดีจึงทาให้สามารถจัดการปัญหาในชีวิต
ได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“คื อ ชี วิ ต ของกะ (พี่ ) นะ ไม่ ว่ า เรื่ อ งที่ เ กิ ด กั บ เราจะดี ห รื อ ไม่ ดี คื อ คิ ด เสมอว่ า มั น เป็ น สิ่ ง
ที่อัลลอฮ์ (พระเจ้า) กาหนดไว้แล้ว คือรู้สึกขอบคุณนะ เพราะทาให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์
มากขึ้น ได้ทบทวนตนเองมากขึ้น” (บูงอ)
6) มี ค วามมั่ น ใจในตนเองสู ง คื อ การที่ ค รู ส ตรี มุ ส ลิ ม สมรสมี ค วามเชื่ อ ว่ า ตนเองมี ค วามรู้
ความสามารถในการทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จได้ด้วยกับการขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า จากการสัมภาษณ์พบว่าครูสตรีมุสลิมสมรส มักเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถจัดการและดูแลคนในครอบครัวได้
เพราะงานในครอบครัวเป็นงานที่มีความเหมาะสมสาหรับผู้หญิง รวมทั้งการที่พวกเธอขอพรและมอบหมายงานทุก
อย่างต่อพระเจ้า จึงทาให้มีความมั่นใจในตนเองว่าสามารถทาได้ด้วยกับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ดังคากล่าวที่ว่า
“งานทุกอย่างที่เราทาก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ (พระเจ้า) ตลอดนะ ถึงแม้เราจะเป็นที่มีความ
มั่นใจในตนเองแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้ขอดุอา (ขอพร) จากอัลลอฮ์ งานมันก็ไม่สาเร็จ” (บินตัง)
3.2 เงื่อนไขสาเหตุทางสังคม เงื่อนไขสาเหตุทางสังคมที่ทาให้สามารถจัดการตนเองและจัดการภายใน
ครอบครัว ได้แก่ 1) การอาศัยอยู่ในบรรยากาศอิสลาม 2) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว 3) การมี
แบบอย่างที่ดีจากบุคคลในครอบครัว และ 4) การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

30 | ISSN 2228-9453
DOI:10.14456/jbsd.2017.17

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.9 No.2, August 2017

1) การอาศั ย อยู่ ใ นบรรยากาศอิ ส ลาม คื อ การที่ ค รู ส ตรี มุ ส ลิ ม สมรสมี ชี วิ ต และอาศั ย อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อม บรรยากาศอิสลาม โดยมีมัสยิด โรงเรียน สถาบั นศาสนาอิสลาม การแต่งกาย ประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ จึงทาให้ซึมซับบรรยากาศของอิสลาม และมีการนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการดาเนินชีวิต ซึ่งบรรยากาศ
ทางศาสนาและหลักการศาสนาเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ สามารถที่จะจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวได้ดี
เพราะเธอตระหนักถึงหลักการศาสนาอิสลามที่สอนว่า ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุดในการดูแลภายในบ้าน
เปรียบเสมือนราชินีของบ้าน คากล่าวที่ว่า
“ลูกเราเนี้ยะ ให้เรียนโรงเรียนศาสนาควบคู่สามัญ เพราะเค้าจะได้อยู่ในบรรยากาศศาสนา
เรียนรู้หลักศาสนา เอามาใช้กับตัวเค้าเองได้ต่อไปในอนาคต” (บาจอ)
“อิสลามสอนเราว่าเราเป็นราชินีของบ้านนะ เพราะงั้นเราต้องทาหน้าที่ของเราให้ดีนะ” (บูกู)
2) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสได้รับการช่วยเหลือ
ความเข้าใจและกาลังใจจากคนในครอบครัว ในการทางานนอกบ้านและการทางานเพื่อสังคม จึงทาให้ตนเอง
สามารถจัดการภายในครอบครัวได้ดี ดังคากล่าวที่ว่า
“ดีคะ เขาก็ให้ความสาคัญ เขารู้ว่าตรงนี้ขาดคนนะ เขาก็ต้องยอมเสียสละให้เราไป เราก็ต้องดู
บางทีแบบไกลมากๆ เขาก็ไม่ให้ไป แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดที่ไม่ไกลมากก็ไป บางครั้งก็ไป
กับสามี” (บินตัง)
3) การมีแบบอย่างที่ดีจากบุคคลในครอบครัว คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถจัดการตนเอง
และจัดการในครอบครัวได้ เกิดจากการเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว เป็นแบบอย่างในการทา
สิ่งต่างๆ ทั้งในเรื่องของการมีระเบียบวินัย ความขยัน ความคิด การจัดการต่างๆ ซึ่งทาให้ครูสตรีมุสลิมสมรส
สามารถซึมซับและนาวิธีการที่คนในครอบครัวมาใช้ในชีวิตของตนเอง และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีไปยังลูกหลาน
ของตนเองได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“แต่ในความเป็นผู้หญิงของแม่คือแม่จะเป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในความคิดของเรานะ ก็เลยรู้สึก
ว่าน่าจะซึมซับจากแม่ จากที่แม่ทา โดยที่แม่ไม่ได้พูดอะไร” (บุหลัน)
4) การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน คือ การที่ครูสตรีมุสลิมสมรสมักได้รับความช่วยเหลือ
ความเข้าใจ และสนับสนุนการทางานจากเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะหัวหน้างานมีความเข้าใจและคอยให้การ
สนับสนุนอยู่เสมอ ในส่วนของการทางานเพื่อสังคม ผู้ใหญ่ที่ทางานด้วยกันจะคอยดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนใน
การทางาน ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องงานหรือในครอบครัว ทุกคนในกลุ่มทางานเพื่อสังคมจะมีความเข้าใจและคอย
ปลอบโยนให้กาลังใจ จนสามารถมีพลังและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังคากล่าวที่ว่า
“ปกติงานของเราก็หนักอยู่แล้วเนอะ แต่เราเองก็ทางานสังคม ซึ่งมีบ่อยนะที่เราจะต้องออกไป
ทางานข้างนอก แต่โชคดีที่เรามีผอ.ที่เข้าใจ และสนับสนุนในการทางานสังคมของเรา เพราะ
ตัวเค้าเองก็ทางานสังคมด้วยเหมือนกัน” (ดุนยา)
จากผลการวิจัยข้างต้น ทาให้ทราบถึงการนิยามความหมายและองค์ประกอบของการจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู้ของครูสตรีมุสลิมสมรส และทาให้ทราบถึงเงื่อนไขที่ทา
ให้สามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว ซึ่งวิจัยสรุปเป็นแผนภาพดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว พบว่า มีการให้นิยาม
ความหมายที่คล้ายคลึงกับการนิยามความหมายของการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวทั่วไป ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลในครอบครัว โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาที่ว่า การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวมีความสาคัญในการสร้างความสมดุลแก่ระบบครอบครัวที่นาไปสู่ความเป็นองค์กรและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว และสนับสนุนหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมาชิกแต่
ละบุคคลได้ (Sharon, Christine, & Patrick, 2010) และการจัดการภายในครอบครัวช่วยลดความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดความเครียดของครอบครัว และเสริมสร้างคุณลักษณะหรือระบบครอบครัวที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังช่วยลด
หรือจากัดสิ่งกดดันและสภาวะที่ยากลาบาก (McCubbin et al, 1980)
การศึกษาองค์ประกอบการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว พบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว 2) การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและสนับสนุนให้สมาชิกใน
ครอบครัวแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3) การมองในมุมบวก 4) การได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง และ 5) การใช้
เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า การจัดการตนเองของบุคคลประกอบด้วยการ
พิจารณาตนเอง การติดตามภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง การมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาและการ
ควบคุมตนเอง รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีความเครียด (Martha, 1993; McCubbin et al, 1979) จาก
การศึกษางานวิจัยพบว่า การมองโลกในแง่ดี การได้รับการสนับสนุน และรูปแบบของการจัดการ จะทาให้บุคคล
สามารถจัดการตนเองและในครอบครัวได้ (Twibell, 1998) และหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภายใน
ครอบครัวคือ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ค่านิยมของครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม
และจากการศึกษาการนิยามความหมายของครอบครัวเข้มแข็งตามการรับรู้ของครูสตรีมุสลิมสมรส การให้
คานิยามที่มีความคล้ายคลึงกับการให้คานิยามความหมายของครอบครัวเข้มแข็งจากหลากหลายแนวคิดที่สมาชิก
ในครอบครัวจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และทุกคนในครอบครัวต่างทา
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด (Krysan, Moore, & Zill, 1990; Stinnett, Chesser & Barbara, 1979; ดุษฎี โยเหลา
และคณะ, 2545) ที่สาคัญจากผลการศึกษาการนิยามความหมายมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Defrain (1999)
มากที่ สุ ด โดยเขาได้ ศึ ก ษาและสร้ า งเป็ น แนวคิ ด ครอบครั ว เข้ ม แข็ ง (Family strengths model) ซึ่ ง เป็ น การ
ดาเนินการศึกษาวิจัยที่มีนักวิจัยได้ทาการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็งจากนักวิจัยหลายท่าน
(Stinnett & Defrain, 1985; McCubbin et al, 1989) แต่จากข้อคนพบในครั้งนี้มีความพิเศษหรือความแตกต่าง
เฉพาะสาหรับการศึกษา คือ ครอบครัวเข้มแข็งในมุมมองของครูสตรีมุสลิมสมรสมีความเห็นร่วมกันว่า ครอบครัว
เข้มแข็งจะต้องเป็นลักษณะครอบครัวที่มีการนาหลักคาสอนทางศาสนาอิสลามมาปรับใช้ในทุกๆ ส่วนของการใช้
ชีวิต ซึ่งหลักการพื้นฐานในศาสนาอิสลามโดยทั่วไปนั้นไม่แตกต่างกันสาหรับมุสลิมในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และอิสลามนั้นคือวิถีชีวิตหมายถึงอิสลามไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่อิสลามให้
ความสาคัญกับทุกด้านในการดาเนินชีวิต
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องค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็งพบว่า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ใน
ชีวิต 2) ความสามารถในการจัดการความเครียดและวิกฤต 3) การแสดงความรักอย่างเปิดเผยและให้กาลังใจคนใน
ครอบครัว 4) การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว 5) การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 6) การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม 7) การเชื่อฟังสามี และ 8) การสื่อสารเชิงบวก ซึ่งมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบครอบครัวเข้มแข็ง
ตามแนวคิ ด ของ Defrain (1999) โดยมี ตั ว ชี้ วั ด หรื อ โมเดลครอบครั ว เข้ ม แข็ ง 6 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค รอบคลุ ม กิ จ กรรม
ครอบครัว ซึ่งองค์ประกอบการนาหลักศาสนาอิสลามมาปรับใช้ในชีวิตกับองค์ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม รวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวตามแนวคิดของเดอแฟรง คือ องค์ประกอบด้านความผาสุกทางจิตวิญญาณ
นอกเหนือจากนั้นองค์ประกอบครอบครัวเข้มแข็งมีความคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ องค์ประกอบการเชื่อ
ฟังสามี ซึ่งตามแนวคิดของเดอแฟรงไม่ได้กล่าวถึง แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาองค์ประกอบก็ยัง มีความสอดคล้อง
กับการศึกษาของนักวิชาการท่านอื่นๆ เช่นงานวิจัยของ Stinnett & Defrain (1985) ที่ว่า ครอบครัวเข้มแข็ง
จะต้องประกอบด้วย การมีข้อผูกมัด การใช้เวลาร่วมกัน การชื่นชม การจัดการกับภาวะวิกฤต การมีสุขภาพจิตที่ดี
และการติดต่อสื่อสารในครอบครัว รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2545) ที่กล่าวไว้ว่า
ครอบครัวเข้มแข็งมีบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคือ การแสดงความรักและการยอมรับระหว่าง
กัน ความใกล้ชิดผูกพัน การสื่อสารทางบวก การให้ความสาคัญกับการกาหนดคุณค่าและมาตรฐานพฤติกรรมของ
ครอบครัว และความสามารถในการเผชิญปัญหารวมทั้งการจัดการความเครียด นอกจากนี้ จากการศึกษายังมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ Stinnett, Chesser, & Barbara (1979) ที่ได้เสนอว่าครอบครัวเข้มแข็ง จะมีการ
สร้างความรู้สึกตัวตนครอบครัวทางบวก มีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ดี มีการ
ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ในครอบครั ว และสามารถที่ จ ะจั ด การกั บ ความเครี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จะเห็ น ได้ ว่ า
องค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็งจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความแตกต่างจากองค์ประกอบของครอบครัวเข้มแข็งทั่วไป ก็คือ การเชื่อฟังสามี ซึ่งในอิสลามถือว่าการ
เชื่อฟังสามีเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับหน้าที่ภรรยา ที่จะต้องปฏิบัติต่อสามีด้วยความรักและความเต็ม
ใจ และการเชื่อฟังสามีต้องไม่เป็นในสิ่งต้องห้าม หรือขัดต่อบทบัญญัติอิสลาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ที่ไม่นาไปสู่
การฝ่าฝืนพระเจ้า จะส่งผลให้ชีวิตคู่และครอบครัวมีความดีงามและมีความสุข (มัสลัน มาหะมะ, 2553: ออนไลน์)
จากผลการศึกษาเงื่อนไขที่ทาให้ครูสตรีมุสลิมสมรสสามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัวจนทา
ให้ครอบครัวเข้มแข็งได้ เกิดจากสาเหตุทั้งภายในบุคคลและสาเหตุทางสังคม จากการศึกษาพบว่า สาเหตุภายใน
บุคคลที่ทาให้สามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว ประกอบด้วย การมีความรับผิดชอบ มีวินัย
มีความเป็นผู้นา มีความมั่นใจในตนเองสูง การมองโลกในแง่ดี และมีการบริหารและจัดการเวลาที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ว่า การรับรู้ความสามารถของการเป็นผู้นาส่งผลทางบวกต่อการจัดการ (Luthans et al, 2001) และ
การรับรู้ความสามารถของตนและความมั่นใจในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคและการจัดการ (ภาวดี ทองเผือก และสัจจา ทาโต, 2547) รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในชีวิตคู่ (Weiser & Weigel, 2016) นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า ตัวแปรหนึ่งที่สามารถ
ทานายพฤติกรรมการจัดการตนเอง คือ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการ (สุพิชา อาจคิดการ, ลินจง โปธิบาล,
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และดวงฤดี ลาศุขะ, 2556) จะเห็นได้ว่าสาเหตุภายในบุคคลเหล่านี้ ทาให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการ การ
ใช้ชีวิต การเผชิญปัญหา และทาให้มีความพึงพอใจในชีวิตคู่
ส าหรั บ สาเหตุ ท างสั ง คมที่ ท าให้ ส ามารถจั ด การตนเองและจั ด การภายในครอบครั ว ได้ ประกอบด้ ว ย
แบบอย่างที่ดีจากบุคคลในครอบครัว การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับการสนับสนุนจากคนใน
ครอบครัว และการอยู่ใ นบรรยากาศอิส ลาม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสาคัญกับความสามารถในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว โดยพบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต และความสามารถในการเผชิญความเครียด (อัญชลี
ทองมา, 2546; จุฬาภรณ์ สยังกูล, 2549; นุชจรี อิ่มมาก, พักตร์วิไล ศรีแสง, และสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ , 2552;
สุธิศา ล่ามช้าง และคณะ, 2550) รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมคือส่วนสาคัญที่ช่วย
ลดวามขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานได้ (Daalen, Willemsen, & Sanders, 2006; Griggs, Casper, & Eby,
2013) และส่วนหนึ่งจากงานวิจัยพบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากญาติผู้ใหญ่ จากเพื่อนใกล้ชิด จากคู่สมรสและ
ลูก จะทาให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตสมรสได้ (ธัญลักษณ์ อิสสระ, 2553) จะเห็นได้ว่าสาเหตุภายนอกบุ คคล
เหล่านี้ สามารถทาให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัว สามารถเผชิญ
ความเครียด มีความพึงพอใจในชีวิตและช่วยลดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงานได้
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ความเข้มแข็งในครอบครัวมีความสาคัญอย่างมากสาหรับการใช้ชีวิตในครอบครัว เพราะครอบครัว
เข้มแข็ง จะสามารถผลิตบุคคลที่ดีมีคุณภาพออกสู่สังคม ดังนั้นคู่สมรสจึงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันและต้องช่วยเหลือ
กันในการดูแลจัดการภายในครอบครัว ไม่ผลักภาระให้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง เนื่องจากปัจจุบันสตรีมีแนวโน้มใน
การทางานนอกบ้านมากขึ้น และมีบาทบาทหน้าที่มากมาย ทั้งในฐานะภรรยา แม่ของลูก อาชีพในการทางาน
ดังนั้น คู่สมรสควรให้กาลังใจและช่วยเหลือในการดูแลจัดการภายในครอบครัว และต้องร่วมมือช่วยเหลือกันให้
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปพร้อมกันได้
2. จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวจะเข้มแข็งได้ต้องอยู่บนหลักพื้นฐานของศาสนา เริ่มตั้งแต่การหาคู่ครองที่
ดี และใช้ชีวิตครอบครัวตามครรลองที่ศาสนาได้กาหนด ดังนั้นคู่ชีวิตควรจะทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับทั้งในฐานะสามี ฐานะภรรยา โดยนาหลักการทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวันในทุกๆ
อิริยาบถให้ได้ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทาให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมีความสุข
3. การมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ตนเอง มีวินัย การมองโลกในมุมบวกและการบริหารจัดการได้ดีนั้น เป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ตนเองสามารถจัดการตนเองและสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆ ภายในครอบครัวได้ ดังนั้น
พ่อแม่ควรตระหนักและปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้รู้จักรับผิดชอบตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีวินัย และ
พยายามมองสิ่งรอบตัวที่เข้ามาในชีวิตในมุมดีๆ ที่จะสามารถสร้างพลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไปได้
4. การมีแบบอย่างที่ดีของบุคคลในครอบครัว จะเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างให้กับสมาชิกในครอบครัว
ของตนเองในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ดั ง นั้ น พ่ อ แม่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ ในการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ใน
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ครอบครัว เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทาให้สมาชิกในครอบครัวนามาสู่การปฏิบัติในชีวิตของตนเองและครอบครัว
ต่อไปในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงเงื่อนไขของการที่บุคคลสามารถจัดการตนเองและจัดการภายในครอบครัว
และท าให้ ค รอบครั ว เข้ ม แข็ง ซึ่ ง สามารถน าข้ อ ค้ น พบเหล่ า นี้ มาสร้า งเป็ น ตั ว แปรในการศึ ก ษาในเชิ ง ปริมาณ
ในรูปแบบการทดสอบโมเดล เพื่อยืนยันว่าตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร เนื่องจากผลการวิจัยนี้
เป็ น เพี ย งการอธิ บ ายในเชิ ง ลึ ก ถึ ง เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ท าให้ เ กิ ด การจั ด การตนเองและจั ด การในครอบครั ว ได้
หากทาการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงปริมาณ จะทาให้ทราบความสัมพันธ์ของรูปแบบโมเดลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสตรีเท่านั้น ซึ่งทาให้เห็นผลการศึกษาในเชิงลึกในมุมมองและ
การปฏิบัติของสตรีเพียงด้านเดียว หากศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองฝ่าย ทั้งสามีและภรรยาที่เป็น
แบบอย่างของครอบครัวเข้มแข็ง จะทาให้ข้อมูลมีความชัดเจน เจาะลึกและนาไปสู่การทาความเข้ าใจและปฏิบัติได้
ดีมากยิ่งขึ้น
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