
 
ภาคการศึกษา 1/2553 

อาจารยภัทรพงศ ประกอบผล 

 

Page | 1  
 

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 15 สุขภาพจิตครอบครัว  

สุขภาพจติครอบครัวสุขภาพจติครอบครัว  
 

ครอบครัว เปนหนวยที่เล็กที่สุดในสังคมที่มีสวนเสริมสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้นกับบคุคล 
กลาวคือ ถาสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเขาใจซึ่งกันละกนั เอ้ืออาทร หวงใยดูแล   ซ่ึงกันและ
กัน ก็จะสงผลใหครอบครัวมีความสขุและปลูกฝงบคุลิกภาพที่ดีใหกับสมาชิกในครอบครัวได แตใน
ขณะเดียวกันถาสมาชิกในครอบครัวทะละววิาทกัน มีความขัดแยง ไมเขาใจกัน ครอบครัวก็จะไมมี
ความสุข และอาจสงผลใหเด็กกาวราว เห็นแกประโยชนสวนตัวและไมสามารถปรับตวัเขากับบุคคลอ่ืน
ไดลักษณะของครอบครัวทีอ่บอุน 

1. หนาที่ของครอบครัว 
ครอบครัวเปนสถาบันทางสงัคมที่เล็กที่สดุ แตสําคัญที่สุด เน่ืองจากเปนสถาบนัแรกที่สามารถหลอ

หลอมและพัฒนาบุคคลตางๆในครอบครวัใหเปนบุคคลอันพึงประสงคของสังคม ซ่ึงมีหนาที่ คือ 

• หนาที่สรางสรรคสมาชิก ครอบครัวมีหนาที่สรางสมาชิกใหมขึ้นทดแทนษมาชิกเดิมที่จากไป 
เพ่ือสืบวงศตระกูลตอไป แตก็ตองตั้งอยูบนความสมดุลกับสังคมถามากเกินไปก็จะทําใหเกด
ปญหาสังคมตามมา 

• หนาที่อบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่มีหนาที่และบทบาทในการ
อบรมสั่งสอนที่สําคัญที่สุด โดยมุงเนนใหรู จักคานิยมพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การพัฒนา
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และการปรับตัวเขากับสังคม 

• หนาที่ใหความรักและความอบอุน ครอบครัวเปนแหลงสําคัญในการใหความรัก ความอบอุนและ
กําลังใจแกสมาชิกเพ่ือใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตในสังคมได 

• หนาที่กําหนดสถานภาพ เม่ืออยูในครอบครัว สมาชิกทุกคนจะมีสถานภาพที่ถูกกําหนดขึ้นโดย
กําเนิด   เชน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานะในครอบครัว 

• หนาที่ปกปองคุมครองหรือเลี้ยงดูผูเยาว ครอบครัวจะทําหนาที่ดูแลปกปองและพัฒนาสมาชิกที่
เกิดขึ้นใหม ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และใหการศึกษา 

• หนาที่ทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวทุกคนถือเปนหนวยการผลิตที่สําคัญ ทุกคนจะตอง
ทํางานและแบงผลผลิตซ่ึงกันและกัน เชน พอแมจะทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงลูกในวันเด็ก แตพอใน
วัยหนุมสาวลูกก็จะทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงดูพอแม 
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• หนาที่ทางการศึกษา ครอบครัวเปนแหลงการศึกษาแหงแรกของสมาชิก แตเม่ือถึงวัยตองรับ
การศึกษาในโรงเรียน ครอบครัวก็มีหนาที่ตองสงสมาชิกเขาเลาเรียนศึกษา โดยตองใหการ
สนับสนุนในเรื่องการศึกษา เพ่ือใหมีความรูเพ่ือที่สามารถจะประกอบอาชีพไดในอนาคต 

• หนาที่ทางศาสนา ครอบครัวตองมีหนาที่ในการปลูกฝงใหเลื่อมใสในศาสนาประจําชาติ และ
สงเสริมใหปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของศาสนา เพ่ือใหเปนคนดีของสังคม 

 
2. องคประกอบพ้ืนฐานในการสรางความผูกพันในครอบครัว 

หลักพ้ืนฐานในการสรางความผูกพันในครอบครัวเกิดจากองคประกอบ 6 ประการคือ 
• มีความใกลชดิกัน (Proximity) 
• มีกิจกรรมที่ทํารวมกัน (Family Activity) 
• มีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพระหวางกัน (Effective communication) 
• มีเปาหมายรวมกัน (Family Goal) 
• มีการแบงปนและใสใจกันในครอบครัว 
• มีการแกไขความขัดแยงในเชิงสรางสรรค 

 
3. วัฎจักรครอบครัว 

วัฎจักรครอบครัวเปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะทําใหเราเขาใจชีวิตครอบครัวและสามารถอธิบายพฤติกรรม
ครอบครัวและคาดการไดวาชีวิตอนาคตของครอบครัวจะเปนเชนไร เพ่ือใหเราสามารถรับกับสถานการณ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดยสามารถแบงได 7 ขั้นตอนคือ 

1) ครอบครัวเริ่มตน อยูในระยะเร่ิมตนของการสมรส มีการศึกษาลักษณะอุปนิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน รวมกันวางแผนการใชจายเพ่ือสรางครอบครัวใหเกดความม่ันคง เปนชวงที่คูสมรสรูสึกพึง
พอใจในชีวิตมากที่สุด 

2) ครอบครัวมีลูกเล็ก อยูในชวงของการมีบุตรคนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดทอง ครอบครัวจะเริ่มมี
ความสับสนวุนวายในการจัดการเพ่ือเลี้ยงดูสมาชิกใหม ทําใหสามีและภรรยามีเวลาอยูดวยกัน
นอยลง เน่ืองจากทุมเทเวลาสวนใหญใหกับการดูแลบุตร ความพึงพอใจในชีวิตจะเริ่มลดลง 

3) ครอบครัวมีลูกวัยกอนเรียน เปนชวงที่ลูกเร่ิมโตขึ้น ภาระในการเลี้ยงดูมีเพ่ิมมากขึ้น ตองใชเวลา
ในการดูแลบุตรเพ่ิมมากขึ้น ระยะนี้จะทําใหสามีภรรายาเกิดความออนหลา เครียดและเบื่อหนาย 
อาจนํามาซ่ึงความขัดแยงกันได 
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4) ครอบครัวมีลูกวัยเรียน  เปนชวงที่บุตรเริ่มเขาสูโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางดานรางกายและ
จิตใจ สามีและภรรยาจะมีโอกาสอยูรวมกันมากขึ้น และตองทํางานมากขึ้นเนื่องจากจะมีภาระ
คาใชจายในการเลาเรียนของบุตรเกิดขึ้น 

5) ครอบครัวมีลูกวัยรุน เปนชวงที่บุตรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังทางรางกายและจิตใจ 
เริ่มเปนตัวของตัวเอง มีอารมณรุนแรงและติดเพ่ือน  บิดาและมารดาจึงตองมีการปรับตัวใหเขา
กับลูก และเขาใจตัวลูกมากที่สุดจึงจะผานชวงนี้ไปไดอยางราบร่ืน 

6) ครอบครัวเริ่มแยก เปนชวงที่บุตรจบการศึกษา เร่ิมตนชีวิตการทํางานและอาจอาจมีครอบครัว 
จะเปนการแยกตัวออกจากครอบครัว ทําใหครอบครัวเดิมมีขนาดเล็กลง และเนนไปที่การใหการ
สนับสนุนชวยเหลือบุตรเพ่ือใหมีงานทําเพ่ือกาวสูความสําเร็จ 

7) ครอบครัววัยกลางคน เปนชวงที่บุตรทุกคนเริ่มมีงานทํา และบิดามารดาลดภาระการดูแลบุตร
นอยลง เริ่มมีเวลาในการพักผอนมากข้ึน  และเริ่มมีบุตรหลานใหเลี้ยงดู  แตบางคร้ังก็จะเกิด
ความเงียบเหงาเน่ืองจากบุตรจะแยกตัวออกไปอยูเปนครอบครัวใหม 

8) ครอบครัววัยเกษียณ ชวงนี้เปนชวงที่ยุติการทํางานประจําใชเวลาสวนใหญอยูบาน อาจมี
กิจกรรมสังคมในหมูคนรูนเดียวกัน เชนการทําบุญ การทองเที่ยว และเปนชวงของการมีโรคภัย
ไขเจ็บคอนขางมาก ตองการใหลูกหลานอยู ดูแลเอาอกเอาใจ และจะเกิดความหวาเหว
คอนขางมาก มักยึดศาสนาเปนที่พ่ึงทางใจ 

 
4. ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว 

ปจจัยที่สงเสรมิใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันมี 4 หลัก คือ 
• ความรับผิดชอบ 
• การชมเชยหรอืชื่นชมที่เหมาะสม 
• การรับฟงและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
• การแกไขความขัดแยงในเชงิสรางสรรค 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
1. กาญจนา ลุศนันทน บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม [ออนไลน]  

เขาถึงไดจาก http://pirun.ku.ac.th/~agrpct/envelop/role2.doc (วันทีค่นขอมูล : 2 มิถุนายน 2553). 
2. คณาจารยภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จิตวิทยาทั่วไป   พิมพคร้ัง

ที่ 5  กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2550 
3. ศรีเรือน แกวกังวาล จิตวิทยาพัฒนาการชีวติทุกชวงวยั เลมที่ 2 วัยรุน-วัยสูงอาย ุพิมพคร้ังที่ 9  

กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2549 
 

คําถามทายบทคําถามทายบท  
 
1. จงอธิบายหนาที่ของครอบครัว มาสัก 3 ขอ 
2. จงอธิบายองคประกอบพ้ืนฐานในการสรางความผูกพันในครอบครวั 
3. จงจําแนกความแตกตางระหวางครอบ ครัวเริ่มตน และครอบครวัเริม่แยก 
4. เพราะเหตใุดครอบครัวที่มีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจึงเปน “ครอบครัวคุณภาพ” 
5. จงยกตัวอยางปจจัยที่สงเสรมิใหเกิดสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว มาสัก 3 ขอ 
 


