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ค ำอธิบำยประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 
ระดับครอบครัว 

ข้อค ำถำม ค ำอธิบำย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลครอบครัว 

7.สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนั   แยกกนัอยู ่มี 2 กรณี 
1.แยกกนัอยูช่ัว่คราวตามขอ้ตกลงระหวา่งคู่สมรส 

2.แยกกนัอยูช่ัว่คราวตามค าสั่งศาล  

10.ลกัษณะโครงสร้างครอบครัว ครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีผกูพนัและใชชี้วติร่วมกนัท า
หนา้ท่ีเป็นสถาบนัหลกั ฐานรากส าคญัยิง่ต่อการด ารงชีวิต 
ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลกัษณะ นอกเหนือจาก
ครอบครัวท่ีครบถว้นทั้งบิดามารดาและบุตร 
ครอบครัวเด่ียว หมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีผกูพนัและใชชี้วติร่วมกนั มี
หลายลกัษณะ ดงัน้ี  
-ครอบครัวท่ีมีสามีและภรรยา  
-ครอบครัวท่ีมีสามีและภรรยาและลูก   
-ครอบครัวท่ีมีสามีหรือภรรยาและลูก/ครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่
เพียงคนเดียว 
-ครอบครัวบุญธรรม 
ครอบครัวขยายหมายถึงครอบครัวประกอบดว้ยเครือญาติตั้งแต่ 3 
ชัว่คนข้ึนไป ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยการเกิดหรือการแต่งงานมา
อยูร่่วมกนั มี 2ลกัษณะ ดงัน้ี  
-ครอบครัวขยายท่ีประกอบดว้ยหลายๆครัวเรือนอยูร่่วมกนั แต่ละ

ครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ต่อกนั  

-ครอบครัวขยายท่ีประกอบดว้ยหลายๆครัวเรือนอยูร่่วมกนั แต่ละ

ครัวเรือนมีความอิสระในการด ารงชีวิตครอบครัวของตนเอง   

11.สมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง สมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูงหมายถึง สมาชิกท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยเหลือในการใช้
ชีวิตประจ าวนั เช่น เดก็เลก็ (อาย ุ0-3 ปี)  คนพิการ  ผู้ป่วยทางจิต/ทาง
สมอง ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
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ส่วนที่  2  แบบประเมินควำมเข้มแข็งของครอบครัว   ระดับครอบครัว 

1) ด้ำนสัมพนัธภำพ หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพ โดยมี
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดัในระดับครอบครัว 4 ตัวช้ีวดั 17 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ (1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึง
ความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน (2) ยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (3) ส่ือสารระหว่างกัน
อย่างมีคุณภาพ และ (4) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขดัแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง 
 (1) สมำชิกในครอบครัวแสดงออกถึงควำมรักและเอำใจใส่ระหว่ำงกนั  

 3. สมาชิกในครอบครัวมีการ
แสดงออกท่ีส่ือถึงความรักและความ
เอาใจใส่ในชีวติประจ าวนั 

สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกท่ีส่ือถึงความรักและความเอา
ใจใส่ในชีวติประจ าวนั เช่น การสัมผสั โอบ กอด ยิม้ ให้ก าลังใจ 
โทรศัพท์  จดหมาย หรือ อีเมลล์ เป็นต้น 

4. สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระงานบา้นซ่ึงกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวช่วยกันท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัอย่างร่วมแรง ร่วมใจ เช่น เลีย้งดูบุตร  ท าอาหาร ท า
ความสะอาด ดูแลสัตว์เลีย้ง จัดแต่ง/ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

5. สมาชิกในครอบครัวท ากิจวตัร

ประจ าวนัร่วมกนั   

สมาชิกในครอบครัวท ากิจวตัรประจ าวนัร่วมกนั  เช่น รับประทาน
อาหาร  พกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักาย ตกับาตร ไหวพ้ระ สวด
มนต ์ เป็นตน้ 

(2) สมำชิกในครอบครัวยอมรับและเคำรพควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

6. สมาชิกในครอบครัวมีการพดูคุย
และ/หรือรับฟังกนัและกนั 

- 

7. สมาชิกในครอบครัวไม่วา่ เพศ อาย ุ
การศึกษา หรือ อาชีพใด สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนซ่ึง
อาจจะแตกต่างกนัได ้

สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกนั โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นเพศ อาย ุประสบการณ์ สถานภาพดา้นอาชีพ 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั เช่น พ่อแม่ลูกรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน สามีภรรยารับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เป็นต้น 

8. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็น
ส่วนตวัของแต่ละคน 

สมาชิกในครอบครัวตระหนักและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
สมาชิกในครอบครัวหากไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก  เช่น ข้อมลู
ส่วนตัว จดหมาย โทรศัพท์ ห้องส่วนตัว เป็นต้น 

(3) สมำชิกในครอบครัวส่ือสำรกนัอย่ำงมีคุณภำพระหว่ำงกนั 

9. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อ
กนัดว้ยดีและ/หรือใชเ้หตุผล 

สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาโดยใชเ้หตุผล อธิบายขอ้เทจ็จริง 
วาจาสุภาพ ไม่ใชอ้ารมณ์ ค าพดูหยาบคาย ไม่ตะคอก ข้ึนเสียง  
เป็นตน้ 
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10. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทว้ง

ติง แสดงความคิดเห็นและให้

ค  าแนะน าต่อกนั 

- 

11. สมาชิกในครอบครัวแสดงความ
ช่ืนชมและเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวแสดงความช่ืนชม ยกย่อง ให้ก าลังใจ ให้
เกียรติและเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน  

12. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจ
ใส่ซ่ึงกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวร่วมกันดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆของสมาชิก
ท้ังในยามปกติ  ยามเจบ็ป่วย ประสบปัญหา 

13. เม่ือประสบปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไม่
ท าร้ายตนเองและ/หรือสมาชิกใน
ครอบครัว 

- 

14. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ 
เม่ือมีความขดัแยง้ต่อกนั  

สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เม่ือมีความขดัแยง้ต่อกนั เช่น 
ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ข่มขู่ พดูจาดูถูกเหยยีดหยาม หยาบคาย 
ประจาน ด่าทอ  นอกใจ เป็นตน้ 

15. สมาชิกในครอบครัวเช่ือใจหรือ

ไวว้างใจท่ีจะเล่าเร่ืองต่างๆท่ีมีปัญหา

หรือไม่สบายใจใหค้นในครอบครัวฟัง   

- 

16. สมาชิกในครอบครัวไม่ใชอ้  านาจ

เหนือกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวไม่ใชอ้  านาจเหนือกนัและกนั เช่น บงัคบั ขู่ 
ออกค าสั่ง ท าใหส้มาชิกในครอบครัวกลวัหรืออึดอดัใจ เป็นตน้ 

(4) สมำชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหำข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  ไม่ใช้ควำมรุนแรง   
17. สมาชิกในครอบครัวร่วมตดัสินใจ
เร่ืองส าคญัต่างๆ ดว้ยกนั 

สมาชิกในครอบครัวร่วมกันตัดสินใจเ ร่ืองส าคัญต่างๆ ใน

ครอบครัว เช่นการศึกษา  เปล่ียนงาน  สุขภาพ การท านิติกรรม 

สัญญา การย้ายท่ีอยู่ การแต่งงาน งานบวช งานศพ  มรดก เป็นต้น 

18. สมาชิกในครอบครัวร่วมกนั
แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล 

- 

19.สมาชิกในครอบครัวมีการท าร้าย
ร่างกายกนั หรือ กระท าการท่ีรุนแรง
ในลกัษณะอ่ืนๆ  

- 
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2) ด้ำนกำรท ำบทบำทหน้ำทีข่องครอบครัว  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว ใน

ด้านการท าบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท าบทบาทหน้าท่ีของครอบครัวต่อสมาชิก 

(5) ครอบครัวท ำบทบำทหน้ำทีข่องครอบครัวต่อสมำชิก (กำรปฏิบัติตนต่อสมำชิก) 

20. สมาชิกในครอบครัวสามารถท า
หนา้ท่ีตามบทบาทของตนอยา่ง
เหมาะสม 

สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหนา้ท่ีตามบทบาทของตนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมดังนี ้  

1.การตระหนักรู้ในการท าบทบาทหน้าท่ีของตน เช่น หน้าท่ีพ่อ/ 

แม่/ ลูก/สามี/ภรรยา  เป็นต้น 

2.การช่วยเหลือ/แบ่งเบาภาระในครอบครัว  

3.ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากพ่อ แม่/

ปู่ย่า ตา ยาย เป็นต้น 

 4.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว  

ทั้งน้ีตอ้งท าหนา้ท่ีตามบทบาทครบทั้ง 4 ดา้น ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

21. ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ 
ความปลอดภยัของสมาชิกทุกคน 
 

ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภยัของสมาชิกทุกคน  

ตวัอยา่ง 

ความปลอดภยัในเด็ก หมายถึง การดูแลป้องกันภัย การลดความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับเดก็และน าไปสู่การเสียชีวิตได้หากผู้ดูแล

ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันที เช่น การส าลักอาหาร การจมน า้ 

สารพิษอุบัติเหตุภายในบ้านและนอกบ้าน เป็นต้น 

ความปลอดภัยของผู้สูงอาย ุหมายถึง การดูแลป้องกันภัย การลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับผู้สูงอาย ุและน าไปสู่การเสียชีวิตได้
หากผู้ดูแลไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันที เช่น โรคประจ าตัว  
อุบัติเหตุภายในบ้านและการหกล้มในห้องน า้ เป็นต้น 
ความปลอดภัยของสมาชิกท่ัวไป เช่น การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในครอบครัวให้มีความปลอดภัยต่อสมาชิก ได้แก่ การจัดเกบ็
วตัถุอันตราย/วตัถมีุคมในท่ีท่ีเหมาะสม  การเกบ็ส่ิงของให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ/สัตว์
พาหนะน าโรค เป็นต้น ภัยนอกบ้าน ได้แก่ การไปรับส่งสมาชิกใน
ครอบครัวกรณีต้องเดินทางในท่ีเปล่ียว มืด เป็นต้น 
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22. ในครอบครัวมีการใชคุ้ณธรรม
ส าคญัในการด าเนินชีวิต  

สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวมีการใชคุ้ณธรรมส าคญัในการ
ด าเนินชีวติ คือ ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ความพอเพียง 
ความมีวนิยัและความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
ทั้งน้ีตอ้งใชคุ้ณธรรมส าคญัในการด าเนินชีวิตใหค้รบ 5 ขอ้จึง ถือ
วา่ผา่นเกณฑ์ 

23. ครอบครัวปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีกบัคนในครอบครัว 

ครอบครัวปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัคนในครอบครัว เช่น 
ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ตรงต่อเวลา  เสียสละ ไม่ยุง่
เก่ียวกบัอบายมุขและส่ิงผดิกฎหมาย ส านึกในหนา้ท่ีต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม เป็นตน้ 
 

3) ด้ำนกำรพึ่งตนเอง หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง 

ได้แก่ (1) การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ (2) การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และ (3) การพ่ึงตนเองด้านข้อมูล

ข่าวสารและการเรียนรู้ ท่ีมีตัวบ่งชี้และตัวชี้วดัในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

ด้ำนที ่1 กำรพึง่ตนเองด้ำนเศรษฐกจิ  

(6) ครอบครัวพึง่ตนเองด้ำนเศรษฐกจิ   

24. ครอบครัวมีสมาชิกท่ีสามารถหา

รายไดม้าเล้ียงดูครอบครัวได ้

- 

25.ครอบครัวมีการท าบญัชีรายรับ-
รายจ่าย 

- 

26. ครอบครัวมีการออมทรัพยใ์น
รูปแบบต่างๆ  

สมาชิกในครอบครัวมีการออมทรัพย์ หมายถึง การเกบ็สะสม
ทรัพย์ท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงิน เช่น เงิน ทองค า  พันธบัตร  สลาก
ออมสิน  อสังหาริมทรัพย์   ประกันชีวิต ออมต้นไม้  ออมข้าว  
เป็นต้น 

27. สมาชิกในครอบครัวมีการกูย้มืเงิน
จากหน่วยงานต่างๆ หรือจากนายทุน
เงินกูท้ ั้งใน/นอกระบบ  

ครอบครัวมีหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ เช่น ธนาคาร สหกรณ์ 
กองทุนฯ นายทุนเงินกู ้เป็นตน้ 
โดยเปรียบเทียบจากยอดรวมของหนีสิ้นท้ังหมดในปัจจุบันกับปีท่ี
ผ่านมาว่า เพ่ิมขึน้/ลดลงหรือเท่าเดิม 
ครอบครัวสามารถช าระหน้ีได ้ คือ ครอบครัวสามารถช าระหน้ีได้
ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
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28.ครอบครัวของท่านมีบา้นอยูอ่าศยั
เป็นของตนเอง 

ครอบครัวมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองและอยูร่ะหวา่ง
การผอ่นช าระ 

ด้ำนที ่2 กำรพึง่ตนเองด้ำนสุขภำพ   

(7) ครอบครัวพึง่ตนเองด้ำนสุขภำพ   
29. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับ

หลกัประกนัสุขภาพ 

สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัสุขภาพ เช่น สิทธิใน

การรักษาพยาบาล   หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ประกนัสังคม 

ประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

30.ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน้    ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัว   

สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบือ้งต้นดังนี ้

1.รับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชน์ เช่น การกินอาหารครบห้า

หมู่ 

2.มีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทาน เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 

3.ออกก าลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 

4.สามารปฐมพยาบาลและใช้ยาสามญัประจ าบ้านได้ เม่ือเจบ็ป่วย

เลก็น้อย 

5.หลีกเล่ียงส่ิงต่างๆท่ีเป็นภัยหรืออันตรายต่อสุขภาพและสวสัดิ

ภาพของตน 

รวมท้ังปัจจัยเส่ียงต่างๆท่ีอาจก่อให้เกิดโรค 

ท้ังนีต้้องผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ 

31. ครอบครัวมีความรู้และเขา้ถึงบริการ
ดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจ าเป็น 

- 

 32.โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงของสมาชิกในครอบครัว  

สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่สามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงของ
สมาชิกในครอบครัว เช่น ยาเสพติด เพศสัมพนัธ์ การไม่สวมหมวก
กันนอ็ค  ไม่คาดเขม็ขดันิรภัย  เมาไม่ขบั  การรับประทานอาหาร
ไม่ถกูสุขลักษณะ    เป็นต้น 

33.ครอบครัวมีการป้องกนัความเส่ียงจาก
การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

สมาชิกในครอบครัวมีการป้องกันความเส่ียงจากการมีพฤติกรรม

ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ

มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน  การตั้งครรภ์และโรคติดต่อ
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ทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

34.  ครอบครัว สามารถดูแลสมาชิกท่ี
เจบ็ป่วย สมาชิกท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตวัเองได ้ใหด้ าเนินชีวิตไปไดด้ว้ยดี 

สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลหรือจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การด ารง ชีวิตของสมาชิก ท่ี มีภาวะพึ่ งพิ ง สู ง  เ ช่น  การใช้
ชีวิตประจ าวัน  (แปรงฟัน อาบน ้า แต่งตัว รับประทานอาหาร 
ขับถ่าย เดิน)  การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มภายในและ
ภายนอกบ้าน การล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นต้น 
กรณีท่ีครอบครัวมีสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง สมาชิกจะต้องดูแลได้
ท้ังหมดถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

ด้ำนที ่3 กำรพึง่ตนเองด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้   

 (8) ครอบครัวพึง่ตนเองด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้    
35.สมาชิกในครอบครัวแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งครอบครัวและ
ชุมชน 

- 

36.สมาชิกในครอบครัวมีการน าขอ้มูล

ข่าวสาร/ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติประจ าวนัของตนเองและ

ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พฒันาตนเองและครอบครัว  เช่น ใช้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม ใช้ เ พ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  ป รับปรุง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่   พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
ครอบครัว ทางเลือกในการประกอบอาชีพ   
เป็นต้น 

37. สมาชิกในครอบครัวไดรั้บทราบ

และ เ รี ยน รู้ เ ร่ื องส าคัญ ท่ี เ ก่ี ย วกับ

ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวไดรั้บทราบและเรียนรู้เร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบั
ครอบครัว  เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน การเตรียมตัว
เป็นพ่อแม่ การเลีย้งลูกในแต่ละช่วงวยั การเรียนรู้ทักษะสังคม การ
เพ่ิมทักษะชีวิตและการเจ็บป่วย การปรับตัวในช่วงของเหตุการณ์
และเวลา เช่น เกษียณอาย ุการเข้าสู่วยัทองของชีวิต เป็นต้น 

38. ระดับการศึกษาในระบบของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 – 
25 ปี 

- 

4)  ด้ำนทุนทำงสังคม  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว โดยพิจารณาจากทุนทาง

สังคม ซ่ึงหมายถึง ความเข้มแขง็ของครอบครัว อันเน่ืองมาจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
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ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวใน

การสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว 

(9) ทุนทำงสังคมของแต่ละครอบครัวในกำรสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นครอบครัว  

39.ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี

ความสัมพันธ์ท่ีดีและการได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนบา้น 

- 

40.สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัระหวา่งเครือญาติ 

- 

41. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก

ปลอดภยัและไวว้างใจกนั  

สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภยัและไวว้างใจกันใน
ครอบครัวท่ี      จะพูดความในใจ ปรึกษาหารือ หรือใช้ชีวิตใน
ครอบครัวโดยไม่รู้สึกกดดัน/เครียด /ถูกคุกคามทางเพศจากคนใน
ครอบครัว 

42. สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม  

สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

เช่น    กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ มแม่บ้าน กลุ่ มสหกรณ์ชุมชน กลุ่ ม

อาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   เป็นต้น  

43.สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน  

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตใน

ชุมชน เช่น   ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมก ากบัดูแล  ร่วมประเมินผล เป็นตน้ 

44. ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกใน
ครอบครัวใชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะใน
ชุมชนอยา่งรับผิดชอบ 
 

สมาชิกในครอบครัวอบรมให้สมาชิกใชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะใน

ชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ห้องสมุด  ท่ีอ่านหนังสือประจ า

หมู่ บ้าน สวนสาธารณะ  ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น  อย่าง

รับผดิชอบ เช่น ทะนุถนอม รู้คุณค่า ไม่ท าลายให้เสียหาย เป็นต้น 

 

 

 

5) ด้ำนกำรหลีกเลีย่งภำวะเส่ียงและกำรปรับตัวได้ในภำวะยำกล ำบำก  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความ

เข้มแขง็ของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  
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 (10) กำรหลกีเลี่ยงภำวะเส่ียงและกำรปรับตัวได้ในภำวะยำกล ำบำก 

45. ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับภาวะยากล าบาก  

ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบาก

ในด้านต่างๆ เช่น การหลีกเล่ียงอบายมุข การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงในการใช้ชีวิต การใช้ชีวิต

แบบพอเพียง การออม มีอาชีพท่ีมัน่คง การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ 

หารายไดเ้สริม เป็นตน้ 

46.ครอบครัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

เม่ือเกิดภาวะวกิฤติ   

ภาวะวกิฤติ หมายถึง สถานการณ์/เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้และส่งผลต่อ
ความสมดุลย์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ   
ตวัอยา่งภาวะวกิฤติดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ หยา่ร้าง /พ่อหรือแม่เล้ียง
เด่ียวหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกเสียชีวิต/ตกงาน  ประสบ
อุบติัเหตุ/ทุพลลภาพเป็นโรคร้ายแรง  ตอ้งโทษจ าคุก เป็นตน้ 
สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจ เอือ้อาทร แสดงความรัก ความ
เข้าใจ ใกล้ชิด วางแผน  การจัดการ/แก้ไข/เยียวยาภาวะวิกฤติ  

47. ครอบครัวสามารถปรับตวัและฟ้ืน

ตวัไดเ้ม่ือเกิดภาวะวกิฤติ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับตวัและฟ้ืนตวักลบัมาอยู/่
ด ารงชีวิตในสภาพการณ์ใกลเ้คียงกบัลกัษณะเดิม   
การปรับตวัคือการหาวธีิการท่ีจะตอบโตต่้อส่ิงท่ีมากระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ เพื่อรักษาสมดุลย ์เช่น ยอมรับสภาพความเป็น
จริงท่ีเกิดข้ึน    ควบคุมอารมณ์และจิตใจใหม้ัน่คง ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เป็นตน้ 

48. ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกนั
ปัญหาสังคม  

สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัปัญหาสังคมเช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์
เร่ืองการต้ังครรภ์ในวยัเรียน  การฝึกทักษะการป้องกันตนเองจาก
อาชญากรรม  การป้องกันเดก็ติดเกมส์    เป็นต้น 

49.ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกนั
ปัญหาภยัพิบติัต่างๆ 

สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆเช่น  พายฤุดูร้อน  น า้ท่วม  ภัยแล้ง 
คล่ืนพายซัุดฝ่ัง แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ไฟป่า คล่ืนยกัษ์ (สึนามิ) 
เป็นต้น 

 


